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Sovietai gaus 
$38,000,000

Pilietinis karas Kinuose
Bandoma atnaujinti kovą dėl 

šanghajaiis.

Ispanija mobilizuoja di
džiausią pasauly armiją

Bortine susekta netikrą 
pasporty dirbtuvė

Gražiausia pasauly mo 
teriškė nusižudė

Revoliucija Nikaraguoj

Davė Amerikos kapitalis 
tams didelių koncesijų 

Gruzijoje
ZR-3 parskrido Amerikon

Sovietų valdžios koncesi
jos Amerikiečiams

Francija pripažinsianti
sovietu Rusiją rytoj

ŠANCHAJUS, Kinai, spalio 
15. — šanghajaus gyventojuo
se kiniečiuose pasireiškia dide- 

| lio neramumo pasklidus gir
dams, kad generolas Hsu Šu- 
Tseng bandąs surinkti išblašky
tas čekiango jėgas ir iš naujo 
pradėti kovą su Kiangsu kariuo
mene.

Pranešimai sako, kad gen. 
Ilsu papirkęs Įtupėti provinci
jos kareivius, ėjusius išvien su 
Kiangsu. armija, kad jie prisi
dėtų prie sumuštos čekiango 
kariuomenės ir eitų prieš Kiang
su karinį gubernatorių genero
lą (5i šioh-Junną.

Kova Kantone

Pašaukta į eiles 900,000 rezer
vas ispanų “jėgoms sustiprin
ti Morokkoj ir namie”.

Du “fabrikantai,” pardavinėju- 
sieji netikrus dokumentus 
emigrantams į Ameriką areš
tuota

Paveda eksploatuoti mangano 
laukus Gruzijoj, už ką bolše
vikai gaus 38,000,000 dole
rių.

Teikdama pripažinimą Franci
ja pasilaiko visas teises dėl 
Rusijos skolos francuzams.

MASKVA, spalio 15. — Dery
bos tarp sovietų valdžios ir 
Amerikos kapitalistų, newyor- 
kiškės W. A. Harriman & Co. 
firmos atstovaujamų, tapo pa
baigtos ir kontraktas dėl eks
ploatavimo mangano laukų Gru
zijoj pasirašytas.

Einant kontraktu, amerikie
čiai mokės sovietų valdžiai da
lį pelno, po 3 dolerius nuo to
no, kol bus nutiesti keliai, pa
statytas uostas, įsteigtos kasy-( 
klos ir padaryti kiti pagerini
mai; po to sovietams bus mo
kama po 4 dolerius nuo tono 
mangano.

Koncesijos duodamos ameri-1 
Riečiams dvidešimčiai metų. Per 
pirmuosius penkerius metus 
amerikiečiai tikisi išgabenti vi
so 2,750,000' tonų, o vėliau tas 
išgabenimas žymiai pakilsiąs.

Kontrakto sąlygomis sovietų 
valdžia jokių pamokėjimų išank* 
sto negauna, bet jeigu sovietai 
pildys kontrakto sąlygas, tai ga
lų gale jie gaus iš amerikiečių 
už duotas jiems koncesijas viso 
apie 38 milijonus dolerių.

Padarytąja sutartim ameri
kiečių eksploatatoriai turi teisės 
samdyti vietos darbininkus ru
sus savomis sąlygomis, o taip
jau parsigabenti iš Amerikos ar 
kurių nors kitų užsienio kraštų 
mašinas ir kitas reikalingas 
įmones be jokio muito.

atei- 
17. 
Rusi- 
jure

PARYŽIUS, spalio 15. — 
Gautomis oficialiuose rateliuo
se informacijomis, Rusijos so
vietų respublika busianti Fran
ci jos valdžios pripažinta 
nantį penktadienį, spalio 

Tomis informacijomis 
ja businti pripažinta de
tokiomis sąlygomis, kad Fran
cuos valdžia ir Francijos pilie
čiai, kurie turi Rusijos bonų 
sumoj apie 12 bilijonų aukso 
frankų, pasilaiko sau visas tei
ses. Kartu su Francijos val
džios paskola duota Rusijai 
prieš karą, Rusijos skola fran
cuzams siekia viso apie 91 bi
lijoną frankų.

Vokietijos $200,000,000 
paskola išgaudyta

Kvotos visuose kraštuose gau
dyte išgaudytos; vieni ame
rikiečiai butų penkeriopai iš- 
pirkę

Oro milžinas ZR-3 par 
skrido j Ameriką

LONDONAS, spalio 15. — 
Gautais čia pranešimais, pa
skelbta 200,000,000 dolerių pa
skola Vokietijai buvo visur iš
pirkta toli daugiau nei buvo 
kuriam kraštui skirta kvota — 
išskiriant tik Olandiją, kur 
paskola didelio palankumo ne
rado. Anglijai skirta 60,000,000 
dolerių kvota buvo bematant 
išpirkta ir anglų bankininkai 
sako, kad lengvai butų galima 
buvę paskolos bonų parduoti

Iš Vokietijos į Jungtines Val
stijas, viso 5,006 mylių, pa
darė per 3 dienas ir 9 valan
das.

LAKEHURST, N. J., spalio 
15. — Dirižablis ZR-3, parskri
dęs Atlantiko vandenyną, atvy
ko ir nusileido Lakehursto lau
ke šiandie 9:55 vai. ryto.

Savo kelionę iš Friedrichsha- 
feno, Vokietijos, į Lakehurstą, 
viso 5,006 amerikietiškas my
lias (8,050 kilometrų), tasai oro 
milžinas padarė per 81 valandą 
ir 25 minutes, gabendamas 32 
pasažieriu.

Atskridusį milžiną pasitikti 
suplaukė minių minios žmo
nių.

Prezidentas Goolidge atsiuntė 
dirižablio ZR-3 komandoriui 
Eckener’ui pasveikinimą dėl 
mingai pabaigtos kelionės 
Atlantiką.

Airierikos kvota $110,000,000 
išgaudyta kaip hot cakes
NEW YORKAS, spalio 15.— 

Amerikai skirta $110,000,000 
paskolos kvota buvo išgaudyta 
pirmiau nei paskola spėta pa
skelbti, ir dabar tos paskolos 
vedėjai sakos turį užsakymų 
tos Vokiečių paskolos bonams 
daugiau nei už 500,000,000 do-

Vokietijos Reichsbanko pir
mininkas Dr. Sehacht radiog
ramų dėkoja New Yorko fi
nansininkui J. P. Morganui už 
sėkmingą sukėlimą paskolos 
Vokietijai.

ASTRONOMAS LARKIN
MIRĖ

Dr. 
lai- 
per

DANVILLE, III., spalio 15. 
— Hoopestonė gaisras sunaiki
no didelius Hoopestone Canning 
kompanijos tvartus, kuinuose 
sudegė ir 200 mulų.

LOS ANGELES, Calif., spa
lio 13. —7 Žinomas Amerikos 
astronomas ir rašytojas įvai
riais mokslo klausimais, Edga
ras Lųcien Larkin’as, užvakar 
mirė, sulaukęs 77 metų, 
kin’as
servą tori jos 
mirė beveik visiškas beturtis.

Lar-
buvo Mount Lo<we ob- 

d i rėk torius. Jis

KANTONAS, spalio 15. —- 
j šiandie Kantono gatvėse ėjo at
kakli kova tarp Pirklių savano
rių korpuso ir taip, vadinamos 
“raudonosios armijos”, suside
dančios iš kiniečių darbininkų. 
Visas biznio judėjimas mieste 
sustojęs.

Čangas netekęs 14,300 
kareivių

' MUKDENAS, Mandžurija, 
spalio 15. — Kova ties šanhai- 
kuanu nesiliauja.

. Generolo Čang Tso-lino armi
jos, kovojančios su Pekino val
džios jėgomis Mandžurijos-Čih- 
li pasieny, nuostoliai yra daug 
didesni nei pirmieji pranešimai 
skelbė. Vėlesni apskaitymai pa
rodo, kad jis yra netekęs apie 
14,300 kareivių, užmuštų ir su
žeistų.

Didelio mūšio laukiama šan- 
haikuane šią savaitę, kai kovos 
vieton atvyks Pekino valdžios 
karo vadas gen. Vu-Pei-Fu su 
trečia savo jėgų divizija.

MADRIDAS,; Ispanija, spalio 
15. — Karaliaus1 Alfonso XIII 
įsakymu į eiles pašaukta rezėr- 
vos 1920-21 ir 22 metų klasės.

Tai beveik visuotina kareivių 
mobilizacija, kuri duos Ispani
jai didžiausią pasauly armiją. 
Kiekvienoj klasėj skaitoma 300,- 
060 vyrų, o su esančiais po gin
klu 300,000 kareivių Ispanijos 
non::inalės jėgos susidės iš I,- 
200,000' kareivių.

Savo proklamacijoj karalius 
sako, kad mobilizacija daroma 
tikslu “sustiprinti ispanų armi
ją Morokkoj ir prčioj Ispani
joj”.

BERLINAS, spalio 15.
Berlims susekta visas fabrikas, 
kuriame buvo fabrikuojami ner 
tikri Amerikos pasportai. Du 
tokiu pasportų fabrikuotoju 
vienas Amerikos, antras Len
kų piliečiai tapo suimti ir 
dabai laikomi Berlino kalėji
me. Juodu fabrikuodavo ne
tikrus Amerikos
pardavinėdavo juos rusams, 
lenkams ir įvairių Baltijos 
valstybių emigrantams, norin
tiems kaip nors įsigauti Ame
rikon.

Pasirodė, kad ne tik paspor-
! tai buvo fabrikuojami, bet 
taipjau ir visokį kiloki doku
mentai gimimo metrikai, 
gydytojų liudymai, konsulo 
leidimas ir vizos buvo taipjau 
padirbami.

NEW YORKAS, spalio 15. — 
Rašytoja dramaturge Mrs. 
Lewis B. Woodruff, 40 metų 
amžiaus, artistų rateliuose žino
ma kaipo “gražiausia' pasauly 
moteriškė”, vakar nusižudė čia, 
iššokdama pro langą nuo antro
jo 'augšto savo dailių namų 
Penktojoj Avenue.

Ji jau kuris- laikas sirguliavo 
ir nuolatos buvo dviejų slaugių 
dabojama. Vakar, slaugėms va
landėlei pasišalinus iš kambario, 
ji iššoko pro langą gatvėn ir už-

pasporlus ir aimušė.
Mrs, Woodruff po tėvais bu

vo Helena Smith, kihis iš AL 
bany, ir savo laiku buvo paskel
bus; kaip gražiausia pasauly mo
teriškė. Ji buvo nebloga rašyto
ja, parašius keletą apysakų ir 
keliolika scenos veikalu, kuriu 
ne vienas buvo New Yorko 
Broadvvay teatruose vaidina
mas.

Vahabiai paėmė Mekką
Okupantai laikosi ramiai ir

pranešė konsulams Jeddoj,
kad svetimšaliams negresiąs 
joks pavojus.

KAIRAS, Egiptas, spalio 15. 
- Arabų vahabių jėgos, kurių 
spaudžiamas Hedžazo hašimi- 
tų dinastijos karalius Hussei- 
nas buvo priverstas atsisakyti 
sostą ir pavesti jį savo sunui 
Ali, šiandie įėjo į aptuštėjusį 
šventąjį musulmonų miestą 
Mekką.

Mieste visai ramu, jį užė- 
musieji vahabiai niiekam nieko 
nedaro, susilaikydami nuo bet 
kurių ekscesų.

Vahabių vadai pranešė kon
sulų korpusui Jeddoj, kad 
svetimšaliams mieste negręsiąs 
nė mažiausias pavojus ir kad 
užėmusios Mekką jėgos Jeddos 
miesto nepulsią.

TRAUKINIO KATASTROFA

Du traukinio darbininkai žuvo

ABILENE, Texas, spalio 14. 
— Anksti šį rytą susikūlė ne
toli Sweetwater greitasis Texas 
& Pacific traukinys. Du trauki
nio tarnautojai užmušti. Pasa- 
zierių niekas nenukentėjo.

FEDERALĖ VALDŽIA
NEGRŲ TEISES

GINS

WASHINGTONAS, spalio 15. 
— Feddralė valdžia stos ginti 
New Orleans’o muitinės virši
ninką L. Coheną, negrą, kurį 
teismo keliu nori tam tikri ele
mentai pašalinti iš vietos dėl to, 
kad jo oda yra juoda. Gindama 
Coheną, valdžia kartu gins ir 
konstitucijos XIV priedą.

Angly-Turky karo pavo 
jus praslinko

ginčąAbidvi valstybės savo 
dėl Mosulo pavedė išspręsti 
Tautų Sąjungos tarybai.

LONDONAS, spalio 15. 
Pavojus, kad tarp Anglijos ir. 
Turkijos gali įvykti 
tas
praėjo 
sutiko 
Tautų 
ti.

ginkluo- 
Mosu'lo, |susikirtimas diel

Abiejų kraštų 
ir savo ginčą

Są jungos darybai' spręs-

valdžios 
pavedė

FARRINGTON RENOML 
NUOTAS

Illinois angliakasiai vėl pastatė 
jį kandidatu į organizacijos 
prezidento vietą.

SPRINGFIELD, Ilk, spalio 15. 
— Illinois Mirte Workers 232 lo- 
kalės unijos kandidatu į anglia
kasių organizacijos prezidento 
vietą nominavo vėl Franką Far- 
ifingtoną. Jo vyriausias oponen
tas, John W. Hindmarsh iš Ri- 
vertono, nominacijos tegavo 78 
balsus.

^QRR
Oficialia oro pranašas šiai die

nai pranašauja:
Chicago ir apielinkė: — Ne

vienodas oras; galima laukti lie
taus ; maža temperatūros atmai
na; vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 58° F.

šiandie saulė teka 6:04, leid
žiasi 5:08 vai.

PINIGŲ KURSAS
I II II ... . I II 0,111

Vakar, spalio 15 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

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

. $4.49
$4.84 

$17.29
$4.37
$5.26

$14.09 
$39.22

$2.52 
$19.20 
$19.2$

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50 "
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
Prie šitos sumos reikia pridėti 2b 

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

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.50
10.50
20.75 
31.00 
41.25
51.50
61.75 
72.00 
82.25
92.50

102.75

AVIACIJOS NELAIMĖ

Aeroplanui nukritus du 
žmonės užsimušė

DOVER, Ohio, spalio 15. —- 
Ties Zoarville, netoli nuo čia. 
nukrito žemėn armijos aeropla
nas. Pilotas Wood, 26 m., ir pa- 
sažierius Murray, 35 m., užsi
mušė. Aeroplanui nukritus įvy
ko ekspliozija, nuo kurios visa 
mašina užsidegė. Traukinio ma
šinistas, pamatęs nelaimę, su
stabdė traukinį ir pasažieriai at
bėgo gelbėti; bet irado jau la
vonus žuvusiųjų labai apdegu
sius.

PASMERKTAS ELEKTRINĖJ 
KĖDĖJ MIRTI

GARY, Ind., spalio 15. Kri- 
minalis teismas pasmerkė elek
trinėj kėdėj mirti Petrą Vergo- 
linį. Jis buvo kaltinamas dėl nu
žudymo 10 metų mergaitės An
uos Tomisič šių metų rugsėjo 
2 dieną.

KASTUVUI UŽGAVUS DINA
MITĄ, 3 DARBININKAI 

UŽMUŠTA.

KNOXVILLE, Tenn., spalio 
10. — Kasant rusius naujiems 
geležinkelio ‘ stoties triobėsianis 
Cassvelly, garinis kastuvas už
gavo dinamito kaištį, kuris spro
gdamas tris darbininkus užmu
šė, o keturis sunkiai sužeidė.

APIPLĖŠĖ “FORVERTSĄ”

NEW YORKAS, spalio 11.
Laiku, kai žvdu dienraščio For- 
verts ofise buvo ruošiamos mo
kėti darbininkams algos, įpuo
lę trys banditai atėmė iš ka- 
sieriaus 11,358 dolerius ir sė
dę automobiliu paspruko.

\ —i-------------
ALIEJAUS TANKAI DEGA

DA.LLAS, Tex., spalio 13.
Čia dega šeši milžiniški Clayco 
kompanijos aliejaus tankai. (le
sinant gaisrą šeši gaisrininkai 
ir vienas šiaip žmogus pavojin
gai apdegė. Nuostoliai padaryti 
siekia daugiau nei 100,000 do
lerių.

RUMANIJA PRIIMA NAU
JĄ KALENDORIŲ

BUCHARESTAS, spalio 14. 
— Pradedant šią dieną R u ma
nija meta senojo kalendoriaus 
vartojimą ir priima visur dabar 
vartojamąjį t. v. Griegorialis 
kalendorių.

VISOS ŽUVYS TURĖJO 
BŪT GIRTOS

Kai valdžios agentai suvertė 
upėn $200,000 vertės degti
nės.

PHILADELPHJA, Pa., Spa
lio 15, — Deputy maršalai va
kar sunaikino konfiskuotos įvai
rios rųšies degtinės, vyųų ir li
kerių vertes už 200,900 dolerių. 
Visas tas geras štofas buvo su
verstas j Schnylkil’o upę 
gos h! 

t— . ..............

UŽSIMUŠĖ ŠOKDAMA Iš 
AUTOMOBILIO

PERI N, 
Bijodama, kad jos automobilis 
nesusikultu su kitu skersine 
gatve attekančiu automobiliu, 
Berta TurneH’ienė šoko iš sa
vo mašinos ir smarkiai krisda
ma užsimušė.

UI., spalio 15.

2

SAN SALVADORAS, spalio 
15. — Gautais čia pranešimais 
Nikaraguoj kilus revoliucija, 
kuriai vadovauja gen. Emilliano 
Chamorro. Nikaraguos valdžia 
tečiau tvirtina, kad ji pilnai kon
troliuojantį dalykų padėtį.

