
V11MIMĮĮI|K

f
r The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily News 

PURLISHRn BY <Tht LITHUANIAN NBWS PUBL1SH1NC CO., INC.
1739 South HaLted Street. Chicago, Illinois 

Telephone Rooeevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj - ------------------------------ 9

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, UI., 
under the Act of March 8, 1879.

.11    »■'**' ■- 11 - ■ JI"TT "■■ -r-— -r-rr-*—— > • % ..

J The First andGreatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily News

FUBliSHED DY LITHUANIAN NEW8 PUBL1SHJNG CO.. INC 

1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois 
Telephone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

VOL. XI. Kaina 3c. Chicago, III., Ketvirtadienis, Spalio-October 23 d., 1924 No. 255

Vėl ekspliozija 
karo laive

Japonija siunčia tris ka 
ro laivus j Kinus

Rusija pagaliau subalan
savus savo biudžetą

Rusų. pretendentai pešas 
dėl caro sosto Lietuvos žinios

AUDRA KLAIPĖDOJ
Užgina gandus apie pasiuntimą 

japonų infanterijos j šanhai
kuano frontą.

Turinti daugiau aukso, ir mokes- 
niai mažesni nei caro laikais, 
sako finansų komisaras.

Kirilui Vladiinirovičiui pasis
kelbus Rusijos caru, kiti gi
minės šoko kontestuoti

Vienuolika laivyno karei 
vių užmušta

Rusija jau apseisianti be teroro, 
sako sovietų prezidentas

11 žmonių žuvo dėl eks- 
pliozijos karo laive

Nelaimė atsitiko laike šaudy 
mo pratimų jūrėse

na-

NORFOLK, Va., spalio 21. 
šaudymo pratimų metu lies 
Virginijos pakraščiu, karo lai
ve Trenton įvyko baisi eksplio- 
zija, kurios šeši laivyno 
riai buvo užmušti vietoj, o
tuiiolika pavojingai sužeisti.

Ekspliozijai Įvykus laivas 
tuojau parplaukė uostau. Spro
gimo priežastis dar nežinoma.

I žnntšti yra šie kariai: Hen
ry Drexkr, Roland Hanson, 
Wm. \Valkcr, Bernard Byan, 
George Chelister ir Rennett

Dabar mes nebebijome jokio 
priešo, jokio nepasisekimo. Jo 
yra kokio nepasitenkinimo, jis 
dabar galės laisvai pasireikšti 
Intai mums padės dar geriau 
sulieti daiktan musų proleta
rine respubliką.“

Kodėl Francija sutruko 
pripažinti Rusija

Sovietai atsisako priimti pripa
žinimą, jei Francija 
daro rezervacijas.

prie to

22.
sovietu

PARYŽIUS, spalio 
E ra n c i j o s pr i paž i n i m as 
Rusijos de jure, turėjęs, kaip 
pusiau oficialiai buvo praneš
ta, Įvykti praeitą penktadienį, 
buvęs, sako, pačių rusų su
trukdytas.

Premjeras Herriot, kurs iš 
karto buvo .pareiškęs, kad pri
pažindamas sovietų 
ryškia i rezervuosiąs 
teises, buvęs sutikės 
rezervuoti tylomis.

Kai šitokia žinia 
Maskvą, ji davė žinot, kad so
vietų valdžia priimsianti tik 
pilną ir visišką pripažinimą, be 

dabar1 i°kių rezervacijų, ar jos butų 
! pareikštos ar užslėptos ir lik 
j suprantamos.
1 Po to Erancijos kabinetas

Rusija dabar jau galinti/ 5,nč li} "“z™**-• J to I Komisija rusu dalvkams dabar

ausieiti be teroro iteik,p Herrio,ui gahui"? ,e,ks- upviuii mv v vi v |<urį prem|eras apsvarstys.

\Villiams.
Sužeistųjų kai kurie randas

Dar penki mirė
D. spa- 
departamen-

\VASH1NGTON, 
lio 22.. —- Laivyno 
Ic žiniomis iš sužeistųjų dėl 
ekspliozijos kreisery Trenton 
keliolikos laivyno kareivių dar 
penki mirė, taip kad skaičius! 
žuvisių toje nelaimėj 
siekia 11 žmonių.

apsieiti be teroro
Taip pareiškė sovietų preziden

tas Kalinin baigiamojoj Vyk
dom komo r esi jo j

MASKVA, spalio Ru- 
teroro. 
sovietutaip pareiškė vakar 

prezidentas Kalinin savo kai-j 
boj, pasakyto) paskutinėj visos, 
Rusijos sovietų vykdomojo ko-' 
miteto sesijoj. j

Centraiinio sovietų vykdo
mojo komiteto kurs einant 
konstitucija vaidina valstybes 
parlamento rolę posėdžiai 
šiuo kartu tęsės nepaprastai il
gai — ištisas dešimt dienų, Tai 
atsitiko todėl, kad ši kartą vie
lų atstovams buvo, pirmą kar
tą sovietų istorijoj, duota tei-' 
sės kalbėti ir dalyvauti disku
sijose dėl rezoliucijų ir įstaty-Į 
mu sumanvmų, kurie buvo so
vietų viršiausiųjų vadų pateik
ti. Tąja teise tat vietų atsto-' 
vai komunistai ir naudojos 
Bet kai prieita prie ludsavimo 
nė viicnas jų nedrįso priešintis 
ir visi viršilų pasiūlyti 
nymai buvo 
imti.

Baigiant 
Kalininas ir

franeuzų 
tas teises

Didelis dvary darbininkų 
streikas Meksikoj.

Pirmas toks streikas Meksikos 
istorijoj; streikininkai 
k niauja didesnės algos.

rei-

MEKSIKOS MIESTAS, 
lio 22. 
dvarų,

paskelbė 
didesnio

valstijoj, 
streiką, 
mokės-

spa- 
Vienuolikos didžiųjų 

Michoacan 
darbininkai
reikalaudami 
nio.

Meksikos
i pirmas atitikimas, kad dvarų 
. darbininkai paskelbtų savo po- 
i nams streiką.

Dvarų darbininkai, taip va
idinami padieniai, algos gauda- 
: vo iki šiol mažiau nei 50 cen
tą v ų (apie 25 centus) dienai.

istorijoj tai dar

CIGARŲ DARBININKŲ STREI
KAS TAMPOJ PASIBAIGĖ

suma-
vienbalsiai“ pri-

paskutinį posėdį 
laikė savo kalbą,

“Smurtu mes paėmėm val
džią į savo rankas ir smurtą 
mes vartojame kaipo priemonę 
savo valdžiai išlaikyti. Kitaip 
mes negalėjome elgtis, kadan
gi mums teko vesti aštri kova 
su savo priešais, su buržuazi
jos klase, nuveikti ją ir pri
versti musų galiai pasiduoti.

WASHINGTON, D. C., sp?r 
lio 22. — Darbo departamento 
žiniomis, cigarų darbininkių 
streikas Tampoj, Fla., beveik 
pabaigtas ir iš 12,500 streika
vusių darbininkų apie 11,000 
jau grįžo dirbti. Streikas* ėjo 
vykiausiai dėl algos. Susitarta, 
abiem pusėm padarius nusilei
dimų.

SANTJAGO, Čilė, r- Vent> 
zuelos Respublika pripažino 
naująją Čilės valdžią.

loj, mes turįs pasenusį diplomą 
(1897 m.), o neturįs automo
bilio vizitatoriui pavažinėti 
pridursime nuo savęs.

Rugsėjo 10 d. Klaipėdos kraš
te prasidėjo smarki audra, ku
ri dar ir ketvirtadienį siautė. 
Viatj trečiadienio naktį 

tik ūžė; padaryta daug nuo
stolių, Kai kur išbyrėjo langų 
rutys, pertrūko tąsomos telefo
no vielos. Audra glamonėja 
medžius, laužo šakas, draiko 
lapus. Žiauriai — Įdomus vaiz
das matosi laukutinėj uosto 

Jaus Paskutiniojo * daly. ' Bangos, it padukusios, 
lč Mari ja Fiodorov-, muša į uosio molus ir net juos 

laiš- perlieja. Jura dabar ii norėtų 
ary-l visus praryti. .Jūreiviams ir 

laivams prasideda pavojingas 
laikotarpis. Gera dar, kad pa
jūry veikia meteorologinės sto
tys, kurios iš anksto gali per
augėti jūreivius. Tokių tsočių 
yra Klaipėdoj, Palangoj ir. 
noma, Liepoj u j, Rygoj, 
liaučiuj ir t. t. Visos jos dir
ba kontakte, gelbėdamos jū
reiviams daryti savo rizikingus

senui Bcrline buvo paskelbtas 
i Rusijos didžiojo kunigaikščio
Kirilo manifestas, kuriuo jis 
pasiskelbė save visos Rusijos 
imperatorium.

Prieš tekį Kirilo pasiskelbi- 
' mą šoko, užsigavus, buvusio 
’ care- N 
mc liną.
na. Iš Londono ji, para* 
ką, gyv naudiem dabar 
žiuje didžiajam kunigt

i Nikcluijovičui, kuriame 
j kad Kirilas perdaug pasiskubi- 
j nęs: ji tikinti, kati rusų caro 
šeimyna dar tebesanti gyva.
E. kunigaikštis Nikolajevičas 
pr skelbdamas buvusios carie-

; nč'. laišką smerkia Kirilo žygį 
Nežiūrint, kad moterys Ispanijoj ntMeaukia Į Rusijos žmones, 

neturi piliečio teisių. . I;n<’ visi S",tl-I1 “Sv(;!lton kn’
j von Rusijai išvaduoti.

ALICANTE, Ispanija, spalio 
22. — Nežiūrint, kad Ispanijoj 
moterys neturi balsavimo teisių, 
miesto Cuayate Tondeta, Con- 
centaina apskrity, burmistru 
tapo išrinkta moteriškė. Ji yra 
Maria Perez, 40 metų amžiaus, 
mokytoja. Ispanijoj tai dar pir
mas toks atsitikimas, kad mies
to šeimininku butų pastatyta 
moteriške.

vietų finansų komisaras Sokol- 
€ V v

nikov pranešė centraliniam vyk
domajam komitetui, kad nuo lai
ko, kaip įvyko Rusijoj revoliuci-

DIPLOMATIJOJ.
TOKIO, Japonija, spalio '2.Z.—- 

Trims Japonijos ardomiesiems 
laivams Įsakyta plaukti iš Port 
Artūro i šanhaikuano vandenis. 
Jų uždavinys bus ginti japonų
gyventojus ir jų interesus atgi-Ja, pirmą kartą dabar subalan 
durusius pavojuje dėl karo tarp sv.ot 
Pekino valdžios ir Mandžurijosl 
vado Čang Tso-lino.

Buvo pranešimų, kad Japonija pinigų pasiliovęs 
siunčianti Į šanhaikuano fron- esą 
tą infantęriją japonų intere^ 
sains ginti, tuos pranešimus te
einu Japonijos valdžia oficialiai 
užgina.
Sun Jat Sen’a.s grižo į Kantoną.

KANTONAS, Kinai, spalio 22.
— Pietų Kinų provincijos val
džios prezidentas Dr. Sun Jut 
Sen’as esąs sugrįžęs iš Šiučau, 
šiaurvakariuose nuo Kantono, ir 
apsistojęs vietos arsenale. Pra
nešimai sako, kad ji lydi sargy
ba susidedanti iš 2000 kareivių.

Karo padėtis atšaukta.
Karo padėtis, kuri buvo pa

skelbta Kantone dėl ftesenai 
vykusių kautynių tarp pirklių 

voluntierių korpuso ir taip vadi
namų “raudonųjų darbininkų“, 
dabar tapo atšaukta ir visiems 
tareiviams įsakyta pasitraukti 
miesto pakraščius.

Rusija padarius sutartį 
■ su Japonija

RYGA, Latvija, spalio 22. 
uita autoritetingų žinių, kad

Ausija padarius sutartį su Ja
ponija, 
savęs 
se.
tartis

pa si dalindamos tarp, 
intakos sferomis Kinuo- 

Maskvoj laukiama, kad su
burianti dar šią savaitę 
via. Sutartis esanti ai

u “atdaru durų” 
nuošė.

Vera Gruže gresia visuo
tinas darbininky streikas

MEKSIKOS MIESTAS, spalio

?:a kilti visuotinas visų pra
monės šakų darbininkų strei
kas dėl užuojautos streikuo
jantiems Vera Cruz mieste 
elektros darbininkams.

Penkiasdešimt tūkstančių dar
bininkų jau pasiruošę mesti 
darbą.

DARBAI AUDYKUJSE 
GERĖJA

BOSTON, Mass., spalio 21.— 
Pacific Mills vilnų audeklinių 
skyrius pradėjo dirbti pilną 
laiką, gerėja taipjau ir medvil
nės skyrius: didesnė 
spausdinamųjų įmonių
jau keturias dienas savaitėj.

dalis 
dirba

PASIGLEMŽĖ 18,000 DOLE
RIŲ BANKO PINIGŲ.

Pa., spalio
Areštuota Frateniity

HABRISBURG,
22.
Trust kompanijos sekretorius 
August Speece, kaltinamas dėl 
pasiglemžimo tos įstaigos 18,000 
dolerių.

mirė lndijonė Sulaukusi
120 METŲ

YOSEMITE. Calif., spalio 22. 
— Čia vakar mirė indi j ėmė 
Lucy Brown, sulaukusi 120 
metu amžiaus.

valstybės biudžetas.
Rusų aukso rezervas esąs pa- 

I didėjęs, spaudinimas popierinių 
ir inokesniai

sumažinti. Mokesniai, pa
sak Sokolni-kovo, dabar esą apla
mai mažesni, nei žmonės mokė
ję caro laikais.

Ispanijoj moteriškė 
rinkta burmistru

PROHIBICIONISTV GALVA 
EINA KALĖTI

AI.BANY, N. Y., spalio 22. 
— Apeliacijų teismas patvirti
no pirmesni teismo nuospren
dį, kur Ne:\v Yorko valstijos 
“Anti-Saloon” lygos viršinin
kas Wm. And;orson buvo pa
smerktas nuo vienų iki dvejų 
melų kalėjimo. Andersonas bu
vo kaltinamas dėl klastavimo 
čekių.

PARIS, Ilk, spalio 21. — Ed- 
gar kauntej siaučia kiaulių cho
lera. Vyriausybė imasi yisų 
priemonių kovai su epidemija;

ORR
Chicago ir apielinkė. — šian

die gr&žu; šilčiau po pietų; vi
dutinis mainą sis vejas.

Vakar temperatūra vidutinai 
sieke 480 E.

Šiandie saulė teka 6:11, lei
džiasi 4:58 vai.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 22 d., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.50
Belgijos, 100 frankų ........... $4.80
Danijos, 100 kronų ............... $17.26
Italijos, 100 lirų ................... $4.37
Francijos, 100 frankų ........... $5.25
Norvegijos, 100 kronų ........... $14.32
Olandijos, 100 florinų ........... $39.37
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.60
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.24

Lietuvos Pinigų 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 litų
Prie šitos stirnos reikia pridėti 25 

centai pašto išulidų ųž kožną siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

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

ži
lė aVa-

Gazinėm bombom išvai
kė Ku Kluxų pritarėjus
DETRO1T, Mich., spalio 22.

Paskilbęs' Ku Khix Klano 
pnfcšas, buvęs Oklahomos 
bernatorius Walton, kuris 
mečiu sąmokslu buvo iš <• C .
bernatoriaus vietos pašalintas, 
vakar turėjo čia laikyti kalbą 
apie “Ku Kluxų 
Iš’aploto

gu- 
kla-
gu-

pakvaišimą.“ 
; Arena Gandens 

kurMurėjo įvykti 
susirinko dideliau- 
gal apie 7 8 tiiks- 

klaniečiams simpati- 
asmenų, neleisdami

prakalba, < 
šia minia, 
ta nčius 
zuojančių 
žmonėms eiti į prakalbas. Bu
vo pašaukta policija, kuri pa
galba gilzinių bombų ir raudo
nų pipirų išskirsto khinieeių 
simpatizuoto jų minią ir tuo 
bodu žmonės galėjo eiti pra
kalbos klausyti. Visa laiką lies A > v
auditorija stovėjo policijos sar-

14,412 žmonių užmušta 
automobiliais

WASHINGTON, D. C., spa
lio 22. — Cenzam biuro su
rinktomis ir dabar paskelbto
mis žiniomis per praeitus 1923 
metus Jungtines^ Valstijose 
automobiliais buvo užmušta vi
so 14,212 žmonių.

I>akunas užsimušė

WASHINGT()N, D. C,— Jū
rių aeroplanui nukritus į Pen
są eolą užlają užsimušė (lakū
nas W. Engemans iš Fleming-

KLEBONAS NORĖJO KOMI
TETO, GAVĘS — NEBE

NORĖJO

GiRUDžIAI [LŽ]. — Naujas: 
klebonas sumano įvesti naują 
tvarką. Jis paskelbė, kad kiek
vienas kaimas atsiųstų j para
pijos Tarybą įgaliotus žmones, 
iš kurių tarpo busiąs išrinktas 
komitetas, kuris vesiąs visus 
parapijos ūkio reikalus; jis tik 
melsiąsis.

Pasirodė, kaimai įgaliavo... 
cicilikus, kurių klebonas, nors 
ir žmonių rinktų, nepripažino. 
Kunigėlis, mat, apsiriko.

Na, tiek to. Kai nepasisekė 
sudaryti tokios Tarybos, kurią 
valdyti galėtų, tai pats atsisa
kęs savo pažadų, pradėjo val
dyti parapiją.

