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Sovietai užsigina 
Zinovjevo laiško
Reikalauja kad Anglija 

atsiprašytų
Lenkai nori pirkti Francijoje 

12 submarinu
Sovietu valdžia užsigina Lenkija nori gaut Frau

Zinovjevo laiško
Pasiųstoj Anglijos valdžiai pro

testo notoj sako, kad laiškas 
esąs netikras.

cijoj 12 submarinu
Klausimas tik, ar galės juos 

užmokėti, kadangi franeuzai 
kreditų nebeduoda.

MASKVA, spalio 27. — Atsa
kydamas j Anglijos užsienio mi
nisterijos protesto notą dėl Zi
novjevo laiško, kuriuo jis ragi
na Anglijos komunistus ener
gingai veikti tikslu nuversti 
esamąją Didžiosios Britanijos 
valdžios formą, sovietų valdžia 
vakar pasiuntė MacDonaldo val
džiai aštrią notą, kurioj sako, 
kad tariamasai Zinovjevo propa
gandos laiškas lesąs netikras, 
bet sufabrikootas.
Reikalauja anglus atsiprašyti.

Sovietų valdžia savo notoj rei
kalauja, kad britų valdžia atsi
prašytų ?už nepamtttųotą kalti
nimą sovietų valdžios ir už pra
gaištingą jai propagandą Di
džiojoj Britanijoj ir proponuoja 
paskirti arbitralinę komisiją, 
kuri išnašuinėtų tariamojo Zi
novjevo laiško tikrumą ir duo
tų apie jį savo nuosprendi.

Sovietų valdžia telegrafavo 
Londonan savo charge d’affai- 
res Rakovskiui, pranešdama 
jain, kad laiškas esąs sufabri
kuotas.

Sovietai jaučias užgauti.
Sovietų valdininkai jaučiasi 

užgauti dar ir tuo, kad ibritų 
protesto notą pasirašęs ne pat
sai ministeris pirmininkas Mac- 
Donaldas, bet “žemesnis” britų 
užsienio ministerijos valdinin
kas J. B. Gregory. Tai esąs į- 
žeidimas sovietų respublikos.
Z inovjevo laišką* — vyriausia 

kalbų tema Anglijoj.
LONDONAS, spalio 27 d. — 

Paskelbtas sovietų viršilos Zi
novjevo laiškas Anglijos komu
nistams, kur jis ragina juos kur 
styti kariuomenę ir laivyną 
maištams ir vesti energingą pro
pagandą darbininkuose griauti 
savo valdžią, dabair sudaro vy
riausią rinkimų kampanijos kal
bų temą. Kai kurie ministeriai 
savo kalbose pareiškė, kad jei 
Zinovjevo laiškas esąs autentin- ( 
gas ir tikrai reprezentuojąs so
vietų Rusų geidimus, tai visos 
angių-rusų bandytos daryti su
tartys busią bergždžios. r

* ' *'L r >11

Kolonijų ministeris Thomas vo tik musų repeticija, 
kalbėdamas šiandie Mancheste- 8^0 bus sprendžianutsai

a pž i u rūj ęs »F ranc i j os 
centrus ir pa

su bma ri
šu frait- 
Lenkijai
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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

Lietuvos savivaldybių rinkimuose klerikalai buvo
sumušti

Amerikos laivyno karei
viai siunčiami j Pekiną

jurose su- 
tuojau įsi- 
vandenyse 

nardomųjų

PARYŽIUS, spalio * 26. 
Lenkų karo ministeris gen. Si 
korski, 
laivų statybos 
važinėjęs franduzų
nais, pradėjo derėtis 
euzais dėl pastatymo 
dvylikos submarinu.

Manoma, kad Rusų laivyno 
manevrai Baltijos 
rūpino lenkus ir jie 
geidė turėti ginklo 

bent keliolika 
laivų.

Pečiau lenkai galės gauti 
eubmarinus tik tada, jei jie 
sugeliės už juos pikiai užmokė
ti iš savo kišenes, arba priva
tinėmis paskolomis. Dalykas 
toks, kad premjeras Herriot’as 
yra grieš ta i nusistatęs hebe- 
skolinti daugiau pinigų, ar duo
ti kreditų, mažiemsiems sąjun
gininkams. dagi jų ginklavi
mus tikslams.

Trečiojo internacionalo 
manifestas

Ragina Vokietijos komunistus 
ir darbininkus ruoštis besiar
tinančiai revoliucijai.

BERLINAS, špalio 27. — Ko
munistų laikraščio Rote ».Fahne 
(Raudoniji Vėliava) praeito še
štadienio numery tilpę trečiojo 
internacionalo manifestas, pasi
rašytas Grigorijo Zinovjevo. 
Manifestas šaukia Vokietijos 
darbininkus eiti iš vieno su re
voliuciniais komunistų partijos 
kareivių pulkais ir būti pri&iruo- 
šusiems revoliucijai.

Pranašauja greitą revoliuciją 
Vokietijoj.

RYGA, spalio 27. — Del prie
žasties metinių Hamburgo re
voliucijos sukaktuvių, G. Zinov- 
jevas, komunistų internacionąlo 
prezidentas, kalbčdąma Mask
voj vakar pareiškė, kad revoliu
cija Vokietijoj turėsianti greitu 
laiku įvykti, “nežiūrint visų Da- 
wesų’ Ebertų ir Noskių pastan
gų.” Jis dar pasakė: “Hambur
go sukilimas 1923 metais tai bu- 

Neužil- 
niušis. 

iy, pasakė, kad jis sužinąs ar, HambuHgas — tai musų obalsis 
kalbamas dokumentas tikras arpr laidas pilietinio karo Vokieti- 
netikras. bet valdžios žlnirsn!*^ ne Vokietijoj.♦ I • •
netikras, bet valdžios žingsnio J°J 
aiškiai parodęs, kad Darbo par
tija nesibijo užimti savo pozici
ją ir pasakyti rusams: 
sų politika yra. tokia, 
norime parodyti jums 
kur mes esame.”

‘Jei ju
tai mes 
aiškiai,

KU-KLUNŲ KUNIGAS PA
SMERKTAS PENKIEMS ME- 

1AMS KATORGOS.

’ . \ I

Sovietai ruošias sostinę Lenkai nusikaldino Ame-

AVASHINGTON, D. 
lio 27. — Prekybos 
rius Hoovieir šaukia Washing- 
tonan gruodžio 15 17 dd. na- 
cionalę konferenciją, kuri tu-/ 
retų apsvarstyti ir surasti sau
gumo priemonių gatvėse ir 
vieškeliuose nuo nelaimingų 
atsitikimų. *

Sekretorius Hoover nurodo, 
kad per praeitus 1923 metus 
Jungtinėse Valstijose buvo to
kiais nelaimingais atsilikimais 
22,600 žmonių užmušta, 678,- 
000 sužeista ir apie 000 mili
jonų dolerių nuostolių padary
ta. Tatai verčia daryti ką nors, 
kad tokį pasibaisėtiną nelaimių 
skaičių sumažinus.
.Saugumo konferencijoj da

lyvauti pakviesta įvairių orga
nizacijų ir įstaigų atstovai 
policijos viršininkai, kelių ir 
važbos komisioni-eriai, apdrau- 
dos kompanijų atstovai, pre
kybos rūmų, automobilių or
ganizacijų, darbininkų unijų 
atstovai etc.

TIENTSINAS Kinai, spal. 27. 
— Iš Jungtinių Valstijų kreise
rio Iluron’o Taku porte išsodin
ta šį rytą šimtas laivyno karei
vių, kurie tuojąus išvyko i Peki
ną. * , '..

Vii Pei-Fu eina ant Pekino. /
Pašaliu tasai Pekino valdžios ka
riuomenės vadas, gen. Vu Pei- 
Fu, su stipria kariuomene žy
giuoja sostinės linkui tikslu iš
vyti iš ten buvusį savo pavaldi- 
pį, generolą Feng Ju-Hsiangą, 
kurs' praeitą ketvirtadienį paė
mė Pekiną, privertė prezidentą 
Tsao Kun’ą peskęlbti karą su 
Mandžurija pabaigtą esant ir po 
to privertė Tsao Kūną rezignuo
ti iš prezidento vietos.

Suėmė 8 degtinės kent 
rabandos laivus

kelt į Leningradą
Maskvoj stoka namų ir 

rveika; taipjau bijoma 
darbių riaušių

<9

rikoj zloty; netikę
Reparacijų ekspertę kon 

ferencija prasidėjo

ROMA, spalio 27. i— Vakar 
mirė buvęs Italijos premjeras 
gen. I ingi Peloux. gimęs 1830 
metais.

FA1RM0NT, W. Va, spalio 
27. — Kunigas E. O. Jonės, Ku 
Khix klaniečių vadas, už bandyt 
mą nušauti nejrą, liko teismo 
pasmerktas penkeriems metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

ne
be- Varšuvon parėjo pirma partija 

■ sidabrinių dviejų zlotų monetų, 
kuriuos lenkų valdžia užsako 
Philadelphijos monetų liejykloj 
nulieti. ‘Peržiurėjus gautąsias 
monetas lenkų finansų ministe
rija radus, kėd 40 nuošimčių jų 
esą netikę.

VARDUVA, Lenkija, spąl. 27.

KaiMASKVA, spalio 27. 
kurie sovietų komisariatai, tarp 
jų .švietimo, teisingumo, svei
katos ir susisiekimo komisa
riatai rengiasi apleisti dabarti
nę ąavo sostinę Maskvą ir iš
sikelti j buvusią carų sostinę 
Petrogradą, dabar Leningradu 
pakrikštytą.

Priežastis išsikėlimo —■ di
delė stoka Maskvoj gyvenamų
jų namų ir fatalinga sanitari
nė miesto padėtis. Del to kal
bama apie visišką perkėlimą 
sovietų sostinės į Leningradą.

Nežiūrint nuolatinio gujimo 
laukan pirklių, ^spekuliantų ir 
šiaip buržuazijos liekanų, so
vietų valdžia nesugebėjo aprū
pinti žmones gyvenamais bu
tais. Visi namai perpildyti. 
Dažniausiai viename (kambary 
visa šeimyna turi gyvent susi
kimšus. Didžiumoj namų nėra 
reikalingiausių patogumų. Dc4 
to nuolatos siaučia epidemijos, 
šiuo tarpu dėl siaučiančios 
Skarlatinos «. miežio uždaryta 
penkiolika mokyklų.