ATSIDARĖ KASYKLOS, KUR 
11 METŲ BUVO UŽDARYTOS

COLUMBUS, Ohio, spalio 15. 
— Blue Rock kasyklos Mušk i n- 
gum kauntej, kurios per vienuo
lika metų buvo uždarytos, da
bar vėl atsidarė, duodamos dar-

Kasykloj buvo uždarytos dėl 
vandens užliejimo jų 1013 me
tais.

ATKASĖ 9 PĖDŲ ILGUMO 
ŽVĖRIES ILTĮ

CINCINNAT1, Ohio, spalio 
15. — Darbininkai kasdami rė
vą vandens įvadoms, dešimt pė
dų žemės gilumoj atkasė mil
žinišką, tur būt priešistorinio 
gyvūno iltį. Iltis buvo apie 6 co
lius skersinio ir 9 pėdas ilgio.

SUSTREIKAVO 550 
STUDENTŲ

CLEMSON COLLEGE, S. C., 
spalio 15. — 550 valstijos- glo
bojamos Clcmson kolegijos stu
dentų paskelbė streiką, reika
laudami geresnio maisto ir pa
šalinimo valgyklos prievaizdo 
Harcombe.

SUĖMĖ DU ŽMOGŽUD
ŽIU NEGRU

ST. LOUIS, Mo., spalio 15. — 
Suimta du negrai, Fr. Smith ir 
Harvey Davis, įtarti dėl užmu
šimo rugsėjo 30 dieną vieno 
laikraščių agento, W. Funkhau- 
i-ero iš Mattoon,' III. Kaltina
mieji tardyme prisipažino pada
rę tai apiplėšimo tikslu.

Visa Lietuva
Susiinteresavus

Naujienų prieteliai iš įvairių dalių Suvie
nytų Valstijų praneša mums, jog visa Lietuva 
yra susiinteresavus Naujienų telegrafinėms 
pinigų perlaidomis,

Lietuvos kaimiečiai ir miestelėnai rašo savo 
giminėms Amerikoje, kad jiems butų siunčiami 
pinigai telegrafu, nes jie gauna greitai ir be jo
kio klapato iš artimiausio jiems pašto.

Naujienų telegrafinės perlaidos yra grei
čiausias pinigų pasiuntimo būdas: į 4 iki 10 die
nų pinigai išmokami adresantams po išsiuntimo 
iš Chicagos. 0 pinigai telegrafu yra išsiunčiami 
iš Naujienų beveik kasdieną. Naujienų telegra
mos kainuoja tik

50 CENTO
Siųsdami iš kitų miestų reikalaukit musų 

Telegrafinių aplikacijų; vietiniai, kam nepato
gu pasiekti musų ofiso, kreipkitės j sekamus 
musų skyrius:

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L



Kas Dedas Lietuvoj
AUTOMOBILIAI

2336 Milwaukee AvėvaidybosVIEKŠNIAI, MAŽEIKIŲ AESK

Tel. Humboldt 0502

valdybes

Atkeliauj

Puikus Metinis Balius
Svečiai

šeimynaNEPAPRASTOS ■ RISTYNES

Naujienas

Laukite
Lietuvių

įžanga
nuo

Telefonas Boulevard 1939

Columbia Hali
18 & Paulina St.

BANCEVIČIUS 
čempionas 180 svarų

ANDRIJAUSKAS 
čempionas 260 svarų

sunkiųjų vogų kilno 
jimo kontestas už 

čempionatą.

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

Tel. Kenwood 5107 ....

KEPYKLA “MILDA

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasirįžę tar

nauti lietuviam**.

Jei nori ką nors parduot 
tai pagarsink Naujienose

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė 
Tel . Lafayette 4140Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d einą
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th 81 Chieago, III

PASTABA 
priimami j 
Dėlto gerbiamieji, neužmirškite dienos ir vietos šio baliaus.

Kviečia' visus KOMITETAS,

Pasaulinis sunkiųjų » vogų 
Standard kėlimas: viena ranka 
virš galvos; abiem rankom virš 
galvos ir ant tilto (bridge).

Durys atsidarys 6:30 v. vak, 
Prograntas prasidės 8:15 vak.

Ateikite ir laimėkite dovanas. 
Ateikite ir bukite teisėjais 
sprendime dovanų ir čempionų 
čempiono titulo.

šventuosius.
. tokius

Antraštės) 
liekaNsiek- 
progbs iš-

DR. TEODOR STEJKE
Lenkijos čempionas 230 svarų

BOB MANAGOFF
Turkų čempionas 220 svarų

BE PERTRAUKOS
20 metų praktikavimo 

Kuris buvo pertrauktas 6Mj me
tus tarnavimo Jungtinių Valsti
jų Armijoj, šiuo skelbiama, kad

Dr.George U.Lipshuich
Atidarė savo ofisų 

"Kambarys 704, State-Lake Bldg.
190 N. State St..

Praktika bus aprubežiuota: Gy- 
necologija, Chirurgija ir Vere- 

rinės ligos.
Telefonus Randolph 5380

įn••-'tą !r pujilgą Bt|ved*nW | «>iM if IKUjlU M IBl, taipgi 
UvM. Cmih arba ant (tmokijfmo.

-'i (.-matini) I .tetartu vija A e* ip IUim 1

-'HE BBIDGEPORT ELECTRIC CO, lai e.
A. BARTKUS, Pr««.

uil'I vv <! -h St Tel. Boulevard 7101,1892. Chicage.

Naujos mados išdirbimo automobiliai su dideliu atpi 
" ■ 5ginimu. Atidaryti ir uždaryti modeliai.

$1.50 ir $2.20

• Rengia
VAKARINĖS ŽVAIGŽDĖS PAŠ. KLIUBAS

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

1046 Mihvaukee Avė., 
kampas N'oble St.

Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:80 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarket 
9149. Kės. Keystone 9130.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Cfaicago
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

Dalyvauja: J. Augustas Frei- 
montas, Jonas Koudis, Mike 
Umėžia ir kiti. Bus deleisti 
visi, kurie nori tapti čempionais 
ir aplaikyti auksinį medalių.

Šiauliai. — Šiauliuose perną 
metą įsisteigė cukrainė ir kepy
kla “Milda”, kurioje buvo gan 
pavyzdingai ir švariai atlieka
mas darbas. Pasikeitus kepyklos 
vedėjai, kepykla visai atsimainė 
— švarumas pranyko, nes pirk
tuose “Mildoje” baltos duonos 
kepaliukuose dažnai randama 
šniurgalių ir t. p. šlamštų. An
trą, kepykla, matyt, nori panai
kinti pasilikus, nes be paminėtų 
šlamštų randasi duonoje svirp
lių. Be to, įėjus kepykfon pir
kėjui sudaro gan bldgą įspūdį, 
nes kitoniškos kalbos nesigirdi, 
kaip tik lenkų. \

Butų gan malonu, kad į tai 
gerb. kepyklos “Milda” vedėja 
kreiptų domės.

tvardą; nesimato menininkiško- 
sios, o vien tik “kišenės politi
ka”. Ir kaipo viso to pasekme: 
atšalimas sveikosios visuomenės 
dalies nuo vaidybos. Ligai recep
tas—vienas: pastatyti vaidybą 
jai priderančio] aukštumoj. Bet, 
dėja, nesimato tam pastangų. 
Ir “pavasarininkai”, kurie čia 
gal daugiausia veikia, ieško kaip 
matoma ne kitokių receptų kaip 
tik receptų “kišeninių”.

Viekšniuose yra nemažas da
vatkų bei moterėlių korpusas, 
kurios apie meną, tuo pačiu ir 
apie vaidybą, mažai tenusimano, 
čia “pavasarininkai” imąsi vai
dinti veikalus, kaip šv. Barbora, 
Genovaitė ir kitu
Davatkos ir moterėlės 
veikalus (dėl gražios i 
uoliai remia, na... i: 
tiek pelno. Puikus 
naudojimas!

O kas link pačios 
vaidinant kad ir Genovaitę, ga 
Įima tarti Tautos Teatro direk 
torialus ^>. Sutkaus žodžiais: 
“Artistai vaidino patys save, t 
ne veikalo tipus”. —S.

Turbūt į nieką kitą nėra čia 
kreipiama taip mažai domės, 
kaip į vaidybos esmą. Nesaky
siu, kad jos visiškai čia nebūtų. 
Ji, kaipo tokia, yra ir net labai 
dažnai praktikuojama (vakarai), 
bet negalima pasakyti kad tai 
butų vaidyba pilnoje to žodžio 
prasmėje. Greičiau 
darkymas. Ir labai apgailėtina, 
kad nesimato jokio pasiryžimo, 
kad “vaidybai” davus vaidybos

Pėtnyčioj, Spalio-Oct
17 <1., 1924

Jau atėjo Kultūros
No. 9. j 

Kaina 30c. \ ; 
(Jaukite Naujienose 
1739 S. Halsted St.

Sukatoj, Spalio (Del.) 18 d., 1924 .
Mildos Svet., 3142 So. Halsted St.

Pradžia 7 vai. vaakre. įžanga 35c. ypatai.

Prie geros unijinės oikestros bus smagu šokti.
— Ant šio. baliaus jauni vyrukai, nuo 16—40. metų 

Kiiubų be įstojimo mokesties, arba įstojimą, už dykų.

MIS. MICHNIEVIGZr VIDIKIENfc
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Y arda 1119
Baigusi akuše- EO t
rijos kolegijų; 1 @ ĮjjĮ
d. -u p.Aiiki 
vusi l’ennayl- 'į ;
vau i jos Ilgo n-
bučiuose. Sąži- -
ningai patar- ĮHF 
nauja, visokio- 
ko ligose prieš \
I.Hii.iyni-, laike Qį'‘ >1||
gimdymo <r po A
gimdymo. C • jg|

Už dykų pats- W \ * —O
rimas, da ir kl- 
tokiuose reika- |F 
Iuomi inoirriliLi ’ .*
ir merginome, ‘ O 
kreipkitės o ra 
site pagelbą.

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

Tel. Blvd. 8131 
M. Woitkew!c» 

BANIS 
AKUŠERKA 

Turiu patyrimą 
Pasekmingai pa 
tarnauju mote 
rims prie gimdy
mo kiekvienam*

j atsitikime. Tel
||||!kia ypatišką pri- 

^žiūrėjimą. Duodv 
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

®-DR. HERZMAN’*

Telefonai.:

Gerai lietuviams žinomas per 1b 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroni&kas lijęas 
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 C iki 7:30 vai. vakare.

!
 Dienomis: Carai 

8110. Naktį 
, Drexel 0950 

Boulevard 4136
, I

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.
Special: Nedėtoms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4186 arba 
Drexe( 0950. , .

fru.,-., ,c. ---------

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

Ofisus
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chieago, Illinois
~ Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
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
nų, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 

iki 12 dieną.
--------T—. .........  . J

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų

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

Telefonas Canal 1912 ,
■ Naktinis Tel. Drexel 2279V-  ———  , ■/

--------- 11 . ........... «

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47t^h St.
Valandos nuo 8 iki 12 deiną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo S 

iki 2 vai. po pietų
................... 1, .ii i..............  ,/

Ofiso tel. Boulevard 9693 
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., Chicagr 

ari! 31st Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien

f*—............  1 ;.................
Dr. Benedict Aroir

Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610 
..................     - J

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto 
nuo 5:30 iki 7:30 vakare

. 1 ...................... .

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odou, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pugelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
■Ncdclicj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Albany Avė.

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

Dr. J VV

»,__ ___ ____ _______ _

.Ketvirtadienis, Sp. Į6, .1924

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAL į 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS F 
PAS MUS. TAS JUMS BUS.

Į ANT NAUDOS. i

S. L FASIONAS CO.

t

809 W, 351h SI., Chim ž
Tel. Be levard 06Ū ir 0774 i 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- f 
* DAVIMO RAŠTUS. į 
Pasekmingai, siunčiam pinigus iri 

5L Parduodam Laivakortes. • *
II —wiwi ■■ M r»n-,r y*

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Room 1117—1122 
127 N. Dearborn Str.

Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų” namo: 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500

Panedėlio vakare: £
4601 Sb. Marshfield Avė. 
-------------------—. „.„Z

A. A* Olis Į
^AWOKATAS

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

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 Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant. Lotus, 
Namais, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGŪZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas vivuose Tdamuoae, Ertam!- I 
nuo ja Abstraktu*. Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumeutu* ir ivaliojimna

7 South Dearborn Street 
Telefoną* JBaadolpb R2S1 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefoaa* Canal 18(7.

r J. P. WAITCHES 1
LAWYER Lietuvys Advokatas | 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullman 6377
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L S. S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina Kartę savaitėje, Ketvirtadieniais

Spalio 16,1924 Eilinis No. 80

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

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. Žymontas, 1789 So.

Halsted St., Chicago, III.
Organizatorius J. šmotelis, 10604 Ed- 

brooke Avė., Chicago, III.
Sekr.-Iždin. P. Miller, 3210 So. Hal

sted St., Chicago, 111.
Knygius A. Kemėža, 25 E. 23rd St., 

Chicago, III.
NARIAI:

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

— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

Sekretorius — A. Vilis, 2241 North 
Westeri) Avė., Chicago, III.

Kasierius — A. Kemėža, 25 E. 23 rd 
St., Chicago, III.

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

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

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

Žmonijos turtas yra visos 
žmonijos padaras, bet 

ne atskirų žmonių

verpiamo-

kasyklos, 
tam taip 

O

Kad iš geležies ir plieno di
delę verpiamąją mašiną padirb
ti, .reikalingi tam tikri fabri
kai, dirbtuvės, liejyklos ir viso
kie kiti prisirengimai. Be to, 
reikalinga fabrikai, kur iš gele
žies dirba plieną. Dar reikalin
gos kasyklos, kur kasama gele
žies rudis. Dar reikalingi gele
žinkeliai ir garlaiviai, kurie nu
vežtų geležies rudis arba gele
žį arba pačią mašiną nors į ki
tą žemės galą. Be tokių fabri
kų, dirbtuvių ir kasyklų visai 
negalima šiandieninė 
ji mašina padirbti.

O kad veiktų tos 
dirbtuvės ir fabrikai,
pat reikia visokių mašinų, 
jas taip pat reikėjo sugalvoti 
ir padirbti. Ir jos visos lygiai 
taip pat sugalvotos, kaip ir ver
piamoji. Del kiekvienos maši
nos padirbimo reikėjo daug ir 
labai daug žmonių įvairių kraš
tų ir laikų. Išeina, kad veikia
mąją mašiną galima buvo su
galvoti tik tada, kai jau kitos 
mašinos buvo sugalvotos-. O tas 
galima buvo JsugalVciti tik ta
da, kai buvo sugalvotos trečio
sios, ketvirtosios, penktosios, de
šimtosios ir t. t. Visos turėjo 
eiti viena po kitos.

Bet viena — mašiną sugal
voti, o antra — ji padirbti. Ją 
dirbo taip pat daugybė žmonių. 
Vieni ją liejo, kiti šlifavę, tre
ti kalė, kiti vežė, kiti kasė že
mėj. Kiekviena mašina yra dau
gelio darbininkų padaras. Ir jie 
visi reikalingi verpiamąjai ma
šinai padirbti.

Bet ne jie vieni reikalingi. 
Juk visi fabrikų ir dirbtuvių 
darbininkai turi valgyti ir ger
ti, apsitaisyti ir turėti visą, kas 
pragyvenimui reikalinga. Jiems 
visiems reikalinga ir valgymas, 
ir gėrimas, ir butas, ir drabu
žiai. Kas nors turi tą jiems pa
gaminti, kol jie dirba fabrikuo
se ir dirbtuvėse verpiamąją ma
šiną. Reikia, kad jiems kas nors 
ir žemę artų, ir javus sėtų, ir 
piautų, ir kultų, ir duoną kep
tų ir išvežiuotų, namus staty
tų, drabužius siutų. Bet tam 
padaryti, taip pat reik žinoti, 
kaip tas daryti, reikėjo tam vi
sokios priemonės sugalvoti. O 
jos taip pat ne išsyk sugalvo
tos, bet daugelio žmonių, viso
kių kraštų ir laikų, žemę mai- 
tingąją dirba tai pat daug, 
daug žmonių. Be jų pagelbos-, 
be jų duonos, joks darbininkas 
jokios mašinos Inepadirbs. štai 
kiek žmonių įtraukta į tą dar 
bą. Ir jie visi reikalingi.

Bet ir tuo viskas nepasibai
gia. Dar kai ko reikia. Nors ma
žiausiam šriubeliui kokiai ma4 
šinai, juk reikia žmogaus- žinan
čio. Vienas blogas šriubelis ga
li išsyk sugadinti didžiausią ir 
brangiausią mašiną. Ją gali sta
tyti tiktai žmonės nusimaną ta
me reikale ir dar kituose moks
luose. Kaip, pavyzdžiui, maši
nos statomos? Pradžioj išbrai
žomi jų braižiniai. Kiekvienai 
mašinai yra daromas savo brai- 
žinys. Kai jos braižoma, tai iš- 
s kaičiojama kiekvieno šriube-

lio, kiekvienos svirtelės, kiek
vienos atramos- ilgumas, platu
mas ir stiprumas, ir kiekvieno 
rato skersinis. Juk kiekvieną da
lelę reik prie kita kitos pritai
kyti, o tam reik viską išmatuo
ti ir išskaičiuoti. Tas padaryti 
nėra taip lengva. Tam reik mo
kyto žmogaus, mechaniko, inži
nieriaus. Be to, ireik išbandyti 
kiekvienos medžiagos stipru
mas. To ir mokina mokyklose, 
technikos mokyklose ir kitose 
mokslo įstaigose. Tenai kiekvie
nas mokinys, kiekvienas studen
tas turi per kokius keturis ar 
penkis metus išmokti dvidešimt 
ar trisdešimt visokių mokslų. 
Bet iš kur tie visi mokslai at
sirado? Čia padirbėjo taip pat 
daug žmonių — protingų, mok
slinčių, akylų ir ištvermingų. Jei 
nebūtų jų — nebūtų ir maši’nų. 
Norint vieno mokslo išmokti, 
reik nusimanyti kituose, bet 
tiems išmokti reikalinga pažin
tis su 
penktais 
kalingas 
vi n imas,
sąprotauti ir į 
žodžiu sakant, turi būt ne vien 
geras specialistas-, bet ir apšvie
stas žmoguis. O apšvietimas, tai 
yra visokie mokslai ir proto iš
plėtojimas ■— darbas (daugelio 
milionų žmonių, gyvenusių pirm 
musų ir dabar gyvenančių. Jei 
Įųebutų jų — nebūtų ir maši
nų.

trečiais, ketvirtais ir 
mokslais. /Be to, Tei
tam tikras proto išla- 
supratimas, mokėjimas 

viską įsigilinti.