LIETUVOS REAKCININKAI
SABOTUOJA MOKSLĄ

KAUNAS ' LŽ . Lietuvos 
Mokytojų Profesinė Sąjunga 
atidarė Tauragėje suaugusiems 
gimnaziją. Tačiau švietimo tyli- 
nistisrija atkakliai netvirtina 
kandidatus i direktorius. Dr-a> 
Kairiūkštis nepatvirtintas, kai
po neturįs “pedagoginio prity
rime.“ Buvęs Lietuvos armijos 
karininkas .L Toliušis taip pat 
nepatvirtintas, ’ kaipo 
tyies.“- ] 
nio j o moks lo
Volodkos — Tauragės švietimo 
įstaiga negali pradėti veikti.

Kėdainių L. M. P. S-gos se
minarijos mokytoju nepatvir
tintas aušrininkas d-ras šliu
pas.

Švietimo Ministeris 
daktarui L. Vai neiki ui 
gamtos Palangos Vid.

KAUNAS. — Lietuvos atsto
vybėse užsieny numatomos as
menines atmainos. Atstovas 
Paryžiuje Milašius jau senai yra 
prašęs c paliuosuoti jį nuo eina
mųjų pareigų, nes jis kviečia
mas profesoriauti Amerikon. 
Jo vieton minimas dabartinis 
pasiuntinys Berlyne Sidzikaus
kas. Paryžiuje nusistatyta lai
kyti pilnateisis ministeris, tuo 
tarpu kai dabar tėra reikalų ve
dėjas. P. Galvanauskas, kaip 
žinoma, ir gi paskirtas Londo
ne pilnateisiu ministeriu.

Tie pakėlimai turi ryšio su 
Klaipėdos konvencijos ratifika
vimu, nės lig šiol santarvės val
stybės nesutikdavo su panašiu 
rangu.

Kandidatu Į Berlyną numaty
tas vienas klaipėdietis, šiuo tar
pu lieka liuosa atstovo vieta Ta
line, nes p. Lisauskas 
diplomatinės tarnybos 
Į bankų darbo dirvą, 
kad Talino atstovybė

išėjo iš 
ir perėjo 

Girdėti, 
busianti

sujungta su kita Lietuvos at
stovybe užseiny.

LIETUVOS KtUNIGUžIAI NE- 
BEPASITIKI SAVIM

> “nepri- 
i)el panašaus aukštos- 

Tarėjo, garsu ir:
UTENA [Lž|. --Rinkimais 

j savivaldybes, i Utenos vals
čiaus tarybą kandidatu nuo 
krikščioniu demokratu saraše C 4.

neleido 
dėstyti 

Mok vk-

das Butvilą. Bet matyti neti
kėdamas, kad kunigai laimėtų, 
kunigas ' savo užsiėmimą pažy
mėjo “mokytojas.”

Nofs ir negražu, bet kad 
tik apgauti kaimo žmonelius.

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. O pinigai telegrafu yra išsiunčiami 
iš Naujienų beveik kasdieną. Naujienų telegra
mos kainuoja tik

50 CENTU
i | t • %

Siųsdami iš kitų miestų reikalaukit musų 
Telegrafinių aplikacijų; vietiniai, kam nepato
gu pasiekti musų ofiso, kreipkitės į sekamus 
musų skyrius:

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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KORESPONDENCIJOS MONROE TEATRAS

Teatras.

Durfee,

Pagaminti Hollywood• • M. V.

Didelis Teatras ir Balius

os

*ENNERSTEH>

PE-RU-NA

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

Koncertai
— Ku kluxai

įžanga 50c. ypatai.
Kviečia \. D. A. D. 2 K p.

p. S. Bukit pažimetų laiku jei no
rit matyti visa veikalą.

Dfltroit, Mieli.

Parsiduoda visur • 
Tabletuose ir kaip skystimas

25tos gatvės ir l)ix Avė.
Durvs atsidarys 3 vai. po pietų.

Vvennersten s
Bohemian Blend

Geriausia kvapsnis
lengviausiai pnrengt

(Virinkit 15 mmutu)
Apyniai ir salyklos

jūsų pardavėjo.

Phonc Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
(Pinr.’iau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS

Lietuvių Progresyvė Dramos 
Draugija stropiai rengiasi prie 
ateinančio sekmadienio, spalio 
26 d., nes tą diena ji vaidins dėl 
Am. Darb. Apšvietus Dr-jos 2 

kp. penkių veiksmų didelę dra
mą “Gyvenimo Verpete“. Drau
gija rūpinasi kuogeriausia tą 
gražų veikalą pastatyti ir pasi
tikima, kad visi Detroito lietu
viai ateis tą puikią dramą pa
matyti. Vaidinimas prasidės ly
giai 4 vai. po piet., Lietuvių sve* 
tainėj. — Rengėjai. į

Detroito Simfonijos orkestrą 
jau pradeda savo populiarius 
koncertus.

Pirmas koncertas bus spalio 
26 d., 2:30 v. p. p., Orchestra 
Hali.

Sekamas koncertas bus ten 
pat ketvirtadieny ir penktadie
ny, spalio 30 ir 31 d. d. šiame 
koncerte dalyvaus ir Chicagos 
operos dainininkė Edith Mason.

Abieju koncertų programai 
yra rūpestingai prirengti ir už
veria garskiusius pasauly muzi
kos veikalus.

Extra Pranešimas 
Detroitieciam

Milžiniškas Teatras ir šokiai
Penkių Aktu Drama

GYVENIMO VERPETE
Stato scenoj

A)>u-iik<»s Darbininkų Apšviet
Draugija 2 Kp.

NKDfeLIOJ. 26 <1.. SPALIO
(MTOBER. 1924

Programą iJpildysfLiet. Prog. Dra
mos Draugija.
Gerbiamieji Lietuviai!

Veikalas “Gyvenimo Verpete” nėra 
reikalo girti. ' Nes veikalas pats už 
save atsako dailės žvilgsniu visų pa
kraipų žmonėms, j'odel ir pasisteng- 
kit š; veikalą matyti scenoj.

Po teatro tęsis šokiai prie geros

►

HM

Kartą į m S ne s Į šeštadienių ry-j 
tais bus duodami koncertai vai
kams ; kartu bus Diustfųotos pa
skaitos apie muziką. Pirmas to- 
kis koncertas būs lapkr. 8 d.

Ku klux klaniečiai .veikliai 
dalyvauja miesto ir Valstijos po
litikoje ir veda smarkią agita
ciją už savo kandidatus. Prieš 
pat nominacijas prie miesto 
lės jie naktį uždegė didelį kryr 
žiu ir iškabino drobę su sąrašu 
savo ku kluxiškų'kandidatų. Vi
si jų kandidatai yra ant repub- 
likonų tikieto: mayoru Bo\vles,' 
kongresmanais Thompson ir Fo- 
ster, senatorių 
jais VVebster, 
Miiier, 
ir t. t.

Woodruff, teisė- 
Merriam, Hunt, 
prokuroru Toms

I

vargiai 
kluxunes ku 

nesirengia už

pasiseks 
ir

jiems 
niekas nenori 
uos balsuoti.

Mbnroe prie Dearborn 
Pradedant Subatoj, Spalio 25 dienų 

lliam Foy^pierenB;

Didžiausis perstatymas 
DraYna ir-puikybė nepa- 
lyginama su kitais per- 
statymais. Paremta 
Dantės raštais, pripa- 

> žiųti ‘ kaipo geriausia 
klasikos literatūroj. 
Yra puikiausia savo iš
didumu.

............. t—Ml

Mrs. MICHKIEVICZ-VI8IKIENE
AKUŠEREA ■

810) S<>. Halsted St., kampas 31 gati 
Tel. Yards Ul» 

Baigusi akuše 
rijos koleffijH; 
ilgai pmkiika 
vusi Peunsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose Sąži
ningai patar- 
hauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimtiyit-0 ir pb 
gimdyrtio. .

Už dyką pa ta 
Irimas, <ia ir ki
tokiu Ošė r^ikaf 
’luose moterimi 
'ir werginoma, 
kreipkitės o ra

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

1Q46 Mihvaukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 1 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tol. Haymarket 
9149. Res. Keystone 4130.

DR. SERNER. 0. D
Lietuvis Spęjcįalistas v » ’ •

•Tel. Blvd.
M. Woitkewie» 

■ BANIS
AKU6ERKA

Turiu patyrimu 
Pasekmingai pa 
tarnauju mote 
Įcįms prie gimdy 

^Tio kiekvienam* 
^įjatsitikhno. TeJ 
^Jkia ypktišką pri

žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi 
noms dykai.

3113 South
,7- Halšted St.

HERZMAN '«■
Gerai lietuviams žindthaš per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laharatorija: 1025 W. 
18th 8t., netoli Morgan St.

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

I Dienomis: Carai 
3110. Naktj 
Drexel 0950 

Boulevard 4136
3410 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 A. M. Ir no 8 vai. yak.
Special: NedčliomŠ ofisas uždary
tas. Jeigu relkąlinga <lel naumų, 
šaukite’ , Boulevard 4136 arba 
Drexėl . 0950^' >t .t, ..

n .u ......

Telefonai:

Ketvirtadienis, nii<ii<iliį|Į i n

j NORĖDAMI!
! PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-1
I NYTI VISA1X)S KREIPKITfiS F 

’l PAS MUS. TAS JUMS BUS* 
f ANT NAUDOS.

ULABIOMS CO.

809 W. 351h SI., Chieago I
Tel. fio levard 0611 ir 0774 'j 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- h
DAVIMO RAŠTUS. į

Pasekmingai siunčiam pinigus irt 
Parduodam Laivakortes. ę

Rengia L. E. L.’ Pašelpos Draugystė
Scenoj statoma Draina-Komedija

Sukatoj, spalio 25, 1924 
M. Meldažio Svetainėje, 

2244 W. 23 PI. ‘
Los Keistučio Kliubo Dra

mos Skyriaus Artistai.
Durys atsidarys 6 vai. v 
Pradžia 7:30 valanda vak.

Muzika J. L. Grušo
Širdingai kviečia lietuvių, visuomenę. L. E. L. Paš. Dr-stės 

Komitetas.

Turėk, JSyarias, sveikas akis
Jeigu kenti'gtdvog* skaudėjimą, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.
■■■" '■ ....... ...... ..... .

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
4630 S'o. Asland Avė. 

arti 47 gatvės
Gydo užsisdnėjusias ligas plaučių, 
širdies, moterų ligas. Specialistas 

venerinių ligų-
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

5:30 iki 8:30 valandai vakare.
Nedėlioj ni/o 11 iki 12 vai.

—■■------- r "1 1 11 '■ " s
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 17 metai 
Ofisas

4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 
Chieago, Illinois

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 Vai. ryte, nuo 2 
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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Koom 1117—1122 
127 N. Dearborn Str.

Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų” narte:

1739tSo. Halsted Slr.-
Telef. Koosevell 8500

Panedėlio vakare:
4601 S’o. Marahficld Avė.

Iki

—■■■ 1 1 i j ii ii. 111 i e iii.

Telephone Yards 0991

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Anhland Are.

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

iki 12 dieną.

vienam kene. Klauskit

Plnmingo ir Aplildyron frenjlniai 
fligelio kainomis viHienis

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

PEOPLES PLUNMB1NG AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Avė. and 
461 N. Halsted St.

Havmatlret J018. • 42b’

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

James Pearsotų 
Boa 192. Drummond, Wi».

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena dauginus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

STOKIME VISI | DARBA
Dabar yra proga, kur kiekvienas asmuo gali prisidėti prie 

pagerinimo šios šalies gyvenimo sąlygų išrenkant tokią valdžią, 
kuri rūpintųsi gerove daugumos žmonių, darbo žmonių ir viso 
krašto. Stokime j darbą tuojaus! Aukokime savo dalį — dolerį 
ir už tą auką įsigykime emblemą Laisvosios Dvasios sau ir savo 
šeimynos nariams, ir raginkime prie to kitus! Jūsų parama yra 
reikalinga tuojaus!

štai kaip atrodo ohcialė bronzos emblema 
Laisvės atgijimo 1924 m.

Dvasia 1776 m. Atgijo -- Eikime Paskui Ją!
Siųskit šj kuponų Naujienoms šiandie

L'ž kiekvieną paaukotą dolęrj bus pasiųsta oficialu bronzos emblema.
„ . No

NAUJIENOS,
1789 So: Halsted St., 
Chieago, III.

Čia įdedu ..................... . dolerių, malonėkit prisiųsti man
oficiales Bronzos Emblemas apmokėdami visus kaštus.

Vardas
Adresas

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Cahal 1912 
Naktinis Tel. DrCxel 2279

J
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
inkstų, reumatizmo, nervų mote
riškų, vyrišku ligų ir visu ne

sveikumų.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
1515 W. 47th St., 

netoli Ashland Avė.
Valandos kasdien nuo 10 ryto 

3 valandai vakare.

—... .......... .........

•Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

iki
1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dein^, nuo 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

iki 2 vai. po pietų

6
8

LIETUVIO DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia

T padėti, yra pasirjžę tar 
nauti lietuviams.

A. L. DAVIDONIS, M. D.
1643 So. Michigan Avė.

Tel. Kci’iwood 5107 ....

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roti
Rusus Gydytojas ir Chirurgas
.Specialistas Moteriškų. Vyriškų

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

RrH Įlįst Street
Valandos I—3 ųo piet, 7—8 vak. Ne 
dėliotnis iš šventadieniais 10—12 dien

Dr. Beneditl Aron
Oiisas 3101 S. Kodzie Avė. Phonc 
LaiayęAte UO'ib. Valandos 2-6 vak. 
Kėuidėucija 3*50 W. 63 St. I’hone 
Pidšfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30- vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Frospect 0610

J. P, WAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 • 
Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir Šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

> SPECIALISTAS; ant egzaminą-' 
vojimo apstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

J

ADVOKATAS
11 S. La Šalie ŠtM Koom 2001

Tel. Randolph 1034 Vai. nuo 9-<J 
Vakarais

3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775
6-8 v. v. apart Panedelio ir 

Pėtnyčios.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAIS

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 Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGOZIUHAS
ADVOKATAS

bylas vlsuoe* F.ijBBnol
nuo j g Abatraktu*. Pti-taro t'irkfmo h 
pardavimo Dokumento* Lr laolb/Hivaa

7 South Deatburn Street
* Telefuua* Randtlvb

Vakarais: 2151 VVest 22 Stiebi 
Telefoaaa Gene L 1C47.

t

Tel. Dearborn 9057

Francuziškas Daktaras

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:80 iki 7:30 vakare 
jm.

Dr, A. J. KARALIUS
Gydytojus ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Cbicngo.
Telephone 

"Boulevard 2160 
Valandos

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

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

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CH1KUKGAS

4442 So. VVesfern Are
Tel . Lafayelle 4146

Greičiausia aprūpinsi 
savo gimines Lietuvoje 
siųsdamas pinigus per 

. Naujienų kablegramua.

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

Optomotrist
Tel. Boulevard 6487 
4849 8o. Ashland Avė. 

IKatnpiu 4 7-to.4 ant i 
luljų

180J Blue Island Avė 
l’hone IlooNcvelt 2625

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurm icFtyj:
Koom 1726 

C11ICAG0 TEMPLE BLDG 
77 W. ,WaKhht?loii SI.

Cor, VVashington & Clark

Specinlfatag kmiijo ,odu», chroniš
kų ir Hlhplų ligų s

Gydo su pagolba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
tižiatifj Ashland .Stale Banko
/ Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10. 
$edelioj nuo ŽiOll iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.’ 
Kampas Sącramento Avė.

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

Dr. J, W?leawdette

Namų Tel.: Įlydė Purk 8395

v. W. RUTKAUSKAS ] 
Advokatas

29 So, La Šalie St., Rt'om 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted Cb’cagu | 
Tci. Yorde 4681

Al E. STASŲLANI |
ADVOKATAS Jj / K 

77 \V. Washington SL Room 911 K 
Tel. Central 6200 į

Cicero Utarninko vakare ■
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 R 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. ; 
3236 S. Hilsted St. T.BouL 6737
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L.S.S. ŽINIOS
Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Spalio 23, 1924 Eilinis No. 81.

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 .1. šmotelis, 10601 Ed- 

brooke Avė., Chicago, III.
Sekr.-fždin. P. Miller, 3210 So. (lai- 

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

Chicago, TU.NARTAI:
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, 2211 North 
VVestcrn Avė., Chicago, 111.

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

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

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

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

j Niekados daugiau karo! Tuo 
obalsiu Socialistinis Darbininkų 
Internacionalas kreipėsi į Darbo 
Pasaulį. Tas obalsis turi būti 
išgirstas, suprastas ir priim
tas. Visi, kas nenori pakartoji
mo karo beprotybės, privalo 
stoti ii r suglausti savo eiles po 
socializmo vėliava. Tik ji neša 
pasauliui taika ir žmonišką gy
venimą. Nuo socialistinės dar
bininkų visuomenės pasiryžimo 
ir organizuotumo priklauso, kad 
karas daugiau nepasikartotų. 
Niekados, niekados daugiau ka
ro!

(“S.-D.” Juoz. Girėnas.