’ Maskvoj šiuo tarpu, yra 130,- siekg 590P
000 bedarbių. Sovietų valdžia ' sau|. teU |p._
nesugeba .parūpinti jtems dar- (Įžjusj .4;5b 
bo. Ateina žiema, bedarbių 
vargas ir keiVtėjimai dar la
biau padidės, o tai gali prives
ti juos prie riaušių ir ekscesų.

EKSPLOZIJA PARAKO DIRB
TUVĖJ; 1 DARĘININKAS 

UŽMUŠTAS.

KENOSHA. Wis., spalio 27.— 
Pieasant Prairie miestely eks- 
pliozija sunaikino Hercules 
P0wder kompanijos parako fab
riką. Vienas darbininkas už
muštas, antras pavojingai 'su
žeistas.

‘PARYŽIUS, spalio 27. —šian
die čia susirinko sanjungininku 
reparacijų ekspertų konferenci
ja. Jos uždavinys bus paruoš; 
ti dirVą finansų ministerių kon
ferencijai, kuri susirinks vei
kiausia apie ateinančio mėpesio 
pabaigą apsvarstyti paskirsty
mą Vokietijos sumokamų einant 
Dawes’o programų reparacijų.'.

S pedale Tautų Sąjungos Tary
bos sesija.

BRIUSELIS, Belgija, spal. 27. 
— Nepaprasta Tautų Sąjungos 
Tarybos sesija, sušaukta vyriau
siai išnagrinėti Didžiosios Bri
tanijos su Turkija ginčus dėl 
Irako sienos ir Mosulo, tapo čia 
šiandie Sąjungos susirinkimo 
pirmininko Paulo Hymanso ati
daryta. Sesija tęsis nemažiau 
kaip keturias dienas.

Francija panaikina bajo 
rybės titulą Įstaigą

PARYŽIUS, spalio 27.
Francuos teisingumo ministe
rija panaikino “kancelerijos ta
rybą”, kuri per visą respubji- 
kos laiką buvo įgaliota duoti 
bajorijai ' teises nešioti ti1ulu's.?

Rajcrybcš titulai Francijoj 
buvo* panaikinti 1818 metais, 
bet 1853 metais vėl buvo 
strigti ir jau nuo to laiko 
bebuvo panaikinti.

BOSTONAS, Mass., spalio.27. 
— Prųhibicijos laivynas svaiga
lų kontrabandai gaudyti, jūrėse 
ties Gape Cod ir Cape Ann su
gavo aštuonis laivelius su svai
ginamaisiais gėrymais ir parga
beno juos į Bostono, Glucestro 
ir New Londono uostus. Kar
tų svaiginamųjų gėrymų siekia 
įgula, viso daugiau kaip dvide
šimt žmonių. Vertė konfiskuo
tų svaiginamųjų gėrymų sieke 
apie 100 tūkstančių dolerių.

BANffo KASININKAS KALTI
NAMAS DEL PASIGLEMŠ!. 

MO 146.260 DOLERIŲ

at-
ne-

BURLINGTON, Vt., spal. 27. 
— Nuveikę sargus, iš Chitten- 
don kauntės kalėjimo pabėgo 
trys kriminalistai.

NORMIGH, Conn, spalio 27.
Valstijos revizoriai, peržiu

rėjo Bau kers’ Tmst kompani
jos knygas surado, kad trūks
ta 116,260 dolerių. Del tokios 
sumos pasiglemžimo kaltina
mas banko kasininkas George 
Finu, kurs tapo areštuotas.

Visa Lietuva
ORAS

Chicago ir apielinkė. — šian
die dalinai apsiniaukę 
mainos temperatulroj 
mainąsis vejas.

Vakar temperatūra vidutinai

maža at- 
lengvas

Francija gauna 3 bidonus 
franky paskolos

Susiinteresavus
r

i PINIGŲ KURSAS

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.

x 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* 1

50 CENTU
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

Paskolos sutartis pasirašyta su 
New Yorko finansininko 
Morgano grupe

PARYŽIUS, spalio 27. — 
Laikraščio L’Oeuvre žiniomis 
Franci jos 'finansų ministepis 
Glementel pasirašęs su Ameri
kos finansininko Morgano gru
pė priėmimą paskolos sumoj 
3,000 milijonų frankų. Pirma 
tos paskolos dalis busianti iš
leista lapkričio menesį.

Vakar, spalio 27 d., užseinio pi

lelių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ..: 
Belgijos, 100 frankų .......
Danijos, 100 kronų ..... A.....
Italijos, 100 lirų ..................
Franci jos, 10Q frankų ......
Norvegijos, 100 kronų .....
Olandijos, 100 florinų ........
Suomijos, L00 markių .......
Švedijos, 100 kronų ..........
Šveicarijos, 100 frankų ....

*• * Y C4IVC4L f Au | L V

Valdžia tatai supranta ir tas, nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do 
sako, dar labiair ją skatina iš
kelti sostinę iš. Maskvos į Le
ningradą. .

SUSEKĖ NAUJĄ ŽVAIGŽDĘ 
— GAL BŪT KOMETĄ.

LONDONAS, spalio £7. — Iš 
Kopenhagos prąneša Grenwi- 
ch’o observatorijai, kad Vokie
čių astronomas Dr. Baade suse
kęs dešimto dydžio kūną, plaj 
netos išvaizdos, kurs skriejąs 
taip greitai, kad astronomas lin- 

. kęs mainyti, jog tai yri kome
ta.

Jei tatai pasirodys tiesa, tos 
kometos susegimas turės labai 
suinteresuoti mokslininkus dė
lei jos orbitos artumo prie že
mės. Ji yra netoli Eprilono 
žvaigždes, Pegaso k onst.el iači- 
joj.

.... .$4.50 

... $4.80 

... $17.22 
.. $4.84 
.... $5.25 
. $14.27 
.. $29.36

$2.52 
. $26.60 
.. $19.24

OLANDŲ-VOKIEČIŲ GAR
LAIVIŲ LINIJOS PADARĖ 

“TAIKOS SUTARTĮ”

Lietuvos Pinigų Kursas
Sitinčiąnt pinigus Lietuvon per 

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

50 ’ 
100 
200 
300
400
500
600
700
800
900

1000
Prie šitos sumos reikia pridėti 26 

centai pašto išalidu už kožną siuntinį. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 5C 
centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų .

$5.50
10.50
20.75
31.00
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25
92.50

AMSTERDAMAS, Olandija, 
spalio 27. Olandų ir Vokie
čių garlaivių linijos,čių garlaivių linijos, vedan
čios prekybą su Pietų Ameri
ka, pabaigė savo kivirčus dėl 
naudojimo Olandų ir Vokiečių 
uostų ir padare taikos sutartį, 
kuri bus • galioj iki 1925 m. 
gruodžio 31. Einant sutartim 
Vokiečiai turi teisės (Įaryti P<W 
metus nedaugiau kaip -aštuo
niolika apskritų kelionių 
Brazilijos 
Olandai tiek pat kelionių 
Hamburgą.

j Rotterdamę,
is
o

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI
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PURICKIS IR D-RAS
DRAUGELIS.
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SU DIDELIU SUPRIZU
Rengiamas •

S. L. A. 134-tos MOTERŲ KUOPOS .

Trečiadienį, Spaliu (October) 29 d, 1924 m

KAUNAS. — Ūkininkų 
jungos vienas vadas Seimo 
misijoj pasiūlė paskirti d-irą Pu- 
rickį Berlyne atstovu.

Išeina, kad teismu neišsitarus, 
Purickis krikščionių demokratų 
bloko išteisintas ir. skiriamas į 
aukštą vietą. Kam1 sekasi, tai ir 
vedasi.

Są-
Ko-

tikisi K'uusią tdarbo. Vargas stįo- 
tilkiam ir su mokykla. Vieną 
metą aa&ykla .yra, kitą &iMą 
vėl nėra. 19*—20 tn. buvo, 21-r- 
20 m. "nebuvo. Pernai buvo, š|- 
m.ot vėl kol kas dar nėra, gal būt 
ir nebus. Nors vaikų ir priąiidril<- 
davo pilna (40). Vyresnieji bėg
davo kasdien į miešte|į (4 ki
lom.), bet mažiukai'per sniegą 
ar šaltą negali, be to ir apdaro, 
ar apvalo nėra. .Pati mokykla 
pernai buvo tokia: aplūžus na-

< . ■ ''

man, kuriame buvo 5 ar 6 kam
bariai. Keturiuose iš jų gyve
no žme/aės, viename mokyklą 
kitame gretimame šeimininko 
kiaulės. Pats mokyklos kamba
rys žemas niūrūs. Nuo plento 
iki mokyklos nutiestas “tiltas” 
t. y. padėtos lentos, medgaliai 
per purvyną pereiti. Tdkia tai 
mokykla buvo. Vargas su kuru 
mokyklai: nors yra paskirta

.... ........ ...... . ................ ......... .. ........... ..........-....... ...................... ...... ....

tam tikra norma iŠ valsčiaus, 
bet kol išgavo orderį, kol suve
žė, išėjo pora mėnesių. ?O tą lai
ką patys vaikai su rogutėmis 
kur sukalėdoję kokį -glėbį me
džių atveždavo. Kokia buvo to
kia, bet vis mokykla. O šįmet ir 
tos nėra. Air tai pirmi žingsniai 
prie įvedimo visuotino ir pri
verstino mokymosi.

—Tolieskalnio Olima./

Antradienis, Spalio 28, 1924

NORĖDAMI'
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-8 
NYTI VISADOS KREIPKlTftS J
PAS MUS. TAI 

ANT NA'

7®

Auburn Park Masonic Temple Svet.
7832 So. Union Avė., Chicago, III.

KURŠĖNŲ STOTIS

EKTRA RISTYNES 
Utamintej SpalHct. 28,

Pradžia 8-tą vai. vak.

Maloniai kviečiame gerbiamų visuomenę atsilankyti ir pamaty
ti tų didelį suprizą, kuris bus pateiktas 10-tą vai. šiame vakare. Mi
nimo vakaro pusė pelno skiriama S. L. A. našliųMr našlaičių fondui.

Orkestrą p. J. Bijansko
S. L. A. 134 KP. VAKARO RENGIMO KOMISIJA

Specialis 
Pasiūlymas

Visas Mažiau ne- 
Lodas gu 5 tonai 

Tikros Pocahontas mine run $7.25 .. . $7.75 
Fr. City Egg....... .................. 7.00 .... 7.50
Fr. City Lump.......................... 7.50 .... 8.00

žemiau talpinamas kuponas yra jums 
vertas 25c. už kiekvieną toną..