(“Iš tamsios praeities j 
šviesią ateitį’’).

šalies administratorius.
Sidney Webb; kurį Amerikos 

studentai pažįsta kaipo rašyto
ją ir tyrinėtoją istorijos, darbi
ninkų ekonomikos ir socialio 
progreso. Jis yra sekretorius 
taip vadinamų naminių reikalų.

Didieji laikraščių leidėjai irgi 
pripažįsta, kad MacDonaldas, tai 
geriausis Ministeris - Pirminių-, 
kas Anglijoje. Tik tiek jam už
metama, kad jis perdaug rūpina
si užsienio reikalais, bet perma- 
žai kreipia domės į naminius rei
kalus.

Per daugelį metų, laiks nuo 
laiko, aš girdėjau kalbas Angli
jos Parlamento narių, bet tokio 
kalbėtojo kaip Tom Shaw, aš 
dar negirdėjau. Jis yra darbo 
ministeris ir jau labai daug ki
lusių straikų jis pasekmingai 
sutaikė.

Anglijoje darbo ministerija 
yra nuversta; bus kiti rinkimai. 
Dabar jau galima pranašauti, 
kad Darbiečiai didelėje daugu
moje vėl bus išrinkti, nes jie sa
vo darbais parodė, kad moka 
dar geriau valdyti šalį, negu se
niau valdydavo lordai.

Tik komunistai priešinasi 
Darbiečių valdžiai. Bet jeigu 
jie butų nuoseklus, nei jie nesi
priešintų. Juk niekas kitas, 
kaip tik Darbiečių valdžia pripa
žino Rusiją. Komunistai užtai 
turėtų būti dėkingi Darbiečių 
valdžiai. Be to dar, Darbiečių 
valdžia neteisė nei komunistų 
redaktorių, kurie kurstė Angli
jos kareivius. Komunistai ir už 
tai turėtų būti dėkingi, čia ga
lima atspėti komunistų troški
mus, — jie norėtų, kad Darbie
čių valdžia įsteigtų Anglijoj to
kią valdžią, kokia yra Rusijoj, 
— diktatūrą. O Anglijoj nei 
žmonės-, nes Darbiečių valdžia 
apie tokią diktatūrą, kokia yra 
Rusijoj, nei pamislyti nenori. Ir 
gerai daro. Nes iš Rusijos dik
tatūros yra tiktai nauda krau
geriams - komisarams, o liaudis 
turi kęsti didžiausią priespau
dą, pusbadžiauti ir mirti iš ba
do.

Man daug geriau patinga An
glijos Darbiečių valdžia negu 
Rusijos budeliška valdžia.

— Politikas.

Sacco-Vanzetti
Darbininkų kankiniai iš laikų 

Palmerio “raudonų” areštų Ni- 
cola Sacco ir Bartolemeo Van-. 
zetti jau sėdi kalėjime nuo gegu
žės 5, 1920, kuomet, šalyje siau
tė Palmerio sugalvotas “raudo
nas” užpuldinėjimas — kratos 
masiniai areštai. Tie masiniai 
areštai buvo atkreipti dauginu
siai prieš svetimšalius ir prieš 
radikalus.

Dabar tų dviejų darbininkų 
byla yra labai kritiškame padė
jime. Jiems jau gresia kartu
vės.

Jie gyveno netoli nuo Brock- 
ton, Mass. Tais laikais, kuomet 
siautė Palmerio sauvalė, jie 
rengėsi surengti masinį protes
to mitingą prieš neteisingą nu
žudymą darbininko • Andreas 

Salsedo, kuris buvo išmestas 
per langą "14 augšto New Yorke, 
Justice Departamente. Sacco ir 
Vanzetti turėjo surinkęs visus 
dokumentus apie misteri ngą 
Salsedo mirtį. Kaip tik Palme
rio agentai dasižinojo, kad jie 
tokį šposą gali iškirsti, tai nie
ko nelaukdami, juos pačius 
suareštavo ir laikė kalėjime per 
du. mėnesiu be jokio apkaltini
mo.

Paskiau jiem>s surasta kaltė, 
kad jie yra nužudę čeverykų 
dirbtuvės sargą, trys savaites 
prieš jų suareštavimą. O tikre
nybėje, tas sargas buvo užmuš
tas banditų.

Sacco ir Vanzetti pastatė 
daug liudininkų ir aiškiai priro- 
dė, kad jie yra visai nekalti to 
sargo užmušime. Bet teismas 
pripažino juos kaltais ir gana.' 

Buvo paduotos kelios teismo 
apeliacijos, bet vis nieko ne- 

_ , _ . gelbsti ir tiems darbininkams
vadas, dabar yra kolonijų minis-'dabar artinasi elektros mirties 

kėdė.
Darbininkai teismuose šiandie 

teisybės surasti negali.

Didelis pasisekimas Ang 
lijos darbiečiy mi- 

nisteriy
Pereitą vasarą lankėsi Angli

joje žinomas žurnalistas ir re
daktorius žurnalo Review of 
Reviews, Albert Shaw. Jis ta
me žurnale parašė ilgą straipsnį 
apie Angliją abelnai, ir apie 
Darbiečių valdžią, ypatingai. 
Sako, kad dabartinė valdžia yra 
pripažinta kiekvieno žurnalisto 
ir rašytojo, kaipo geriausia val
džia kokią kada nors Anglija 
yra turėjusi. Net ir senų parti
jų lyderiai pripažysta, kad Mac- 
Donaldas yra geriausias užsie
nių ministeris iš visų buvusių 
ministerių. Jo atsinešimas link 
Vokietijos yra pažymėtas kaipo 
labai geras dalykas. Su juo ga
li susikalbėti vokietys, francu- 
zas arba ąmerikietis. Tai pui
kus žmogus. Kaipo parlamento 
žmogus, jis yra geriausias ir pa
žįsta parlamentarizmą puikiau
siai. Jis taip pat yra labai ge
ras kalbėtojas.

Snowden‘as yra visų pripažin
tas kaipo geriausias žinovas fi
nansų. Tai buvo pripažinta jo 
partijos priešininkų, kuomet jis 
patiekė naują metinį biudžetą. 
Bet jis nelabai sutiko su patiek
tu Dawes planu. Jis sukelia 
daug diskusijų francuzų spau
doje delei to plano. Bet jis yra 
labai geras ir teisingas žmogus.

Thomas yra gerai žinomas ir 
Amerikoje, kaipo darbininkų

teris. Jis yra geras kalbėtojas 
ir greitas diskusuotojas parla
mente. Jis yra visai tinkamas

Socialistų-Darbininkų Kandidatai

Vice-Prezidentas
"JZcičert Zafb/fertv 

Prezidentas

į O šypsosi todėl, kad jis kovoja 
už principą.

Kilęs iš neturtingų tėvų, jis 
gerai supranta darbininkų žmo
ni 1) reikalus ir moka juos teisin
gai ginti.

Sekamuose rinkimuose, lap
kričio 4 dieną, visi organizuoti 
darbininkai ir kiti progresyviai 
piliečiai balsuos už jį, kaipo kan
didatą į Jungtinių Valstijų Vice
prezidentus.

La Follette Chicagoj

Robert M. La Follette
(Kandidatas j Prezidentus Ne- 
prigulmingo Progresyvio Politi

nio veikimo).

šešias dešimtis devynių me
tų amžiaus. Gimė Wisconsin val
stijoj. Wisconsino Universitete 
baigė teisių skyrių. Vedęs, tu
ri 4 vaikus. Buvo di.str.ikto ad
vokatas nuo 1880-84. Atstovas 
Kongrese nuo 1885-91. Wiscon- 
sino valstijos Gubernatorium 
nuo 1901-05. Jungtinių. Valsti
jų Senatoriumi nuo 1906-29.

Per 40 metų jis pašventė sa
vo gyvenimą, kad išlaikius ša
lyje tikrą ir gryną demokrati- 
ją"'ir kad 
nuo didelio

apsaugoj us žmones 
išnaudojimo suk-

Wisconsino valsti-Budamas
jos Gubernatorium, jis parodė 
didelio sumanumo ir gabumo. 
Kuomet pastojo į tą vietą, tai 
valstija buvo paskendusi skolo- 

, se — $330,000. O kuomet jis 
užbaigė savo tarnystę-, tai val
stijos ižde buvo pinigų — $407,- 
506. Daba'r Wisconsino valstija 
yra vienatine valstija, kuri ne
turi skolų. Kuomet La Follette 
buvo Gubernatorium Wisconsi- 
no valstijos, tai tuomet ir da
bar, teisės tpje Valstijoje yra 
prižiūrimos, kad nieks jų nelau
žytų. Valdininkai atlieka savo 
pereigas rūpestingai ir yra ge
rai prižiūrimi. Biznis ir tvarka 
bujoja kuopuikiausiai. Jis Wis- 
consino valstijoj pradėjo pro
gresyvi ir gerą darbą. Dabar 
ta valstija gali pasigirti savo ge
ro vadovo puikiais darbais ir jo 
pavyzdį ir toliau seka.

Kaipo Jungtinių Valstijų Se
natorius, La Follette, yra pri
pažintas kaipo vadovas progre
syvių jėgų Senate. Ir jis visuo
met kovoja už švarią ir veiklią 
valdžią. Iš jo veikimų, kaipo 
Jungtinių Valstijų Senatorius, 
galima butų prirašyti didelę 
kjhygą. Kaip tik kildavo! kokie 
didesni valdžioje nesusipratimai 
arba iškildavo aikštėn valdinin
kų negražus darbai, tai La’Fo
llette visuomet buvo pirmutinis 
kad tuojau ištyrus negražius 
darbus ir nusikaltusius valdi
ninkus prašalinus iš vietos.

Jis būdamas legislaturoje ko
voja, kad žmonės gautų dau
giau laisvės. Jis nori, kad mo
terys turėtų lygias teises su vy
rais visokiose reikaluose. Jis ko
voja, kad vaikų darbas butų ap
saugotas.

Tarptautihinčje politikoje, I>a 
Follette nori, kad viskas butų 
išspręsta Tarptautiniame teis
me. Kad butų sumažintas gink- 
lavimasis; kad butų prašalintas 
priverstinas kareiviavimas; kad 
butų įvestas leferendumas jei 
kiltų karas; kad butų prašalin
ta imperialistinė politika.

Vienatinė proga Ąimerikos pi
liečiams šįmet išsirinkti sau ge
rą ir , pažangų Prezidentą, tai 
balsuojant už La Follette. Visi 
šalies organizuoti darbininkai 
jau yra nutapę balsuoti 
Visi lietuviai 
taipgi nutarti 
Follette.

“Mes esame 
lės”.

“Darbo žmonės jau žino, kad 
tie žmonės, kurie daugiausia 
šaukė ir reikalavo karo, buvo 
tie, kurie tikėjosi iš karo dau
giausia uždirbti”.

piliečiai 
balsuoti

ant kelio

Burton K. Wheeler
(Kandidatas į Vice-Prezidentus 

Neprigulmingo Progresyvio 
Politinio veikimo).

R. La Follete, progresistų 
kandidatas į Jungtinių Valstijų 
pręzidentus, šeštadienio rytą, 
spalių 11 d. aplankė Chicagą. 
Prie stoties susirinko tūkstanti
nes minios, daugiausia darbi
ninkų, pasitikti tą žymiausi ko
votoją už demokratiją ir už dar
bininkų teises.

Vakalre gi, milžiniškoj Armo- 
ry Hali R. La Follette laikė sa
vo prakalbą, žmonių prisirinko 
apie 11 tūkstančių, nors įžanga 
buvo nuo 50c iki $2.50. Be to, 
daugybė žmonių stovėjo lauke ir 
klausės prakalbos, aiškiai skam
bančios, skleidžiamos garso pa- 
d id i n am om i s pri eta i som i s.

La Follette pasirodymas ir vi
sa jo’ kalba buvo sutikta nepa
prastu upu ir entuziazmu. Su
sirinkusieji karštai ir triukš
mingai sveikino jį, pritardami 
jo žodžiams, kuriais jis smefrkė 
kapitalo oligarchiją, teismo 
vienpusiškumą ir senųjų partijų 
korupciją bei nesugebėjūmą 
tvarkyti kraštą visų žmonių la
bui. La Follette smerkė repub- 
likonus dėl jų imperialistinės 
politikos Pietų Amerikoj; kriti-
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! Socialistij Partijoj
PENNSYLVANIA

r»hOndoliili i j o.j socialistai ren
gia prakalbas ant gatvių kampų. 
Pasisekimas labai didelis, — 
žmonės klausosi tų prakalbų SU 
dideliu domesiu.

Socialistų Partija dabar yra 
pasiuntusi savo gabų organiza
torių, d August Claessens į 
Pennsylvanijos valstiją su pra
kalbomis. Jis yra geras kalbė
tojas iir į jo prakalbas žmonių 
prisirenka visuomet daug. Dar
bininkų, ypač kalnakasių prita
rimas l>a Follette yra labai dide
lis. čia visi darbininkai yra pa
sirengę balsuoti už La Follette.

WISCONSIN
Socialistų Partija Wisconsin 

valstijoj įgauna daugiau jėgos. 
Nesenai čia buvo taip vadinama 
“Primaries”. Socialistai gavo 
daugiau* balsų, negu jie tikėjosi. 
Visi pastatyti Socialistų kandi
datai bus išrinkti. Wisconsi'no 
valstijoj yra La Follette Pro
gresistų partija, šiupse rinki
muose Socialistai susivienijo su 
jais i'i‘ balsuos visi už La Follet
te.

MASSACHUSETTS

už jį. 
turėtų 
už La

perga-

Prezidentinės kampanijos ifr 
Socialistų Partijos organizavi
mo darbas čionai eina visu 
smarkumu. Organizatorius Al
bert Weisbord apvažinėjo su 
prakalbomis jau kelioliką mies
telių. Pardavė daug socialisti
nės literatūros. Tos prakalbos 
apsimokėjo ir dar liko agitacijos 
reikalams $70 ir jo algai $80. 
Čia visi darbininkai nešioja pri
sisegę La Follette ženklelius i)r 
atėjus balsavimams, balsuos už 
I>a Follette.

žmones — dalrbininkus ir 
Teismai pataikauja

Burton K. VVheeler gimė Hud- 
son, Mass., apie 20 mylių nuo 
Bostono. Jo tėvas buvo Kveke- 
rių kilmės. Jis buvo jauniau
sias šeimynoje iš 10 vaikų.

Wheelerio tėvas buvo netur
tingas, vaikus galėjo leisti tik į 
publišką mokyklą. Bet Burton 
K. Wheeler pats užsidirbo sau 
duoną ir mokinosi. Pasekmių? 
gai užbaigė teisių skyrių Michi- 
gano Universite *1905 metais.

Kaip užbaigė mokslą jis išva
žiavo į vakarines valstijas ir ap
sigyveno Butte, Montana.

čia yra didžiausios vario kasy
klos pasaulyje. Korporacijos
kontroliuoja viską. Darbinin- [ kavo dabartinę sistemą, kur ke- 
kai yra išnaudojami begalo. Ii New Yorko kapitalistai, Mor- 
Kaip atvažiavo naujas advoka-' ganas ir kiti valdo ir eksphia- 
tas, darbininkai pradėjo prie jo tuoj a visą kraštą, spaudžia dar- 
kreiptis su visokiais reikalais, bo
Jis labai tankiai gindavo darbi- farmerius.
ninku reikalus* teismuose dykai, didžturčiams — milijonieriai iš- 
Jis reikalaudavo teismo, kad sisuka nuo bausmės už prasižen- 
butų pripažinta teisybė netik gimus, tuo tarpu kaip beturtis 
turtingiems bet ir biedniems dar ( dažnai nekaltai pasmerkiamas, 
bininkams.
jo jam, o korporacijos pradėjo!už žmogaus 
jo bijoti. | supuvimas

Jis 1910 metais jau liko iš- pasiekęs to paties laipsnio, kaip 
rinktas į valstijos legislaturą. 
Darbininkai balsavo už jį, nes 
jie žinojo, kad jis yra tikras jų 
užtarėjas. Jis atsisakė eiti ka
reiviauti.

1913 Wheeler’is liko paskirtas 
Jungtinių Valstijų advokatu. 
Kaip atėjo didysis pasaulinis ka
ras, Wheeler’is atsisakė suteik
ti savo ofisą super-patriotams 
naudoti saviems reikalams. Dar 
daugiau, jis be pasigailėjimo 
bausdavo taip vadinamus “augš- 
tus” valdininkus savo valstijoj. 
Tai buvo daugiau negu prasižen
gimas. Todėl “didelės jėgos” 
nutarė “pasigauti” jį. Jie ap-

Darbininkai įtikę- Nuosavybės teisė stovi aukščiau 
teises, o valdžios 

ir nesąžiningumas

kad senovės Romoj.
La Follette prakalba buvo 

[aiški, stipri ir graži. Faktais, 
argumentais ir iškalbingumu jis 
be pasigailėjimo griovė savo 
oponentų priekaištus ir įrodė, 

, kad ne Wall Streeto oligairchija, 
bet žmonės per savo rinktus at
stovus turėtų valdyti kraštą ir 
jo turtus.