Lietuviškoji “Ztiba- 
tovščina”

Prieš 1905 m. revoliuciją Mas
kvos ochranos (žvalgybos) vir-

Apleido šį pasaulį Genių Dėdės klegėjimai Dėdė netikėtu
me! mano nurodytais faktais

Karas ir Socializmas
Socialistai rimtai netiki bur

žuazijos pastangoms nustatyti 
taiką, juo labiau - taiką išlai
kyti. Kalbėk nekalbėjęs diplo
matų konferencijose, stengkis 
nesistengęs vieniems kilus pri
gauti. vis tiek ginčijamus klau
simus galų gale riš uliimii ra
lio (paskutinis argumentas), t. 
y. ginklo pajėga. Kol nepaša
linta pamatinė karo priežastis 
—kapitalistine rėdą su milži
niškomis kapitalo rungtynėmis 
už patogesnes eksploatacijos są
lygas. kol tarptautinius santy
kius spręs šarvuotas kumštis, o 
politiką narplios slaptoji diplo
matija, vienu žodžiu, kol val
džia tebebus eksplotuojancių 
sluoksnių rankose, iki tol pa
saulis taika nesidžiaugs. Kapi
talizmas —tai du tampriai su
rištu reiškiniu, kaip priežastis 
su pasekme. Pasaulio taikos 
klausimas yra socializmo Įgy
vendinimo klausimas. Tiktai 
priėjus prie valdžios darbininkų 
klasei per socialistines partijos, 
kuri neturi eksploatacijos, taigi 
ir užkariavimo tikslų, išnyks 
kruvinieji karai. štai kodėl 
buržuaziniai pacifistai (karo 
priešininkai) arba klysta 
arba veidmainiauja, kuo
met ji? riša taikos klausimą 
esamose kapitalizmo sąlygose.

Socialistai ne liktai teorijoje, 
bet ir praktikoje rodo, kokia 
kryptimi turi eiti valstybių po
litika. Danų socialdemokratine 
valdžia rimtai pastatė klausi
mą apie visišką kariuomenės 
panaikinimą. Makdonaldo val
džia nors ir nedrąsiai (parla
menti* gali pasiremt tiktai trcč-J 
daliu balsų) kelia klausimą 
apie nusiginklavimą. Prancūzų 
ir vokiečių socialistai daro pa
stangų ramiu budu prieiti prie 
susitarimo tarp Santarvės vals
tybių ir Vokietijos reparacijų 
(karo įmokesriijų) klausimu1. 
Anglijos rinkimai 1923 m. gruo
džio mėn. 6 d. ir Prancūzijos 
rinkimai šių metų gegužės mėn. 
šeštą dieną, kurie sustip
rino parlamentuose kairiąsias 
partijas, žymiai prisidėjo prie* 
to. kad paskutiniu laiku apsi
niaukusi Europos padangė ge
rokai prašvito.

Suprantamas dalykas, kad vi
sų kraštų buržuazija yra prie
šinga socialistų pastangoms Į- 
gyvendinti taiką. Bet kas Įdo
mu, kad komunistai, lygiai kaip 
ir buržuazija žiuri j socialistų 
taikos programą. Danų komu
nistai (ten jų reikia ieškoti su 
žiburiu), paremdami Skandina
vų buržuazijos tementaci jas, sa
vo mažutėj spaudoje griežtai 
išsitarė prieš socialdemokratų 
valdžios pasiryžimą panaikinti 
kariuomenę. Komintemas, o 
sekdami jo nurodymais ir Va
karų Europos komunistai pakė
lė triukšmą ir visuose krvžkė- 
liuosc kelio ja socialistus dcl ra
maus reparacijų klausimo riši
mo. Kame dalykas?

Bet prieš atsakant prisimin
kime dar karo klausimu Rusi
jos komunistų taktiką. Kaip 
daugeliu kitų atžvilgių, taip ly
giai ir šiuo klausimu komu
nistų nusistatymas visiškai pa
sikeitė. Revoliucijos pradžioj 
jie pasireiškė kaipo griež
ti antimilitaristai. .Tų obal-

sis ‘durtuvus į žemę ir namo” 
labiau, nei kuris kitas, padėjo 
komunistams nuversti Kerenskį 
ir paimti valdžią. Tačiau anti- 
militaristinjo ūpo komimistams 
užteko tol, kol jie Įsitvirtino 
valdžioje. Dabar jų kariuome
nė disciplinuota geros bužuazi- 
nės valstybės pavyzdžiu su ka- 
zarmių tvarka, * su karininku 
ženklų garbininimu ir su plačiai 
praktikuojama kareiviams mir
ties bausme. (Kuomet Kerens
kio valdžia, karo vadovybei rei
kalaujant, išleido įstatymą apie 
mirties bausmės atstatymą 
fronte, bausmės, kuri beveik ne
buvo vykdoma, komunistai pir
mieji pakėlė didžiausią triukš
mą). Dabar jie patys Įvedė visa 
tai ir net platesniu maštabu, 
prieš ką pirmiau agitavo.

Dabar savo militarizmo komu
nistai nė kiek neslepia, tik visas 
skirtumas, kad vadina save 
‘ ‘ > *a u d < p i s i af s” i mper i a Ii s t a is. 
Tai reiškia, kad jie pasiryžę pa
vartoti kariuomenę ne tiktai ap
sigynimui (prieš tai nieko nebū
tų galima turėti), bet ir užpuo
limui kitų valstybių. Kad tai nė
ra tuščias žodis, komunistai Į- 
rodė užpuldami Lietuvą, nuo ku
rios lengva, širdim taip nesenai 
buvo atsisakę Brest-Litovsko su
tartim su vokiečiais, vėliau gi 
okupavo Gruzijos ir kitas Kau
kazo valstybes, kurių nepriklau
somybę buvo patys iškilminga: 
pripažinę. Kaukazo valstybės 
jų tarpe socialdemokratinę Gru
zija, apsisprendė gyventi nepri
klausomu gyvenimu, bet nelai
mė tame, kad Kaukaze yra naf
tos šaltiniai ir kiti turtai, ku
riuos komunistų valdžia gali j- 
keisti Europos kapitalistams už 
'gerą koncesiją. Čia ir pasibaigt 
tautų apsisprendimas. ‘‘Tu kal
tas jau todėl, kad aš valgyti no-

5 M
riti...

“Raudonajam " imperializmu' 
komunistai priduoda savo pras
mę: karo priemonėmis jie mane 
įvykinti pasaulinę revoliuciją ir 
“užkariauti” socializmą. Tačiau 
socialistai yra įsitikinę, kad tos 
priemonės netikusios iš esmės 
Reikia žinoti, kad socializmo į- 
gyvendinimo eiga nėra tokia pa
prasta, kaip paruošimas kelioli
kos batalionų kariuomenės. Tam 
tikras ekonominio gyvenimo iš
sivystymas, socialistinės sąmo
nės subrendimas darbininkų ma
sėse, jų susiorganiza vintas, — 
štai tos būtinosios naujo gyveni
mo sąlygos. Karo priemonėmis 
čia nieko nepadarysi, tik galima 
pakenkti pačiai socializmo idė
jai. Tiek juodasis, tiek “raudo
nasis” imperializmas socialis
tams nepriimtinas.

Tokiu budu matome, kad karo 
šalininkų esama įvairiose pusė
se. Bet ar pamanė karo kursty
tojai, kokias baisias pasekmes 
jis žada? Jeigu kiltų naujas ka
ras, reikia manyti, jis prašoktų 
savo baisenybėmis didįjį karą. 
Išbandytos karo vedimo priemo
nes žemėj, ore ir vandeny, dar 
labiau patobulintos, butų pavar
totos tam kad pribaigus naikin
ti medžiaginį ir dvasinį žmoni
jos turtą. ,

Darbininkų klasė, busimoji Vi
tų turtų paveldėtoja ir naujo 
šviesaus gyvenimo kūrėja, šio
mis 10 metų sukaktuvėmis pri
valo savo galingu pasiryžimu 
priminti karo kurstytojams.

šininkas Zubatovas per savo 
agentus organizavo po visą Ru
siją nekaltos spalvos prof. dar
bininkų sąjungas. Šitos sąjun
gos buvo steigiamos su liksiu 
atitraukti darbininkus nuo poli
tinio judėjimo, o jų nepasiten
kinimą nukreipti prieš darbda
vius — buržuaziją, kuri tada bu
vo labai pakrypusi j liberalizmą 
ir todėl caro valdžia jos bijojo 
ir neapkentė.

šitas sumanymas dalinai pa
sisekė. Jo šaknys buvo taip už- 
dčplos, kad smertelnai akiai ne
buvo galima pastebėti vadovau
jančios policijos rankos. Tik po 
L917 m. revoliucijos, kada nau
joji Rusijos valdžia paėmė į sa- 
vo rankas žandarų archyvus, tai 
?ado tenai tikrus dokumentus, 
š kurių galutinai paaiškėjo, kur 
r kaip veikė šitos sąjungos ir 
kaip caro valdžia jomis naudo
josi. Dar reikia pasakyti, kad 
let daugelis žymesnių ir idėji
nių darbininkų veikėjų tose or
ganizacijose nesuprato, kieno 
naudai jos ištikrųjų Įsteigtos. 
Šitas profesinis judėjimas tapo 
pavadintas “zubatovščina”, nuo 
,o tėvo Zubatovo vardo.

Lygiai tokią, tik daug atvi
riau organizuotą, darbininkų 
profesinę sąjungą turime dabar 
Lietuvoj. Tai darbo federacija. 
Ii dirba sutartinai netik su da
bartine kunigų ir zakristijonų 
valdžia, bet ir su buržuazija, 
darbdaviais. Mat dabar Lietu
voj tarp valdžios ir buržuazijos 
nėra tokio priešingumo ir abi 
turi vieną bendrą tikslą — da
boti, kad darbininkai neišsiliuo- 
suotų. Niekas dabar neatskirs, 
kur baigiasi federantas ir prasi
deda Vailokaičio agentas.

Caro žandarų sukeltoji “zuba
tovščina” kartais visai rimtai su
siremdavo su buržuazija ir ge
rai aplaužydavo darbdavių ra
gus, o lietuviškoji “zubatovšči
na” — darbo federacija, tarnau
dama “dievui ir.tėvynei”, t. y. 
valdžiai ir buržuazijai, su darb
daviais visai nekovoja, apart tuš
čių šūvių, dėl viso ko laidomų 
federacijos organo “Darbinin
ko” ir apart tų kvailų komedi
jų, kurias federacijos kerdžiai 
Seime lošia. Kad darbo federa
cija nieko nedaro darbininkų iš- 
siliuosavimui ir nieko darbinin
kams neduoda apart bizūno, tai 
jau užtektinai prityrė ant savo 
kailio patys darbininkai, prigu
lėjusieji prie šitos organizacijos, 
išskiriant jos agentus, kuriuose 
vienkart sutelpa ir darbininkas, 
ir darbininko išnaudotojas.

Kas norėtų įsitikinti šitų žo
džių teisingume, tegu pasitei
rauja kad ir pas metalo dirbtu
vių darbininkus, Kaune, kur fe
deracija jautėsi susisukusi tvir- 
čiausį lizdą, kur iš kiekvieno 
darbininko, visai nesiklausiant 
jo sutikimo, buvo imami litai ir 
darbininkas rašomas į darbo fe
deraciją, o nesutinkant, nepri
imamas j dirbtuvę arba išmeta
mas iš jos. šitie darbininkai jau 
aiškiausia suprato darbo fede
racijos tikslus ir tą supratimą 
patvirtino šiomis dienomis iš
mesdami iš dirbtuvių federaci
jos agentus ir atsisakydami švę
sti taip garsiai išbubnytą tos fe
deracijos vėliavos šventinimo 
šventę.

Perdaug jau begėdiškai fede-

ANATOLE FRANCE
Garsus franeuzų rašytojas, socialistas, gimęs 1844 m. balandžio 
16 d., miręs 1924 m., spalio 13 dieną.
Numirė garsus Francijoą ra

šytojas, Anatole France, sulau
kęs 80 metų amžiaus. Jo asme
nyje no tiktai Franci j a, bet ir 
visa žmonija neteko vieno did- 
žiausiųjų kovotojų 
taiką, demokratiją 
mą.

už pasaulio 
ir sočiaiiz-

Tikras vardas pavardė ra
šytojo yra Jacąes Anatole Thi- 
bault. Bet pasauliui 
yra žinomas kaipo 
France.

jis dabar
Anatole

praėj o be

ir jo bolševikiškas 
krikštas

Vietiniame lietuvišku Mask
vos patriotų organo No 79 koks 
tai Genių dėdė besi krapšt i neda
rnas po “komunistinės” politikos 
mėšlyną prisirinko daug nešva
rios medžiagos ir taja medžia
ga, pats purvinas būdamas, pur
vina kas tik jam patinka. Bet 
daugiausiai tais purvais drabsto 
socialistus. Jis bandė prieš lie
tuvius socialistus sukelti revo
liuciją Socialistų Partijoj, bet 
♦Socialistų Partijos trečiųjų 
draugiškas teismas rado, kad 
jis kaltas ir išmetė iš organiza
cijos. Matydamas, kad riestai, 
su keletu jo suklaidintų žmo
nių dėl keršto prieš naujienie- 
čius socialistus sutvėrė “spe- 
šeldemokratų sąjungą” ir leido

apie Rusijos komunistui valdžios 
gerumą ir “teisingumą”, tai pa
rašyk laišką savo frontui, kuris 
suskaldo ir išpų.stijo LSS. apie 
$30,000 (Iri'b’ninkii sudėtų do
lerių sekretoriui Stasiulevičiui 
(Stilsonui), nes jis sugrįžo iš 
komunistų rojaus j kapitalistų 
“bjaurybių” buržuazišką šalį. 
Jis jums papasakos dar ir kiek 
Kapsukas ir Angarietis nugala
bijo Lietuvos “kontrevoliucio- 
nierių”. Gaila laikraštyje užim
ti daug vietos atsakinėjimui į 
Strazdų-Genių Dėdės kliedėji
mus ir begėdiškus užsipuolimus 
ant socialistų veikėjų. Bet tie 
plėšikiškos logikos “revoliucio
nieriai” dėl dolerių ieškojimo 
nuolat maino savo “idealus”, 
kaip Čigonas arklius, kad patei
sint savo politinį ir moralį nu- 
sibankrutavimą.

—Šapos Darbo žmogus.

savo “Žinias”, bet kad jis buvo 
“didelio mokslo žmogus’, tai 
žmonės to “laikraščio” neskaitė 
ir dėl skaitytojui stokos tas laik
raštis numiTč, palikdamas žmo
nėms skolos. Netekęs tokio “in
teligentiško’ darbo, nė garbės, 
nė pinigų, tai tuoj aus išvarė 
savo moterį j dirbtuvę ir patsai 
ėjo dirbt už preseri ir užsiėmė 
agentyste, pašlavinėj imu lotų, 
namų— ir vistiek negali užsi
dirbti tokį pragyvenimą, kaip 
kad tenai iš kur buvo išvytas. 
Todelgi nabagėlis Genių Dėdė, 
kad spešeldemokratiška “viera” 
negiliukninga — nedavė daug 
pinigų, tai sumanė persikrikšty
ti į naują “vierą” gal mažu kaip 
nors dasigaus Į bolševikų redak
torius, manydamas paliks dide
liu vyru ir nusitarė eiti pas bol
ševikus išpažinties. Pirma jis 

> vadino juodašim- 
yvenus, aš įsigijau supra-jčiais, bet per išpažintį jis prisi-

Dany socialdemokratai 
panaikins kariuomenę

O nuoširdus 
šykštus tai-pgatvių 

mano moky- 
aš jums' esu dėkin-
mano intelektualinio 
jus daugiau prisidė- 
universiteto profeso-

Anatole’o jaunystė 
jokių žymesnių įvykių. Tėvas jo 
buvo knygų pardavėjas ir karš
tas katalikas. Motina irgi buvo 
labai religinga moteris. Dar ant 
motinos kelių tebesėdėdamas jis 
jau skaitė “Šventųjų Gyveni
mą”. Tuo laiku, jis sako, pas jį 
gimęs noras šventuoju tapti. 
“Mano draugo knygoje” Ana
tole France stebėtinai puikiai ir 
ironingai aprašo savo vaikystes 
vargus. Klausykite: “Mano vie
nintelė idėja buvo asketo gyve
nimą vesti. Kad tuoj p ra vedus 
savo idėjas gyveniman, aš atsi
sakiau pusryčius valgyti. Mano 
motina, kuri nič nieko nežinojo 
apie mano naują pašaukimą, 
manė mane sergantį esant ir 
žiurėjo į mane tokiu susirūpini
mu, jog net man sunku darėsi. 
Nežiūrint į tai, aš nepalioviau 
badavęs. Atsiminęs Šv. Simoną, 
kuris gyveno ant pilioriaus pa
silipęs, aš sumaniau ant kamino 
užsiroglinti. Bet gyventi man 
ten nepasisekė, nes Julė, musų 
virėja, mane tuoj iš ten nukrap
štė. Nors aš nuo kamino buvau 
nukrapštytas, vienok nesilioviau 
ieškojęs būdų savęs tobulini
mui. Tad pasiryžau sekti Šv. Ni- 
kolojaus pavyzdį, kuris visą sa
vo turtą bėdniems išdalino. Ma
no tėvo kambario langas išėjo 
Į tarpgatvį, ir aš ėmėjau pro jį 
mesti žibančius varinius pini
gus, kurie buvo duoti man kai
po dovana. Po to ėmė lėkti pro 
langą kiti daiktai. ‘Viskas iš! 
galvos išsikraustė’, sušuko tėvas 
uždarydamas langą. Aš pasiju
tau užgautas išgirdęs tuos tėvo 
žodžius, bet tuoj atsiminiau, 
jog tėvas nebūdamas šventuoju 
negalės suprasti mano troškimų. 
Ta mintis mane visai surami
no”.

Nors France’o tėvai buvo ne
labai turtingi, bet savo sūnų lei
do į šv. Stanislovo kolegiją, aris
tokratinę mokyklą, kuri buvo 
jėzuitų globoje. Bet Anatole 
France sako, kad tikrą apšvieti-

racija monyjo darbininkus, ir ui 
tai šie nutraukė nuo jos veido 
kaukę. Bet ji nenusimins, nes 
jos teveliu rankose policija ir 
visos priemonės darbininkų ju
dėjimui malšinti. Darbininkai 
turi tą visuomet atminti ir to
dėl burtis į savo tikrąsias klau
sines profesines sąjungas ir 
Yengtis rimtai kovai, nes kova 
neišvengiama. Kito kelio jiems 
išbristi iš šitos balos nėra. Ko
vodami gali 
kovodami tikrai

(“S. D.”)

laimėti, o ne
pražus.