Kuršėnų gelžkciio stotis 
dasi už 4 kilonu nuo paties 
senų miestelio. Prieš didįjį ką
rą išskiriant valdiškus nąmvis 
čionai tebuvo Maušo “Raudono
ji”, t. y. ne'perdaug (litjeli mū
riniai namai ir dar keli menkes
ni trobesiai. Bet dabar Kuršėnų 
stotis žymiai padidėjo. Prieš 
“Raudonąją” pasistatė ameriko
nas Vaitkevičius dviejų aukštų 
namus. Apart jo yra dar pora 
žydų —pirklių ir keletą turtin
gesnių lietuvių, kurie čia turi 
krautuves, namus. Kiti gi visi 
plecininkai, pirkę piečius ir pa
sistatę menkus namelius. Gyve
na skurdžiai, nes darbo nėra. 
19—20 metais, kuomet žydai 
kaip beišmanydami grūdo miš
ką užsienin darbo bitvo. Užnio- 
kesnis žinoma mažas tebuvo. 
Vyrai kraudavo miško medegą į 
vagonus. Moterys 
luobas kraudavo

ran
ku r-

piaustydavo
i vagonus ir

bet šiek tiek 
dabar miško

1924 m,/ , : .
COLUMBIA HALI,

48 ir Paulitya SL
Pradžia 8:30 vai. vakare.

i

r

Padvigubink.
Savo Pinigus

809 W. 351h SI., Chicago I
Tel. Be levard 0611 ir 0774 j

PADAROM PIRKIMO IR PAR-1
DAVIMO RAŠTUS. f

Pasekmingai siunčiam pinigus iri 
t> Parduodam Laivakortes. > JĮ 

V_" ..■ -'i į i1

šis kuponas kuomet paduodamas musų jarde arba prisiunčiamas 
sykiu su orderiu, mažina jums musų anglių kainą 25c. už toną, 
pasiūlymas geras tiktai VIENAI SAVAITEI.

ST. GLAIR COAL & MAT'L CO.,
2437 So. Loomis St.

SIS

Ir paji«g« suvedama I «*uua ir nauju* «*«■•*. taipgi dirb- 
tėvu. Ca«h arba ant !tanokajlwo

Pino įtini iJeiavii Plektro* Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.

A BARTKUS Prea.
1619 W. 47th St., Tel Boulrvard 7101, 1892. Chicag*.

Darbas sunkus, 
užsidirbdavo. Bet 
siuntimas žymiai sustojo. Darbo 
vėl neliko. Tai tas skaudžiui at
siliepė ant darbininkų. Negau
dami, namie darbo ėjo pusvelčiui 
i kitimus dirbti. Bet kaime tik 
retkarčiais tegaudavo darbo. 
Taigi kiti ėjo Pavenčiais žuvį 
gaudydami. Bet iš to sunku 
buvo pragyventi. Reikalingiau
sius daiktus “ant bargo” t. y. 
į skolą ėmė. TikA laimė įšį .pava
karį atsirado dafbo nebūtiems 
prie miško kirtimo, dabar tu
rintieji arklius veža mišką i 
stoti. Taigi šiaip taip stumiasi. 
Pradėjo darbai prie naujojo gelž- 
kelio (Amaliai-Telšiai). Dabar

Įžanga: $2.20 ir

JUOZAS BANCEVIČ1US VS 
AUGUST FREIMONT 

KAROLIŠ SARPALIUS VS
S. SAMSON

D R. T. STEJKE V S
J. ROBERTS •

šios ristynės yra dėl lietuvių čem
pionato, August Freimontas sunkių 
vogti kilnotojas-čempionas ritasi gre

iti pamatyti tas žin-

pionato, August Freimontas sunkių 
vogti kilnotojas-čempionas ritasi gre- 
ko romanų styliaąi su J. Bancevičiuiu.

Visi yra kviečiu pamatyti tas,žin
geidžias ristynešX( ; 1 /

/ ydMlTBTAS.’
a^.a^aan.a.^.. a ?...... ii ................. ... ..............  >n ■■■>■ man i

Be rizikos, be darbo, be klapato, Jus galite padvigubin-
, 't ' '-v

ti savo pinigus į 9 metus pasidėjęs į
> .i**' ■<’ A

Lietuvos Koperacijos Banką
$100 po 9 metų gausi .
200 po 9 metų gausi ...
300 po 1) metų gausi ...
500 po 9 metų gausi ..

Padėsi
Padėsi
Padėsi
Padėsi
Padėsi 1000 po’ 9 metų gausi
Padės? 5000 po 9 metų gausi

.. $202.77 

.... 405.54 

.... 608.31 

. 1,013.85 

. 2,027.70 
10,138.50

K*. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
viena vakarų, išskyrus ketvergę. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Arba gali pasidėti pinigus trumpesniam laikui ir im 
Ii nuošimčius:

Ant
Aut
Ant
Ant

6
9

12

mėnesių 
mėnesių 
mėnesių 
mėnesių

5

8
9

nuųšimčius 
nuošimčius 
nuošimčius 
nuošimčius

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Room 1117—1122 
127 N. Dearborn Str.

Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytų: 
ofise “Naujienų” name: 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500

Panedėlio vakare: 
4601 So. Marshfield Avė.

Nuvargę, Nervuoti Žmo 
nes Randa Naują Sma

gumą Nuga-Tone \

Nuošimčiai išmokanti kasmet ar metų dalimis sulig 
įdelninko noro. Įdėliai grąžinami padavus prašymą per Nau
jienų Bendrovę ar pervbile vieną banką Amerikoje. Del įdė
lių pasiuntimo ir išpildymo formalumų kreipkitės į Nau
jienų Bendrovę, 1739 So. Halsted St., Chicago, III. asme
niškai ar laišku. •

LIETUVOS KOPERACUOS BANKAS
Laisvės Alėja 62
Kaunas, Lithuania

*

$ V

Doctor M. Robinson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

NORTHWAY 1533
II iki 2 ii- 6:80 iki 7:30 kasdien, 11 iki 12 šventadieniais. 

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

5211 Ruseli Si. net. kamp. Fansworth 1803 Davison Av. kamp. Orleans
DETROIT, MICH..

Jis Atlieka Darbų ir Atlieka 
J j Greitai.

J. P. WAITCHĘS, - .
Advokatą^/

MIEŠTO’dFISAS:
127 JjL Dearborn Street, 

^^£?4Kambariai 514 ir 516 
^Telefonai Randolph 5584 ir 5585

VALANDOS: Kas dienų, išski
riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų. 9

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas T.ullman 6377.
VALANDOS: Ka$ dienų nuo 2 

iki 9; Subatomis visų dienų; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamin^- 
vojimo apstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
•popierių. % Veda visokius sudus;

..............■imi L Ii ii....... . hlii i

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot, BooĮt Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “\’ienybės” kultūros-turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau, kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Kraujas privalo turėti Geležies ir 
Nervai Fosforo. Nuga-Tone suteikia 
Geležį Kraujui ir Fosforą Nervams. 
Jis yra moksliškas Kraujo iv Nervų 
Budavotojas. Tai yra* stebėtina, kaip 
greitai Nuga-Tone sugražina gyvumą, 
jiegą ir energijų nupuolusieins ner
vams ir kūno audiniams. Taiso rau
donąjį kraują, ir duoda stebėtinų pa
tvarumų nervams. Suteikia gaivinan
tį miegų, gerą apetitą, tinkamų žleb- 
čiojimą, reguliuoja vidurių veikmę, 
padidina entuziazmą ir ambiciją. Jei 
jus nesijaučiat kaip reikiant, tai pats 
dėl savo labo turit išbandyti jį. Jums 
nieko nekainuos, jei negabelbėtų/ Jis 
yru malonus imti ir jus pradėsit jau
stis geriau tuojaus. Jei jūsų gydyto
jas dar nėra užrašęs jo dėl jūsų,' tai' 
■Tikit pas aptiekorių ir nusipirkit bon- 
kutę Nuga-Tone. Neimk įkaito. Imk 
jo per keletą dienų ir jeįgty jus po 
to nesijausit geriau ir neatrodysit ge
riau, nunešk atlikusią dalį pakinko 
pas aptiekorių ir jis atgrųžins jums 
justi pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone 
įsako visiems aptiekoriams garantuo
ti jį ii- sugrąžinti jūsų pinigus, jei ne
užganėdintas. Rekomenduojamas, ga
rantuojamas ir parduodamas per vi
sus aptiekorius.

STOKIME VISI U DARBĄ
'■ . ••

Dabar yra proga, kur kiekvienas asmuo gali prisidėti prie 
pagerinimo šios šalies gyvenimo sąlygų išrenkant tokią valdžią, 
kuri rųpintųsi gerove daugumos žmonių, darbo žmonių ir viso 
krašto. Stokime į darbą tuojaus! Aukokime savo dalį — dolerį 
ir už tą auką įsigykime emblemą Laisvosios Dvasios sau ir savo 
šeimynos nariams, ir raginkimp prie to kitus! Jūsų parama yra 
reikalinga tuojaus!

■ ■. i ■ •

—i n1’-!'i iii' ' u ,‘ilĮT, .. ...... .... ...........

A. A. Olis |
, v ADVOKATAS
11 S. La S'ulle St^ ftoom 2001

Tel. Randolph 1034 —• Vai. nuo 9-U (

3301 S. Halsted St., Tel. Blrd. 6775 I 
6-8 ▼. v. apart Panedėlio ir

Pėtnyčios.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

lengvomis išlygomis.

JOHN I. -BAGDZ1UNAS 
ADVOKATAS 

t
Ved« bylu vUuoe* Tatarnnoa*.
nuoja Almtraktua, Padaro tJirklmo ir 
pard»rimo Dokiunantua ir ^tšalioMaaaa

7 South Dearborn Street 
TaMaaaa Randolph 3211 

Vakarais: 2151 VVeat 22 Street 
Talefoaaa Canal IMT.

■■

•
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GALIMA GAUTI NAUJIENOSE
Albumų sekamų Lietuviškų šokių surinktų 

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

Kaina tik vienas doleris.

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Raiko lietuvis, lietuviams visadoi 
patarnauju buogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th SU Chicago, JU.