Užbaigus jam kalbėti, susi
rinkusioji minia ilgai ir triukš
mingai reiškė pritarimo jo siū
lomai programai ir reformoms.

“Jeigu aš tapsiu prezidentu 
(— tuojaus ant visados užsi- 

skundė jį taip vadinamam tada baigs visokie Palmerio ir Dau- 
“CounCil of Defense”, bet jokio1 gherty injunetionai. Valdžios 
prasikaltimo negalėjo prirodyti, kareiviai pildys tik tas parei- 
todel pralaimėjo.

Paskiau jie apskundė jį į le- Amerikos kareiviai nebus paže- 
gislaturą, bet ir ten pralaimėjo; mmti iki to, kad iš jų daryti 

I streiklaužius”.

gas, kurioms jie yra skirti ir

jie reikalavo, kad jis atšauktų 
savo kandidatūrą. Kad išgelbė
jus Walsh, jis Rezignavo.

Jam buvo pasiūlyta federalio 
teisėjo vieta, bet jis atsisakė ją 
priimti. Į du metus vėliau jis 
liko nuominuotas į Montanos 
valstijos gubernatorius.

1922 jis liko išrinktas į Jung
tinių Valstijų senatą, t ___

Senate jis pasižymėjo savo’Valstijų Senatorius, 
dideliu sumanumu ir teisingu-j 
mu. Kuomet kilo didysis alie
jaus skandalas, jis pirmutinis 
įteikė rezoliuciją, kad tuojau bu
tų prašalintas iš vietos Genera- 
lis advokatas Daugherty. Pas
kiau įteikė kitą rezoliuciją, kad 
tuojau butų padarytas tyrinėji
mas Justice Departamente. Jis 
buvo paskirtas vienu tų tyrinė
tojų Justice Departamento.
~ Senatoriaus Wheelerio politinė 
karjera pasižymi teisingumu, 
darbštumu ir geru atlikimu dar
bo. Jis yra teisingas sau ir pu- 1 
blikai.

Jis yra simpatingas žmogus ir 1 
juokauja su kiekvienu draugu 
ir priešu. Yr<i pastebėta, kadįk*xvjvr uivucį >

I kovodamas su kuo, jis šypsosi, už surašytus kandidatus.

Musy Kandidatai
Robert Marion La Follette — 

į P|rezidentus.
Burton K. Wheeler — į Vice- 

i Prezidentus.
I George Koop — į Jungtinių

Andrew Lafin — j Guberna
torius', j- •

Tilden Bozarth —į Leitenant- 
Gubernatorius.

Samuel Block — į Aįttorney 
General.

John T. Whitlock — valstijos 
iždininkus.

Ansel M. Brboks — Audito
rius Publiškų Apskaitliavimų.

Gus Sandburg ir John C. Flo
ra—Congresmanai-aULa^ge.

Ella M. Roberts, Bertha Hale 
White ir Mary O’Reilly —Trus- 
tees' Chicagos Universiteto.

Daniel Uretz — Valstijos 
vokatas.

Visi darbininkai-piliečiai,
Yra pastebėta, kadjkričio 4 dieną privalėtų balsuoti

Kuomet kilo didysis alie-

Ad-

New Jerscy vastijoj yra ren
giami masiniai mitingai gatvė
se. Pasisekimas puikus. Parduo
dama daug socialistinės literatū
ros. Ir visi čia yra pasirelngę 
balsuoti už La Follete ir visą 
Progresyvių surašą.

IDAHO
Socialistų Partija dabar čia 

yra pasiuntusi Lena Marrow 
Lewis su prakalbomis. Ji prane
ša, kad Idaho valstija pilnai pri
taria socialistų judėjimui; prie 
partijos rašosi daug naujų na
rių. Masinai mitingai čia yra 
pasekmingi.

NEW YORK
Nei vienoje valstijoje Socia

listų Partija nėra taip veikli, 
kaip New Yorko valstijoje, čia 
masiniai mitingai yra rengiami 
kasdien, kalbėtojų yra dešim
timis, kurie kalba svetainėse ir 
gatvėse, čia Socialistų Partija 
išleido nesenai atskirus lape
lius: “Kam reikalinga Trečioji 
Partija”? Tuos lapelius visi 
darbininkai ir Socialistų Partijos 
kuopos platina su dideliu pasi
sekimu. New Yorko valstija 
jau yra pilnai prirengta dėl La 
Follette. Visi susipratę darbinin
kai tik laukia kada ateis lapkri
čio 4 diena. Jie visi balsuos už 
La Follette ir visą jo surašą.

Iš Lietuvos S.-D. Partijos 
gyvenimo

Šaukėnai (Šiaulių ap.). Rugp. 
17 d. atsibuvo Šaukėnuose So
cialdemokratų mitingas; kalbė
jo drg. Varnauskas. šaukeniškiaj 
didžiai užganėdinti, kad aplan
kė juos Socialdemokratas kuris 
per mitingą išaiškino juodvar
nių kademų ir geltonsnapių fe- 
derantų Judošiškus darbus. Mi
nia labai ramiai klausėsi nors 
keletas geltonsnapių buvo pra
dėję ramybę ardyti.

Mitingą užbaigus koks tai za
kristijonas davė nevykusį klau
symą dėl gelžkelių statybos. Kal
bėtojas tinkamai atsakė, zakris
tijonas nuleido snapą ir nuėjo. 
Publika juokais jį iš mitingo pa
lydėjo.

Šlg. ’
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Apžvalga
7 MILIŪNAMS RUSŲ GRASL

Sovietų valdžia ilgai nenorėjo 
pripažinti, kad Rusijai šiemet 

vėl gręsia bado pavojus. Bet Ru
sijos komunistų partijos vykdo
majam komitetui, kuris dabar 
laiko posėdžius Maskvoje, tapo 
išduota raportas apie šių metų 
derliaus padėtį, ir tame raporte 
nurodoma, kad septyni milio- 
nai ūkininkų sovietų 
šiemet turės badauti.

Rusijos komunistų 
vykdomasis komitetas
riausias valdžios organas.

Bado sumažinimui sovietų 
valdžia visiškai sustabdė javų 
eksportų.

Rusijoj

partijos 
yra vy-

Musų klerikalai nuolatos nie
kina viešąsias mokyklas (public 
schools-, kadangi jose nėra dės
toma katekįzmas. Jiems pilnąi 
tinka į porą komunistai, nes jie 
taip pat nepripažįsta tų mokyk-

llų naudingomis.

“Naujienos” nesenai nurodė, 
kad viešosiose mokyklose yra 
dėstoma dalykai, kurie yra rei
kalingi visiems žmonėms. Brook- 
lyno komunistų šlamštelis su 
tuo nesutinka. Jisai sako, kad 
kai kurie vadovėliai, kuriuos 
vartoja mokyklos, yra priešingi 
“marksiniam socializmui” (apie 

Į kurį musų komunistai išmano 
tiek, kiek degloji apie astrono^ 
miją), priešingi darbininkų uni
joms ir t.t. Tai kaipgi esą, gali
ma sakyti, kad mokyklose dės
toma visierhs žmonėms reikalin
gi dalykai? ,
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Tas Brooklyno šlamštelis pa
slepia tą faktą kad ir “Naujie
nose buvo nurodyta, jogei vię- 
šomsioms mokykloms dažnai 
yra duodama kapitalistinė spal
va. Vienok butų nesąmonė dėl 
šitos priežasties nematyti, kas 
yra gero viešosiose mokyklose. 
Jeigu komunistų Bimba arba 
koks nors kitas tamsunas sako, 
kad liaudies mokyklos nedėsto 
visiems žmonėms reikalingų da
lykų, tai tur-but jisai mano, kad 
skaitymas, rašymas, skaičiavi
mas, piešimas, geografija ir t.t. 
yra nereikalingi žmonėms. Jų 
nuomone, yra reikalinga tiktai 
bolševikiška propaganda, kuri 
mokina, kad yra geras dalykas 
vardan “komunizmo” šaudyti ir 
kalėjimuose pūdyti valdžios 
priešus.

PREKYBA SU RUSIJA

KONSERVATORIAI IR LIBE
RALAI JUNGIASI PRIEŠ 

DARBIEČIUS

Abi kapitalistų partijos Ang
lijoje, konservatoriai ir libera
lai, nutarė laikytis išvien, kad 
rinkimuose kurie, įvyks spalių 
29 d., sumušus Darbo Partiją. 
Oficialiai tečiaug nū konservato
riai, nė> liberalai neprisipažįsta, 
kad jie sudarė koaliciją

Darbiecių priešų taktika yra 
tokia: daugelyje rinkimų apy
gardų, kur pirma eidavo visų 
trijų partijų kandidatai, dabar 
statoma tiktai vienas kapitalis
tų kandidatas prieš Darbo Par
tijos kandidatų. Toje apygar
doje, kur konservatoriai yra 
stipresni, liberalai ištraukia sa
vo kandidatų; o toje apygardo
je, kur daugiaus progos laimėti 
turi liberalai, konservatoriai re
mia juos, nestatydami savo kan
didato.

Premjero MiacDonaklo apy
gardoje konservatoriai ištraukė 
savo kandidatų ir rems liberalą. 
Konservatoriai taip pat nesta
tys savo kandidato Paisley apy
gardoje prieš liberalų vadų, H. 
II. Asųuit’ą. Oarnarvon’o apy
gardoje, kur eina kitas liberalų 
vadas, David Lloyd George, 
konservatoriai irgi neturės sa
vo kandidato. Visoje eilėje kitų 
apygardų' prieš darbiečių kandi
datus stovės tiktai liberalai, ku
riuos rems konservatoriai.

Ačiū šitokiai kapitalistinių 
partijų taktikai, rinkimų kova 
bus labai atkakli, ir jos rezul
tatus šiandie sunku numatyti. 
Bet vis tik manoma, kad Darbo | 
Partija ne tiktai 
pozi

Atmetus neaiškios galvos jau
niklius ir hesąžiniškus piktada
rius, kurie tikisi pralobti plėši
mu ir žudynėmis, šiandie visas 
pasaulis nori taikos, kiekvienas 
bijosi karo. O betgi nuolatos 
vis pakyla šmėkla naujo karo, 
kuris grasina mums, nežiūrint 
ar mes norime jo, ar ne>

šios dienos karo pavojus yra 
vakarykščių taikos sutarčių, 
pasekmė. Nuo senai taip būda
vo, kad kiekvienoje smurto tai-' 
kojįe gulėdavo naujų karų die- 
?as. šiandie šita tiesa turi di- I 
desnės reikšmės, negu kuomet 
nors. Nes paskutinės taikos 
sutartys buvo ne tiktai pergalė
tojų padiktuotos, nedavus nu- 
galėtiemsiems nė žodžio tarti, 
bet ir sutvarkė tokią daugybę į- 
vairiausių dalykų, kaip jokiai 
kitai taikos sutarčiai neteko 
tvarkyti. Dar karo pakvaišimu 
apakinti, neturėdami jokios nuo
vokos apie sąlygas nugalėtosio
se- šalyse, dažnai, be to, pasi
duodami žlibai demagogijai, 
pergalėtojai atliko tokį darbą, 
kuris daug daugiaus priešgyny
bių ir problemų pagimdė, negu 
pašalino, ir tuo budu atvedė 
prie nepakenčiamų santikių, ku
rie pergalėtojams neatnešė jo
kios naudos, nugalėtuosius įva
rė į desperaciją ir net iššaukė 
priešingumus' tarpe pačių per
galėtojų.

Todėl šiandie tas pasibaisėti
nas reiškinys, kad jau yėl iškilo 
naujas karo pavojus, daug pir- 
miaus, negu suspėjo užgyti sun
kiosios paskutinio karo žaizdos.

Didžiausia energija darbinin
kai visur kreipiasi prieš tą bai
siąją šmėklą. Stipriausias įran
kis, kuriuo jie nori ją nuvyti, 
yra nutarimas masiniu streiku 
nuslepianti iškilusį karą pačioje 
jo pradžioje.

Tikslas yra labai džiuginantis. 
Bet, rizikuodamas patapti nepo
puliariu, aš turiu prisipažinti, 
kad aš šiandie taip pat abejoju 
apie tos priemonės tikslingumą, 
vartojant ją vieną, atskirai nuo 
kitų priemonių, kaip aš abejojau 
prieš 1914 metų karą, priešin
gai daugeliui mano draugų, ne 
tiktai Rožei 'Luxemburg, bet ir 
Jean’ui Jaures’ui, Villant’ui ir 
Keir Ilardie.

Ta priemone galėtų būt pa
vaitota tiktai tuomet, kai jau 
butų pervėlu: kai karas prasi
deda, tai minias pagauna karo 
panika, ir jas tuomet valdo tik
tai viena mintis — atremti prie
šo įsiveržimą, neduoti savo 
kraštui',būt sumuštam. Taip 
buvo 1914 metais ir taip vei
kiausia butų vėl.

Jeigu mes neturime pajėgos 
sutrukdyti politiką, kuri veda

atlaikys savo 
jų parlamente, bet dar 

praves daugiaus atstovų.

Laiškai ir ypatiški klausimai 
nuolat gaunami Svetimos ir Na
minės Komercijos Biuro, kur no
rima sužinoti apie prekybą su 
Rusija ir budus atnaujinimo ry- 

' šių su ta šalimi. Dauguma tų 
laiškų ateina iš įstaigų ir ypa
tų, kurios praeity turėjo ryšius 
su Rusija ir dabar vėl nori juos 
užmegsti; kiti norėtų gauti var
dus Rusijos pirklių arba impor
tuotojų. Vėl kiti prašo biuro re
komenduoti agentus, kurie gar
sintų jų tavorą
tie, kurie jau turi ryšius su ke
liomis korporacijomis New Yor- 
ke, per kurias visa prekyba tar
pe Rusijos ir Amerikos yra ve
dama dabartiniu laiku, nori su
žinoti biuro nuomones apie fi
nansinę atsakomybę, ir ar pa
tartina suteikti kreditą tokiomis 
ir tokiomis są^gomis, ii* apie 
moralį stovį ir teisingumą kor
poracijos direktorių, su kuriais 
jiems teks susidurti.

Reikia suprasti, kad biuras 
negali atsakyti ant visų tam pa
našių klausimų. Biuras stengia
si laiks nuo laiko išduoti siste- 
matinėje formoje visas informa
cijas apie ekonomines ir finan
sines padėtis Rusijoj, nuo ku
rių, norintieji žinoti, gali formų-, 
luoti savo išvadas. Nors tokia 
informacija ima domėn tiktai 
Sovietų Federacijas plačias eko
nomijas, vienok tiesioginiai vei
kia ant kiekvienos individualūs 
problemos,'čkuriąs' Amerikos biz
nio fondai turi/rišti būtent sto
vį ir atsakomybę tų korporaci
jų, per kurias prekyba dabarti
niu laiku plaukia į Rusiją ir iš

turi prasidėti 
pradžią, o ne
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ir, galų gale,’pEe karo, tai mes negalime su
trukdyti nė paties karo. Musų 
pasipriešinimas 
toli prieš karo
tuomet kai jisai jau prasidėjo.

Masinis streikas karo atrėmi
mui yra da ir tuo netobulas, 
kad jisai geriausiame atsitikime 
gali suparaližiuoti karo veiks
mus? bet negali pašalinti tuos 
priešingumus, kurie iššaukė ka
tą. O to pasiekti yra užvis svar
biausia.

Mes turime pirmiausia klausti 
savęs: Kaip galima pridaryti, 
kad tarp valstybių nekiltų prie
šingumai, ir kaip pasiekti, kad 
tenai, kur jie vistiek iškyla, bu
tų galima juos nugalėti kito
kiais ne kariniais metodais? 
Mes turime stengtis padaryti 
karą bereikalingu. Tuomet jo su
laikymas išsiris pats savaime.

Tai gali būt įvykinta ne pro
letariniu masiniu streiku, bet 
tiktai tiksliai sutvarkyta Tautų 
Sąjunga.

Versalės sutartyje /1919 me
tais įsteigtąją! Tautų Sąjungai 
pradžioje rodė panieką ir nepa
sitikėjimą ne tiktai reakciniu-, 
kai, bet taip pat ir socialistai. 
Nežiūrint to, jos reikšmė ir au
toritetas metai po metų vis au-

go, ners kritika, kuri buvo tai
koma jai, buvo labai teisinga.

Jos ydos parėjo pirmiausia 
nuo to, kad ji buvo 1918 metų 
pergalės kūrinys, įdėtas į Versa- 
lės smurto taiką, kurios sąlygos 
yra . tiesiog pasityčiojimas iš 
tautų sąjungos idėjos. Sąjunga 
pradžioje ir elgėsi atatinkamai, 
tarnaudama vien įrankiu perga
lėtojams. Jungtinės Valstijos 
neprisidėjo prie jos, tikėdamo
si, kad ji ne įsteigs pastovią tai
ką, bet tiktai iššauks naujų ki
virčų. Rusijos sovietų respubli
ka geide ne taikos bet karo pir
miausia, žinoma, pilietinio karo 
visoje Europoje. Vokietijai pra
džioje buvo uždarytos durys į 
Tautų Sąjungą ir ji pati nelinko 
stoti į ją' kol ją valdė suglaus
tas pergalėtojų frontas.

Tuo budu Tautų Sąjunga iki 
šiol buvo nepilna, ir jau vien de- 
liai to ji negalėjo tinkamai at
likti savo uždavinį —visus prie
šingumus tarpe valstybių šalin
ti taikiij derybų keliu arba 
spręsti objektingos arbitracijos 
pagalba’. Šiandie jau yra išny
kusius tos kliūtys, kurios nelei
do Vokietijai įstoti į Tautų Są
jungą. Tiktai josios nacionalis
tai dar stovi tam skersai kelio. 
Vokietijos įstojimas paskatintų 
iir Ameriką sekti jos pavyzdžiu. 
Tuomet didelė spraga Tautų 
Sąjungoje butų užkišta.