Musė.

mą jis įgijęs ne mokykloje, o be
vartydamas senas knygas pas 
neturtingus knygų pardavėjus, 
štai ką jis rašo: 
seni žydai,
knygų pardavėjai, 
tojai, kaip 
gas! Prie 
apšvietimo 
jote, negu
riai. Prieš mano godžias akis jus 
atidengėte praeities misterines 
formas, jr neįkainuojamus žmo
gaus minties monumentus. Be
vartydamas knygas jūsų skry-. 
niuose, aš suradau puikiausias 
mintis ir išmintingiausią filoso
fiją. Taip, mano draugai, tik be
skaitydamas sutrūnėjusias kny-. 
gas, kurias jus pardavinėjote bolševikus 
kad g;
timą, kad viskas Ritėją ir nieko pažino prie kaltes ir pasibažijo 
nėra amžino. Aš pradėjau su- prieš Lenino ir Trockio paveiks- 
prasti, kad žmones yra tik be- lus> nu° dabar priims bol- 
simainantys paveikslai visatos ševikų 
iliuzijoje, ir nuo tos dienos ma
nyje įsigyveno palinkimas Į liu-į 
dėsi, gailestingumą ir geru
mą”. • t |

1874 m. Anatole France tar-| Rusijos 
navo bibliotekoje. Bet tą darbą 
jis greit numetė. Keliems me
tams praėjus pasirodė jo pirma 
novelė “Silvestro Bonnardo nu
sižengimas”. Nuo to laiko jis pa
rašė gan daug knygų, kurių da
bar priskaitoma desėtkai. Bet 
Anatole France ne tik pagarsė
jo kaipo rašytojas, o ir kaipo hu
manistas. Kuomet iškilo Fran
ci joj e visą pasaulį sujudinusi 
Dreyfuso byla, tai France ne
dvejodamas stojo šalia Emile . 
Zola ir savo aštria plunksna ko
vojo tol, kol Dreyfus tapo ištei
sintas.

. Anatole France visa savo sie
la neapkenčia karo. Nors tuo pa
čiu laiku jis nėra ir nesiprieši
nimo šalininkas. Bet visgi rei
kia tiesą pasakyti, kad pasauli
nio karo pradžioje ir France bu
vo1 karo upu užsikrėtęs. Jis, tu
rėdamas 70 metų amžiaus, siū
lėsi net armijon stoti. Vienok 
po karo Anatole France buvo 
pirmas Francijos militaristinę 
politiką pasmerkti. Ir iki pat 
šios dienos jis nesiliovė franeu
zų džingas smerkęs.

Suprasti Anatole France’o at- 
sinešimą į gyvenimą, žinoma, 
galima tik jo knygas skaitant, 
Aš bandysiu privesti keletą įdo
mesnių vietų iš jo raštų, kur 
yra išreikšta jo pažvalga į vie
ną ar kitą gyvėnimo klausi
mą.

Anatole France ? prieš porą 
metų laimėjo Nobelio dovaną už 
pasižymėjimą literatūroje. Ir nė
ra mažiausio abejojimo, kad 
Anatole France yra vienas žy
miausių pasaulio rašytojų.

Anatole France laidotuvių ce
remoniją surengė Francijos val
džia. Laidotuvės buvo labai iš
kilmingos; žmonių dalyvavo ėmimas, nes visi žino Kras- 
300,000. Tokių didelių laidotuvių1 nočiokovo skandalą, kaip jis val- 
Francijoj dar niekuomet nebu-jdiškus pinigus prauliavojo; visi 
vo. Tą dieną visa Francija bu- žino, kad Rusijoj jeigu nori dar- 
vo prisidengusi gėdulių ženk-(bo gaut valdžios dirbtuvėse, tai 
lais. Anatole France darbai pa- negana kad turi būt komunistų 
siliks

1 met.

vierą” ir keiks viso pa
saulio socialistus.

I Jeffersono miškuose komunis
tai skelbė Indijoj bolševikų r-r- 

Irevaliuciją. Andriulis, žaldokas, 
i patriotai šaukė, 

rėkė į padanges keldami Rusijos 
agitatorius, kad tiems pasisek - 
sę Indijoj gyventojus suagituo
ti prieš Angliją, ir kad po tos 
bolševikiškos revoliucijos, Indi
jos šalis atsimos nuo Anglijos ir 
prisidės prie imperialistinės bol
ševikų Rusijos, 
saulis žino, koki 
nistai tautelių 
kaip jie puikiai 
Kaukazą gruzinų šalį.

Ka$ gi būt iš Lietuvos belikę, 
jeigu bolševikai butų Įvedę sa
vo “tvarką”? Šiandie Į Lietuvą 
gali siuntinėt iš čia laiškus, pi
nigus, daiktus. O j Rusiją nė 
laiško prideramai negali pasiųs
ti, nes cenzoriai neleidžia. Ru
sijoj už ętlreikus darbininkai 
areštuojami, o streikų vadovai 
būna sušaudomi. Todėl visokį 

i komunistę politikos mėšlino 
paukščiai Strazdai-Genių Dėdės, 
bereikalo agituoja už tą barba
rų 'Rusijos valdžią, nes visas pa
saulis žino tą komunistų rojų. 

* t

Bereikalo niekinant Anglijos 
Darbo Partijos sudarytą val
džią su premjeru MacDonaldu 
socialistinės valdžios vadovu. Jis 
į aktingą veikimą nukreipė val
džios vairą, į geresnę dėl Angli
jos darbininkų labo pusę. Ir dėl 
padarymo geros santaikos su vi
somis kaimynėmis valstybėmis, 
tir dėl prašalinimo karų ateityje. 
O Rusijos komunistų valdžia į- 
vedč daug 
priverstiną 
tvarkymą ir padaugino raudo
nąją armiją, kurios užlaikymui 
.apkrovė visus . Rusijos gyvento
jus dideliais mokesčiais.

Rusijos žmones ne gyvena, 
bet merdėja, nes tenai nėra tur
to, nė politinės laisvės, žydi šmu
gelis ir žmonių skriaudimas ky-

Londono “Times” korespon
dentas Kopenhagoj praneša apie 
naują nusiginklavimo planą. 
Šis planas maža kuo skiriasi nuo 
danų socialistų pasiūlyto 1911 
m. plano kraštui ginti. Danų 
kabinetas jau pritarė planui ir 
atatinkami įstatymų projektai 
bus netrukus patiekti parlamen
tui. Einant nauju planu, pri
verstina karo tarnyba bus pa
naikinta. Kariuomenė bus tik 
iš 7,000 žmonių “sienų sargy
bos” ir keletas ginkluotų laivų, 
kurie veiks kaipo vandenų poli
cija Danijos pakraščiuose. Ei
nant nauju planu, kariuomenes 
ir laivyno išlaikymas metams 
atseitų apie 11 milijonų kronų 
vietoje 60 milijonų kranų, ku
riuos išleidžiama dabar karo rei
kalams “Sienų sargyba” bus 
sudaryta iš savanorių, kurie 
sutiks po 12 metų tarnauti. Sar
gyba bus apginkluota lazdelė
mis, revolveriais ir karabinais 
bei rankinėmis granatomis. Ji 
neturės nei šautuvų nei artileri
jos.

Musų- Kandidatai

Bet visas pa- 
Rusijos komu- 
“liuosuotojai”, 

“paliuosavo”

ai’šesnį negu caro 
kareiviavimo pa-

Robert Marion La Follette — 
i Prezidentus.

Burton K. Wheeler — į Vice
prezidentus.

George Koop — j Jungtinių 
Valstijų Senatorius.

Andrew Lafin — j Guberna
torius.

Tilden Bozarth —Į Leitenant- 
Gubernatorius.

Samuel Block — į Alttomey 
General.

John T. Whitlock — valstijos 
iždininkus.

Ansel M. Brooks — Audito
rius Publiškų Apskaitliavim.ų.

Gus Sandburg ir John C. Flo
ra—Congresmanai-at-La|’ge. *

Ella M. Roberts, Bertha Hahe 
White ir Mary O’Reilly —Trus- 
tees- Ch.icagos Universiteto.

Daniel Uretz — Valstijos Ad
vokatas.

Visi darbininkai-piliečiai, lap
kričio 4 dieną privalėtų balsuoti 
už surašytus kandidatus.

Skausmai, 
mėšlungis,

žmonių atminty visuo- čiabatlaižis, bet dar turi komisą-1 
rui kyšį duoti. O jeigu ponas

s
I

N

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

SEVERA’S
GOTHARDOL

Geras linimentas nuo sustin
gusiu sąnarių ir raumenų, trau
kučių ir visokių kitokių skaus
mų. Gauk bonkutę Šiandien,

Kaina 50 ir 60 centai.

Gaunami bent aptiekoje.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPID5, IOVVA
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aliejus. Augiai ginčijasi su bermontininkų gaujų sutrempia 
turkais dėl Mosūlo provinci- mą. Vienok yra faktas, kad ko
jos, kadangi toje provinci j o- 1 •
je randasi gausingi aliejaus ,"V ro^ |uloiė apalgtaklayusjeji 
saltiniai. Rusą valdžia su- rg armija. Lietuvos darbinin- 
laužė sutartį su Gruzija ir kai, mažažemiai ir bežemiai 
ją užkariavo, kadangi ji no-'valstiečiai sukilo prieš bermotit- 
rėjo turėti aliejaus laukus ninkug ir mušė juos dėlto, kad 
Kaukaze. a _

w • v r 1 kiečių junkerių vedamieji pa-
Kun saus daugiausia pa- daužos1 yra didžiausi daibo žmb- 

gamina aliejaus? Anglą su- nių priešai ir kad jų įsigalėji- 
rinktomis žiniomis ,; stam-, mas Lietuvoje atneštų pavergi-

Jungtinės' Beje* tuo iai^u» Lietuvos 
- - žmonės gynėsi nuo bermontnin-

jie buvo įsitikinę, jogei tie vo-' 
kiečių junkerių vedamieji pa

MacDonaidas bus užrašytas 
istorijoj, kaipo pasauliniai 
juokingas žmogus^ Ypatin
gai pajuokta buvo MacDo- 
naldo pozicija areštuojant 
komunistų redaktorių Camp
bell. Pirma jį areštavo, o 
dabar gina. Pąliuosavus j j 
nuo arešto, MaeDonaldas, 
reiškia, principe sutinka, kad 
kareiviai 
oficierių,

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

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paštu:

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

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija _______________  3c
Savaitei ....................  18c
Minėsiu! ...................   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paštu:

Metams........ ......   $7.00
Pusei metų ...... .1___ ________ 8.50
Trims mėnesiams       1.75 
Dviem mėnesiam _______ — 1.25
Vienam mėnesiui ---------------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

Orderiu, kaitų su užsakymu^

$8.00
4.00
2.00
1.50

.. .75

kandidaturų 
bet stambus 
beveik visai 
Nabašninko

Prasti:-Amerikos demo
kratų popieriai šiais metais. 
Suskilę dėl ku-jklux\i savo 
nacionalėje konvencijoje 
New Yorke, jie dar iki šiol 
neįstengia susivienyti.

Demokratai neva susitarė 
statyti Daviso 
j prezidentus, 
partijos vadai 
jo neremia.
Wilsono žentas,McAdoo, šio
mis dienomis paskelbė laiš
ką, kuriame jisai visai ma
žai mini oficialio par
tijos kandidato vardą, 
bet už tai giria senatorių La 
Follette’ą, kad jisai visuo
met drąsiai kovojęs prieš 
privilegijuotus interesus ir 
dabar kovojąs, stengdama
sis išvyti iš valdžios “supu
vusią ir negabią republiko- 
nų administraciją”.

McAdoo mato, kad Da- 
vis’as bus sumuštas rinki
muose, ir jisai, be abejonės, 
pasidžiaugs iš to, kadangi 
jam pikta, kad demokratų 
partija ne jį nominavo kan
didatu.

Girdamas La Follette’ą, 
McAdoo, be abejonės, nori 
palaikyti savo gerą vardą 
tarpe geležinkelių darbinin
kų ir kitų didžiųjų unijų, ku
rios pirma remdavo demo
kratus. Už ketveriu metų

kreipti tuos darbininkus sa- 
vo pusėn. Reikia tikėtis te- 
čiaus, kad iki to laiko Ame
rikos darbininkai jau turės 
didelę savo partiją, kuriai 
nereikės, ieškotis kandidatų 
nė pas demokratus, nė pas 
republikonus.

Beje. Kažin kiek reikėtų 
sėdėti kalėjime žmogui, ku
ris Lietuvoje viešai pasaky
tų, kad krikščionių demo
kratų valdžia yra “supuvusi 
ir negabi” ir kad jų reikia 
“išvyti”?

Apie Rusiją tai ne klausi
mo negali būti. Nes tenai 
nė mislyti nevalia prieš val-

Pasaulyje šiandie labai 
svarbią rolę vaidina žemes

blausias aliejaus gamintojas žmonėms.
yra Amerikos <

MIS „etate j.«,
gauta aliejaus 248 mihonai, neį nusiskundimų iš Lietuvos, 
bačkų (po 42 galionu kiek- kad reguliarė armija, įsimaišiu-

• \ T Y • • i • I • • J *j * j « ją w. | •viena). Pernai gi metais 
aliejaus gamyba Jungtinėse 
Valstijose pakilo iki 472 mi- 
lionų bačkų.

Vienuolika metų atgal 
antrą vietą po Jungtinių 
Valstijų turėjo Rusija, kuri 
pagamino 1913 metais 62,8 
milionų bačkų aliejaus. Mek
sika buvo trečioje vietoje su 
26,9 milionais. Bet 1923 me
tais Meksika * jau pralenkė 
Rusiją, nes pirmoji pagami
no 193 milionus bačkų, o 
Rusija tiktai 25,4 milionus. 
Kadangi Meksikos aliejaus 
šaltiniai priklauso daugiau
sia Jungtinių Valstijų kapi
talistams, tai išrodo, kad 
aliejaus gamyboje su Jung
inių Valstijų kapitalu kol
bas niekas negali lenkty
niuoti.

Apžvalga
PRIEŠ MILITARIZMĄ

S. Bostono “Darbininkas 
šo:

ra-

. i a pastebėti, 
klausiniu

“...Kai dabar tautos eina 
prie nusiginklavimo, kai nėra 

‘vilties Vįlnių greit atgauti 
ginklu, tai pravartu Lietuvai 
kuomažiausią armiją laikyti 
ir pinigus leisti apšvietai ir 
krašto gerbūviui kelti”.

Tokį nusistatymą galima tik
tai pasveikinti. Nors* “Naujie
nos” labai dažnai turi vesti gin- 

“Darbininku”, bet joms 
tuo maloniau

kad nusiginklavimo 
jisai, pagalios ima šiol i teisin- 
gon pozicijom

Reikia tečiaus nurodyti, kad 
jisai daro ne visai vykusią išva
dą iš Lietuvos respublikos pa
tyrimų. Jisai mano, kad iki 
šiol IJetuva turėjusi kiek galė
dama didinti savo armiją, nes—

“Jei Lietuva iš visų jėgų 
nebūtų didinusi savo karines 
jėgas, tai be -abejonės jį ne
būtų atsilaikiusi. Savo ka
riuomene Lietuva atitolino 
tris didžius smūgius atmu
šė Rusijos bolševikų jėgas, 
sutrempė bermontninkų gau- 
jas.-, /ittir’inse lenkus. ’T’odel 
butų klaidinga ir pragaištin
ga sakyti, kad mažonife tau
toms neverta dėti vilties j 
karines jėgas, nes, girdi, 
jos prieš didžiąsias visvien ne
atsilaikys. Mat, yra laikų, 
kada mažas kupstas didelį ve
žimą apverčia — maža tauta 
atsigina nuo didesniųjų.”
Žinoma, kad yra lokių laikų! 

Mes pasakysime net daugiaus. 
Yra laikų, kada maža tauta, net 
neturėdama vilties atsilaikyti 
prieš didelę valstybę, negali ki
taip pasielgti, kaip tiktai grieb- 
ties ginklo! Tai esti tuomet, kai 
didelė valstybe nekaltai užpuola 
mažiukę tautą ir kėsinasi ją pa
vergti. ,

Tauta taip pat, kaip ir atski
ras asmuo, turi ne tiktai teisę, 
bet ir pareigą priešintis skriau
dikui. Tiktai vergas nesiprieši
na mušamas.

Bet iš to visai neišeina, kad 
maža tauta privalo organizuoti
armiją. “Darbininkas” mini .

si į tų kovą, sutrukdė laisvano- 
rius ir nedavė jiems pribaigti 
vokiečių junkerių gaujas, šios 
paskui, gavusios progą ištrukti, 
leidosi Žemaitijos * sodžius ir 
baisiai juos nuteriojo.

Tai ve jums reguliarės armi
jos “gerumas”. v

Krašto apgynimui nuo už
puoliko reikia ne didelės armi
jos, bet žmonių 
Apsiginklavusius 
ryžusius kovoti 
džiausią valstybė 
vergti, -r- kaip rodo Airijos pa
vyzdys. Bet tautai, kuri visą 
savo viltį deda armijoje, palie
ka bejėgė, kuomet galingesnis 
priešas tą armiją sumuša.

Ir Lietuva per tuos pavojaus 
metus veikiausia butų sugebėju
si daug sekmingiaus gintis nuo 
užpuolikų, jeigu nuo pat pra
džios ji butų stengusis ne pa- 
.mėgdžioti didžiąsias valstybes 
ir suorganizuoti didelę armiją, 
bet butų mėginusi aprūpinti 
ginklais visus suaugusius vyrus.