U-----—..........................------- - „„....... >
PI u minto ir Apšildymo įrengimai 

Olselio kainomis visiems
Piginusi dabai radiatoriai Jr boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Sutųupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUNMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milvaukee Are. and
461 N. Halsted St.

nnvrr.<nrk«i 1HI8. Havmarkei 42M

Ar jus žinote, kad
Laisvamanių Etinė Kultūros Drau-j 

gija nesenai yra organizuota Šiauliuo
se, Lietuvoj. Tai draugijai yra pave
lyta organizuoti skyrius visoje Lietu
voje. Ar jus žinote, kad Turkiškas 
tabakas Helmar cigaretuose, yra gry
niausias tabakas kokį jus rūkote. Mi
liūnai rūkytojų permainė į Turkiškų 
tabakų — tai turbūt yra priežastis.

štai kaip atrodo 
Laisvės

oficialč Jbronzos emblema 
atgijimo 1924 m.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

/ Ofisas vidurmiestyj:

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Washington St.
Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Siųskit šį kuponų Naujienoms šiandie
Už kiekvienų paaukotų dųlerj bus pasiųsta oficialč bronzos emblemų

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

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

‘ '■ -J : V^rd^s .. .x.............................

Athesas....... ../.............. .............................................

v. W. RUTKAUSKAS ] 
Advokatas

29 So. La baile St., Room 530
Tel. Central 6390

Vak. 3228 S. Halsted StM Chicago 
Tel. Yords 4631 ,

A. E. STASULANI.:
ADVOKATAS • V . ■< t ■ 

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

Cicero Utarninko vakare 
1314 S. Cicero Av. T.Cioero 5036 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T.BouI. 6737

1



.Antradienis, Spalio 28, 1924 NAojle^OU,

KORESPONDENCIJOS
lių orchestra 18, bolininkų kuo-<lft'nonl'a> muzika ir spor-

Kenosha, Wis.
SLA. 212 kp. Dailės Choras su

siliejo su kanklininkais ir bo- 
lininkais, vadinsis Dailės Ra
telis, t
Spalio 9 d. SLA. 212'Dailės 

Choro laikytame ' susirinkime 
Schlitz salėje, padaryta svarbių 
nutarimų, kurie žymiai pastū
mės visų veikimą priekyn.

Kaip Kenosha lietuviams ži
noma, Dailės Choras gyvuoja 
jau apie dvejetą metų, ir per tą 
laiką gana daug yra nuveikęs 
scenos meno ir muzikos srityje 
ir jau palinksmino* Kenosha ir 
apielinkėg lietuvius savo daino
mis.

Pasidėkavojant seniems iems 
choro nariams ir SLA 212 kp.,, 
choras išaugo nariais ir finan
sais, ir viskas buvo gerai. Bet 
štai ŠIA,. 212 kp. atsiranda ke
letas komunistų, kūne pradeda 
reikalaut pagaminti raportą ir 
parodyti ar choras davė pelno ar 
nuostolių, ir jeigu davė nuosto
lių, tai chorą panaikinti. Mat 
iki šiol SLA.' 212 kp. padengda
vo visas išlaidas, bet jeigu cho
ras ką rengdavo ir turėdavo 
pelno, tai pelną irgi atiduodavo 
kuopai.

Choro nariai sužinoję apie 
tuos ginčus SLA. 212 kuopoje,

.prie kurios didžiuma jų priklau- 
Iso. Tą visą matydami! choristai 
nutarė, kad bus geriausia visai 
pasitraukti nuo SLA 212 kp. iž
do ir tik paprašė kuopos čarterj, 
kad butų galima'ir tolinus veik
ti po tos kuopos globa, bet jau 
nebereikalaujant iš kuopos jo
kios pinigiškos pagelbos. Keli 
komunistai ir čia bandė priešin
tis ir neduoti čarterio, bet visi 
kiti nariai su choro pasiūlymu 
sutiko ir dar davė chorui $15 
dovanų, dėl pradžios )ia.Vysto- 
vaus darbo. Manau, kad choras 
trumpoj ateity atsilygins 212 
kp. už paramą ir išauklėjimą. 

5

Šiame gi, spalio 9 d., susirin
kime tapo padarytas dar dides
nis žingsnis, būtent susilieta su 
kanklių (stygų) orkestrą ir bo- 
lininkų kuopa, kuri šią vasarą 
gerai pasirodė ir apgalėjo Ru
čine lietuvių bolininkų kuopą. 
Tokiu budu dabar į vieną drau
giją susiliejo visi Kenosha sce
nos meno, dainos, muzikos ir 
sporto mylėtojai. Šiame susi
rinkime ir įvyko jungtuvės ir 
taipjau “krikštynos”, nes vardas 
“SLA. 212 kp. Dailės Choras” 
pasidarė pers lauras* ir nebeatsa
kąs veikimo plotmei, todėl per- 
sivardijo i “SLA. 212 kp. Dai
lės Ratelį”.

Jungtinis Dailės Ratelis narių 
turi sekartiai: choras 35, kank-

)

0OXES oA

DRAUGAI 
JŲ BUVO

TAUTIEČIAI 
TEISYBE!

pasakojo tėvynėj, kad“Žmonės
Amerika palaiminta viskuo kas ge
ra. Aš tam tikiu, nes rukau 
HELMARS. Jie duoda linksmy
bę, laisvę ir užganėdinimą su kiek
vienu durneliu.”

Tai grynas Turkiškas Tabakas ku
ris yra į HELMAR Turkiškus ci- 
garetus duoda kiekvienam rūkyto
jui smagu jausmą, šio smagumo 
negausit rūkydami pigius cigare- 
tus maišyto tabako pekiuotus po- 
pieros pundeliuose.

HELMARS yra absoliutiškai 
gryni ir įpekiuoti į kartono 
skrynutes, kad jie nelužtų

Kaip kiti, taip ir jus džiaug
sitės permaina į Turkiškus

augščiausiosGamintojai
rųšiea Turkiškų ir Egyp- 
tiškų eiga retų pasauly.

JO orZO

pa 15. šiąme susirinkime tapo 
išrinkta ir nauja valdyba, api
manti visą Ratelį. Išrinkta: pir
mininkas Ą. A. Pakšys, vice- 
pirm. A. Belais, užrašų raštinin
kę p-lė Jaseliuniutė, finansų 
rašt. p-lė Elijošiutė, iždininkas 
J. Kasputis, organizatoriai: dai
nų J. Macnorius, sporto J. Bru
žas ir Jankauskas, kanklių T. 
Jelinevskis, korespondentas J. 
Marcinkevičius. Jau vien iš val
dybos, kurią išsirinko Dailės Ra
telis, matosi, kad jis nuveiks 
didelius darbus, nes visi valdy
bos nariai Kenosha ir apiėlinkės 
lietuviams yra • žinomi kaipo 
veiklus žmonės, veikiantys čia 
jau nuo daugelio mėtų. Dainų 
mokytojum pasilieka p. St. Vai
telis.

Tame pačiame susirinkime ta
po nutarta prie pirmos progos1 
surengti šaunų pasilinksminimo * 
vakarą, o vėliau surengti vaka-! 
rą ir su vaidinimu. Visi Dailės 
Ratelio nariai pasižadėjo smar-b 
kiai ir didžiausiu sutarimu ir su-• 
tikimu veikti visuomenės nau
dai, taipjau ir tarp savęs vieny
bėje gyventi. Tą darbą pradėjo^ 
nuo pašalinimo iš choro vieno 
akiniuoto Westo spešelų agento^ 
kuris ne kartą pasižymėjo Ne
rimtu veikimu ir nesutikimų 
kėlimu.,. ,

Reikia dar pasakyti, kad Dai
lės Ratelis nutarėzjokia politika 
neužsiimti, o darbuotis vien tik 
dailės srity ir reikale visiems 
letuviams patarnauti lygiai. Tik 
Batelis prašo kenoshečių jų ne
užmiršti, o jis iš savo pusės 
stengsis vietos lietuviams atsi-

tu.
Dailės Ratelio \ repeticijos į- 

Vyksta kiekvieno pirmadienio 
vakarą, 7:30 vai., Schlitz salėj.

Jeigu kas norėtumėt tapti nariu, 
malonėkite^ atsilankyti j repeti
cijas.

—D. R. koresp. J. Marcinkevi
čius (Martin).

■ ?

u

Tegul “L” Traukiniai 
Uždirba Del JUSU

. ■ 5; • . I t
JUS žinote, kaip Chicaga ir apiėlinkės priklauso nuo 

z Elevatorių Traukinių dėl .greitos transportacijos Jus 
galite matyti, kaip biznis išaugo ir auga Kiekvieną sa
vaites dieną “L” traukiniai perveža 600,000 pasažierių . 
Groas uždarbi^-buvo $18,000,000 laike 1923.

JUS galite „pasinaudoti, tais “L” pelnais, dabar yra vado
vystėje Mr. Samųcl Insull ir pageibininkų. Ivenstuokite 
jūsų sutaupyiųiis į Chicago Kapid Transit Company Prior 
Preferred Shąrės — $100/ kiekvienas. Jus galite pirkti 
už cash arb'tt išmokėjimaisį $10 įmokėti ir po $10 j menes) 
už šėrą — 7% duodame už įmokėtus pinigus. Dividendai 
uŠmokaml ki^vieną mėnesi, $7.80 i metus už kiekvieną 
jujpų šėrą. j..';, .

l

MIS. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
- AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 81 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon* 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prie! 
gimdymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Tel. Blvd. 81M 
M. Woitkew1cs 

BANIS 
AKUŠERKA 

Puriu patyrimų, 
’asekmingai (pa
tarnauju moto- 
•ims prie gimdy
mo kiekviename 
itsitikime. Tei- 

>kia ypatišką prl- 
! tiurėjimą. Duodu 
nutarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

V *

Del smulkmenų pasikalbėkite su bile vienu 
“L” darbininku arba atsiųskite kuponą dėl 
pilnų informacijų. Mes taipgi atsiųsime dy
kai knygutę Chicago Rapids Transit Kom
panijos, Chicagos gatvių surašą.

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

1046 Milwaukec Avė., kamp*. Nohle St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarket 
9149. Res. Keystone 4130.