Bet ji kenčia da ir dėlto, kad 
ji yra valdžių, o ne baudžiu są
junga. Buvo nurodoma į tech
nikos kliūtis tiesioginiam tautų 
parlamentų rinkimui. Tai yra 
tiesa. Bet tautų parlamentas 
galėtų būt sudarytas dar ir ki
tokiu keliu: netiesioginiais rin
kimais per kiekvienos valstybės 
parlamentą. Tai butų ne tas 
pat, kaip kad valdžios renka de
legatus.

Jau prieš trejus metus, rug
sėjo menesyje 1921 m., aš ra
šiau apie tai savo prakalboje 
prie profesoriaus Gilbert Mūr
iny knygos vokiškos laidos: 
“Užsienių Politikas Problemos”, 
stodamas už dėjimąsi prie Tau
tų Sąjungos:

“Tiesioginis rinkimas trijų 
delegatų, kuriuos turi kiek

viena tauta, vargiai butų tik
slingas. Pakaktų, jeigu juos 
trinktų kiekvienos valstybės 
parlamentas proporcingoj a 
rinkimų sistema, taip kad iš 
kiekvienos šalies didžiosios 
partijos turėtų savo atstovy
bę Sąjungoje, turėtų ją taip 
pat ir socialistai iš kai kurių 
šiandie dar buržuaziniai tebe- 
valdomų valstybių.

“Jeigu paskui butų dar pa
šalinta tas patvarkymas, kad 
kiekviena valstybė turi vieną 
balsą, ii/kiekvienas trijų at
stovų galėtų kalbėti ir bal
suoti i»ulig savo ^įsitikinimu, 
tai greitai paliautų atskirų 
tautų delegatai Sąjungoje lai
kęsi išvien, o tai yra be" galo 
sva|rbu tautų susiartinimui”.
(23/24 pp.)

Kiekvienoje valdžioje gyvuo
ja pasiryžimas išlaikyti savo su
verenitetą (visišką nepriklauso
mybę. Vertėjas.). Kol Tautų Są
junga bus sudaroma iš valdžių 
atstovų, tol bus pavojus, kad ji 
bus tiktai milžiniškas intrygų 
lizdas, kuriame kiekviena vald
žia ieškosis talkininkų kitose 
valdžiose, ~Tdant pravedus savo 
ypatinguosius tikslus.

Jeigu gi rinks delegatus pa r- i 
Limentai, tai atskirų klasių, pa- ;

vai lengvai susitars tarp savęs 
veikti bendrai. Socialistai tenai 
tikrai sudarys vieną sujungtą 

grupę, jpigu Internacionalas at- 
Likssavm pareigą.\Jeigu buržua
ziniai atstovai' tubinet nesuge
bėtų užmiršti savo tautinius 
skirtumus ir susivienyti prieš 
socialistus, tai tarptautinės so
cialdemokratijos įtaka Tautų 
Sąjungoje padidėtų. Ir tuomet
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iečių prakalbos. Darbie- 
čių nekantrumas
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Didis socializmo teoretikas, kurio 70-as sukaktuves šiandie 
švenčia viso pasaulio sotialistai, Karolis Kautskis asmeniškai 
pažinojo Marksų ir per eilę metų draugavo ir dirbo kartu su 
Engelsu. Socializmo mokslo steigėjai pripažino jį gabiausiu sa
vo mokiniu dar tuomet, kai Kautskis buvo tik apie 30 metų am
žiaus. Markso šeimyna ir Engelsas pavedė jam sutvarkyti ir 
prirengti spaudai Markso rankraščius apie “Kapitalų”, kuriuos 
nė pats autorius, nė jo draugas, Engelsas, nesuspėjo išleisti. Tie 
svarbus rankraščiai (ketvirtasis “Kapitalo” tomas) išėjo vokie
čių kalba, su Kautskio paaiškinimais, po vardu “Teorijos apie 
pridedamąją vertę”.

K. Kautskis, be to, parašė populerų veikalų “Karolio Markso 
Ekonominis Mokslas”, kuris, yra pripažintas geriausiu ekonomi
nės Markso teorijos išdestyihu. Jisai yra autorius garsiojo 
“Erfurto Programų” (lietuvių kalboje yra sutrumpinta to vei
kalo laida: “Socialdemokratų Mokslo Pamatai”), kuris tarnavo 
pavyzdžiu viso pasaulio socialistų partijų programams. Tarpe 
daugybės kitų Kautskio veikalų čia galima paminėti dar šiuos: 
“Socializmo Pramokėjai”, “Thomas More”, “Krikščionybės Atsi- 

F
radimas”, “Dauginimąsi ir Plėtojimąsi Visuomenėje ir Gamto
je”, “Komunizmas ir Terorizmas”, “Proletarinė Revoliucija ir 
jos Programas”.

Be daugybes knygų ir brošiūrų, kurias Kautskis yra para
šęs, jisai nuolatos bendradarbiavo vokiečių, franeuzų, anglų ir 
kitų tautų periodinėje socialistų spaudoje. Sudėjus visus jos pa
rašytuosius straipsnius, pasidarytų keletas didelių tomų. Vie
ną paskutinių jo straipsnių, tilpusį Berlino “Vorwaerts’e”, mes 
perspausdiname šiame “Naujienų” numeryje.

Kartu su viso pasaulio susipratusiais darbininkais, “Naujie
nos” linki genialiam proletariato mokytojui, Karoliui Kautskiui, 
ilgiausių metų!

Rugsėjo 21 d. Lietuvių sve
tainėje buvo surengtos prakal
bos ADAI) 2 kp. triusu. Kalbė
jo vietinis D. Kasparka. žmonių 
buvo nedaug susirinkę bet truk- 
šmo, tai nė dešimtukstantinė 
minia nebūtų tiek sukėlus.

I

P. Kasparka savo kalboje 
daugiausia liete darbiečių nepa
stovumą ir jų tuščius pasigyri
mus politiniam nusistatyme 
Kalbėtojas nurodinėjo kaip A. 
DP. pametė komunistų partiją 
ir gyrėsi, kad ji užkariavo mi
nias, tai vėl šaukė konferenci
jas, kad gaut miniose -įtekmės 
ir taip ta ADP, niulkitio savo 
narius iki dabar neišėjo aikštėn, 
kad ta partija ir po šiai dienai 
minių neturi. Be to kalbėtojas 
nurodė, kad darbiečių rinkimų 
kompanija su Foster’iu prieša
kyje yra niekas daugiau, kaip 
viliojimas pinigų iš darbininkų 
kišenių, nes pats Foster pasa
kęs, kad darbiečiai ir Foster’is 
šiuose rinkimuose nieko neat-

Sąjunga galėtų sėkmingai im
ties pasaulio pertvarkymo dar
bo.

Tautų Sąjunga jau šiandie 
yra pavirtusi svarbiu tarptavj 
tinęs politikos centru. Valdžios 
ir partijos, kurios atmeta ją, 
apsunkina savo padėtį pasauly
je. Bet ji galės milžinišką dar
bą atlikti tiktai tuomet, kai ji 
jus .reformuota nurodytoje čio
nai dvasioje. Ji tuomet pajėgs 
;ą, ko nepajėgia niekas kitas: 
taikiu budu pašalinti kiekvieną 
<aro priežastį. Bet jeigu jai pa
sipriešins ta arba kita atskira 
valstybė, kas tuomet daryti?

Kalbama apie tai, kad Tautų 
Sąjungai reikią suteikti stiprią 
karinę pajėgą, kurios' pagalba 
ji galėtų suvaldyt priešgyniau
jančią tautą. Bet ar tai nereik
štų pakuisti buvusius iki šiol 
Karus naujos rųšies karu, Tau
tų Sąjungos karu prieš atskirą 
tautą? Tai butų blogas kelias 
karo pašalinimui.

Nėra abejonės, kad už Tautų 
Sąjungos pečių turi stovėti sti
pri pajėga, nes kitaip bet kuri 
Karingoji valstybė galėtų ją su- 
paraližiuoti'. Bei ši ta-.,pa jėga ne 
būtinai turi būt karinė. Ji ga
li būt ekonominė. Ir pirmiau
sia čia reikia turėti omerfėje 
ekonominę darbininkų galią, 
kaipo energingiausioje taikos 
veiksnio.

Jeigu atskira valstybė, nepai
sydama Tautų Sąjungos pastan
gų taikiai išspręsti kilusįjį gin
čą, duotų valią savo karini ems 
palinkimams, kuriems neprita
ria proletariatas, tai nebūtų sun
ku apmalšinti ją: reikėtų tik
tai visiems darbininkams kito
se šalyse atsisakyti '/ teikti ' jai 
karo priemones, o tos valsty
bės darbininkams paremti šitą 
boikotą masiniu streiku.

Tose sąlygose, kurios buvo 
iki šiol, buvo be vįlties darbas 
mėginti sutrukdyti karo veiks

mus po to, kai karas prasidėjo, 
masiniu streiku, kadangi visuo
met imdavo viršų baimė, kad 
neįsiveržtų priešo armijos ir kad 
savoji šalis nebūtų sumušta. Ne
kalbant jau apie tai, kad šitas 
pasipriešini i no metodas nedaro 
jokio skirtumo tarpe įvairių 
karo rųšių, kad užpultųjų val
stybę jisai paraližiuoja taip pat, 
kaip ir užpuolikę — jeigu strei
kas pavyksta.

Atskirai vykinamas masinis 
streikas negali sulaikyti karų, 
bet jisai gali būt labai svarbus 
įrankis Tautų Sąjungos žings
niams paremti prieš agresingų
jų valstybę. Čia išnyksta tos 
psichologinės kliūtys, kurios ne
leidžia masiniam streikui sėk
mingai trukdyti karų, nes ir 
gudriausioji valdžia šitokiam 
utvėjuje negali dumti akis mi
nioms, sakydamas* kad 
Streikas status pavojun

toks 
tėvy-

talip

Bet už tai darbiečiai nusėdėt 
nepajiegė ir šaukė kaip ir-revo- 
liucionieriam tihkama. O kart- 
kariėmjs demonstratyviai ap
leisdavo svetainę ir už durų pa
sitarę vėl gryždavo visi atgal, 
iki galų gale vienas neįsišventi
no į .diktatorius ir paėmęs galių 
j savo irankas pradėjo ekspleinyt 
kodėl jie taip tankiai savo šerštį 
maino. Taigi išekspleinino, kad 
“visiems visko išekspleinyt ne
galima... reikėjo darbininkams’’. 
Bet kalbėtojas atkerta: “Reikė
jo darbininkams... kad geriau 
apmulkinus darbininkus ir ga
vus daugiau dolerių!” (Del rau- 
dondvario.—P. J.).

Šaliai valdyt spėkų neturi
Kiek apsistojus dialogui tarp 

apšvietiečių ir darbiečių, gauna 
balsų tūlas pašalietis (kuris-sa
kėsi esąs svečias Detroite) ir 
klausia kalbėtojo: “Iš kalbos su
prantu, kad kalbėtojas yra karš
tas revoliucionierius. Tad klau
siu: nuvertus valdžia revoliuci
jos keliu ar jus turit prirengę 
minias, kad valdyt šalį?” P. 
Kasparka atsakė, kad ne. Klau
sėjas apleidžia svetainę.

Antras klausimas buvo pa
duotas sekamai: Kodėl kalbėto
jas ragina remti industrialines 
reformas, o smerkia politines 
reformas. Atsako, kad kada 
darbininkai sustraikuojų už pa
kėlimų algos, kad ir dviejų cen
tų valandai, tai reikia statyt 
krutinę ir kovot, tai čia jau ne- 
reforrna o politinės ireformos, 
tai tik politikierių džiabas.

Manau sau: nemieitum/žmo- 
gus į tokias prakalbas, tai nie
kad ir nežinotum už ką valdžia 
laike karo sukišo socialistus į 
kalėjimų. Bet dabar ačiū “kal
bėtojui” ir aš “apsišviečiau” ir 
žinau už kų senelis E. Debs’as 
sėdėjo- kalėjime ir kiti, — tai 
buvo “politikierių džiabai”.

—P. Jurkšaitis.Viena Tautų Sąjunga 
pat negali apsaugoti taiką, kaip 
negali vienas socialdemokrati
nių partijų arba profesinių są
jungų Internacionalas. Bet juo
du gali kits kitų taip stipriai 
paremti, kad susijungę juodu 
gali pavirsti neįveikiama taikos 
tvirtove. To'siekti yra visų mu
sų pareiga.

N

Skausmai, 
mėšlungis,

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

p
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Virš 1,000,900 
balsuotoju'

Spalio 4 ir 14 d. d. ateinan
tiems prezidento rinkimams už
siregistravo viel) ęiiicagoję I,- 
068,169 balsuotojai. Dar niekad 
tokis didelis balsuotojų skaičius 
nebuvo už^iregištraVęs. Prieš 
naująją registraciją užsiregis
travusių skaičius siekė 9.38,816, 
o 1922 in 804 648

*
•*
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SEVERAS
GOTHARDOL

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

Kaina 30 ir 60 centai.

Gaunami bent aptiekoje.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS. IOWA

fe-
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CHICAGOS 
ŽINIOS

SocialistŲ Partijos Cook 
County delegatu 

susirinkimas
Sekmadieny, spalio 12 d., So

cialistų Partijos Cook County 
delegatų susirinkimas įvyko 
Cook Countės raštinėje, 1501 
Warren Avi?. Susirinkimų ati
darė drg. Collings kai 3 v. po 
pietų.

Raštininkas drg. Snow išda
vi savo finansinį ir veikimo 
raportą, kad dabar smarkiai 
varoma prezidento La Folle- 
tto rinkimų kampanija. Mas- 
mitinge buvo 18,000 progresy- 
vės publikos; literatūra irgi 
platinama gana smarkiai ir 
sėkmingai; atspausdinta apie 
šimtas tuksiančių egzemplio
rių įvairios rinkimams pašvęs
tos literatūros. Visur rengia
mos praįidbos, o draugas 
Sno\v parūpina visose dalyse 
miesto prakalboms ’ gerus so
cialistus kalbėtojus.

Cechų delegatas pranešė, 
kad rengiant Town of Lake 
prakalbas, o taip pat ir ant 
aštuonioliktos ir1 Ashland bus 
prakalbos. Jugoslavų delega
tas pranešė, kad jų socialistų 
federacija;, darbuojasi gerai, 
rengia Nortk, Sidėj slavų ir 
angių kalbomis prakalbas ir 
smarkiai platina fit^f^tyj^. 
Žydų socialistų federacijos de? 
kgatai Silverman ir Ziskin 
pranešė, kad rengiamos Doug- 
tas Park Auditorium žydų ir 
anglų kalbomis prakalbos, tai
pogi, kad žydų socialistinis 
dienraštis “Forverts” — to 
laikraščio bendrovė, paaukojo 
$500 socialistų reikalams. Vo
kiečių delegatas Kesler prane
šė, kad jie darbuojasi savo 
varčioje ir rengia prakalbas, 
platina literatūrų. Lietuvių de
legatai pranešė, kad La Foile- 
tto rinkimų kampanijai yra 
rengiamos keturiose miesto 
dalyse prakalbos, ir platina li
teratūrų. Socialistinės literatū
ros platinimui galima ghut 
“Aušros” knygyne, 3210 South 
Halsted St. Delegatų praneši
mus išklausius susirinkimas ir 
užsibaigė.

—šapos Darbininkas. A
s —1 .............. . ?

Sugavo aliejaus 
spešelninkes

Prižadėdavo milionus dolerių 
už įdėtus į s “aliejų” pinigus. 
Sugavo išsibaigus notoms ir 
atėjus laikui Išmokėti tuos

dol., tai tam prižadėdavo ne de- 
sėtkus ar šimtus tūkstančių, bet 
milionus dolerių. Yra išduotų 
ant $10,000,000 ar $15,000,000 
notų tiems, kurie pa8 jas įdė
jo po $2,000 ar $3.000. Kurie 
dar abejojo, tai tuos nuveždavo 
į Californiją ar kuria kita val
stijų ir ten parodydavo didelius 
aliejaus laukus, kurie buk joms 
priklausą.

Bot nors j op žadėjo daug di
desnius pelnus, negu Bischoffas 
fir Harringtonas, tečiau* jos tiek 
daug pinigų nesurinko, kaip kad 
tie du spešelninkai. Mat jų vei
kimo laukas buvo daug siaures
nis, nes jog pačios pinigus rink
davo ir tai tik iš pažystamų ir 
jokių agentų neturėjo. Jos dar 
nebuvo išmokusios to, kad kur 
pats negali nueiti, tai reikia pa
siųsti agentą ir tas viską at
liks. Be to jos pinigų nerinko, 
bet gavusios tuoj skubėdavo 
praleisti, lakstydamos iš vieno 
miesto į kitą, lankydamosios 
po Havvaii ir kitas ‘‘linksmins” 
vietas, taip kad bizniui daug lai
ko pašvęsti negalėjo. Tad jos 
tesurinkusios gal apie $100,000, 
bet pinigų neturi ir gyvena ga
na skurdžiai, iš to, ką jų vyrai 
uždirba dirbtuvėse.’ Nesenai jos 
buvo gavusios' pinigų, bet tuo- 
jaus išdūmę Washingtonan pa
viešėti. į

Jos prižadėjo visus tuos mi-r 
lionus atmokėti šiemet. Todėl 
daugelis pradėjo reikalauti sa
vo pinigų, o kada negavo, tai 
atsikreipė prie policijos. Toji ir 
paėmė spešelninkes savo glo
bom Jos dabar sėdi kalėjime, 
kur jas nuolatos aplanko busia- 
mieji “milionieriai” jas identi
fikuodami policijos naudai. Bet 
ios nenusimena. Per keletą mė
tį jos “gyvenusios” ir viską kas 
verta yra ‘matyti mačiusios, tai 
dabar ir nepaisančios kas su jo
mis atsitiks. O antrafjų biznis 
vistiek butų turėjęs užsibaig
ti.