Valdančiosios partijos Lietu
voje elgėsi kitaip dėlto, kad jos 
nepasitikėjo liaudim. Jop (ypa
tingai krikščionys demokratai) 

Į bijojo duoti žmonėms ginklą į 
rankas. Jos norėjo turėti ar
miją ne tiktai krašto gynimui 
nuo svetimų užpuolikų, bet ir 
žmonių “suvaldymui”.

Kariuomenė, kaipo atskira 
nuo žmonių jėga ir kaipo įrankig 
laikyti žmones paklusnume — 
toks tikslas buvo smetoninių 
“pažangiečių”, iš kurių buvo nu
daryta pirmoji Lietuvos val
džia, ir jų įpėdinių, krikščionių 
bei liaudininkų. Jie ir sutvėrė 
Lietuvoje militarizmą.

Gaila, kad “Darbininkas”, 
stodamas už nusiginklavimą, 
dar vis mėgina tą poli Ii ką 
ginti.

Pasakykite, ar bolševikai, 
purvais drapslydami MacDo- 
naldą, kuomet jisai turi kovo
ti su visomis buržuazijos, jė
gomis, gindamas sutartį su so
vietų Rusija ir spaudos laisvę 
bolševikų pasekėjams Anglijo
je, — elgiasi ne taip, kaip tas 
valkata ?

Bet mes norime paklausti, 
kas tuomet juoksis, kuomet 
MacDona'ldas, ačiū šitokioms

bolševikų atakoms, pralaimės, • Užtat kai provincialai pradėjo 
ir konservatoriai, užėmę, jo vie-' bėgti iš Kauno namo, kad sušil

tų ir įsidžiovintų, atsirado ir ad
ministratoriai, ir komitetas su 
komisijomis, pradėjo vaikščioti 
autobusai, arklių tramvajai, iš
vežė šiaudų vėžintus į visas pa
stoges, kur tik buvo gavę nakvy
nės ekskursantai.

Po parodos komitetas sušau
kė iškilmingą posėdį ir, Jo Eks
celencijai pirmininkaujant, pri
ėmė tris rezoliucijas:

tą, sukiš komunistų agitatorius 
į kalėjimą, o sovietų Rusijai, 
vietoje paskolos, parodys špy
gų?

Sulig to, iš ko žmogus juo
kiasi, galima jj geriausia pa
žinti. Šis Maskvos Grišos ir jo 
bukapročių Brooklyno gizelių 
juokas, aiškiai parodo, kas jie 
per vieni.

A. Vienuolis

Parodos Apoteozė.
F e I j et' o.n a s

“Rira bien, qui 
” kas reiškia:

apginklavimo, 
ir kietai pasi
žmonės nė di- 

nesugeba pa-

DURNAS JUOKAS

ap-

Nėra kalbos, kad bolševikų 
vadai genialiai strategai. Jie 
visuomet laimi pergales. Net 
tenai, kur jų jėgos yra men
kos, jie laimi, kadangi jie pri
verčia kitus už save kovoti.

šiai, Anglijoje komunistų 
tėra tiktai saujalė, kuri neturi 
vilties nė vieno savo kandida
to pravesti i parlamentą. Vie
nok Anglijos politinės kovos 
centre stovi bolševikų reikalai, 
ir tuos reikalus gina išsijuosę 
visi Anglijos darbininkai su 
“geltonuoju” MacDonaldu prie- 
ščiky.jv. 'I'uip L>ent «ilk.o Komih- 

terno pirmininkas, (įrigorij Zi- 
novjev.

Brooklyno “Laisvė’’ paduoda 
žinią iš Rygos, kur aprašoma 
Zinovjevo prakalba “apie lek
cijas MacDonaldo, Anglijos so
cialisto premjero, valdžios.” Vi
so pasaulio komunistų vadas 
ve ką pasakęs toje prakalboje:

“Nurodė, ' kad MacDonal- 
das dabar tapo naršus bol
ševizmo šampionas (tur-bui 
“čempionas”?
nepaisant jo pareiškimų, buk 
niekados neturėsiąs 
bendra sų 'Maskvos 
vizmu. MaeDonaldas 
tvirtino pirm lupsiant 
j erų. Drg. Zinovjevas 
ponas socialistas 
netyčia įsivarė į 
kumpį ir dabar, 
prie sienos, turi 
kraują (? “N.”
bolševikus. Jam daugiau nie
kas neliko rinkimuose, kaip 
tik kovoti

-—“N.” Red.),

nieko 
bolše- 

taip 
prem- 
sakė,

premjeras 
tamsų už- 
prispirtas 

lieti savo 
Retį.) •, už

už musų tikslą.

Ll

neklausytų savo 
pasamdytų gini i 

stambaus kapitalo reikalus 
ir kariauti už juos.”
Šitai žiniai “Laisvė” uždėjo 

didelį antgalvį: “Zinovjevas 
puikiai* išjuokė MacDonaldą.”

Labai įdomu. Ponas Zinov
jevas ir jo klapčiukai Brook- 
lyne turėtų tečiaus neužmiršti, 
kad yra tokia franeuzų patarlė, 
kuri skamba: 
rira le dernier
Gerai bus juoktis tam, kuris 
juoksis paskiausia.

Po bolševikų juoko kad tik
tai netektų pasijuokti iš pačių 
bolševikų!

Kas Zinovjevui ir “Laisvei” 
išrodo juokinga? 'kas, kad di
dis bolševikų priešas, MacDo- 
naldas, atsidūrė “tamsiam už
kampyje” ir dabar yra prispir
tas “lieti kraują už bolševi
kus.”

Ką reiškia tas “tamsus už
kampis,” iš kurio MacDonal- 
das negali kitaip išeiti, kaip 
tiktai kovodamas už “musų

lą”? Tai yra, kaip visi ži- 
padarymas dviejų sutarčių 

sovietų valdžia iš atsisaky-
no. 
su 
mas persekioti komunistų laik
raščio redaktorių. Pasak Zinov- 
jevo tat išeina, kad Anglijos 
socialistų valdžia, darydama 
sutartis su bolševikais ir pa- 
liuosuodama nuo bausmės bol
ševikų agentėlį, lindo 
sų užkampį!

Puikų “komplimentą” 
savo partijai bolševikų

i tam- C'

pasakė

sa-
tyra kreipiasi prieš ji patį, 
gali būt dar blogesnės los 
tyros pasekmės.
žmogus, turintis bent ki 
proto, pripažins^ kad tą 
minterno pirmininko ki 
Anglijos konservatoriai ir 
berailai gali dabar pa va r 
kaipo puikiausią agitacijos me
džiagą, prieš Darbo Partiją. 
Mums rodosi net, kad, jeigu 
Baldvvin’as ir i loyd George’as 
butų užsakę kam nors parašyti 
straipsnį, diskredituojantį dar- 
biečių valdžią, tai jie ir už pi
nigus nebūtų gavę nieko 
resnio.

Nes ar galima pasakyti 
nors stipresnio prieš valdžios 
politiką, kaip parodant, kad 
elementai, kuriems ta politika 
yra naudinga, patys iš jos ty
čiojasi ir ją niekina?

Paaiškinsime savo mintį pa
vyzdžiu. Geros širdies žmogus, 
eidamas gatve, pamato, kad 
minia, apstojusi kokį lai dris
kių, grūmoja jam kumščiomis 
ir svaido i jį akmenimis. Ažuot 
prisidėjęs prie miųios klyksmo, 
žmogus atsistoja prieš ją ir sa
ko: “Nusiramiiikitel’Tas varg
šas, nors apdriskęs ir žiuri vil
ko akimis^ visgi yra žmogysta. 
Ažuot mušę, ir keikę jį, duoki- 
>!!<• jum r»i> vii m.v t • : tesumosite irnv 
keletą, clolerių, kad jisai gale- 
tų svariai apsirengti, ir pade
kime jam surasti darbą. Tuo
met iš jo gal išeis naudingas 
visuomenės narys!...’’

Įsivaizduokite dabar, kad po 
to, kai lam geram žmogui 
vyko šiaip-taip apmalšinti 
nią, ir jisai ėmė rūpintis, 
įvykinus ♦ savo sumanymą',
kurie pikti elementai ima šauk
ti, kad .nelaimingojo driskiaus 
gtradėjas esąs pats biaurybe, 
nes jisai rūpinasi “bomu”, ku
rį reikią lupti, o ne valgydyti 
ir švariais rųbais dengti. Ir 
kuomet eina šitoks minios 
kurstymas prieš lą žmogų, tai 
viso triukšmo Ikaltininkas, mi
nėtajai driskius, sušunka: “Jus 
tiesą sakote, kad jisai yra'biąu- 
rype! ’Jisai y ra’ ne i t ik la i i 'pą- 
skutiuis ųiekšas, bet ir di
džiausias pasaulyje kvailys, nes 
kam jisai mane užtaria? Ar aš 
jo prašiau? štai, aš jam prie 
visų, atsikrankštęs, epiauju tie
siog į akis!” ' 7 ,,• <■ •

sa-
Kiek vienas

gc-

pa
rai
kau

’Jisai y ra’ ne i t ik la i ’į.ia

J (f Ekselencija 
vamzdelį ir priėjęs 
metro vienu pirštu pabarbeno.

—Chi chi chi... į giedrą: Die
vulis dar duos lietulid! — ir Jo 
Ekselencija patrynė rankas.

Bet nesuspėjo jis nusidžiaug
ti, kaip vėl pašaukė klebonas.

—Ekselencija klauso. Ko rei
kia?

—Ekselencija; Įsiveržė! Įsi-

pakabino 
prie baro-

Ktadangi parodos vietoje eks
kursantų kojomis molis suplak
tas ir suminkytas- iki pusės met
ro gilumo tai pasinaudoti šia 
proga ir gatava 
tuojau žaliajame 
plytnyčią.

medžiaga ir 
kalne įsteigti

visose
sandėliuose ir šiaip

—Už dūšias tik čyšciuje, sa
kau, kad įsipainiojom, — tarė 
surgįžęs iš parodos kdmiteto po
sėdžio Jo Eksėlencija ir, susmu
kęs minkštan krėslan, pridėjo:

—Nors atšauk!
—Bene krizis!!!— nusigando 

Jos Ekselencija.
—Krizis; — pamėgdžiojo ją, 

vyras, — tai kad butų krizis— 
abi rankas 4 dangų iškelčiau,
ant vienos kojos šokčiau, o da- į veržėk V j sos stotys patvino!... 
bar — paroda ant nosies, o pas Pilni vagonai ir ant vagonų! Vi
ntus dar niekur ničko: nei vie- sais keliais plaukia... tautiškais 
tų, nei butų, nei traukinių, nei rūbais... su vėliavomis... 
garvežių.
siėmiė už galvos.

—Juk kala gi. Pati prava
žiuodama pro šalį mačiau, —■

Jr Jo Ekselencija su-1 ;—Iš kur, iš Klaipėdos tautiš- 
įkais rūbais plaukia — Nemunu, 

• ir su vėliavomis?
, -j —Ekscelencija! Blogi daly- 

mčginb raminti savo priesaiką J kai! Iš visur plaukia: iš Plun- 
Jos Ekseięjacija.

—>Tai gi, kad dar-kala, o rei
kėjo, kad jau senai butų sukal
ta... Kai padrioskės tai...

—<Taip jau tuoj ir padrioskės.
—O ką manai: . pradėjo kalti 

20,000, paskui 10,000, vakar 6,- 
000, o šiandien jau vėl 20,000... 
Dievui tik ant garbės! O iš pro
vincijos žinios — viena už kitą 
baisesnė... Kad bent... iv Ekse
lencija nebaigė.—•

—Kokios žinios,'
Jo Ekselencija neatsakė ir 

priėjęs prie telefono, kažkam 
telefonavo:

—Darykit kaip išmanot, o 
mano biednos galvos daugiau 
nebeklapatinkit.

Tai taręs, pakabino vamzde
lį ir vėl, susmukęs minkštan 
krėslan, niauriai susimąstė.

Jo mintį nutraukė telefono 
skambutis.

—Alio! Klausau... Aš, aš — 
Ekselencija, ko reikia?.. Kas?.. 
Nebetelpa traukiniuos?.. Su vė
liavomis?.. Raudonomis?.. Kaip* 
kaip?... Aaa! — tautiškomis. 
Aiškiau kalbėk: man pasigirdo 
raudonomis... Ir pusė 
po?... Nebėra 
paskelbkit...
skirsto? — Užrakinkite duris ir 
neįsileiskite į stotį. A?.. Pila?) 
Ir paš .mfus Kaune kaip iš kibiro:
pila. Tai dar geriau — tegu pa-j 
stovės porą valandų po tokiul 
lietum, tai patys savaime išsi
skirstys. Neįsileiskit. Ir Jo Ek
selencija atskambi no.

Bet nepi’inešė Jo Ekselencija. 
savo kūno ir iki krėslo,* kaip vėl1 
suskambo telefonas.

—Na čia dar kas. Alio!.. Aš...
Sveikas.. Klausau.

—Za za zacija... da da demo-į 
rnlizHcija... suspigo telefono! 
vamzdely kažkieno įniršęs- L>al- 

sas. ’ '

ges, Utenosj Rokiškio, Veliuo
nos, Ežėfenų, šakių, Skuodo, 
Laukės... Ekscelencija! Nebepa
jėgiam...

Sulaikykit juos! .Apsupkit! 
Sustabdyki t i

—Ekscelencija! Veltui visos 
pastangos. Nepriteksim nei šau
lių nei kareivių: ne tik kiekvie
nas miestelis — ‘kiekvienas so
džius, teks apsupti...

—Tad iššaukite iš Klaipėdos 
flotiliją ir apginkluokite kulka- 
svaidžiais visus Nemuno gar
laivius.

—Ekscelencija! Ir tai nepa
dės: suvalkiečius gal ir atlaiky

kime — toliau Aleksoto neleisi
me,'bet aukštaičiai su žemai
čiais vis vien Kauną nuneš ant

nesutil- 
vagonų? O jųs‘ 

Paskelbkit? Nesi-

Atsiprašau, o kas kalba? j

scelencija ir metęs vamzdeli, iš
bėgo naujų parėdymų daryti.

Lietus pylė kaip iš kibiro. Iš
siliejo upės, patvino upeliai, 
pelkės virto ežerais, o ekskur
santai' vis plauke ir plaukė į lai
kinąją sostinę. Plaukė marė
mis, upėmis vieškeliais, vagonui 
se ir ant vagonų. ' Nustojo gal
vos geležinkelių administracija, 
pakriko komitetas su komisijo
mis. Mieste sustojo vaikščioję 
autobusai, išsimėtė arklių tram
vajai, ir niekas nė nebemanė 
apie parodos atidarymą. Sosti
nės gyventojai barikadavosi sa
vo butuose, neįsileido nė laiška
nešių, ir tik stengėsi apginti 
nuo piovincionalų savo namų 
patogumus. Miesto gatvėse 
šeimininkavo vien provinciona- 
lai, tačiau j vidų sušilti ir apsi- 
džiovinti jų niekur neįsileido: 
nei į teatrą nei į kino, nei į res- 
toraniį. Dar pirmose parodos 
dienose mieste pritruko van- 

dens ir valgio, ir visus miestie
čius apėmė baimė ir tūžmastis. 
Provincionalai tarytum butų’ 
klampynėse gimę ir augę, „nuo 
ryto iki vakaro sustyrę, sušlapę 
ir purvini minkė parodos aikštė
je molį, braidžičjo Kauno gatvė
mis ir Mii panieka žiurėjo į sau
sus sostinės gyventojus, kurie 
bailiai žvairavo į juos per tan
kias savo langų uždangas. Prieš 
naktį visi šitie provincialai lin
do į pastoges, slapstėsi po me
džiais, vieni per kitų galvas li
po į prekybinius vagonus ir 
džiaugdamiesi, kad jų nebeužli- 
ja, per naktį dainavo ir šildėsi 
džiotinosi mergelė prie vyro, vy
ras prie mergelės. Anksti ryją 
kas gyvas vėl skubėjo į tfepeti- 
cijUS, į parodą; į jnięstą...

Pagaliau, suvalgę savo ištek
lius, išlindo iš butų ir kaunie-

—Klebonas.
—Klebonas, labai malonu.

Klausau.
—Za za za za...ką jus darote, 

ką jus darote, tai demoralizaci
ja, tai musų tradicijų propana-t 
ei j a, — zirzėjo telefono vamz
dely, — kitais rinkimais nei vie-' 
no balso iš musų negausite: kas? 
tai matė, seniau j Kalvarijas; 
taip neplusdavo svietas, kaip; 
dabar į šitą jūsų parodą. Sekma-į 
dienį pas mane keturių .dešimtų 
valandų atlaidai, o nebus kami 
nė altoriukų nešti. YVj^i išėjo— 
ir choras, ir brostvininkai, ir. 
tretfninįjai, ir gąrbintbjai, ir 
širdiečiai... Be to, Jaukiame tėvo 
Vladimiro... Ne tik patys _ ___, __ v
dar ir bažnytinę vėliavą, išsine- čiai, ir trečią dieną vieni kalio
še. Aitšaukit! Grąžinkit. Patys šuoti, kiti automobiliais atvyko 
sau kilpą anj kaklo periate... Ki- į dainos šventę, kad paklausytų, 
tais rinkimais... kaip provincialai dainuoja.

Kadangi 
kazarmėse, 
pastogėse, kur nakvojo ekskur
santai, prinešta nuo žaliojo Kal
no daug minkyto molio tai pa
sinaudoti šia proga ir gatava 
medžiaga ir aukščiau paminėto
se įstaigose tuojau ištinkuoti 
sienas, pataisyti krosnis, o kur 
jų nėra—suplukti naujos.