Utility Securities
COMPANY

72 West Adams Street, Chicago
409'Ea.t 35 Street

I r

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Louisville Milwaukee

Li 2 GAUKIT JŪSŲ KOPIJĄ
John J. Moran, Room 843.— 72 W. Adams St., Chicago.
Be jokios man atsakomybės, malonėkite prisiųsti man pilnas infor
macijas apie Chicago Rapid Transit Company’s 7.8% Prior .Preferred 
Staką ir complimentary kopiją kompanijos 'išleistą Chicagos miesto 
gatviij nurodymą.
Vardas
Adresas

*» DR, HERZMAN~'į
—Iš RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Carai
. 3110. Nakt} 

Drexe] 0950
Boulevai*d 4186

. 8410 So. Halsted St.
Vai.) 9—10 A M. ir po 8 vai. vak.
Special: Nedėlioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

• %

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

Lietuvon ant
u * ■ ■■ n ii 
■■ H L L U U

' ' ' .V. r.

Jei manai važiuoti Lietuvon apsilankyt ar gyvent — 
važiuok su

NAUJIENŲ PALYDOVU
w ‘ ‘ * • • •♦

Pavesk Jam savo rūpesčius ir klapatus ir jausk kelio
nėje kaip namie. Dabar yra laikas pradėti rengtis ir 
iškalno užsitikrinti sau sugrįžimą.

NAUJIENŲ KALĖDINĖ Ekskursija važiuoja didžiau
siu U. S. Laivu

LEVIATHAN GRUODŽIO G-tą
ir kiekvienas keliauninkas bus Lietuvoje prieš pat Ka
lėdas ir parveš džiaugsmą ir dovanas savo giminėms 
Kreipkitės j Naujienas ir busit aprūpinti visais rei 
kalais.

^4

u I -v ' J. k i i
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NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL

Telefonai)

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

•'Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet
Telefonas Midway 2880

KAIP BŪTI SVEIKU 
Per daugelį me
tų žmones ken
čia todėl, kad 
jie nežino tikro 
budo kaip išsi
gydyti. Pavyz
džiui, jei > jus 
sergate, jus ei
nate pas dakta
rą, jis duoda 
jums gyduolių 
igbandymui, po 
keleto bandymų 
jis liepia eiti 
jumis ąnt ope

racijos* tuomet prasideda kenteji-> 
mas.

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

DR. TAFT
1555 West Roosevelt Road 

Ofiso valandos nuo 9 iki 11 ryto 
Phone Canal 3457

Tel. Boulevard 4115 .
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 Sb. Asland Avė.

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

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų* 

5:30 iki 8:30 valandai vakare.
Nedėlioj nuo 11 iki 12 vai.

z

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasiryžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Dr. I, J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3308 So. Morgan St., Chicago. 
Telephone

Boulevard 2160 
Valandos1 

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

........... Į ..m nu ■ .11 r. ■■■

s

Teldphone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So, Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.

m.'.ui1, i -r *'
DR. M. J. SHERMAN

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 •

■

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

Optomotriat
Tel. Boulevard «4«7 
4849 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-toa ant 2 

lubų
1801 Blue Island Ava 
Phone Robsevelt 2025

Francuziškas Daktaras

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus.

Specialistas kraujo ,odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Nedalioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

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

I.'i-. ’ U i: ...
v

. Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Pilone 
Lafayette 0076. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki lt ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
ąutarčių telefonuokit Prospect 0610

Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

' Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

arti 81 st Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien.
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■i----------- išmokamos. Yra daug atsitiki-
Reikia stebėtis bolševikų mų, kad darbininkai Rusijoje 

proto, atbukimu. Tuo laiku, turi Keturis mė-
kai Anglijoje eina atkakli ’

1. c K o •

kova tarpe Darbo Partijos Ir nežiūrint to, kad Rusijos 
ir kapitalistinių partijų dėl darbininkai daugiausia dėl šitos 
patvirtinimo sutarčių su Ru- priežasties streikuoja, labai daž- 
sija, tai Zinovjevas duoda 
instrukcijas savo agentams 
Anglijoje kurstyti maištus 
prieš valdžią ir rengtis prie 
revoliucijos! Londone bolše
vikų atstovai buvo pasiža
dėję sustabdyti savo kvailą 
propagandą Britanijos teri
torijoje, ir tuoj po to jie lau
žo savo žodį.

Kaip gi dabar įtikinti An
glijos žmones, kad bolševi
kai išpildys tas prekybines 
ir diplomatines sutartis, ku
rias jie nori turėti su An
glija?*

nesiūs, kol jie gauna savo ai 
gas.

nai jie streikus pralaimi. Minė
tame darbo komisariato prane
šime nurodoma, kad 34,2 nuoš. 
streikų buvo be pasekmių, 31,L 
nuoš. buvo 
dalinai.

pasekmingi tiktai
* •

STREIKAS LENINGRADO. 
UOSTE.

■ Rugsėjo mėnesio pradžioje 
buvo pasklidę spaudoje gandai, 
kad Rusijos buvusios sostinės 
(kuri dabar vadinasi “Leningra
du”) uoste kilęs didelis darbi
ninkų streikas, kurio “malšini
mui” sovietų valdžia paskelbė 
nepaprastą padėtį. Europos 
laikraščiuose dabar randame tų 
gandų patvirtinimą.

Tenai rašoma, kad Leningra
do uosto darbininkų streikas 
prasidėjo rugsėjo 5 d. Darbinin
kai reikalavo didesnių algų. Vi-

Gerai dar, kad MacDonal- 
das patyrė apie Zinovjevo 
laišką pirmiaus, ’ negu kon
servatoriai arba liberalai, ir dutinis padienio uosto darbiuin- 
paraše tinkamą atsakymą

Maskvai. Jeigu ne tas, tai
Darbo Partijos priešai bu-

ko yra 2 iviljliu 40 ka-
- - - - • y,

akordiniai gi darbininkai (kurie 
dirba “piece work”) uždirba nuo

tų i'gije puikiausią argutnen- 3 iki 5 rubiių (nesilaikant 8 vai. 
tą prieš pat rinkimus. Jie darbo dienos).
butų galėję sakyti balsuoto
jams: “Matote, kokia neiš
manėlė yra ta darbininkų 
valdžia. Ji nori, kad Angli
ja butų draugiškuose santy-

Kai tiktai prasidėjo streikas, 
tuojaus uoste tapo išlipdyta ant 
sienų valdžios plakatai, skel
biantys nepaprastų, padėtį ir 
draudžiantys visus susirinkamus 
ir mitingus. ..Į uostą pribulr.be-

Pirmą kartą savo istorijo
je Amerikos Darbo Federia? 
cija nutarė šiemet remti kiuose su sovietais ir duotų' jo šnipų, čekos agentų ir milici- 

Darbininkų streiko ko-» 
mitetas tapo suimtas ir sukiš
tas į kalėjimą.

šitokiomis priemonėmis val
džia streiką urnai sulaužė. Rug
sėjo 7 dieną jau visi sugryžo į 
darbą išskiriant tuos, kurie sė- 

Partija veikiausia nebeno- dėjo kalėjime arba kunie dėl,da
lyvavimo streike buvo pašalinti 
iš profesinės sąjungos (Unijos}.
^et 
šiek-tiek pakeltos. v.

kandidatus, griežtai priešin- jiems paskolą, o sovietų va- ninku.
L . t • v • « 1 • i • — -M • ’ • . j . • ’• a 4'414*«k

gus : abiem kapitalistinėm dams tik nūsispiatiti į su- 
partijom. Pirmą kartą ji sto- tartis, kurias jie pasirašo!” 
vi politinės kovos laukė gre-, 
ta socialistų, kurie taip pat 
remia La Follette’o ir Wheel- 
er’io kandidatūras.

Senieji .politikieriai, susi
rūpinę, klausia Darbo Fede
racijos vadų: Kodėl tokia at
maina?

Dabar, kuomet išėjo aikš
tėn visiškas bolševikų nesą
žiningumas, tai nė Darbo

rėš dauginus • vesti su jais 
derybas.

Apžvalga‘‘Kodėl tokia atmaina?”; 
atsako jiems savaitinis Dar
bo Federacijos biuletinas. 
Todėl, kad Amerikos darbi
ninkams pasidarė nebepa
kenčiamas kapitalistų despo
tizmas!

Federacijos biuletinas iš
dėsto visą litaniją skriaudų, 
daromų Amerikos darbo Į^TmetįTnkimai 
žmonėms: kaip aukščiausias 60,000. 
teismas stato nuosavybę Konservatoriai taip pat gavo 
aukščiaus už žmonių teises; 12,^° balsų 
kaip “indžionkšenai” naiki
na žodžio, spaudos ir susi
rinkimų laisvę; kaip geležin
kelių kompanijos, imdamos 
milžiniškus pelnus, atsisako 
išpildyti savo darbininkų rei- 
kalavimus; kaip javų spe
kuliantai kelia maisto kai
nas ; kaip valdžia dengia ky
šių ėmėjus ir vagis aukšto
se įstaigose, ir t. t. Po to 
biuletinas sako:

“žmonės, kurie lobsta iš 
šitų neteisingumų, nenori 
atmainos”.

BUDELIŲ DARBAS 
GRUZIJOJE.

Amerikos Darbo Federa
cijos pildomoji taryba, kaip 
pareiškia oficialia jos biule
tinas, nutarė atmest repub- 
likomis ir demokratus, kai
po “moraliai subankrutavu
sias partijas”, iš kurių žmo
nės negali tikėtis nieko ge
ra. *» '■

Progresyviai gi kandida
tai yra “įžymiausi valstybės 
darbuotojai šioje šalyje. Jų 
rekordas yra teisingumas ir 
konstruktyvumas^ Jų plat
forma yra žmonių valdžios 
deklaracija ir pasižadėjimas 
padaryti galą privilegijuo
tiems interesams”.

jo priekabės tiems socialistams Į 
išžudyti.

Po bžugęlio mirties bolševi
kų laikraštis, “Zaria Vostoka” 
(Rytų Aušra) einantis Tiflise, 
ėmė spausdinti jo laiškus, rašy
tus iš kalėjimo jo vienminčiams. 
Ar tuose laiškuose nėra iškrei
pimų ir falsifikacijų, sunku da
bar .pasakyti, kuomet jų aud
rius jau yra negyvas. Bet juo
se randasi daug svarbios fakti
nės medžiagos.