Jų vyrai irgi tapo areštuoti, 
bet policija nemano, kad jie bu
tų kalti, nes jie apie jų biznį vį 
sai nieko nežinojo ir jos savo 
biznį varė savystoviai.,

Smulkios Žinios
Trijų mėnesių Kuilį Sangia- 

cona nurijo atdarų špilkų lę. 
Padaryta operacija ir špilką 
išimta. Kūdikis pasveiks.

Keturi plėšikai užpuolė kau
liukų (‘,crap”) lošį ant antro 
aukšto 1241 S. Halsted St. ir 
atėmė iš lošėjų $4(1,000.* Dau
giau kaip 50 gemblerių neteko 
savo pinigų.

Teisėjas Caverly, kuris nu
teisė milioniečius žmogžudžius 
Loeb ir Leopold, jau sugryžo 
iš ligoninės į teismų. Jis da
bar bus prie perskirų išdavinė
jimo.

milionus.

Vakar policija suėmė Mrs.

Terry Druggan, karalius vi
sų butlegerių, šmugelniiikų ir 
munšainierių, kuris liko nuteis-

Senatorius Wm. E. Borah su 
kitais savo komisijos nariais 
vakar atvyko į Chicago tyrinė
ti republikonų, demokratų ir La 
Follette išlai(las dabartinėj rin
kimų kampanijoj. Nesitikima 
plačių tyrinėjimų. Tuos tyrinė
jimus daroma reikąlaujant La 
FolĮettui.

Tai įvyks pelnyčio], spalio 
17 d., Columbia svet., 48 ir S. 
Paulina St. —Bubnis.

Sergančią Moterį
Padarė Linksmi^

PRANO NORKAUS PRANE
ŠIMAS IR ĮSPĖJIMAS

Marie Kltmmer, 23 m. ir jos 
motiną Mrs. Anna VVachalter, 

52 m., kurios gyveno* nedide
liuose kambariuose prie 319 VVJ. 
25th St. Jas suimta kaipo alie
jaus spešelninkes, kurios vilio
jo iš žmonių pinigus žadėdamos 
didelius pelnus.

Pradėjo jos tą biznį jau ke
letą metų atgal ir jį iki šiol sėk
mingai Varė, iki neišsibaigė lai
kas jų įjotų ir žmonės nepra
dėjo reikalauti tų milžiniškų 
pelnų.

Jos pradėjo girties, kad turi

tas vieniems metams kalėji
mai!, be t . manė pabėgti, dabar 
paskelbė, kad šiandie pasiduos 
valdžiai ir eis kalėjimai! “pa- 
kutavoti.”

Visos chiniečių sankrovos 
dviejuose chiniečių’ distriktuo- 
se užsidarė, deki siaučiančio 
karo tarp dviejų chiniečių kas
ių. C.hiniečiai bijosi pasirodyti 
ir gatvėje, nes nežino kas gali 
likti nušautas. Policija gi kra
to kiekvienų pamatytą gatvė
je chinietį ir jieško ginklų.

didelius aliejaus laukus ir kas 
įdės į tuos laukus pinigus, tas 
daug uždirbs. Išpradžių gauda
vo tik mažas sumas iš pažysta
mųjų, bet jos greitai pamatė, 
kad kuodaugiau prižadėsi, kuo- 
daugiau meluosi, kuodaugiau 
pripasakosi nebūtų ir negalimų 
dalykų, tuo lengviau iš žmonių 
išgauti pinigus. Ir jos pradėjo 
duoti tuo® didelius prižadus. 
Prieš tuos jų prižadus balsta 
ir mūsiškių spešelninkų Bischo- 
ffų, Harringtonų ir ,k:ti.i priža
dai. Jos žadėjo ne šimtą ant

Frederick Burton, turtingas 
Burton Coal Co. prezidentas ir 
sportsmenas, liko patrauktas 
teisman. Jį kaltinama, kad jis 
grūmojimais išviliojo iš Mrs. F. 
Grozier ir James H. McElvain 
$400,000.

Po dviejų dienų bylos nagri
nėjimo Crown Point,’ Peter Ver- 
golini iš Gary, (kuris pastvėrę 
gatvėje jauną mergaitę, nusive
žė ją į krūmus, išgėdino, pa
smaugė ir paskui palaidojo smil-

šimtą, bet jei nuo ko gaudavo 
dvejetą ar trejetą tūkstančių

tynė, liko nuteistas nužudymui 
elektros kėdėje.

• Plėšikai įsilaužė j Wm. Oliver 
namų Rivcr Forest,•išgėdino tar
naitę ir palikę ją be sąmonės, 
pabėgo pasiėmę už kelis tūk
stančius brangmenų.

Charles Reaųi, šoferis, patrau
kė teisman jaunus milionierius 
žmogžudžius Nathan l^eopold ir 
Richard Loeb, reikalaudamas 
$100,000 atlyginimo už išplovi
mą jam liaukų. Du jauni, vyrai 
užpuolė jį ir liaukas jam išplo
vė lapkr. 21 d., pernai. Jis sa
ko, kad tai buvo Loeb su Leo
poldu.

Kokie lai žmonės pradėjo 
rengii rislynes pas Mcldažį 
spalio 13 d. ir spalio 17 d. Co- 
lumbia Hali, 481h ir Paulina 
St., vaitodami mano vardų, 
kad aš dalyvausiu. Aš, Pranas 
Norkus, apie tai nieko įieži- 
nau, nebuvau kviestas daly
vauti ir kontrakto su tais, ku
rie mano vardą garsina mesu 
padaręs kur-nors dalyvauti. 
Todėl aš įspėju juos, kad ma
no vardo nevartotume! nė laik
raščiuose, nė kitokiuose garsi
nimuose be fhano pasirašymo 
ant kontrakto. —P. Norkus.

Visai atgavo Sveikatą su pa- 
gelba Lydia E. Pink- 

ham’s Vegetable 
Compound.

Mart, Texas. — “Aš vaitojau Ly
dia E. Pinkhany’s Vegetable Com- 

' pound, kad atga
vus savo sveikatą, 
nes aš buvau nu
silpus i ir nervuo- 
ta. Aš taip visa
da buvau skaudi, 
kad aš buvau pri
versta eiti gulti j 
lovą, kuomet man 
reikėdavo atlikti 
visą namų darbą. 
Jokios gyduolės 
man nepajęelbeda-

IKI SUNKUS DARBAS 
nekenkia nei vienam, 

i"ll esančiam geroje fiziškoje 
|L/ padėtyje. Užlaikyk savo 
įf tvirtumą masažuodamaH 

buvo muskulus kiekvieną BL vakarą einant gulti. ISsi;
trinkite gerai «u senai 
žinomu ir patikėtinu

Įreg. S, V. '
Pat. Ofise. '

ir IŠVF.NO- \ 
KITĘ nuovar- . 
gio, skaudamų ( 
muskulų ir i 
diegiančių pe
čių. Bukit / 
tvirtu ir svel- 

y ku, tuomet \ 
G jokie . darbas 
n jums neifiro- ' 
r dys niekuomet . 

persunkus. Nei viena atsargi Šeimyna ne
gali būti de bonkos šito Hnlmento. Nėra f 
tikrasis, jei neturi INK M t O vaisbaženklio.

F. AD. RICHTER & CO., ' 
104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y. >

(UŽSISAKYKIT IR SKAITYKIT L1E- 
/ TUVIŲ BURTININKŲ LAIKRAŠTI

: “BURTININKAS"
\ “BURTININKE” telpa: Burtininkų
f |monai; Juokai; Planetos; Būrimai 

laimės; Įvairios paslaptys, ir daugiau.
' j “Buitininko“ kaina metui $1.00. Siųs-
/ darni prenumeratas adresuokite:
l LIET. ŠVIET. KNYGYNAS, 

3106 S. Halsted St. Chicago, III.
' Dept. 2.

« 1>K. VAU USH, O. D.
.LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Graži p-lė Margaret Ilarrison,. 
19 d., dirbant kaipo klerką Na
tional Bank of Republic, oandė 
nusinuodinti vienoje State gat
vės departamentinėje sankrovo
je. Ji išgėrė karbolinės rakšties, 
bet pasveiks.

Lietuvių Rateliuose
i ,'S ■ z____ —_______ - i

Jaunoji Birutė
Rengiasi prie koncerto

Užvakar automobiliai užmušė 
dar tris žmones, jų tarpe vieną 
invalidę studentę. :

Nuo rūgs. 28 d. iki užvakar 
3,539 automobilistai liko areš
tuoti už greitą važinėj imiąsi. Vi
dutiniškai buvo areštuojama po 
221 automobilistą į dieną.

National Life Insurance turė
jo labai gerą kasierių Ralph 
Bigelow, 25 m., nepaprastai ga
bų matematikų. Jis dirbo uo
liai, jo knygos visuomet pilnai 
sutikdavo. Bet dabar tas pauk
štis išskrido ir kompanija pasi
genda apie $100,000, kuriuos 
jis išeikvojo per dvejetą' metų. 
Pinigus praleido kabaretuose su 
moterimis.

Policija netyčiomis sulaikė du 
vaikėzus atkiausinėjimui. A't- 
Klausinėjant jie prisipažino prie 
daugiau. Ikaip 100 /vagysčių; ir 
apiplėšimų gatvėje ir išdavė dar 
tris savo draugus^ kurie taipjau 
tapo suimti.

Plėšikai užpuolė Sol. A. Iglovv 
auksinių daigtų sankrovą 4652 
So. Ashland Avė., sankrovą api
plėšė, o patį Iglovv taip sumu
šė, kad jis ir dabar tebeguli li
goninėj be sąmonės. Manoma, 
kad Iglovv plėšjkams pasiprieši
no.

Sportas
BAISIOJI DIENA.

Kas bus čempionas?

Kickvieną sportą perima 
šiurpulys, kai jis pamislija, 
kas bus čempionu ir kas aplai-
kys aukso medalių.

Ne vienas nenori buli nuga
lėtas, bet kai kuriems prisieis 
gulti kryžium. 4)r. T. Stejke 
miklina savo kaulus, kad J. 
Andrijauską ožio ragan suva
rius. .1. Audri jauslias gi jau 
nuo senai turi prirengęs kil
pas tam lenkų tvirtuoliui.

B. Manogoff, turkas, 220 
svarų “baby” žada J. Ban- 
cevičių visiškai sulamdyti. Bet 
Bancevičius ketina nepasiduo
ti ir su turku apsidirbti.

Kas bus las, kuris pakels
sunkiausias vogas? Visi jie 
sportai, visi drutuoliai kai kal
ba su žmogum. Bet atėjo die
na, baisioji diena, kiir reikės 
darbų vieloje žodžių. Bailių 
ten nebus, bus vien tik vyrai 
po usu, kurie turės parodyti 
savo galybę, ar pasitraukti.

Mikas Urnežis šioj o prieš 
Joną Koudį; J. Koudis prieš 
Pranų Norkų, o Augustas Frei- 
monlas prieš juos visus. Ne
bus ten baikų, nes bus publi
kos egzeminuoti visi jų įran
kiai, kad publika galėtu spręs-
Ii ir apkarunavoti musų čem
pionus.

Artmanties Padėkos dienai 
pas Jaunuosius Birutiė'Čius reiš
kiasi kokis tai nepaprastas ju
dėjimas, ir veiklumas. Mat no- • e f
rimą kuogeriausia pasirodyti 
prieš publiką ir suteikti jai ka
li or s naujo. Organizatorius M’. 
M. Yuodiš ir P. Sarpalius dir- 
lxt išsijuosę, kad tik kuogeriau
sia prie tos dienos prisirengus.

Pereito trečiadienio vakare 
jie pranešė vaikams, kad tiems, 
kurie ateina tik tam, ‘kad žafc 
sti ir triukšmą kelti, o ne mo
kintis, ateityje vietos čia nebus. 
Ištikrųjų, čia ne vieta triukšmą 
kelti.

Sekmadieny, spalio 19 'die
ną, įvyks jaunųjų biruliečių 
ir jų tėvų susirinkimas Fellow- 
ship svetainėj, 833 W. 33 PI., 
1 v. p. p., kuriame bus išdirbti 
pienai viso sezono veikimui.

— Jaunasis Birutietis.

(Tąsa ant 6-to pusi.) •

vo kol vienas kaimynas, kuris varto
jo Vegetable Compound, privertė ir 
mane, kad aš pabandyčiau veiną bu
telį. Tos gyduolės pagelbėjo rnan iš 
pat pradžių ir kas dar geriau, kad aš 
galiu dabar net ir siūti be to didelio 
nervingumo, kokį aš būdavo turėda
vau. Aš būdavo turėdavau tokius di
delius skausmus, kad pradėdavau 
verkti, su tokiu jausmu, kad aš nega
liu išaiškinti. Dabar tas viskas liko 
prašalintas. Aš Jaučiuosi taip sma
gi ir taipgi daugiau sveriu, gerai 
miegu ir galiu labai gerai valgyti. O! 
Aš norėčiau tul’ėti žodžių,’išreikšti ką 
šios gyduolės padarė m-an! Aš-i na
mų prižiūrėtoja, ir dirbu viską, prade
dant siuvimu^ baigiant mazgojimu ir 
tas m-an nieko nekenkia. Jus galite 
suvartoti mano laišką kaip tik jums 

Aš[ busiu lAbai užganėdin- 
j mo- 

. — Mrs. 
Avė., Mart,

patinka. Aši busiu Ubai užgan 
ta, kad pagelbėjus kenčiančioms 
terims į sveikatą ir laimę”.
B. F. Brannoij, 404 Travis A> 
Texas.

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Wę n n e r s t e n’s
Bohemian Blend

*ennersten'$Bandykit
WENNER- 
STEN’SI

SUTAUPYKIT 
SAVO DARBĄ 
WENNERSTEK*S 

reikalauja tik penkto 
liką minutų virimo. 
Mes padarome dau
giau tusu 
darbo dir- 
btuveje.

Henning Wennersten Inc
29B0.1.AWRENC^ avi.., chicago

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

Akiniai $5 ir £ugščiau ‘
Valandos nuo 1 iki 9 vakarę. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3333 So. Halsted St.

......................................................................................... ■
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Del senų žmonių kurie turi 

daug skausmų ir ligų
Čia yra tikra linksmybė dėl senų 

žmonių ir dėl tų kurie turi vidutinį 
amžių, kurie jaučiasi nuvargę ir pa
ilsę su šiuo gyveniniu.

Tūkstančiai žmonių vartoja gyduo
les kurips vadinasi Nuga-Tone ir ra
portuoja, kad jie gauna puikią pa- 
gelbą į keletą dienų. KodėĮ? Todėl, 
kad tai yra gyduoles kurios būdavo ja 
kraują, nervus, muskulus ir generalį 
sistemą. Jos suteikia puikų apetitą, 
stimuliuoja kepenis, inkstus ir pri
verčia vidurius veikti reguliariai. Jos 
yra geros nuo nevirškinimo, kraujo 
nubėgimo, galvos skaudėjimo, užkie
tėjimo vidurių, apsivėlusio liežuvio, 
negardaus skonio burnoje, nuolatinės 
iritacijos, prasto miego ir nuvargusio 
sustyrusio jautimo iš ryto.

Jei jūsų daktaras dar neužrašė 
jums jų, eikite pas savo aptiekorių ir 
nusipirkiae butelį. Jos vadinasi 
Nuga-Tone. os .yra biednų žmonių 
gyduolės, nes jus galite gauti už $1.00 
visam mėnesiui. Jos yra malonios 
vartoti. Pabandykite jas keletą die
nų; jus nieko nepralaimėsite, nes jos 
turi užganėdinti jus arba aptiekorius 
maloniai grąžins jums pinigus. Tuo 
budu jos yra parduodamos. Žiūrėki
te garantiją ant kiekvieno pakelio.

Rekomenduojamos, garantuojamos 
ir parduodamos pas visus aptieko- 
rius.

Bukite pasirengę dėl rudeninių 
kvietkų auginimo. Kapitalas $200,- 
000.00. Įsteigta 1885. Surplius 
$96,141.67.

Nurseries su reputacija 
BKOWN 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 CICALA 
6149 So. Sacramento Avė.

Šaukite Republic 5912, 
Chicago, III.

Atsiųsime salesmaną./........ ............... <
Atydai namų ješkotojams
Mes pastatysime ant jūsų loto gra
žų 5 kambarių mūrinį bungalow, 
$1000 įmokėti, išmokėjimais $4400

A. & P.CONSTRUCflON CO.
936 W. 79th St. arba telefonuok 
1320 E. 79th St. Stcvvart 6584 
.. I II ■■«» I ■ ■ ■ H I '■ «»■ I I—

Phon'e Boulevard 9641
A. KAIRIS

Murlnlmo ir budavojimo genęralis 
KONTRAKTORIUS
3352 S’o. Halsted St., 

Namai 3356 Lowe Avė.k________________________

Plumin<() ir Apiiidymo įrengimai 
OI Helio kainomis visiems '

Pigiausi dabar radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SU PPL Y CO.

490 Milwaukee Avė. and
461 N. Halsted St.

Ilnymirket 1018, Haymavk«t 42b1

Rusiškos ir Turkiškos 
Maudynės 

Atdaros dieną ir naktį.
Vanos, lietaus ir marių druskos 

maudynės. Ruimai ir lovos dėl 
nakvynes. 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, 111^

Parduodu, Mainau ir Perku
Namus, lotus, bučėrnes, groserius, 

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

R E AL ĖST ATE INVESTMĘNTS 
2418 W. Marųuette Kd. arba 67 Blvd. 
arti Westem Avė., Chicago, III.

Telephone Prospect 8678

Complete inlltself
Išgalanda ražo r gele
žėlę be išeminio jos iš 
kotejip. Greitai ir ge
rai. Visas ’sedas — 
razor' ęu 'dirželiu ir 
ekstra peiliukais, $14(10; 
ir augščiau.