III

mokyklose.

Kreiptis prie aukštesniųjų 
dvasinių ir prašyti visiems at
silankiusiems j parodą atlaidų 
suteikimo ir sausakimšoje papil
dytų nuodėmių bendro atleidimo.

, ■» ■' I > ‘

Visos trys rezoliucijos priim
tos vienu balsu ir patvirtintos 
parašais ir antspaudu.

i—■■■■■■—   ■'

AR MANOTE
VAŽIUOT

NAMUOSNA
ANT KALĖDŲ

SPECIALI DIDELĘ
KALĖDŲ

EKSKURSIJĄ
Rengia musų Linija 

po užveizdą savo 
locno atstovo

Laivu “ESTONIA”
3 Gruodžio 1924 ,

11 vai. ryto

Nuvažiuosit stačiai j Baltijos Jū
rių Portą kur persčsit ir be vargo 
vandeniu už

keliolikos valandų
I KLAIPĖDĄ ATVYKSIT 

Parankiausia Linija į Klaipėdą
Visu Keliu Vandeniu

KITI IŠPLAUKIMAI:
Laivas “Lituania” ....... Lapkr. 12
Kitoms žinioms ir prekėms kreip
kitės prie musų paskirtų agentų.

Baltic America Line
120 N. La Šalie St., Chicago, III.
0 I3roadway Ncw York, N. Y.

ti i Negalėjo Valgyt Nieko 
Tik Duoną ir Pieną.

GIRK\-

PE-RU-NA
KAIPO PUIKIA 

GYDUOLĘ

Ponia Sophie Bau 
er, 216 First Avė., 
S. E., Faribault, 
Minn., rašo: “PE- 
RU-NA yra puik) 
gyduolė. Ji pada
rė man daug gero 
per paskutinius de 
šimts metų ir aš 
visuomet laikau ją

savo namuose. Aš buvau tokiame sto
vyje, kad negalėjau nieko daugiau 
valgyti, kaip tik duoną ir pieną, o 
kartais ir šitas maistas buvo man 
persunkus. Dabar aš galiu valgyt Li
le ką. Aš rekomenduoju PE-RU-NA 
visiems mano draugams.”

Negalima tiktai nei apsakyti, kiek 
žmonių per. paskutinius penkias- de
šimts metų vartodami PE-RU-NA 
gavo pagalpą taip lygiai, kaip ir po 
iiia dhiuer rado palengvigfnią nuo 
kataro nesmagumų vartodama PE- 
RU--NA.

Parsiduoda Yiaur Pavidale 
Tabletų ir Skystimų

Prisiųsk 4 centų štampą adresu THE 
PE-RU-NA COMPANY, Colunibu*. 
Ohio, o aplaikysi knygutę apie katarą.
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Mayoras Dever padavė 
savo pasiūlymų

Sitilo, Kad miestas pravestų po
žeminius kelius ir pabudavotų 
savo elevatorių.

simas jau nuo keliolikos metų, 
bet nuo to laiko nė vienu coliu 
nepaeita artyn prie išrišimo to 
klausimo. Jei kas per tą laiką 
buvo padaryta, tai buvo pada
ryta pačių kompanijų biznio iš- 
rokavimais, o politikieriai ne
tik nepadėjo, bet dar nuolatos 
trukdė tą klausimą išrišti ir 
duoti Chicagai užtektiną jos di
dumui transportai ją. Bet ir
dabar turėsime dar kelis metus 

iki nors kiek pagerės pa

papuošta 
vaidilių 
įvairiais

Teisy-

laukti 
dėtis.

Užvakar- ir mayoras Dever pa
davė savo pasiūlymą miesto ta- 
rybai kaip išrišti miesto trans- 
portacijos klausimą. Jie vedė 
derybas su kompanijomis- apie 
miesto nupirkimą elevatorių ir 
gatvekarių linijų, bet kompani
joms pareikalavus labai didelio 
atlyginimo už savo linijas ir dė
lei to deryboms nutrukus, da
bar mayoras siūlo, kad pats 
miestas pabudavotų vidurmies- 
ty požeminius kelius ir įsteigtų 
savo elevatosių linijas, kurios ei-

tžėla risis su Bancevičium 
lapkričio UI d.

M. Dundulidnė. Tai buvo pui
kiai ir rūpestingai 
scena, ir vaidilų' bei 
rūbai su gražiais ir 
rankdarbiais.

“ K avalai tę Tikrosios
hės” vaidino O. Dambrauskai
te; karalaitės sądraugčmis bu
vo Aušrinė --- F. K., Dainužė

M. Dundulienė, mergelės 
Gailioji — J. Pažiurauskaitė; 
Žaibutė Budriutė, Vejelė 
O. Autiliutė; Karalaičiai; Kan
kale J. Sutkus, širdelė — 
J. Dambrauskas, Galvelė J. 
Bagdonas; Seniūnais buvo: 
Rimtis M. Kasparaitis, Link
snis J. Auryla, Žilis— Dauk
ša, karalaitės rūmų tarnas 
Ūmasis J. Griunas; Našle

. I
F. K.; Svainis J. Ascitą,-mo-i

jau tikrai patirta, kad 
los-Bancevičiaus ristynės

0-

Smulkmenos bus primestos 
vėliau.

Kas veikiama golfininkų

Chicagoje. lietuvių golfinin- 
!<ų priskaitoma iki trijų šim-

tol is 
Rudis

linijomis. Nekurie mayoro pa
siūlytosios linijos eina kaip tik 
tomis gatvėmis, kuriomis leidi
mo pravesti elevatorius prašė ir 
privatinė kompanija, betgi ku
rios pasiūlymui inayorjyj prieši
nosi.

Mayoro pasiūlymu, reikėtų 
pravesti požeminius kelius vi- 
diirmiesty Clark, Dearborn ir 
State.gatve nuo Polk iki Chi- 

Chicago Avė.
iki Orleans St. ir Polk gatve iki 
Jefferson St. Mš ten eitų mies
to elevatoriai, vijiku, Mihvaukee 
A\e., o kitas Blue Islai)jį3A.ve. 
Iš tų dviejų linijų jau butiį 
vestos kitos šakos: Ashland A v., 
Archer Avė., Kedzie Avė. ir ki
tuose pietuose ir kelios linijos
šiaurėje ir vakaruose. Vėliaus į l-'tuvių 
gi, jei butų reikalas, elevatorius i

South

cago Avė., tada

romą pastangų sutraukti juos 
i krūvą, suorganizuoti. O tai 
butų labai pageidaujama. Lie
tuviai galėtų sukurti sfiVo gol
fininkų kliubą, o toksai kliu- 
bas galėtų prisidėti prie ame- 
likoniškų golfo kliubų. Tąsyk 
nariai turėtų privilegijų.

Tad tuo reikalu ir tapo su
manyta spalių 21 
šaukti golfininkų 
mas, kuris i Vyks 8
l'o kliubo. 32(11 So. Halsted St.

Visi goll'jninkai yra kviečia-

dienai su 
susirinki

sunūs - J. Radišaus- 
/eikalas vaizduoja kaip 

Karalaitė Tikroji Teisybė, kuri 
buvo faidastinės šaliius valdy
toja ir jauna ir graikšti bū
dama, ieškojo sau gyvenimo 
draugo karaiaičjo. Iš daugybės 
tų jaunikių pas jų atsilankiu
sių betgi vienų ji priėmė ir 
pasiskyrė sa,u už gyvenimo 
draugą. Ant jų jungtuvių jau
ni ir seni dainavo, šoko, links- 
’piinosi. Visi vaidilėp bei vaidi
las savo vaidmenis ^atliko ge
tai. Karalaitei buvo įteiktas 
gyvų gėlių bukietas. / 
‘ Po lošimui buvo lietuViški 
ir angliški šokiai, griežiant \J. 
Pociaus muzikai. < >s'.>

Publikos atsilankė virš tri
jų šimtų. Tikietai buvo iš ank
sto išparduoti, daugiausia Kliu
bo nariams. Vakaras kaip iš 
moralės, taip iš medžiagiškos1 
pusių gana girai nusisekė.

Beje, Keistučio Kliubo Dra-; 
mos Skyrius lapkričio 2 d. see-1

$cene DANTE'S INFERNO”^ Fox Sj

NEGALĖJO VAIKŠČIOTI IŠ 
iPfflEZASUES SKAUSMU 
Labai sunki moteries lig;a bu

vo išgydyta su pagelba 
Lydia E. pinkham’s 
Vegetable Compound

UŽSISAKYKIT IR SKAITYKIT LIE
TUVIŲ BURTININKŲ LAIKRAŠTI

“BURTININKAS”
“BURTININKE” telpa: Burtininkų 
monai; Juokai; Planetos; Būrimai 
laimės; įvairios paslaptys, ir daugiau. 
“Burtininko“ kaina metui $1.00. Siųs
dami prenumeratas adresuokite:

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

Dept. 2.
•St. Louis, Missouri. -...^, v,__ r- “Aš, turėjau

Įokįą didelę moterišką liga, kad aš ne-

“INFERNO
h'ox paveikslas, paimtas iš Danto.s 

poemos. Nežiūrint kokio įsitikinimo 
jus būtumėt, W. Foxo pagamintas pa
veikslas iš Dantės Inferųo, yra skai
tomas geriausiu pcrstaymu krutumuo
se paveiksluose. Klasinis veikalas 
yra pritaikytas prie moderninių sce
nų . Scenerijos yra labai gražios. 
Pats veikalas yra labai žingeidus ir 
lošėjai yra geri.

Henry Otto, direktorius .gražių pa-

veikslų, buvo prie megafono kuomet 
šitas paveikslas buvp gaminamas. Jis 
yra vienas geriausių direktorių prie 
perstatymo tokių scenų kur yra rodo
ma pragaras ir dangus.

Visi artistai šiame veikale yra spe
cialistai parinkti. Todėl lošimas- 
perstatymas šių krutamu paveikslų 
yra puikus.

Patartina kiekvienam pamtyti šį 
perstatymą. i
■............. . * I—*——

Daininiku ir Muzikantų 
Žiniai

Lietuvių golfininkų tu miras 
“\Vestern Amateur Champion 
ship” prasidės spalių 26 d. Gi 

moterų golfininkių

(Tąsa ant 6-to irusi.)

galimą butų pravesti i 
Uhicago ir Roselandą.

?\oi kilieji turnire dalyvauti 
P'ivalo tuoj užsiregistruoti Gol

Trys pasiūlymai
Alayorui Dever padavus savo pa- j 
siūlymą, dabar miesto taryba 
turi net tris pasiūlymus, bntent 
mayoro Dever, elevatorių kom- ’ 
panijos ir gatvekarių kompanr-1

Ijetiiviu Rateliuose.

j galėjau vaikščioti, 
nuo txj didelių gkaū 
smų nuo uždegimo. 
Mano nugara labai 
skaudėjo. Aš nega
lėjau prisilenkti, tie 
galėjau lipti laip
tais ugštyn, nCs bu 
vau silpna, ir be
veik nei viena nega 
Įėjo būti prastesnėj 
padėty ,kaip aš bu- 

_______ vau. Ašjąu suvar
tojau 12 outeuų Lydia E. rinkham’s 
Vegetable Conrpound, ir dabar esu 
tvirta moteris ir savo darbu galiu 
pralenkti snvo kaiminkas. Jie stebi J 
si, kaip aš galiu padaryti tięk daug 
darbo. Aš galiu pasakyti, kad aš re
komendavau jūsų gyduoles tūkstan
čiams moterų.
jas iš mažos knygutės 
mano duris”. — Mrs. 
hamp, 1104 Morrisoh 
Louis, Mo.

Laiškai kaip šitas 
vertę gyduolių Lydia 
Vegeiaole Compound. Jie pasako apie 
palengvinimą tokių didelių skausmų 
po vartojimo Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Corrfpound.

Paskutinėj didelėj kampanijoj pir
kime Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound, 98 iš 100 raportuoja, kad 
gavo palengvinimą nuo jų vartojimo. 
Pardavimui pas aptfekorius visur.

Aš dasižinojau apie 
pamestos pas 
D. M. Beuc- 
Avenue, St.

labai pakelia
E. Pinkhanl’s

r
j Tu Negali Išvengti!

Kankinančių žnaibymų neuralgijos.
i Skausmų if dieglių reumatizmo.

Nesmagumų, staigaus persalimo.
i Sękailčių,, traukančių, į padūkimą 

varančių ' skausmų, kuomet skauda
I dantj, diegia ausį ar skaudu galvą, jei
I nepamlslini apie

DR. V Al i USB, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
lumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tų, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regyslę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. SpeėialG 
alyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.0(1 ir augščiau. 
Vai: 10 iki 8 v, Ned. 10 iki 1 p. p- 

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

/*•

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.

Gydau Jva'iriUs ligas, o ypatingai 
;tfžsisenėjusias, be vaistų ir opera- 
•cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicago, 111.
Brighton Park, 2-rų tubij, Rūmas 1 
Valahdos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldiėniąis nuo 9 iki 12 pietų.

Telcphone Lafayefte 4843

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka

ANIELĖ KĄŲSHILLAS
Gydau be vaišių1 ir be operacijų, 
visokias, )i$fš’ vyrų, moterų ir vai
kų. : . Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagclbą. Patarimas dovanai.

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yardš 4951

3252 So. Ilalsled St.

Įreg. 8. V. Pat. Ofise, 
tuojaus ir negaifiinii?- t 
mas laiko juomi pusi- 
naudoji. Jisai suteikia / 
malonų ir greitą pa- 
lengvinimą. '

Nei- yįęii t‘ atsargi 
feiinypa neguli būti lie 
bonkos fiių gyduolių. 
NCra tikrasis, jei netu
ri INKARO vaiabažen- i 
klio.

F.AD.RICHTER &C0.
104*114 So. 4 

Brooklyn,

Sandaros Knygyne randasi sekanti
Dainą ir Muzikos veikalai:,

EGLfi ŽALČIŲ KARALIENE, Opera, vienintelis lie
tuvių gražiausia Muzikos-Dainą veikalus, kaina $10.06

KANK1 ŠS, penkių melų rinkinis susidedąs iš 56 dai
nų ir muzikos skirtingų veikalų, kaina ....... 5.00

GIRIŲ KARALIUS Opera vieno veiksmo Fantastiška, 
kaina ..............................................   3.00

LIETUVIŠKOS DAINOS, šeši sąsiuviniai su 70'gra
žiausiu dainų chorams, Kvartetai ir Duetai, 
kaina .............................................................   1.50

LIETUVIŠKOS DAINOS, Trečias susiuvąs, kaina .... ....25
BIRUTE, Kvartetai ir Duetui, kaina ................................. 30

Pilnas žmonių Dr, Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chronišku, nervų, kraujo, 
Inkštų, pūsles ir šlapumo U- 
rų.

Rusiškos ir Turkiškos 
Maudynės 

Atdaroj* dienų ir naktį.
Vanos, lietaus ir marių druskos 

maudynes.
nakvynes.
plaukymo.

Speciales 
moterų seredoms.

Z. SAPERSTEIN & SONS 
Savininkai

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

Phone West 1511 Chicago, UI

Ruimai 
Didelis

ir lovos
prūdas

dėl 
dėl

Taipgi raudasi kiti veikalai Gerb. Kompozitorio Miko 
Petrausko, norinti gauti Dainų ar Muzikos veikalų, rašy
kit sekančiu antrašu: •

rusiškos maudynes dėl ALPA
Bohcmian Importuoti Apyniai 

Salyklu, setas $1.00.
Galima pada
ryti turtingą ir> 
gerą gėrimą. J 
Mes turime vi
sus kitus apy
nius ir salyklą 
ir skystimų iš- 
sunkimus. Klau
skite jūsų gro- 
serninko.

Alpa Maii ExtraoJ Co
2428 W. 17 St.

Pbone Lafayette 1104

su

privatliką gydymui kambariu
Čia atėję gauna 

geriausį Ameriko-

Boston, 27, Mass327 E. Street

SouthampfOB —t .

K

<•

GREITA KELIONE LATVI A
White Star Line

Greičiausia kelione Lietuvon.
f. — (.‘herbourg — Soutbumpton

'.VZ • :'.WMQMMKM

“Karalaitė Tikroji
TeisybėElevatorių kompanija siuto i 

pravesti apie 40 mylių naujų 
elevatorių linijų ir kad miestas• 
ar pati kompanija pabudavotų Į t< jpjev 
požeminį kelią, vidumiesty.

Gatvekarių kompanija siuto 
suvienyti gatvekarių ir elevato
rių linijas ir kad miestas pabu-1 
davotų požeminius kelius. Bet tės-čiurlionienės 
abi kompanijos reikalauja teisūs | jų 
dar daugelį metų naudoti miesto su dainomis 
gatves. i1 Teisybė”.