Dždgeli aprašo, kaip jisai ba
landžio mėnesyje š. m. sugrįžo 
iš užsienių į Gruziją, planuoda
mas suorganizuot ginkluotą su
kilimą. Kuomet rugpiučio (au
gusio) 6 d. jisai tapo areštuotas, 
tai jisai mėgino pasidaryt sau 
galą, bet jam nepasisekė. Tuoj 
po to atėjo pas jį į kalėjimą ko
munistas Kvantalini, bolševi
kiškos Čekos pirmininkas Gru
zijoje, ir parodė jam dokumeų- 
tus, iš kurių buvo aišku, kad če
ką per savo šnipus yra ne tik
tai susekusi visus savo priešų 
planus bet ir turi savo rankose 
jų slaptus susirašinėjimus taip 
kad sovietų vyriausybė kiek
vieną valandą gali sąmokslinin
kus suimti ir paversti niekais visą j xi

įPerskaitęs tuos dokumentus, 
Džugeli įsitikino, kad jo planai 
negali pasisekti, 4ir jisai nutarė 
parašyti viešą atsišaukimą į sa
vo draugus, kad jie^ susilaikytų 
nuo maišto. Bijodamas tečiaus, 
kad jo draugai gali nepatikėti 
atsišaukimo teisingumu, jisai 
davė tokį pasiūlymą bolševikų 
Čekai: Tegu ji paleidžia >jj iš 
kalėjimo trumpam laikui, kad 
jisai galėtų asmeniškai pama
tyti savo draugus ir atkalbinti 
juos nuo sukilimo; jeigu Čeką 
netiki jo žodžiu, kad, atlikęs ši
tą misiją, jisai sugrįš į kalėji
mą, tai jisai prieš išeisiant iš 
kalėjimo, sutinka priimti stip
rių nuodų, kurie jam, neduos 
gyventi ilginus, kaip kelioliką 
valandų.

Bolševikų žvalgyba tečiaus tą 
Džugelio pasiūlymą atmetė. Ji 
neleido jam pasimatyti su drau-7 
gaiš ir asmeniškai atkalbinti 
juos nuo sukilimo. Ji nepa
skelbė laikraščiuose nė jo atsi
šaukimo, kuriame žmonės" buvo 
raginami nekilti prieš valdžią.

Džugelio atsišaukimas pasi
rodė spaudoje tiktai tuomet, kai 
sukilimas jau buvo prasidėjęs.

Bolševikų tikslas 'buvo aiškus. 
Jie norėjo, kad sukilimas prasi
dėtų, nes'jie, turėdami visus to 
sukilimo siulus savo rankoje, 
nebijojo jo, o tuo tarpu jie tikė
josi, kad ta proga jiems 
galimybės išskersti savo 
šus.

Kaip man atrodė rinkimai 
į Lietuvos savivaldybes

ir atrodančiu galin-

Sukilimas bolševikų paverg
toje Gruzijoje, kuris prasidėjo 
apie galą rugpiučio mėnesio ir 
dar nebuvo galutinai numalšin
tas spalių mėn. pradžioje, ma
tyt, buvo didlelis įliaiiidiies des
peracijos išsiveržimas.

šiandie yra neužginčijamas 
faktas, kad niekas nebuvo Jo su
organizavęs. Didžiausioji Gru
zijos partija, socialdemokratai, 
buvo priešingi ginkluotam suki
limui ir ne karti) įspėjo liaudį, 
kad ginklu nugalėti okupacinę 
raudonąją armiją nėra vilties.

žmonių neapykanta prieš bol
ševikui komisarus tečiaus buvo 
taip didele, kad jie nepaklausė, 
tų perser^ejimų ir į>riebesi gin
klo.

Išrodo, kad prie šito žingsnio'
Gruzijos žmones tyčia pastūmė-1 no tą tragediją daugiau, 
jo pati sovietų valdžia, kuri no
rėjo gauti progą išnaikint pave
ji ilgesni uosius savo priešus Gru
zijoje.

štai kokių įdomių faktų pra
neša Europos socialistų spauda. 
Sukilimo laiku sėdėjo kalėjime 
Valiko Džugvli> buvęs socialisti
nės valdžios kariuomenės vadas, 
kuris po bolševikų užkariavimo 
Gruzijos buvo pasišalinęs j už
siėmus, bet šiemet vėl sugrįžo 
savo tėvynėn.

Valiko Džugeli 'svajojo aptĮe 
pagerinimą su ginkluotą maištą prieš bolševi- 

ikus ir ėmė slaptai varyti agita- 
uvvio-uo Bet irugpiučio mėnesio

yra priežastys, dėl kurių tie Ru- Pradžioje, t. y. už kokių trijų 
sijos darbininkai turėjo eiti į savaičių prieš sukilimą jisai, bu- 
streikus. Darbo komisariato v<> suareštuotas. Tuoj kaip tik
raporte sakoma, kad 50,1 nuo- prasidėjo 
šimčių visų streikų su 65,7jsPauda Gruzijoje paskelbė Džu- 
nuošiničiais ‘ streikininkų kilo gelio atsišaukimą, kuriame 
dekalgų neišmokejimo.

Rusija iš tiesų yra nepaprasta 
šalis. Buržuazinėse šalyse dar
bininkai .streikuoja, kad iškovo
jus algų pakėlimą arba kad pa
sipriešinus, algų kapojimams. O areštuota metai ir daugiau lai- 
“proletariato diktatūros” šalyje 1 ko atgal, tapo sušaudyti neva 
darbininkams .tenka streikuoti už dalyvavimą sukilime. Aiš- 
delto, kad jiems algeb visai ne* ku, kad bolševikų valdžia ieško-

PRIAUGO 60,000 BALSŲ

Švedijos rinkimuose geriausia 
pasisekė socialdemokratams, ku
rio pravedė i seimą 104 atstovus 
(vietoje 99). Smulkesni davi- 
i« ai rodo, kad socialdemokratų 
oalsų skaičius, palyginant su 

nais, padidėjo 
t

i daugiaus, negu 
treji metai atgal, ir laimėjo 2 
naujas vietas seime. Komunis
tai gi prakišo 5,000 balsų ir 2 
atstovu.

STRE1KA1 RUSIJOJE

Berlino “Vorvvacits” paduodu 
iš oficialiu sovietų valdžios mė
nesinio laikraščio,, kurį leidžia 
Darbo Komisariatas, kai kuriąs 
skaitlines apie darbininkų strei
kus, įvykusius Rusijoje 1922-23 
metais.

Sovietų komisaras surinkto
mis žiniomis (kurios, kaip sako
ma raporte, yra* nepilnos), per 
tuos metus Rusijoje buvo 505 
streikai, kuriuose dalyvavo 154,- 
278 darbininkai.

Tai matote. O bolševikų agen
tai pasakoja, kad Rusijoje esan
ti “proletariato 
darbininkams 
už savo būvio 
darbdaviais I

Įdomiausias tečiaus dalykas’eiją. Bet irugpiučio mėnesio

diktatūra” ir, 
nereikia kovoti

Tuoj kaip tik 
sukilimas, sovietų

žmo
nės raginama nekilti prieš val
džią. „y.

Pats atsišaukimo autorius tė
čiu us ir keletas dešimčių socia
listų, kurių dauguma buvo su-

duos 
prie-

pasi-Taip sovietų valdžia ir 
elge. Kai tiktai prasidėjo suki
limas, tai čeką ėmė dešimtimis 
gabenti “prie sienos” socialistus, 
senai sėdėjusius kalėjimuose ir 
su tuo jsukilimu neturėjusius 
nieko bendra, ir šaudyti juos. 

( Bėt desperatiškas minios pri
sidėjimas prie sukilimo prailgi- 

, negu 
buvo pageidaujama bolševi
kams, ir visas pasaulis ėmė kal
bėti apie kruvinus Įvykius Gru
zijoje. '

FRANKFORT, 
Geležinkelio 

suėmė čia Alphonsą

iu„ 
de

SUĖMĖ SENAI IEŠKOMĄ
< PAŠTO PLĖŠIKĄ

, •, A ’ \ ■ ,A . A*
WEST 

spalio 25. 
tek ty vai
Kartės, 22 metų, jau kuris lai
kas kaip fcderalės vyriausy
bės ugdomą, kaipo vieną 
banditų, kurie 1922 metais 
Chicago, Burlington & Quincy 
geležinkelio stoty ValieTe iš
plėšė pašto siuntinius. Kartės 
buvo tuojau po Įvykusio plėši
mo 'suimtas, tečiau bevežant 
jį teisman į Cairo, III., jis bu
vo pro vagono langą ištrukęs.
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Svetimų partijų politinių prane
šimų netalpiname. Todėl nedė
sime ir jūsų pranešimo.

Krikščionim^ nebeilgas vieš
patavimo laikas Lietuvoje. 
Mums, gyvenantiems Amerikoj 
ir pratusioms prie amerikoniš
kos politikos, tiesiog nėra sui- 
prantama, kaip eina politika bei 
rinkimai kituose kraštuose, o 
ypatingai Lietuvoje, apie kurią 
mes taip daug kalbome, rezoliu
cijas rašome ir karts nuo karto 
pasiunčiam dolerį kitą savo, vien
minčiams.

šiais metais man tenka lanky
tis Lietuvoje ir ten bebūnant at
eina rinkimai į Lietuvos savi
valdybes, t. y. į miestų ir vals
čių tarybas .(city councils).

Apie pradžią rugsėjo Įvairių 
partijų, partijėlių ir grupių va
dai stengiasi gaut užtektinai 
parašų ir kandidatų į savus są
rašus. Tie du klausimai čia yra 
svarbus, o ypatingai pastarasis 
nes mat Lietuvoje prieš: rinki
mus kiekvienas šiek tiek prasi- 
trinęs žmogus stengiasi sutverti 
“partiją” ir save pasistatyt pir
muoju, kad patekus i išrinktuo- 
s,iu,s. 13e to, rinl<imžxis
•Lietuvos krikščionys jau nebe
labai pasitikėjo savo avelėmis, 
tai kad nepraradus s&vo pirmes- 
niųj-ų pozicijų įsakė įvairiems 
špitolninkams, zaikfristi jonams, 
blaivininkams (kurie valstybinę 
naikiną) moterų užtarytojams, 
žodžiu, visoms davatkoms ir špi
tolninkams sutvert po partiją 
piliečių balsam# žvejot. Tokiu 
bildu Kaune buvo sudaryta 26 
sąrašai. Panevėžyje 19. Kitose 
vietose irgi tam. panašiai. Prieš 
rinkiminė agitacija ėjo gana į- 
vffiri, — vietomis butą daug i- 
sikarščiavimų. Šiauliuose net 
kariuomenė buvo pašaukta. 
Viešvienuos kun. Dagilis, Sei
mo narys, pradėjo šaudyt už tai, 
kad minia neklausė jo prakalbų. 
Bet reikia pasakyt, kad visi tie 
incidentai didesni ar mažesni 
įvyko ačiu krikščionims. Mat, 
kada žmones susirenka į mitin
gą pasiklausyt socialdemokratų 
arba valstiečių liaudininkų kal
bėtojų kalbų, tai krikščionys, 
pasitaikius progai, lipa ant bač
kos ir pradeda save girt. Minia 
tuojaus juos verčia nuo bačkų 
ir neleidžia jiems kalbėt. O tada 
krikščionys šaukiasi policijos bei 
kariuomenės /pag'elbos,' kad iš
vaikius susirinkimą.