V&letriutO'Strop Razor
JI* *||'4 i —' I ----- ,,,—Į

Phone Boulgvard 7589

Dr. William Blanchard
1545 VV. 47th St., 

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlir.o 
Universiteto)

SPECIALISTAS
•

Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmo ir norvų ne

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare.V J

Pilnas žmonių D^. Rosb’ ofi
sas kasdien, dėl gydyme 
chroniškų, nervų, kraujo, 
Inkstų, pūslės ir šlapumo ti

priratiilm gydymo! kambariu
čia atėję gauna

geriausi Ameriko- 
nišką i” ”\xope- |
jišk* bofA sydy- ||
nuo. Didriis skai- CM
čiui U<y- 
domų kasdien per 
Dr. Rosa, šutei- 
kia progų duoti 
gerinusį medikalį 
patarnavimą že- A
minusia kaina. To
ki mokesti gali kiekvienas ištesi# 
mokėti, taip Kad nei vienas nereiks 
lauja užmesti savo lig*.

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą., Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.
Dr. B. M. Ross,

85 So. Dearborn Street, 
kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoji
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų.
Priėmimo kambarys 518 de! moterų
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki t 

vai. vakare. Nedalioj nuo 
10 vai/ryto iki 1 vai ^9- 
ną. PanediĮyj, b 
su būtoje nuo 10 vai. rytr 
Iki ii

•S 
Reumatizmas

Metuose 1893 nš įgavau raumenų ir 
sub-acuto Reumatizmą. Aš taip kentė
jau kaip tie, kurie žino kas tas yra 
kentėti per 3 metus. Aš, bandžiau viso
kiai; gyduoleą, bet prašalinimas mano 
skausmų buvo tik laikinas. Galų gale aš 
suradau gyduolę, kuri galutinai . išgydė 
mano ir tokis negeras mano stovis dau
giau nebegrįžo. Aš daviau jį kitiems, 
kurie labai kentėjo, net jau lovoje gu- 
Jčjo, kai kurie iš jų 70 iki 80 metų am
žiaus, ir pasekmės buvo tos pačios kaip 
ir mano paties ligoje.

Aš noriu, kad kiekviena; keičiantis 
nuo bile formos raumeninių ir .u'i-imų 
per narius reumatizmų, kad pabandę tų 
didelės vertės mano pagerinto “Home 
rl reatinent,” nes ji yra puiki gydymo 
jėga. Nesiųskite nei cento; tik atsiųski
te savo vardą ir adresą ir aš prisiųsiu 
jums dykai išbandymui. Kaip jų« j j pa
vartosite ir pamatysite, kad yra geras, 
pašalins visus jūsų skaudėjimus, viso
kias formas reumatizmo, jus galėsite at
siųsti tuomet pinigus — $1. Bet su
praskite, aš nenoriu jūsų pinigų kol 
jus nebusite tikrai užganėdintas. Ar tai 
nėra teisingas? Kodėl kentėti ilgiau, 
je, palengvinimas yra pasiūlomas dy
kai ? Neatidėliokit. Rašykite šiandien.

Mark H. Jackson, No. GI K. Durston 
Bldg., Syracuse, N. Y. Mr. Jackson yra 
atsakomingas už teisingumą steitmento.

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros

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

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

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

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

4204 Ąręhčr'.'Ave., Chicago, III.
<Ęrighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Yąlandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. * 
IKedSldieniais nuo 9 iki 12 pietų, j

Telephone Lafayette 4543
...............i i .M...-—

į , .............
* Dr. Chiropractor ir 

A.kušerka
ANIELe KAUSHILLAS
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą5 patarimas dovanai.

Valancįoą-nuo 1 iki 9 vakare.
, { Tel. Yards 4951

: 3252 So. Halsted St.
V -■

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

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers

Ofisas
1112-1114 Milwaukee Av.

Tel. Haymarket 4376
Viršui Hatterman ir Glantz Banko
, Valandos 9-12 ryto, 2-5 po 

pietų, 6-9 vakare
Nedėlioj nuo 10 iki. 12 dieną 

Specialistai chroniškų, nervų, krau
jo, odos ir šlapumo ligų. 

1 .......... .. ....... į

X-RA¥ KGZAMINACIJA $1.00 
Vyrai ir 
moterys ne 
žiūrint kaip 
ilgai j ų s 
kenčiate ir 
k% kiti dak 
tarai paša 
kė jum s, 
ateikite i r 
tegul X - 
Ray pasa
ko tiesą, 

moder-
— su--

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišinto laiko.

Mes turime metodą kaip sukontroliuoti 
dusuliu ir mes norime, kad jus pabandy- 
tumėt ją musų išlrtidobiio. Nedaro skirtu
mo ar jus senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tui yra kaipo chroniška Asth- 
ma arba augšta temperatūra, jus priva
lote reikalauti dykai išbandymui musų me
todo. Nedaro skirtumo kokiame klimate 
jus gyvenate, jūsų amžius arba užsiėmi
mas, jei jus kenčiame nuo dusulio arba au
gštos temperatūros, muuų pielodas pagel
bės jums greitai.

Mes specialiai norime pasiųsti tiems
kurie turi be vilties ligas, kur visokios 
formos _ įkvėpuojančiu gyduolių, opiumo 
prirengirnų, “patentuotų durnų1 ir tt . 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti kiek
vienam musu iškaščiais, kad musų meto
das yra paskirtus prašalinti visus negali- j 
inus kvėpavimus, visus tuos nemalonius 
paroxyzmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
kad nepraleidus bent vieną dieną. Rašyki- 
t<», tuojąus ir pradėkite metodų tuojau. Ne- 
siųskite ’ pinigų. Tik atsiųskite kufioną. 
Darykite lai šiandien jums nereikia 
mokėti nei už pašto ženklelį.

Dykai bandymo kųpęnas 
Froųtier; Astiima C<>., Rni: 6t2 C. 

Niąx»n;i «nd TIrtdHon SU., BųffjtJo. N 
• Audu-ikite dykai bandyirtui jūsų 
tudo pan:

( .................. ..................................................... .. .............. a..............t......

rne

u

teikia geras inforinacijas, nes yra irs
tomi sergantys organai. Egzamina
vimas nekenksmingas, neskaudus ir 
nereikia nusiimti rūbų.

Ar turite skaudamą skilvį, krutinę, 
nugarą, galvos skaudėjimą, galvosūkį, 
užkietėjimą vidurių, prastą apetitą, 
reumatizmą, asthnva, odos ligas, rup 
turą, inkstų arba skilvio ligas, ner
vingumą, chroniškas arba privatiškm 
ligas? Jei norite gerų pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi vėliausi čiep./ 
ir serum yra suteikiama, įskaitai, 
“606 arba 914” nuo kraujo užnuodiji 
mo.

“Kraujas yra gyvenines”. ]ntro 
Venous įčirškimas (į kraują), sut< 
kia gerą pagelbą tūkstančiams sėt 
gančlų. Puikus gydyirMs hile nuo ko 
kios ligos kur tik dasiekia kraują. Nf 
žiūrint kiek jus išleidote ir nieko ne 
J' ei hr jo, ;»f eik ii r- 11 į :• o I. r . f i - • n ».\ 
dyrne. Atsineškite .* į skelbimą . n > 
vim ir gausite dykai kraujo paudim-j 
išbandymą su X-Ray egzaminacija.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. I « 
nedek. >, •.,.•< i< > j ji ; iih.i i .■ i > i,i, ') i ■ : 
iki 8 v. nedolioj nuo 9 ryto iki i1 di( n.

CHICAGO MEDICAL CUIN1C
Dr.^E., V Heaton. Dire ktorių- 

505 >S. Sjlafc tit, k.'inp.if, < 'nuei»■?.. ■, 
2 euirštas, Chicago. III.
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PARDAVIMUILietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5 pusi.)

kiai ir visi linksminosi ir lin
kėjo Birutei gero pasisekimo. 
Ant programo dviejomis eilė
mis per visą puslapį buvo su
rašyti Birutės nariai-rėmėjai; 
jų skaičius siekia jau netoliBirutės metinis koncertas šimto. Birutė tai chicagiečių _ _ _ i idealas ir nenuostabu, kad ją 

- 1 chicagiečiai myli.
—Dailės Mylėtojas.

metinis 
koncertas, 
visa mn-

Birutės koncertas, 
tradicinis Birutės 
Birutės šventė. Taip 
zikališkoji Chicagos publika 
kalbėjo. Ir štai pereito sekma
dienio 
buvo 
traukte 
laukus, 
minėtą 
kad 8 
giečių 
sceną 
kuomet birutiečiai išduos ekza- 
miną savo visų metų darbo.

Ūpas buvo publikos kuoge- 
riausias, visi sveikina vienas 
kita; čia ex-birutietis, čia nau- 
jienietis, čia katalikas, o ten 
da kitokis, — visi pamiršę apie 
savo įsitikinimus atėjo Biru
tės koncertan savo sielą at
gaivinti.

Programas buvo gana įvai
rus, o jo išpildymui buvo pa
kviesti artistai geri.

šiemet Birulė pateikdama 
mums šį koncertą nesugebėjo 
išrišti vieno keblumo, kurį tu
ri kiekvienas artistas, — tai 
yra: ką dainuoti ir kurioj vie
toj, idant gauti geidžiamus 
rezultatus. Pavyzdžiui, Vyrų 
Kvartetas, nors jame ir pats 
p. Kvedaras dainavo, netiko 
šiame su pretenzijomis progra- 
me; jis buvo silpnokas ir lai
mė dar, kad Dnieprovas savo 
puikiu dainavimu žaibo greitu
mu atmainė blogą ūpą; tai bu
vo silpniausias programo nu
meris.

Taip pat buvo padaryta ir 
su Birutės choru. Triukšmin
gai birutiečius publika apdo
vanojo aplodismentais už jų 
gerą sudainavimą Sasnausko 
didelio veikalo “Siuntė mane 
motinėlė” ir Šimkaus “Sėdžiu 
po langeliu,” bet jokio įspū
džio nepadarė užbaigdami su 
nuolat per keletą metų girdė
ta daina iš “Cukrinio karei
vio,” nevykusiai versta lietuvių 
kalbon “Myliu aš tave vieną.” 
Sudainuota ją gerai, bet giles
nio įspūdžio nepaliko.

Choras dainavo gerai, bet 
jis nieko mums naujo nepatei
kė, išskiriant vieną numerį, ; 
kuris kaip tyčia, jiems silpno
kai išėjo, tai Hoffmano paša- , 
kų “Naktis,” bet lietuvių dai- ] 
nos išėjo puikiai. |

Jule žievaitė, dabar p-ia J 

Gapšienė, mažai progreso tepa- 
<li*re, mjttyl, romansas užėmė j

Jaunuoliy Orkestras

•mora- 
nė vie- 
įvairių 
tokius 

savo

pastabos gerbiamo 
laikraštyje neturėtų 
nes panašios rųšiies

Cliica-

ASMENŲ JIEŠKOJIMAl
PAJIEŠKOME sesers Marijonos 

Mielinauskienės po tėvais Pakulaitė 
taipgi ir jos dukters Evos Mallet. 
Paeina žydikių parapijos, 18 metų 
tam atgal ji gyveno Haverhill Mass. 
po to ji išvažiavo nežine kur, girdė
jau kad buk kur apie Chicago. Jeigu 
seserėlė dar gyva meldžiu atsišaukti, 
arba kas žino apie ją pranešti už ką 
busiu labai dėkinga, brolis K. Kaz
lauskas ir sesuo Pelegija Kukienė 
1739 So. Halted St. Chicago, III.

REIKIA DARBININKy
VYRŲ

^EIKĮA patyrusių operato 
rių, darbas prie rain kautų.

Atsišaukite
EASTERN RAIN COAT CO.

913 W. Roosevelt Rd.

GROJIKLIS PIANAS
Turiu parduoti savo $800 vertes 

grojiklį pianą, su benčiumi ir 100 mu
zikos rolelii] už

$110
Turi būt parduota pirm spalio 17 
priežasties apleidimo miesto.

3324 N. Marshfield Avė.
netoli Belmont Avė.

Klauskite M r. Roma piano

iŠ

NAMAI-ŽEMĖ

vakarą, nepaisant kad 
tikra vasaros šiluma, 

traukianti važiuoti j 
visi skubinosi į virš- 
Birutės koncertą, taip 

v. v. suvirs 500 chica- 
sėdėjo ir žiūrėdami į 
su nekantrumu laukė

Trečiadieny, spalinį 8 d. įvy
ko Jaunuolių Orkestro pamo
kos. Nors jaunuoliai ir per vi- 

’są vasarą tęsė pamokas, bet da
bar ypač stropiai mokinasi, nes 
rengiasi prie koncerto, 1 kuris 
įvyks gruodžio 6 d., Meldažio 

svetainėj.
Į šias pamokas atvyko ir kur 

kas daugiau tėvų pamatyti kaip 
jų sunai ir dukterys mokinasi. 
Užėjo ir Mark White Sųuare 
policistas, kuris pasiklausęs ke
liolika minučių pasakė, kad vai
kai per pastaruosius dviejis me
tus 
per 
ton 
ras
Jaunuolių Orkestras yra per pu
sę geresnis už aną orkestrą. Jis 
ragino vaikus ir toliau stropiai 
lavintis]

Šiose pamokose dalyvavo 25 
berniukai ir mergaitės — 18 

smuikų, 3 kornetai, klarnetas, 
trombonas, pianas ir būgnas. 
Tikimąsi, kad sekamose pamo
kose dar daugiau jaunuolių da
lyvaus.

Koncerto tikietai jau paruo
šti ir jų galima gauti pas visus 
jaunuolius ir jų draugus. Kai
na 50c.

Aldona H. Trainiutė,
Jaun. Ork. korespondentė.

reikia 
ra- 

draugijoje, nes sėjimas 
gerų vaisių neneša, o 

gali išdygti gana daug, 
nariai šitos didžios Chi- 
Lietuvių Draugijos pri-

EMILIJA JANKELIUNIENŪ, apie 
2 metai atgal gyvenusi 3406 S. Union 
Avė. Chicago, Malonės atsišaukti rei
kale brolio Jurgio Norkaus, 84 Crys- 
tol St., Brooklyn, (East New York ' 
N. Y. ir sesers Sušinskionės, 636 
Driggs Avė., Brooklyn, (Williams- 
burg) N. Y. P. Sihkus, 3430 Emorald 
Avė., Chicago.

padarė didelį progresą. Jis 
atostogas dirbęs Washing- 
parke, kur taipjau yra ge- 
orkestras, bet esą v ištiek

privatis reikalas. Galimas daik
tas, kad Katilius nėra 
le višta,” bet juk mes 
nas nesam liuosi nuo 
ydų, tai kam daryti
skaudžius užmetimus ne 
pakraipos žmonėms, o ypačiai 
da tos pačios draugijos na
riams?

Tokios 
Nario 
rastis,
komplimentai naudos 
gos Lietuvių Draugijai atnešti 
negali. Mums visiems 
norėti ir mokėti palaikyti 
mybę 
audrų 
žalos 
Kaipo 
cagos
valo gerbti vieni kitus bend
rai dirbant draugijos labui. 
Kas negeistino, nesveikaus už- 
gydykime viduje Draugijos, o 
kas gero, naudingo, pamoki
nančio — kalbėkime viešai ir 
savo pavyzdingais darbais la
vinkime kitus.

Julius Mickevičius, pirm.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfi

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

REIKIA VYRŲ
Reikia 10 vyrų švariam dar

bui. Jei jus turite norą dirbti, 
čia yra didelis uždarbis. Nuo
lat darbas ir gera proga ateičiai, 
kaipo organizatorius prie dide
lės įstaigos. Tai yra jūsų pro
ga turėsite darbą iš kurio jus 
džiaugsitės ir didžiuosites juo. 
Reikia paliudymų*. Atsišaukite 
asmeniškai Room 210, 58 W. 
Washington St.

BUNGALOW
4 kambarių bųngalow, greitai au

gančioj kolonijoj, suburb, 2 blokai 
ftuP stoties, prie Burlington geležin
kelio. Yra vanduo, gasas, elektra, 
cementinis kelias ir viskas išmokėta, 
$400 įmokėti kitus po $35 j menesį, 
įskaitant palūkanas, labai pigiai už 
pinigus.

M. PETROWSKIS,
17 E. 61st St.

Phone Normai 7691
ST. STOČK.US,

Pranešu kad turiu daug skripkų 
antrarankių, kurios buvo pas mane 
paliktos kaipo užstatytos. Parduo
du pigiai. Galit ir patis atsišaukti 
katrie man jdavėt muzikas, galėsit 
atpirkti atgal. Kreipkitės

3143 So. Halsted St.

galėsit

PARDAVIMUI pečius kietų anglių 
visai gaujas, kaina $150, dabar par
duodu už $50. Kam reikalinga toks 
pečius, malonėkite atsikreipti

5924 S. Francisco Avė. (arti 59 St.) 
Phone Republic 10316

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, 3-6 kambarių flatai 
ir krautuvė, yra elektra, gasas, 
vana kiekviename flate. Renda 
pigi, $100 į mėnesį. Gera vieta 
dėl gręsernės, bučernės arba 
restaurano, tiktai $8500, leng
vais išmokėjimais.

GLEESON & O’CALAHAN

Birutės vyri] choras, nepai
sant kad dabar randasi bega
lo daug moderniškų kompozi
cijų, visgi pasiėmė nuo lenty
nos sudulkėjusią “raudoną 
knygutę” ir bereikalo mokino
si dainuoti “Pasveikinimą.”

Siekė gausių aplodismentų 
lydimas musų jaunas pianistas 
M. Yuozavitas. Jis 1 
progresą padarė ir pavyzdin
gai išpildė sunkų kurinį “Sche- 
so B.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

NAUJIENŲ SPULKA,
173? So. Halsted St., 

Chicago, III.