Žinoma, kol politikieriai ap- Į ^L Kasparaitis, 
svarstys visus tuos1 pasiūlymus, l ~ 
juos savaip pertaisys, kol juosi 
priiims, praeis dar daug laikoj 
o kol pradės darbą, tai praeis Į 
dar keletą metų, kol užbaigs gi i ' 
praeis gal ir keliolika metų ir1 
tada isnaujo prisieis visą tran-i 
sportacijos klausimą svarstyti, 
nes tada transpoi’tacija vėl bus ’G.’bu’knnai subatorrris.^ Didžiausi lai- 
neužtektinai dėl tokio didelio ir j 
augančio miesto. Juk ir dabar • 
transportacijos klausimas yra i 
svarstomas jau keli metai ir jis j 
yig ant vietos stovi; tuo tąrpu gi 
augant miestui dabartinė tran- 
sportacijos sistema darosi toli 
neužteiktina ir vidurmiesty jau ■ 
susidarė nebepakenčiama padė
tis, nes nė pravažiuoti, nė pra
eiti ten nebegalima. Bet politi
kieriai vilkindami išrišimą tran- 
sįx>rtacijos klausimą darosi sau 
politinio kapitalo, nes gali bal
suotojams vienas už kitą gražes
nes transportacijos vaivorykš
tes rodyti, kad tuo sau sume
džiojus daugiau balsų. Tran
sportacijos klausimas yra vy
riausias Chicagos politikos klau-

spalio 18 d., Mc- 
salėje, Keistučio 

Kliubo Dramos Skyriaus vai- 
s po vadovyste gerb. rėži
as AL Dundulienės vaidino 
pastingą Sofijos Kymantai- 

"> parašytus 2- 
veiksmų pasakų paveikslus 

“Karalaitė Tikro-
Sceneri.jas pat 1 iri 

papuošalus

Alajestic. Olyrnpic, Homeric. Grei- 
susisiekirnuH su Baltijos pertais.

American Line
White Star Line

- Plymouth
Cherbout# Hamhurg

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
gieiti laivta. Greitas susisiekimas sn 
oaltijoH pertais.

Red Star Line
Y. — Plymouth — Cherbourf

Antwerp
Parankus išplaukimai.

Lapland ir Zeeland.
Viskav užrakinama, privatiški pasi- 

dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tu arba -

Pasažierių Departamentas
127 Hv. State St.. Chiraeo. lll.

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

A 
e j k-ų Ir pnjtogą sravėdami* « unn« ix nkujuju taleri fllrb-

Cash orha ant IMmokfJzjno.
Pfrin»tiuJ Lletnvią Elektra* Kąrporseijfe Antarikoj*

IE BRIDCEPORT ELECTRIC COM I«ė*
A. IUKTKT1S, Frn. ? -J.

1619 W. 47th St., Td. Bodevard 7101,1892. ChicaK#.

BE PERTRAUKOS
20 dietą praktikavimo 

Kuris buvo pertrauktas (iL me
tus tarnavimo Jungtiniu Valsti
joj Armijoj,'šiuo :kclbiama, kad 

Dr.( George tJ.Li psh n ich 
Atidarė savo ofisą 

Kambarys 704, St ite Lake Bldg.
< 190 N. State SI.

Praktika bus apr ib'•ž.iuota: Gy 
nccologija, Chirurg'.ia ir Vove

rinės ligos.
Telel'dnas Randolph 5380

Phone Boulevard 9641

A. KAIRIŠ
Marinimo ir budavojimo generalis

KONTRAKTORIUS •
3352 So. Halstcd St., 

Namai 3356 Lowe Avė.

Tel. Lafayctte 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visadoe 
patarnauju kuogeriavsiai

M. Yuška,
3228 W. 384h Št„ Chicago, III.

Bukite pasirengę dėl rudeninių 
ietkų auginimo. Kapitalas $200,- 
0.00. (steigia 1885. Surplius 

$96,141.67.
Nurseries su reputacija 

BROWN BROTHERS COMPANY 
Continental Nurseries 

Rocheseteh, N. Y. 
“The Flover City” 

Atsakanti augintojai medelių ir 
kvietkų.

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

' KRANK CICALA
614d So. Sacramento Avė.

Šaukite Rcpublic 5912, 
Chicago, 111. 

Atsiųsime salcsmaną.

Pilniausia garantija 
. už siunčiamus pinigus
Lietuvon, duoda Naujienos.

jišką b: 1a gydy
mo. DicklLt skai
čius žmotS'tį U<y- 
domų kasdian per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį m ėdikai į 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienai ištesitl 
mokėti, taip kad nei vienas neraika* 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Rhiokite apie *ave tiesa. Viafika pa

slaptie v ra užtikrinta
Dr. B. M. Rosa.

35 So. Dearborri Street, 
kampas Deurbom ir Monfne St. 
Ciilly Building. Imkite elevatorią 

iki 5 augšto.
metą toje pačioje neloja. 

kambaryH 506 dėl vyrą, 
kambarys 6(18 dėl motorą. 
Kasdien nuo lu ęyiu iki 6 
vai. vakare Ndilėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 tai 
oą. Panedėlyj, ssreAr Įf įg 
subntoje nuo 10 rytu

j Prūdeli m t 
I Priėmimo 
priėmimo

I Valandom:

X-RAY EGZAMINACUA $1.00
Vyrai ir 
moterys no 
žiūrint kaip 
ilgai jus 
kenčiate ir 
ką kiti dak 
tarai paša 
kė j u in s, 
ateikite i r 
tegul X - 
Ray pasa
ko t i e s ą. 

Moksliškas egzaminavimas su moder
nišku X-Ray prašalina klaidas — su- 

' teikia geras informacijas, nes yra ma- 
j tomi sergantys organai. Eg^amin;*- 
vimas nekenksmingas, neakaudus ir 
nereikia nusiimti rūbų.

Ar turite skaudamą skilvį, krutinę, 
nugarą, gaivos skaudėjimą, galvosūkį, 
užkieteįimą vidurių, prastą apetitą, 
reumatizmą, asthm-a, odos ligas, rup
imą, inkstų arba skilvio ligas, ner
vingumą, chroniškus arba ptivntiškas 
ligas? Jei norite gerų pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi vėliausi čiopa* 
ir serum yra suteikiama, įskaitant 
“GOG arba 914” nuo kraujo užnuodiji- / 
mo.

“Kraujas yra gyvenimas”. Tntro- 
Venous (Čirškimas (į kraują), sutei
kia gerą pa'gelbą tūkstančiams ser
gančių. Puikus gydyinas bilc nuo ko
kios, ligos kur tik dasickia kraują. Ne
žiūrint kiek jus išleidote ir nieko ne
gelbėjo, ateikite ir gaukite,tiesą išgy
dyme. Atsineškite šį skelbimą su 
yim ir gausite dykai kraujo spaudimą 
išbandymą su X-Ray egzaminacija.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. f’.» 
nedftly, seredoj ir subatoj nuo !) ryto 
iki 8 v. nedelioj n'ųo 9 ryto iki )2 dien. 

į CHICAGO MEDICAL CLfNIC 
Dr. E. V. Heaton, Direktorių1:

505 L. .'ftHte St. kampas ( ongresr’,
2 augštas, Cbkagy, IIL r
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ĮTABjntm, cMum, m. Ketvirtadienis, Sp. 23, 1924
—p.— - - -, ' *.

I inluifiii DaIaImiaaa sukaktuvių apvaikščiojimą. Mat LlUllIVIll n3l8HU0S6l nuo šio kliubo turimo šiemet
____ suėjo lygiai, 10 metų ir kurie 

(Tnsn5w5 pusi.) ' Į«buvo kliube/per tuos 
_ _______________ ____ j 10 metų ir neemė pAšelpos ligo- 

moje statu veikalą “Algis ir Je» tie likos apdovanoti kliubo 
Giedrutė”, C. S. P. S. School puikia dovifria — žiedu. Dova.- 
Ha.ll, prie 18-los ir Honore gt., nas gavo sekantys nariai: —A. 
Town of Lake.______________ i Andrijauskas, J. Baltušaitis, A.

Paskui lapkričio 16 d. M ei- Mikas, P. Zalatorius, J. Račiu- 
dažio salėj bus pastatytas vei- nas, B. TtnmviČia, J. žilius, A. 
kalas “Neturtas ne yda.’’ Tad Mikalajūnas, 
D. L. K. Keistučio Kliubo Dra
mos Skyrius darbuojasi kaip 
sakoma išsijuosęs. Tik kliubie- 
čiai ir visi dailę mylintys vien
genčiai turi d romiečius parem
ti savo skaitlingu atsilanky
mu. —šapas Darbininkas.

Gugis

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Cicero
Fa R. R. P. Kliubo 10 metų 

vavimo sukaktuvių apvaik- 
ščiojimas.

L. Shvegžda, J. 
Kriaučiunas, F. Kisielius 
Kąupas.

Kaip 8 vai. vak., adv. 
liko pakviestas pasakyti
ginę kalbą, Kalbėtojas kalbė
jo apie H. R. P. Kliubą, aiškin
damas jo naudą ir nuveiktus 
darbus per 10 metų; taipgi ragi
no, kad Cicero kiekvienas neve
dęs jaunas lietuvis priklausitų 
prie minėto kliubo ir dirbtų 

gy. kliubo # naudai. Po prakalbos 
prasidėjo dovanų dalinimas. Už
dangai pasikėlus pasirodė 12 n«.- 
rių, kurie ir aplaikė dovanas — 

Taipgi atsilankė Wlnte

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- 
dėsįt užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

RINKIMŲ KAMPANIJA
Draugai, kurie norėtumėte platin-
La Eollette rinkimų Agitacijos Li-ti

teratura, tai galite gauti
AUŠROS KNYGYNE,

3210 S'o. Halsted St., Chicago, III.

Bi-

IŠRENDAVOJIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME

Subatoj, spalio 18 ir nedėlioj, žiedą.
spalio 19 d., Lieutvių Raudonos Star Kliubas ir Morning Star 
Rožės Pašelp. Kliubas turėjo su
rengęs 10 metų savo gyvavimo

North Side. — Vaikų Draugijos 
junelio repeticija, operetė Birutė bus 
ketvirtadieny], spalio 23 d., 7:30 vai. 
vak. Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė. Todėl vist lošėjai malonėkite 
būti. — Komitetas.

RENDON bekernė. čia lietu
vių bekernė buvo per 10 metų. 
Didelis jardas dėl malkų ir 2 
pečiai.

Lawndale 4621

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGA kambarys vaikinui 

su valgiu, mažoj šeimynoj prie blai
vų ir teisingu žmonių, bile kurioj 
dalyj miesto. Turėdami tam 
šų, malonėkite pranešt į 

Naujienų Skyrių 
321(1 So. HalstCd St.

Bos 168

pana-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVOJA kambarys vie

nam ar dviem vaikinam arba mergi
nom, arba ir ženotiem. Kambarys 
apšildomas, Švarioj apielinkėj.

Atsišaukite
1827 S. Hardinį? Avė. 

Chicago, 111.

REIKIA DARBININKŲ

JUOZAPAS GUDULAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

Spalio 21, 1924, 4 vai. ryto li- 
gonbuty, 37 metų amžiaus. Gy
veno Amerikoj 12 met. A.A.Juo- 
zapas paėjo iš Lietuvos, Vil
niaus rėd., Švenčionių apskr., 
Skarbio kaimo.

Paliko nubudime moterį Ane
lę ir dukterį Heleną, 6 mėnesių 
amžiaus ir dėdienę 
laitienę, Lietuvoj du 
toią ir Benediktą ir 
taneiją. Kūnas 
•1532 So. Honore St.

Laidotuves {vyks 
Spalio 21 iš namų 
bus atlydėtas i švento Kryžiaus 
Parapijos Bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą; po pamaldų bus nulydė
tas j švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gimi- 
mines, draugus ir pažystamus 
atiduoti paskutinį patarnavimą

Oną Gudu- 
broliu Vik-

pašarvotas

pelnyčio j.
8 vai. ryto,

Moteris, duktė ir dėdiną, 
laidotuvėse patarnauja gra-

MARIJONA 1 -RBI TAITIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sept. 27, 1924 metuose, 6:30 v .v. 
Tapo su dukteria automobiliaus 
užmuštos. Buvo 37 metų am
žiaus, o duktė 10 metų. Paėjo 
iš Lietuvos, Marijampolės ap., 
I varovo vals., Pilkavo kaimo. 
Paliko dideliam nubudime vyrą 
Povilą Urbaitj ir sūnų Bolesla
vą, 18 metų, Stanislovu. 16 metų 
ir dukterį Adelę 15 metų, Oną 
13 metų. Abudu kūnai bus per
kelti iš Bethanios kapinių į 
Kazimiero kapines, October 
1924, iš ryto 11 valandą.

Užkviečiam visus gimines
pažystamus dalyvauti laidotu
vėse.

Paliko nubudime
Vyras ir vaikučiai.

Laidotuvėse tarnaus grabo- 
rius A. Masalskis.

šv.
25,

ir

kliuons, atnešdami po didelį gy
vų gėlių bukietą ir sidabrinį in
dą, kaipo dovaną dėl Raudonos 
Rošės P. Kliubo.

Dovanas priėmus prasidėjo 
turiningas programas, suside
dantis iš operos solistų ir šiaip 
gerų dainininkų bei dainininkių.

Taipgi programe dalyvavo ir 
Birutės choras, vedamas p. A. 

(Kvedero. Dalyvavusieji progra
me savo užduotis atliko 
gerai. Dainos pavyko kaip so
listams, taip ir chorui. Tik gal 

i kad programas buvo labai i/gas,! 
j tai publika ant galo pradėjo ne
primauti. Taipgi reikia priminti, 
i kad piogramo vedėjas labai ne
aiškiai perstatinėjo dainininkus, 
kad nieko negalima buvo girdė
ti toliaus sėdintiems, išskiriant 
pirmutinį žodį — “dabar,” ku

lią jh per visą vakarą minėjo.
Publikos kaip subatoj ant 

koncerto, taip nedėlioj ant šo
kių buvo gana daug, matyt Rau
donos Rožės P. kliubui liks ga
na pelno. s

Vienas tiktai yra blogas ir la
ibai peiktinas dalykas pas R. R. 
kliuoo narius, tai tas, kad daug 

| narių yra įsimylėję Į naminė- 
i lę. Aš buvau abu vakaru ir ma-l 
čiau kaip raudonrožieč-a’ apsiei
na, tai tikrai negražu. Kur tik 
pasisuksi, tai ten pamatai, tai 
nuvirtusi, tai visai girtą šokant 
ištrauktais marškiniais, arba 
buvo ir tokiu atsitikimu, kad net 
kelis kartus buvo susikabinę už| 
krutintų norėdami vien.e 
‘pamokinti,” 
bo ‘galva” m 
to “rjieko." 
nes jei mes 
kilis nors p u engimus, mes tu
rime duoti pavyzdį ciel atsilan
kiusią, kad iresam pažengę 
nors kiek p’iinyn ir galime at
skirti kas yra gero ir kas blo
go. Jeigu svet’mi to gali iš
vengti, tai mes būdami nariais 
ir dar paminėdami 10 metų su
kaktuves, tai būtinai turėjome 
pagerbti kitus ir patys savv, o 
ne juokus krės i. Beje, nedėlios 
vakare praisn — dovanos likos 
suteiktos ir basebolininkų kuo
pos nariam. Tuorri apvaikščio- 
jimas ir uzsi,'.,ngč

— Ciccrietis.

Pirmas Maskaradų Balius. Ren
gia Draugija Lietuvos Dukterų su iš- 
laimėjimais. Pirmas praisas $20 pi
nigais ir kitoniškų virš 200 dovanų 
dėl išdalinimo. Įvyks lapkrikio 1 d., 
Mildos svetainėj, 3144 So. Halsted St. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Kviečia visus kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti i musų vakarą.

— Komitetas.

DETROIT, MICH. — LSS. 116 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlio
ję, lapkričio 26 d. 2 vai. p. m. Lietu
vių svetainėje.

Kiekvienas narys privalėtu atsilan
kyt, nes yra svarbių reikalų. Taipgi 
atsiveskit naujų narių, kurie norėtų 
prisi rašyt.

— 116 kp. Valdyba.

S LA. 134 moterų kuopa rengia iš
kilmingą šokių vakarą su dideliu su- 
prizu, trečiadieny spalio 29 d. 
bu r n 
7832 S. Union Avė. 
vak.
pelno skiriama SLA. našlių ir našlai
čių fondui, tad maloniai kviečiame vi- 
sųomenę 
šitą taip prakilnų tikslą.
Bijansko.

, Au- 
Park Masonic Tample svet., 

Pradžia 8 vai. 
Kadangi minimo vakaro pusė

atsilankymu paremti 
Orkestrą J. 

Vak. reng. Komisija.

Liet. Evang. Liut. Pašalpos Drau
gyste rengia puikų teatrą, scenoje 
stato komediją trijų aktų ^Pinigė
liai” subatoj, spalio 25 d., M. Melda- 
žio svetainėje, 2244 W. 23 PI.

Vaidylos Keistučio Kliubo Dramos 
skyriaus nariui režisierius M. Dun
dulienė, lošimas prasidės 7:30 vai. va
kare. Visus kviečia atsilankyti

— Rengimo Komitetas.

Golfininkų susirinkimas. — Penkta
dienį 8:30 vai. vak. šaukiamą visų 
Chicagos lietuvių golfininkų susirin
kimas i Golf kliuba, 3201 S. Halsted 
St.

Visi golfininkai yra kviečiami at
vykti ir pasitarti kai dėl įkūrimo pa
stovaus lietuvių golfininkų kliubo.

— Golfininkas.

MOTERŲ
REIKIA merginų darbui į 

musų saldainių dirbtuvę. 35c. 
Į valandą. Nuolat darbas.

Glidden Food Products Co. 
2670 Elston Avė.

REIKIA merginų vidutinio 
amžiaus lengvam namų darbui.

J. Horwitz,
1016 North Oakley Blvd.

Tel. Armitage 4415

REIKIA DARBININKŲ
VYKU

REIKIA pardavėjų j Real Estate 
ofisą patyrimas nereikalingas, turiu 
darbo dėl 5 vyrų visados arba vaka
rais, o yra progh daug pinigo pada
ryt ant komišino. Dar reikalingas 
vienas menedžiaris j Real Estate biz
nį geistina kad turėtų patyrimą kai
po pardavėjas, geras ifily^as duosiu 
teisingam žmogui.

M atyki t
J. NAMON, 

2418 W. Marąuette Rd.

PAJ IEŠKAU janitoriaus pagelbi- 
ninko tuojaus, kuris nemyli munšai- 
nės, o jeigu vartoja, meldžiu neatsi
šaukti. Geros darbo sąlygos.