Be prakalbų ir mitingų nema
žai buvo išdalinta agitacinės li
teratūros, o gausiausia už visus 
jos išdalino krikščionys bei bol
ševikai, pasislėpę po įvairiais 
sąrašais. Krikščionių dideliuose 
plakatuose buvo nupiešta vie
nuolynai ir bažnyčios, tik truko 
karčiamos, o tai būt pilnai ata- 
tikę jųjų traicei.

Federacija Panevėžyje buvo 
įtaisius ant kampų elektros švie
sas agitacijai už savo kromelį. 
Raudonos šviesos raidėmis už
rašyta “L. D. F. Balsuok už 
No 12”.

O tuoin tarpu priešingų parti
jų agitacija buvo trukdyta Įvai
riais budais kaip tai neduodant 
leidimų susirinkimams laikyt, 
areštavimais, uždraudimais s-d. 
ir v-1. atsišaukimus platinti. O 
tai buvo svarbiausi atsišauki
mai, kur buvo išspausdinta par
tijų platformos, žodžiu, rinki
mų kampanija priešingų partijų 
trukdyta visu frontu. Be to, 
priešingos * parti j os (socialdemo
kratai), neturėdami išteklių, vi
sai mažai tepaskleidė agitacinės 
literatūros, o taipgi daugely vie
tų nei susirinkimų negalėta at
laikyta, tai dėl valdžios trukdy-’ 
mo, tai dėl stokos darbuotojų.

Bet žmonių žymi dalis kryps
ta kairiųjų partijų pusėn. Dau
giausia laimėjo šiuose rinkimuo
se, Socialdemokratų Partija, o 
daugiausia pralaimėjo federan
tų ir bolševikų. Daugely j vie
tų socialdemokratai turės imt 
valdžias į savo < raukas, k, t. 
Siiauliįidse, Mažeikiuose; Kybar
tuose ir. kitose vietose? O dauge
ly] vietų socialdemokratai turės 
sudaryt blokus su valstiečiais 
liaudininkais.

Iš šalies žiūrint net stebėtis 
reikia tokiais laimėjimais su

krikščionys prieitų 
savo viešpatavimui, 

lietuviai šiek

Antradienis, Sn«lin 1004 

taip mažu pasidarbavimu 
taip žiaurų 
gu priešą.

Greitai 
liepto galą
jeigu Amerikos 
tiek paremtų savo vienmiilčius, 
o ypatingai socialdemokratus.

—P. B. Balčikonis.

Politinės organizacijos ir 
partijos Lietuvoje

šiuo me- 
Lietuvoje

Kaunas, spalių 4. 
tu nepriklausomoje 
veikia gana daug politinių or
ganizacijų bei partijų, kurių 
krypsnis daugiausia yra kleri
kaliniai buržuazinis. Neminint 
visokių ten pavasarininkų, atei
tininkų-ir kitų joms panašių or
ganizacijų bei partijų, aš čia
plačiau noriu pakalbėti apie
darbininkiškas organizacijas.

Iš darbininkiškų organizacijų 
labinus pažymėtinos tai Social
demokratų Partija, Darbo Fede7 
racija ir bolševikiškų komunis
tų partija. paminėtųjų tirijų 
darbininkiškų organizacijų Lie
tuvoj dabartiniu metu tvirčiau
siai stovi Lietuvos Socialdemo- 
ki'atų Partija. Socialdemokratų 
partija nariais ir jai prijau
čiančiais yra tai labiau politiniai 
susipratusi ir apšviestesnė pro
letariato dalis. Gi Darbo Fede
racijoj ir komunistų partijoje 
dalyvauja visokie atsilikėliai ir 
demoralizuotas gaivalas. Kiek 
tenka patirti, tai prie Darbo Fe
deracijos darbininkai šliejasi 
ne idėjiniai iš savo įsitikinimo,, 
bet daugiau dėl savo kailio —- 
tos pačios dienos reikalų asme
niniais išrokavimais. Mat, Dar
bo Federacija, kaipo krikščio
nių demokratų partijos padaras, 
yra remiama dabartinės val
džios, todėl daugelis darbininkų 
ir valstybės įstaigų tarnautojų 
rašosi į Federaciją, tikėdamies 
sau karjeros.' Tik dėl tos aplin
kybės minėtai organizacijai ligi 
šiol neblogai sekėsi — visur tu
rėjo nemažai savo narių, kurių 
nemažai yra ir gelžkeliečių, o 
ypač daug federantų buvo Kau
ne ir Šiauliuose. Tačiau pas- 
kiailsiuoju laiku Darbo Federa
cijos autoritetas labai nupuolė 
ir pastebimas darbininkų nuo 
Darbo Federacijos atsimetimas 
ir masinis pakrypimas prie 
cialdemokratų. Darbininkų 
Darbo Feder. atsimetimą 
kiaušiai įrodo paskutiniai
kimai į naujas Savivaldybes 
kaip pavyzdžiui Šiauliuose ka
me iki šiol darbininkuose fede- 
rantai turėjo didelę įtaką, šiuo
se rinkimuose į Miesto Savival
dybę jie tepravedė vos 2 atsto
vu, o socialdemokratai pravedė 
net 19 atstovų. Kaune irgi tas 
pats, nes nežiūrint į tai, kad čia 
federantų randasi centralinis 
lizdas vienok jie teįstengė pra
vesti taipgi tik 2 atstovu, kuo
met socialdemokratai pravedė 8 
atstovus. Nedaug; gdfiau fede- 
rantai rinkimuose laimėjo ir ki
tur.

Kiek tenka patirti, toksai 
Lietuvos darbininkų nuo Darbo 
Federacijos tiek staigus ir ma
sinis atsivertimus Įvyko svar
biausia dėl pablogėjimo darbi
ninkų ekonominės padėties. Mat, 
paskutiniuoju laiku iš priežas
ties finansinio krizio iš niekurių 
privatinių ir valdiškų įmonių at
leido dalį darbininkų ir juos 
atleidžiant Darbo Federacija ne
užsistojo, o iš jos darbininkai 
tikėjosi sau paramos. Ir dėlto 
jie pasijuto apvilti ir per tai su 
pasipiktinimu nuo jos atsimetė. , 

Su komunistais ir gi yra tas 
pats, kaip ir su federantais. Su 
bolševikais bendrauja palys tam
sieji gaivalai, kurie nepajėgia 
atskirti tikrenybės nuo nesą
mones, kiti papirkti rusų pini
gais ir tie, kurie įsigalėjus Lie
tuvoje bolševikams tikisi tapti 
komisarais ir kitokiais krašto 
valdovais. Bet kadangi Lietu
vos liaudžiai yra gerai žinoma, 
ką jie yra davę Wšei mini j įkan
dami Rusijoje, tai bolševikų Įta
ka platesniuose žmonių sluogs- 
niuose netiktai kad ne didėja, 
bet kasmet mažėju. Pavyzdžiui, 
ir pačiam Kaune, kame yra su
sispietę visos geriausios jų jė-

priesagos ir turi savo slaptas spaustu
ves betgi buvusioje Miesto Sa
vivaldybėje jie dar turėjo savo 
7 atstovus, o jau Į šią beprave
dė tik 4 atstovus, gi Šiauliuose 
tepravedė tik 3 atstovus ir t.p.

Taigi iš paskutiniųjų dienų 
dayinių matome, kad Lietuvos 
proletariatas aiškiai supratęs 
federantų ir bolševikų vilius 
stengiasi nuo' jų nusikratyti ir 
rasti tinkamesnius savo reikalų 
gynėjus. Todėl Liętuvos Social
demokratų Partijai atsidaro pla
tus kelias proletariato organi- 
zuotės ir švietimo srityse. Tik 
reikia didelio sugebamo ir gero 
pasišventimo, kad tinkamai pa
sinaudojus pereinamojo momen
to gera proga.

—Lietuvos darbininkas.

ki
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Skausmai, 
mėšlungis

.flUL »■ W iilt og
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*

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

SEVERA’S
GOTHARDOL

♦

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

Kaina 30 ir 60 centai.

Gaunami bent aptiakoje.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, ICVVA

*
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NORT 
—LLOYD — 

švęskite Kalėdas Namie
Važiuokite per Bremeną laivu 

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

Išplaukimai 
Lapkričio 4, 15, 27.

Gruodžio 11. 
Puikus trečios klesos kambariai 
| Nopiliečiai, kurie gryš j 12 1

* | mėnesių, neturės jokio var- ) 
Į_go sugrįžimui į Ameriką. |

j Speeialė kaina nuo Bremeno' 
iki Kauno.

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

Arba prie vjetinių agentų.

RMAN

IN LIETUVA

GERA NAUJIENA! Naujos S. 
V. tiesos daleidžia jumis atlankyti 
savo tėviškę apie metus laiko ir at
važiuoti atgal į Jungtines Valsti
jas be įskaitymo į kvotą.

Musų dideli laivai, MAJESTIC, 
didžiausias pasauly, OLYMP1C, 
H0MER1C, BELGENLAND, LAP- 
LAND, MINNEKAHDA, ir t, t. 
greitai perveža į Cherbourg, South- 
ampton, Antvverp arba Hamburgą. 
Daug išplaukimų kas savaitę.

Visi musų trečios klases pasažie- 
riai yra talpinami j uždaromus pri- 
vačius kambarius po 2, 4 ir 6 žmo
nės. Yra teikiamas patogumas, 
geras maistas ir mandagus patar
navimas.
r

KALĖDINĖ EKSKURSIJA 
LIETUVON

Asmeniškai prižiūrima musų 
atstovo ant didelio laivo OLYM- 
PIC ,Gruodžio 6 iš New Yorko.

^Klauskite apie tai dabar.