PAGRAŽINAM NAMUS
Ar Tamistąi yra reikalas savo na

mų — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba i naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime attikti už 
gana prieinamų kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO^ 
3149 So. Halsted SU 

Tel. Yards 7282.

STAKO SALESMANŲ 
Pardavinėti staką teatre, kuris 
dabar yra pastatytas ir remia
mas vietinės bankos. Uždirbsi
te $200 į savaitę. Telefonuoki- 
te Mansfield 6985.

REIKALINGAS vaikinas į 
kavinę, geistina, kad butų dir
bęs valgykloj, kad žinotų apie 
valgių gaminimą. Kreipkitės, 

1616 So. Halsted St.

DELICACY ir Grosernė, geriau
siai įrengtas biznis, geroje vietoje, 
South Side, vėliausios mados įrengi
mas, frontas ir lubos virtolite, yra 
McCray Ice box, elektrinis maliklis, 
mėsai kapotuvas, cashz registeris, 
computing svarstykles ir t. t. Daug 
augštos rųšies stako, pigi renda, garu 
šildoma, su gyvenimui kambariais, 
moderniška krautuvė, naujas namas, 
gera proga bile kam uždirbti daug pi
nigų, verta virš $3500, atiduosime už 
$1.800 už viską, dalinais išmokėjimais, 
jei reikia, atsišaukite tiktai nuo 10 
iki 5.

. 913 W. 69 St.
Netoli Peoria, 2 blokai į vakarus 

nuo Halsted St.

654 W. 37 St.

PARDUOSIU AR MAINYSIU
2 flatų muro naujas namas Brighton 
Parke, puikus, šviesus kambariai, ga
ru šildomas. Parduosiu pigiai ar 
mainysiu ant mažo namo ar kokio 
biznio. Atsišaukite 

2722 W. 39th St. 
1-mas floras

North Side prezidentą 
sekančiose

ATYDA NAMŲ SAVININKAMS 
Katrie neturite elektros šviesos name, 
pasiskubinkite paduoti orderius, nes 
nuo November 1 bus brangiau 25%.

A. L. GOSCIEWICZ, 
(Licensed Contractor)

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

REIKIA darbininko ant farmos 
patyrusio, turi mokėt karves milžti, 
nemunšainierius; geros sąlygos, pas
tovus darbas.

Kreipkitės laišku
MR. FARMER

R. 1, Box 15, Hinsdale, III.

PARDAVIMUI bekemė puikioj vie
toj. Parduosiu arba mainysiu ant 
namo. Turi būti parduota į trum
pą laiką. Pardavimo priežastį 
tirsite ant vietos.

4530 S. Honore St.
Tel. Lafayette 8583

NAUJAS 5 kambarių mūrinis bun- 
galow, didelis su grindimis augštas, 
kuriame galima padaryti 2 arba 3 
kambarius, kieto medžio grindys, ar- 
žuolo trimingai, įmūrytos maudynes, 
uždaromi miegojimui porčiai su fran- 
cuziškomis durimis, cash reikia $1200, 
kitus kaip rendą, kaina $6975.

EDWARD DUBSKY, JR. 
2138 So. 56th Avė. 

Cicero, III.
pa-

Naujienų num. 247 tūlas Na
ry aprašydamas Chicagos Lie
tuvių Draugijos Savitarpinės 
Pašelpos susirinkimą, buvusį 
spalio 12 d., Związek Polek 
svetainėje, bereikalingai prisi
mena praeities įvykius — Ka
tilių, Vicšį ir jų nuodėmes. 
Kad Katilius, Viešis ir da ma
garyčioms galima pridėti Jakš
tą su savo sėbrų burių “no 
good,” tas tiesa, bet juk tas 
klausimas senai užbaigtas ir 
viršpaminėti draugai gavo už 
savo “griekus” tinkamą 
kutą.” Jie tą “pakiltą”, 
J. Katiliaus — “su mielu 
priima.” Na, ir tokiu 
tiems visiems nelemtiems 
simams buvo padėtas taškas.

Taipgi man

d. Mildos

K»d išrinkus gerinusį 
rengiamos prakalbos 
vietose.

Ratnyčioj, October 17 
svetainėj, 3144 So. Halsted St. Pra
džia 7:30 v. vakare. Kalbės geriau
si kalbėtojai lietuviškai ir angliš
kai. Kviečia 
lankyti

Lietuvių

Cicero. —-
mo koncertą rengia Lietuvi 
donos Rožės Pašelpos E".............
Cicero. įvyks subatoj, spalio 18 d., 
Lietuvių Liuosybės svet., 14th St. 
ir 49th Ct., Cicero, Ill.Subatbje bus 
koncertas ir šokiai, nedėlioj — šo
kis. Kviečia visus.

—L. R. R. Kliubas.

visus skaitlingai atsi-

La Follette Komitetas

10 metų apvąikščioji- 
tuvių Rau- 
Kliubas iš

Automobiliu Malevotojas
Atlieku aukštos rųšies darbą ge

rai, greitai ir už nebrangią kainą, 
(am reikia automobilius maliavo-

— kreipkitės.
AUTOMOBILE PAINTING

SHOP
Prop. Joseph W. Ažukas

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

RINKIMŲ KAMPANIJA
Draugai, kurie I norėtumėte platin

ti La Follette rinkimų Agitacijos Li
teratūrą, tai galime gauti

AUŠROS KNYGYNE, 
3210 So. Halsted St., Chicago, III.

i

įSRENDAVOJIMUt

kai

REIKALINGAS bučeris 
kantis gerai savo darbą.

Kreipkitės
3657 So. Halsted’ St.

AUTOMOBILIAI

mo-

PARDAVIMUI grosernė ir visokios 
rūkytos mėsos, tabako, cigarų, iš
dirbta vieta. Rendos $35.00, 4 ruimai 
gyvenimui. Gausit bargeną.

Kreipkitės
1412 So. 49th Avė., 

Cicero, III.

PARDAVIMUI
RESTAURANAS.

148 W. 69 ST.

ANTRAS RUDENS BARGENAS
40 akrų geros žemes, 6 kambarių 

stuba, 9 akrų girios, 10 akrų kornų, 
maža bamė ir kiti budingai, 4 mylios 
j miestą, ant žvyrinio kelio, 2 geri 
arkliai, 1 karvė, 3 kiaulės, 60 vištų, 
Fordo mašina ir visi padargai ir ra
kandai, $2400.

Stock farma, molis ir juodžemis, 
120 akrų, 7 kambarių stuba gera, 5 
bames, 19 akrų girios, arti mokyklos 
ir štoro, ant gero kelio, 4 mylios į 
miestą, 6 akrai sodno, upė bėga, žemė 
ir budinkai $5500, įmokėti $2500.

• šitos farmos turi būt parduotos iki 
Octoberio 25, klausk

P. D. ANDREKUS, 
Pantwater, Mich.

PARSIDUODA automobilius 
Durant Sport Touring 1923, ma
žai vartotas, gerame padėjime, 
parduosiu pigiai; Klauskit bučer- 
nėj nuo 12 vai. iki 7 vakare, 
729 W. 18 St., Chicago.

KAVALIERIAI 
Pardavimui bučernė ir grosernė 
už pusę kainos, pigi renda, vi
sokiu tautų apgyventoj vietoj.

3401 W. 38 St.

PARDAVIMUI 5 kambarių mūrinė 
cottage, yra karštas vanduo, vana, 
elektra, aržuolo triimngai ir grindys, 
užbaigtas skiepas, Union Avė., netoli 
37 St.. kaina $4200.

Atsišaukite
IGNATlUS CHAP & CO., 

31st at Wallace St.,
West Thirty First State Bank 

Bldg.

NORTH SIDE. — Linksmų balių 
rengia North Sides Draugijų Sąryšis 
palaikimui Viešo Knygyno, nedėlioję, 

•‘no .spalio 19 d., Liuosybės Svetainėje, 
Pa" 11822 Wabansia Avė. Pradžia 7:30 

anot I vai. vakare.
noru I Vietos ir apielinkės lietuviai, jauni 

ir seni visi atsilankykit Į šį balių, 
bildu Tai bus vienas smagiausių balių ku- 
klau- dame smagiai laiką praleisk.

— komitetas.

neteko girdėti, I šeštadieny, Spalio 18 d., Keistučio 
i i xr. v ’ | Kliubo Dramos Skyrius stato scenoje Itilcštas, Viesys puiItų wiku,_ uKAftAEArrfi u ikijo

JI TEISYBE”. J.ošimas Įvyks Mc-
Kinley Park svetainėje, prie 38-tos ir

Pradžia lygiai 7:30
Visus nuoširdžiai kviečiame kuo- 

skaitlingiausiai atsilankyti.
— Rengimo Komitetas.

RESTAURANTAS ant ren- 
dos arba pardavimo. Išdirbta 
vieta ir daro gerą biznį.

Atsišaukite
524 W. 37 St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI Dry Goods 

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

PARDAVIMUI grosernė se
nas išdirptas biznis, 4 ruimai 
gyvenimui, gausit bargeną.

Kreipkitės
3336 Lowe Avė.

PARDAVIMUI biznio lotas, 25x125, 
ant 69th St. prie Western Avė. Par
duosiu labai pigiai. Priežastis par
davimo nesveikata.

Atsišaukite
2517 W. 39th PI. 

Antros lubos

SIŪLYMAI KAMBARIU

PARDAVIMUI geras namas, 
Brighton Parke, mainysiu ant 
loto arba ant automobilio, atsi- 
šaukit pas savininką.

2306 Blue Island Avė.
Tel. Canal 6772

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Biznis senas išdirb
tas. Kreipkitės

Naujienų Skyrius,
3210 So. Halsted St. Box 165

PARSIDUODA bučernė jr gro
sernė su namu. 4 kambariai pagy
venimui prie krautuvės. Namas 
randasi geroj vietoj ir daro gerą 
cash biznį. Kaina $5200. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vietos. 
Atsišaukite.

1 OGŽŽo So. Chicago, TU. z
Phone Saginavv 3624

RENDAI ruimas vienam ar dviem 
vyrams, elektra, maudynes, vieta šva
riai užlaikoma ir gera dėl gyvenimo, 
priė mažos Šeimynos.

Kreipkitės, 
2942 Barneli Avė.

2 lubos

NAMAI-ŽEME MORTGECtAl -PASKOLOS
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.

valdybai užmetimus, kada ėjo ^nTgktvių 
klausimas vienijimos su Kriau-|val. vakare.
čių Kliubii, “kad valdyba iš
vogusi pinigus iš Chicagos Lie
tuvių Draugijos.” Žinoma, jeigu 
šitoks kriminalis užmetimas 
butų buvęs, nėra abejonės, Na
rys butų apie tokias kalbas 

o valdyba 
i su to

kiais pliauškalais padaryti, bu
tų pasielgta gana skaudžiai — 
Dėdė Šamas už tokius vepelio- 
jimus neglosto. Manau, kad 
perdaug bandoma Įausti iš pirš
to arba iš šakalio norima pri
skaldyti vežimas. Kaipo faktą 
da turiu pridurti, kad Kati
lius su savo ‘draugais balsavo 
už susivienijmą su Kriaučių 
K Ii ubu Chicagos Liet. Draugi
jos susirinkime, 
Kliube

as pianistas pranešęs valdybai, o 
labai didelį I butų žinojusi ką reikia

Chicago* Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos valdybos susirinki
mas Įvyks pirmadienį, spalio 20 d. 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė., 
7:30 vai. vak. Visi valdybos nariai 
malonėkite susirinkti liaku.

— X. šaikuk.

JIESKO DARBU
PAIEŠKAU darbo prie namų 

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

Zofija Michalik
1310 N. Oakley Blvd.

Bas. front

ATIDUOSIU savo gražų gro- 
jiklį pianą su voleliais, jei imsi
me tuojau atiduosiu už $120. At
sišaukite dieną arba vakare, pi
nigais arba išmokėjimais. 1722 
S. Ashland Avė., 1 augštas.

flatminor” Cho 
o musų Stogis 
ne tas, kokis jis 
.Jis jau sugavo 

Pas jį

jau vi- 
pirmiau 
dainavi- 
at si rado

Pirmyn Mišraus Choro Eglė Žalčių 
Karalienės dainų repeticijos įvyks 
sekmadienį, spalio 19 d., 2 vai. po 
pietų, Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė., dainininkai malonėkite susi
rinkti laiku. — Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ
jrirvti““ “ ii

MOTERŲ

PARSIDUODA grosernė ir visokių 
smulkmenų, sena vieta, išdirptas biz
nis, 4 ruimai gyvenimui. Priežastis 
pardavimo patirkite ant vietos.

Atsišaukite
3443 So. Auburn Avė.

siškai 
buvo.
m o paslaptis, 
liuosumas balso, lankstumas ir
dikcija žymiai gerinasi. Stogį 
chicagiečiai sveikina 
giasi jojo progresu, 
rengimas didelės 
“Don Carlos” Verdi 
žus>, o taip pat “Ei

Generališkos repeticijos Eglė Žalčių 
Karalienė įvyks antradienį, spalio 21 
d., Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė., 7:30 vai. vąk. Visi daininin
kai ir lošėjai malonėkite susirinkt lai
ku. — Komitetas.

REIKIA —
Indų plovėjų, nedaliomis ne

reikia dirbti.
Atsišaukite

4169 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Turiu parduoti grei
tai. Parduosiu už teisingą pa
siūlymą. Pardavimo priežastis, 
liga. Wm. B. Jarchow, 4800 S. 
Mozart St'.

NAMU BARBENAI
6312 So. Western Avė.

Kurie ieškote pirkti ar mai
nyti NAMUS, LOTUS, KAR
MAS, BIZNIUS ir tt. Mes 
turime* didelį pasirinkimą Na
mų, Lotų, Marąuette Parko 
kolionijoj ir po visą SOUTH 
SIDĘ. 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.

MOKYKLOS

visus 
tenoras I. 

po kiekvieno jo

iš džiau- 
Jo prisi- 

arijos iš 
buvo gra
udi n iem”

gana pasekmingai, su jausmu 
ir interpritacija buvo išpildy
tas.

Po jo sekė tas nelaimingas 
kvartetas, apie kurį jau minė
jau ir po to sužavėjo 
Chicagos operos 
Dnieprov;
sudainavimo publika kėlė ova
cijas ir jis ūpo pagautas dai
navo net šešis kartus dideles 
kompozicijas rusų ir italų kal
bose.

Kaip minėjau, užbaigė prog
ramą choras. Po to tęsėsi prie 
“tykaus Sarpalio orkestro šo-

o Kriaučių 
nė Katilius, nė 
nepriklausė, todėl 

susivienijimo sąly
ti jeigu viens

pabloginti 
gų negalėjo, 
kits tuščiagalvis niekus kalbė
jo, rodosi, 
suversti 
galvos.

Taigi 
ką turi 
tiliui “naminėles 
draugijos reikalais. Kiek man 
yra žinoma, Katilius nė jo 
vienminčiai girti į Chicagos 
Liet. Draugijos susirinkimus 
neateina, o jei kas iš jųjų bei 
iš mūsiškių burnelę “naminė
les” išsitraukia, tai kiekvieno

nereiktų tą viską 
ant bėdnos Katiliaus

man nesuprantama, 
bendrą primetimas Ka

su abelnais

turi

PASARGA
RESTG A RSTNA NTTEMS

Klaidos padaryto* paskelbime, 
hut atitaisytos j 24 vai.

Jokie apskelbimai ii streiko apim
lų vietų nėra priimamu Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
dant Naujienų darbininkai geriau* 
alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
ntis apskelbimais.

Pardavimai savasčių, bizniu, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mal, apsivertimai, asmenų jieškoji- 
nai ir Lt. turi būt i* kalno 
mi

Jeigu kurie apskelbimai 
tbejotini, Naujienų admlnistrarija pa- 
•ilieka teisę jų netalpinti, kol neii- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, ’jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams

Norintieji pasigarsint | sekamos die 
tos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

apmok*-

pasirodo

REIKIA patyrusios merginos 
prie virimo valgių, kuri kalba 
angliškai,- privatis kambarys ir 
vana, South Side. Reikia paliu
dymo. Gera alga. 4849 Ellis 
Avė. Tel, Oakland 6684.

PARDAVIMUI geras kvietkų 
biznis, pigiai. Priežastis parda
vimo, liga. Išmokinsiu kaip 
daryti biznį.
Telefonuokite Boulevard 1958

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

Tel. Prospect 2102.

I Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Ncirthwest 
labai geras,

REIKALINGA veiterka į res- 
taurantą dirpti . Geros darbo 
sąlygos. ,

Kreipkitės
2404 So. Indiana Avė.

REIKIA merginos patarnavi
mui prie stalų katalikų restau
racijoj ir valyti augštai kam
barius.

718 W. Adamas St.

■... ..  r tnraria

BRIGHTON PARK
Mes turime dvi grosernes ir bučer- 

nes pardavimui. Viena su namu, to
dėl vieną jų turime parduoti. Gali
te pasirinkti, kurią tik norite. Taip
gi turime gerą ice boxą ant parda
vimo. 2614 W. 42nd St., Telefonas 
Lafayette 8713.

irPARDAVIMUI grosernė 
bučernė.

Atsišaukite
6010 So. Kedzie Avė.

Tek Republic 6788

PARDAVIMUI 
Side, tuščias lotas, 
yra suros, vanduo, gasas ir ce
mentiniai šalygatviai, viskas 
apmokėta. Galima statyti namą, 
parduosiu pigiai. Rašykit j Nau
jienas, Box 570

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

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

AUDITORIUM ŠOKIŲ 
MOKYKLA

. . . " - ■--
arba bo-PRIIMSIME staką 

nūs mainais j biznio lotus, gero
je apielinkėje, rezidencijos ir 
gatvekariai, galima statyti na
mus. Parduosime po vieną arba 
daugiau. Kaina labai pigi. Ta 
yra kam nors labai gera proga. 
Naujienos, Box 568

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

3142 So. Halsted S t.
Tel. Boulevard 4402
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