Matykite
JanitoTiu Peter 
537 W.'63rd St.

REIKALINGAS vyras dirbti ant 
t roko exspressing ir ledų išvažiojimo. 
Troką važiuoti mės išmokinsime. Yra 
geras nuolatinis , xiarbas iš gera mo
kestis.

Atsišaukite
817 W. 34 St.

kitą
Net ir p?kliu- 

L;ivo liuesą>; nuo 
Tai yru negražu, 
parengiant ko-

L. S. J. Lygos nepaprastas susirin- 
8 vai. vak., Raymond Chapel, 816 W. 
kimas ivvks penktadieni, spalio 24 d., 
31 St.

Iškilo labai svarbių klausimų, tad 
oageidaujama, kad nariai kuoskait- 
lingiaunia atsilankytų. — Valdyba.
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REIKALINGAS bučeris paty
ręs savo darbe.

5252 Artesian Avė.

RASTA-PAMESTA
AUTOMOBILIAI

Kas Paėmė iš automobilio prin 
Reimond Chapel, antradienio vakare, 
kiepšj su Naujienų statmentais, skel
bimų kopijomis, orderiais ir kitokiais 
dalykais, kurie niekam kitam nėra 
naudingi, malonėkite prisiųsti ar pri
duoti Naujienoms ar į jų skyrių, už 
ką busiu labai dėkingas. Arba jei 
kas žinotumėt kur tie dalykai randasi 
prašome pranešti. J. Auryla.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

GROJIKLIAl PIANAI
Turiu atiduoti savo $800 vertės gro- 
jiklį pianą su benčiumi ir 100 muzi
kos roleliu uŽ

$115
Turi būt parduotas prieš spalio 27 iš 
priežastis apleidimo miesto.

1389 Milvvaukee Avė.
Pirmas augštas, klauskite

M r. Koprol’s piano

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių smulkmenų krautuvė sena išdirb
ta vieta, arba mainyčia ant loto, 
Southsidėj. Gausit ba^geną.

Kreipkitės
4609 Wentworth Avė.

PARSIDUODA bučerne Ir groser- 
nė maišytų tautų apgyventoj vietoj. 
Parduosiu visą arba pusę. Biznis se
nas ir gerai išdirbtas. Daro gerą 
cash biznį. Pardavimo priežastj pa
tirsite ant vietos.

2843 W. 38th St.

ANT PARDAVIMO bučernė labai 
geroj vietoj ir daroma didelis biznis. 
Parduosiu pigiai iš priežasties nesu
tikimo partnerio.

Kreipkitės tuojaus
3408 W. 68rd St.

PARDAVIMUI' grosemė, delikate
sen, lietuvių kolonijoj. Rūkyta mėsa 
— speciahimas; yra daug stako, ge
ras biznis, rezidencijų distrikte. Pi
giai parduosiu, svarbi priežastis.

Atsišaukite
1737 W. 47 St.

PARSIDUODA bučerne ir groser- 
nė, biznis išdirptas per daug metų, 
lietuvių Ir kitų tautų apgyventa rie
tą, renda nebrangi, lysas ant 3 metų. 
Katrie norite pirkti tokį biznį, mel
džiu nepraleisti šios progos.

Atsišaukite j
Naujienų ofisą 

Box 579

DIDŽIAUSIS MAINYMAS IR 
| IŠPARDAVIMAS

Namų, Biznių ir lx>tu 
Per J. Namon Reni Estate 

2418 W. Marąuette Rd.
Kuris yra pardavęs, išmainęs 

kelius šimtus namų, biznių per 
praėjusius kelis metus, J. 
Nalnon Real įstate yra su virš 
40 savo namų pardavęs. Tie 
žmones, kurie per jį pirko, mai
ne, dabar dvigubai pelno ir 
džiaugias. Dėlto žmogus pirk
damas namą ar mainydamas per 
J. Namon Real Estate firmą yra 
apsaugotas nuo visokių apgavys
čių, nes jo biznis yra labai iš
bujojęs, dėlto, kad žmonėms duo
da gera patarimą. Kurie perka 
parduoda ir maino sutvarko vi
sus legalius dalykus kad 
žmones neprapuldytų savo įdė
tus pinigus. J. Namon Real 
Estate skolina pinigus pirkė
jams ant morgičio. Taipgi turi 
didelius bargenus napių, lotų ap
link Vienuolyną Marąuette par
ko ir visose dalyse Chicagos. Jei 
norite parduoti, mainyti namą, 
lotus ar bizni, mes turime lau
kiančių pirkėjų. Kas ko reika
lausite atsilankysite į musų ofi
są, pasirinksite tą kas jums rei
kalinga, gausite teisingą patar
navimą.

NAMŲ BARGENAI
6312 So. NVentern 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 
Jaukiančių pirkėjų.

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

Tel. Prospect 2102.

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

100 akrų farma, juodžemio ir mo
lio 20 akrų girios, 4 akr. sodno, upė 
teka, ant gero kelio, arti miesto ir 
mokyklos, 9 kambarių gera stuba ir 
barnes, 8 melžiamos karves, 3 arkliai, 
5 avis, vištos ir kiti gyvuliai, mašinos 
visokios, geros grudai ir pašaras, vis
ko pilna už $6700, įmokėti $3600.

80 akrų, gera žemė ir budinkai, 
arti miesto $2200, cash, nemainysiu 
ant namo, be pinigų nevažiuok, kas su 
pinigais pirmas tas laimės.

P. 1). ANDREKUS, 
' Pentvvater, Mich.

PARDAVIMUI Ice Cream Parlo- 
ras, saldainių, cigarų ir t. t. Par
davimo priežastis — apelidžiu * mies
tą. Parduosiu už mažą įmokėjitną, 
išmokėjimais.

Atsišaukite
2607 W. 47 St.

2418 W. Marquette Rd. (arba 67 
Blvd.) arti Western Avė.

Tel. Prospect 8678.

PARDAVIMUI barberaė ir 
beauty shop. Geroje vietoje. 
Pelno kas savaitę nuo $60 iki 
$75. Tikras bargenas. Turi bū
ti parduota šią savaitę.

216 Halsted St.

DIDELIS mūrinis, 2 flatų namas 
prie Marąuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai triiningai. Atsišau
kite prie James Kral, 2111 XV. 67 
St, Tol. Prospect 1364

PARDAVIMUI 8 kambarių mūrinė 
cottage, yra elektra, yana, gasas, 2 
karų garadžius, viskas gerame padė
jime, kaina $4500, įmokėti $1500, ki
tus mėnesiniais išmokėjimais po $40; 
j mėnesį.

3619 lx>we Avė.
PARDAVIMUI groseme, biznis se

nas ir geras. Turiu parduoti šią sa
vaitę. Dabar grosemė yra uždaryta 
iš priežasties ligos. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant automobiliaus 
arba loto.

1505 So. 49 Ct., 
Cicero, III.

PARDAVIMUI Essex * DeLuxe 
Coach-Sedan, 5 pasaŽierių, 1924, $725 
arba geras pasiūlymas, kainavo 
$1200, 2 mėnesių senumo, yra bum- • 
peris, motor meter, važinėtas 500 
liu, savininkas.

5667 Wr Lake St., 
Phone Austin 2042

RAKANDAI

my-

PARDAVIMUI delicatesen, saldai
nių, mokyklos daiktų ir visuokių 
smulkmenų krautuvė. Biznis senas 
ir išdirptas. Nupirksit pigiai arba 
mainysiu ant pigiaus namo be 
agento.

3518 Waltace St.

PARDUOSIU ARBA PRIIMSIU » 
i PARTNERI

Parsiduoda ice cream parlor ir ci
garų krautuvė. Gera vieta. Biznis 
senas ir išdirbtas. Renda pigi.

Atsišaukite pas savininką
2202 Lake St.

Tel. Melrose Park 2141
Melrose Park, 111.

TURĖKIT SAVO NAMĄ 
Kam mokėti rendą kuomet mes 
pastatysime ant jūsų loto gražų 
5 kambarių bungalow už $1090 
cash, o kitus $4450 išmokėsite po 
$45 j mėnesį su palūkanomis.

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

Atdara nedėlioj ir vakarais.

PARDUODU mūrinį namą 4 pagy
venimų po 4 kambarius, elektros švie
sa, namas randasi gražioj Bridgepor- 
to apielinkėj, parduosiu už $6500, kėš 
$1500, išmainysiu ant biznio, buČer- 
nės, grosemės ar kitokio biznio arba 
ant 2 flatų namų, J. Balchunas, 3200 
S.. Ix>we Avė. Tel. Boulevard 9265.

$2500.00 TIKTAI $2500.00
$2500 jnešt, kitus lengvais išmokė

jimais, pastatysime ant jūsų 25 ar 
30 pėdų Joto vėliausios mados 2 fla
tų murinj namą. Saulės kamb., bun- 
galow stogas, tile florai ir kiti vė
liausi įrengimai. Jei neturite lotą, 
bet manote piikti namą, mes pasta
tysime ant savo loto už mažiau kaip 
$10,000, kurio tamstos sutaupysite 
arba parduodami uždirbsite nuo $1000 
iki $2000 į trumpą laiką.

Del platesnių 
tykite.

pasikalbėjimų ma-

J. PAKALNI,
4421 So. Talman Avė., 

2-ras augštas
Tel. Lafayette 3475

NAMAS parsiduoda Brighton 
Park, 4515 S. Rockwell, netoli 
karų ir lietuviškos mokyklos, 
tuoj baigsime budavoti 2 flatų 
po 6 kambarius. Lotas 32 pėdos 
plotumo. Aš turiu dar ir ma
žesnių namų. Atsišaukite:

4456 S. Washtenaw Avė. 
J. Baltikauskis Kontraktorius.

MORTGEClAl -PASKOLOS

PETRONĖLĖ 
VASILIAUSKIENĖ 
po tėvais Balsitaitė

Persiskyrė su šiuo pasaulio 
Spalio 22, 1924, 3:30 vai. iš ry
to. Turėjo 28 metus amžiaus. 
Gyveno Amerikoj 13 metų, A. 
A. Petronėlė paėjo iš Lietuvos, 
Kauno rėd., Tauragės ap., Nau
miesčio parapijos, Juodžių kai
mo.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Joną ir dvi dukteris, Elz
bieta 11 metų ir Ona 7 metų, 
puseserj Agniešką Gečienę ir 
pusbrolį Pranciškų Gečą, Lietu
voj dvi seseris, Marijona ir Ona.

Kūnas pašarvotas, 4431 So. 
Talman Avė. Laidotuvės įvyks 
subatoj, spalio 25 d. iš namų 8 
vai. ryto. Bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo Pan. šv. Baž
nyčią. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta i šv. Ka
zimiero kapines. Nuoširdžiai 
kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus atiduoti pas
kutinį patarnavimą ir dalyvauti 
laidotuvėse.

Ateinančio menesio pradžioj 
įvyks rinkimai globėju (trus- 
tees) Cicero ligonines. Bus. ren
kama 11 globėjų. Ligonine tu
ri nupirkusi nemažą žemės 
plotą prie 22 gt. ir 53 Avė.

Butų gsrai, kad ir lietuvių 
įeitų globėjais. Kiekvienas no
rintis būti kandidatu į globė
jus turi iki rytoj 3 v. p. p. pa-j 
duoti peticiją su 50 piliečių pa
rašais. Paduoti peticiją reikia 
ligoninės raštinėj. 2109 South 
58 Avė. —c.

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

PARDAVIMUI 5 kambarių moder
niški rakandai, 2 Wilton karpetai, 7 
šmotų valgomo kambario setas, 2 rie
šuto medžio setai, 3 šmotų mohair 
parloro setas, liampa, Console fono
grafas, stalas, sykiu arba skyrium.

5629 So. Lincoln St.

PARDAVIMUI 5 ruimų rakandai. 
Daiktai visi geri. Galima ir ruimus 
sykiu rendoutf geroj vietoj. Parduo
siu pigiai, nes man daugiau rakandai 
nereikalingi. 

6905

LYGIEČIŲ DOMEI

Vyras, dukters, puseserės 
ir pusbrolis.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Yards 1741.

Kilus svarbiems klausimams 
L. S. J. Lygos nepaprastas su
sirinkimas šaukiama penkta
dienį, spalių 24 d., 8 vai. vak., 
Kaymond Chapel (816 W. 31

Pageidaujama, kad susirin- 
kiman atvyktų kuodaugiausia 
narių. —Valdyba.

Tel. Yards 7282 
BRIDGEPORT PAINTING 

& HI)W. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted S't.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Už-

Stewart Avė.
1 lubos 
Normai 9199

PARDAVIMUI
Tel

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

Automobiliy Malevotojas
Atlieku aukštos pušies darbų ge

rai. greitai ir už nebrangių kainą. 
Katu reikia automobilius inabavo- 
ti — kreipkitės.

AUTOMOBILE PAINTING
SHOP

Prop. Joseph W. Ažukas
751-753 W. 54th Place

Tel. Boulevard 0312

GROOERNL lir delikatesen 
pardavimui , lietuvių ir lenkų 
apielinkėj. Gera vieta žmogui 
kuris kalba tas abidvi kalbas.

1807 No. Hoyne Avė.
Tel. Humboldt 1595.

PARDAVIMUI Northwest Side tu
šti lotai. Labai geri. Yra suros, 
vanduo, gasas, cementinis šalygatvis 
ir viskas apmokėta. Gatavi namų 
statymui. Turiu parduoti labai pi
giai, Rašykit

Naujienos, < 
1739 S. Halsted St., 

Box 575

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.

PARDAVIMUI grocemė it 
bučerne, tvirštai apgyventoj lie
tuvių kolonijoj. Yra daromas 
geras biznis. Parduosiu Spigiai. 
Turiu parduoti greitai.

Lafayette 8585.

PRIIMSIU staką arba bonus 
mainais j mano biznio lotus prie 
gatvekarių linijos. Taipgi rezi
dencijos lotai del namų. Parduo
siu po vieną arba daugiau. Kai
na iabai pigi. Tai yra kam nors 
gera proga. Naujienos, 1739 S. 
Halsted St. Box 574.

ANTRI MORGIČIAI
Ant įrengtų praperčių daromi 

ir perkami; (greitas patarnavi
mas. Pigios kainos. Room 1515, 

11 S. La Šalie St.

MOKYKLOS

PA B DAVIMUI groseme ir 
visokių smulkmenų krautuvė.1 
Vieta išdirbta 
gerai daryti.

Kreipkitės

PARDAVIMUI Northern Seal 
Coat, mierog 40, gerame padėji- 

bargenas, kaina $85.
Tailos Shop

4501 S. Wood St.
Phone Blvd. 1932

me,

NAMAI-ŽEMEir biznis galima
Nupirksit pigiai. Aš TURIU du lotus kurtus tu- 

riu parduoti po $195 kiekvieną. 
Randasi parinktoj rezidencijų a- 
pielinkėje. Tai yra nepaprasta

Morgan St..

PARSIDUODA Dęlicatessen, Taba- ■„mo.ft 
co, minkštų gėrimų ir kendžiit kraU- 
tuvė. Krautvė randasi netoli didelių Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
dirbtuvių, daro gerą biznį. Turiu 
parduoti greit, nes apleidžiu mies-1 .dva vov.
ta.

650 W. 81 St.

'DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda dry goods krautuvė, 

geroj biznio apielinkėj. Renda pigi' 
Yra pagyvenimui kambariai. Lysas 3 
metams. Mainyčiu ant namo arba 
automobiliaus. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos- Atsišaukite pas 
savininką. 3305 S. Halsted St.

PARDAVIMUI £0 pėdų lotas, 
sekamas nuo kampo, prie Cicero 
Avė., netoli Westem Electric. 
Puiki proga, susineškite su sa
vininku.
Naujienos, 1738 S. Halsted St.

Box 581.

DIRBK SAU!
PIRK ŪKE SU $500

40 akerių žemės su budinkais, 2 
mylios nuo miesto, 71 mylia nuo ChL 
cagos, gera žemė, kaina $2500, inmo- 
kėkite $500, likusią sumą gali mokėti 
po $100 į metus, čia yra gero pro
ga beturčiui įsigyti ūkę. Atsišauk 
šiandien, o rytoj bus pervelu.

B. R. YASULIS,
P. O. Box 57 

Indiana Harbor, Ind.

PARSIDUODA modemiškas nau
jas mūrinis namas, 2 po 6, kamba
rius karštu vandeniu apšildomas, ar- 
žuolo užbaigta, maudynės j sieną 
įdirbta ir “šaur”, • ‘‘porčiai’ apdirbti 
“bongalo” sotgas, 30 pėdų lotas, gra
ži vieta prie parko mokyklos ir R-atr 
vekarių. Priimu lotus. Kreipkitės 
prie savininko, 6655 S. Talman Avė.

LOTAI 2 ant kampo Oakley ir 69 
St. 50x125 ir netoli Marąuette Par
ko. Mainysiu ant nanjo, automobi
liaus ar kito ko, yra gera vieta dėl 
gasolino stoties ar garadžiaus.

Pašaukite
Republic 5705, Prospect 5173

KĄ JUS TURITE pasiūlymui 
m'adnais į parinktą rezidenciją, 
lotą Chicagoj ? i
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Box 532 I
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Specialiai Kursai Dress- 
itiaking ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

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

MOLER BARBEI! COLLEGE
105 S. Wells St., Chicago, III. J _

PAKEITIMAS TAMSOS
Į ŠVIESĄ

žiemos ilgi ir nuobodus 
Žmonės turės, kaip nors 

tuos vakarus. Visi ku- 
praleisti valandas nau-

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

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

3106 S. Halsted St., Chicago, III.