Pasimatykit su musų vietiniais 
agentais arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE 
AMERICAN LINE

S. State St., Chicago, Iii.127
±3

Geriausia kvapsnis

VVennersten s

^NNFRSTE^

lengviausiai prirengi
(Virinkit 15 minutų)

Apyniai ir salyklus
vienam Rene. Klauskit

iitsu nprdavėio

Boheinian Blend
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CHICAGOS
ŽINIOS

Suėmė plėšiku saiką
Plėšikais vadovavo jauna 

mergina.

Kada jauna Evelyn Kruegcr, 
17 metų nusibodo dirbti už -ma
žą algą nedidelėj sankrovėlėj, 
ji suorganizavo plėšikų saiką iš 
jai pažystamų jaunuolių ir pra
dėjo veikti — apiplėšfnėti žmo
nes gatvėje. Ji paprastai sto
vėdavo ant gatvės ir pradėdavo 
flirtą su praeiviais, paskui juos 
nuvesdavo jai žinamon vieton 
ir ten juos apiplėšdavo. Kada 
tuo mažai pasipelnydavo, tai ei
davo piešti seifus, o ji būdavo 
tada sargas. Plėšimais- visgi jie 
daugiau uždirbdavo pinigų, ne
gu teisingu darbu ir tankiai ap
silankydavo 
i kabaretus 
gražiai, tai 
mobilius.
vogė vien pasivažinėjimams ir 
paskui juos pamesdavo kada jie 
bųdavo nebereikalingi.

. Bet kaip kiekvienas plėšikų, 
ilgainiui pakliuvo į policijos na
gus ir Evelyn. Ji pakliuvo ir 
•tuojaus prisipažino prie kaltės 
iv taipjau išdavė savo draugus, 
kurių keturi jau tapo suimti ir 
ir^i* prisipažino prie kaltės. Vi
si jie dabar sėdi kalėjime. Eve
lyn su vUtou plėšiku rengėsi už 
savaitės apsivesti.

kabaretuose, o kad 
reikia nuvažiuoti 

pradėjo vogti auto- 
Alu tom obelius betgi

Keturi žmonės sudegė
Viena moteris ir trys vaikai su

degė drabužiams užsidegus.

Trys vaikai ir viena moteris 
užvakar žuvo liepsnose. Vieni 
žuvo bežaizdami su ugnimi, o 
kiti žuvo užsidegus drabužiams.

Walteriui Stock, 3 m., 3010 
\\'esl 42 St., labai patiko kitų 
vaikų laužas, ant kurio jis ban
dė užsilipti. Drabužiai užside
gė ir kol juos užgesinta, jis tiek 
aiMlegė, kad mirė dar prieš nu
vežimą. ligoninėn.

Sylvania Fine, 1 m., 1555 So. 
Millard Avė., prišliaužė perdaug 
arti krosnies, drabužiai užsidegė 
ir kūdikis už valandos laiko mi
rė.

Rita Lavery, 4 m., 724 VVest 
41 St., mėtė popiergalius Į su
kurtą laužų. Nuo popiergalių 
užsidegė jos drabužiai ir ant ry
tojaus ji mirė ligoninėj.

Mrs. Wiljielinina Sienians, 87 
m. amžiaus, 8803 Colfax Avė., 
turėjo įprotį kasdien atsikėlus 
anksti ryte su žvake apeiti vi
sus namus, nuo rūsio iki pasto
gės ir apžiūrėt ar nėra kas pa-j 
liesta. Matyt, jai bevaikštant, 
ji su žvtlke uždegė durų užlai
das, o nuo to užsidegė jos dra
bužiai. Kada kaiminai pašaukė 

negy-, ją rasta jau

Jauni vagiliai

Žmonės pripiatę sergėtis “bo- 
mų”, didelių, prastai apsirė
džiusių vyrų; moterų gi ar vai
kų visai nepaiso.

Ona Liplinskienė, 821 W. 34 
St išsirengė į banką, kad pasi
dėjus, kiek, nors pinigų, kurie 
atlikę nuo gyveninio. Išėjusi, 
ties namu, ant šaligatvio, laiky
dama savo krepšelį rankoje, kal
bėjo su savo drauge. Kur buvęs, 
kur nebuvęs, apie 14 metų vai
kas tik čiupt krepšelį. Laimė, 
kad buvo senas krepšelis, kuris 
truko ir visi pinigai ant šaligat
vio pabiro. Jaunam vagiliui 
nebuvo laiko rinkti jų, ’pabijojęs 
pabėgo viėn. Liplinskienė per
sigandusi po valandėlės susirin
ko visus pinigus* Tas vaikas 
buvo putėm ylas Armpur mo
kykloj, kuris kai kada pasilieka 
dienos metu pasipinigauti.

?*—Rep. f

Kuris chicagiečiy turtin- pie?klinikas ir nereikalaujama' 
f iyioiioioo 1 klinikos leidimo. Bet sveikatos

^idlJuldu 'departamentas ir kiti atgaleiviai
------------ 'ir dabar nerimsta ir rengiasi į-

Federalinė valdžia paskelbė nešti miesto tarybon reikalavi- 
kiek kuris šiemet sumokėjo takf mą tą raštinę uždaryti kaipo 
sų. Knygos’yra atdaros ir kiek- kenksmingą “visuomenes tvar- 
vienas gali pamatyti kiek kuris kai.” Įstatymai teikti pamoki- 
asmuo ar korporacija sumokėjo nimus1 apie gimdimų kontrolę 
pinigų takiais. '

Iš chicagiečių daugiausia tak
sų sumokėjo Marshall Field ir 
kramtomosios gumos karalius 
\Vm. VVrigley, Jr. Abudu su
mokėjo apie po milijoną dolerių.

Iš korporacijų daugiausia su
mokėjo Standard Oil Co. of In
diana, Pullman Co., Crane Co., 
Marshall Field and Co., Com- 
monvvelth Edison Co., C. B. & 
0. geležinkelis, American Steel 
Foundrjes Co. ir Illinois Central 
geležinkelis. Jos viybs sumokė
jo kiekviena virš nuli jono dole
rių. Į
- Paskelbimas taksų mokėtojų 
sąrašo parodė, kad niekurie, ku
rie skaitėsi gana turtingi, moka 
taksų mažai, o kiti, kurių nė 
neskaityta perdaug tortingais, 
moka daug daugiau. Bandoma 
juos teisinti tuo, kad daugelis 
ąplaikę nuostolių, ar davę lab
darybei, kuriuos atitraukė iš 
savo uždarbio, ar turi sudėję pi
nigus Į tokius bonus, už kuriuos 
nereikia mokėti taksų.

Valdžia tikisi, kad paskelbda
ma taksų mokėtojus galės su
sekti tuos, kurie nuo taksų mo
kėjimo išsisukinėja. Jei to ne
bus atsiekta, tai veikiausia se
kantais metais tokis sąrašas ne
bus skelbiamas, nes jis iššaukė 
didelių protestų, kadangi nė vie
nas nenori, kad kiti žinotų jo 
turtą — esą tai jo privatinis rei
kalas, kurio neprivalo žinoti ki
tas.

raštu draudžia, bet nieko nesako 
apie teikimą tų žinių gyvu’ žo
džiu. Todėl \ ir norima pravesti 
toki patvaakymą,. kuris draustų 
ir žodžiu teikti tuos nurodymus, 
pasiremiant teismų patvarky
mu, kad miestas gali uždrausti 
kenksmingas profesijas. -

Lygos prezidentas: yra prof. 
James A. Field.

. Dideli kiškučiai
Lietuviški degtukai

goję tarpe lietuvių ru- 
pradėta plačiai varto- 

Vardas 
su gar- 
parašu: 
Žmones 

“Nors

kytojų
Ii lietuviški degtukai, 
degtukų yra “Saulė,” 
vėžio paveikslu ir 
“’Made i n Lithuania.”
giria degtukus ir suko: 
gerų degtukų gaunaime iš Lie
tuvos, kurie' išgarsins Lietuvos 
vardą.” I

Rado kūdikio lavoną
1\> sąšlavomis alėj užpakaly 

2918 Emerald Avė., liko rastas 
dviejų mėnesių kūdikio lavonas. 
Koronerio nuomone, kūdikis li
ko pasmaugtas ir jo lavonas ten 
išgulėjo apie porą dienų. Poli
cija j ieško kūdikio motinos, bet 
ikišiol jos nesurasta.

Naujos mados vagilės
Jau atsirado nežinia keno 

išrastas naujas būdas pasipi
nigauti. Tankiai matydami 
gražiais automobiliais važiuo
jančius vyrus, kalbinančius pa- 
vežyti merginas, išnaudojo 
progų. Atsirado merginos, ku
rios netik sėda j “spoi^ų” au
tomobilių, bet pačios prašosi 
pabuvusių, vedusių žmonių, 
kad pavežytų. žinoma, važiuo
ja vienas sau kokis biznierius, 
įimtas, nieko blogo 
dainas, žmogus 
veidę pavežyti. 
v us prie daug 
veide” pradeda 
g'Ų-

—-Duok man 
aš rėksiu, kad 
blogais norais!

žmogus išsigandęs, bijoda
mas gėdos, duoda pinigus, kad 
tik ji tylėtų ir liptų lauk iš jo 
vežimo.

Tada jau jis ne už pinigus 
nieko nevežys.

nemany- 
priima skaist
is iek pavažia- 

žmonių, “skait- 
prašyti pini-

$50, o jei ne, 
tu mane veži

PERMAINOS SEARS-ROE- 
BUCK CO.

Lietuvių Rateliuose. o»t"¥ chieagoj
Po lietuviškąją Ghicago 

besidairant

Kalbės 
Mont-

• Jų ciceriečiai nėra gir- 
per keletą inueitų, lodeJ, 

kiekvienas norės juos

Ateinantį ket vergą (aceroj 
bus labai svarbios prakalbos 
Linos ybės svetainėj
d.d (irigaitis ir Dr. 
vidiv. 
dėję
žinoma, 
išgirsti. O ir kalbės apie svar
bius dalykus -— apie besiarti
nančius rinkimus ir apie abel- 
ną darbininkų judėjimą Euro
poje. Visi cicerieičai-cicerietės 
bukite šiose prakalbose ir sa
vo draugus pakvieskite ateiti Į 
jas.

§
Bridgeporte jaunas, vos 16 

metų amžiaus sulaukęs, Jonas 
Daukšas (kuris klaidingai ang
lų laikraščių vadinamas Dan- 
kum) pašovė du jaunus lenku
čius ir pats krito nuo policis- 
to kulkos. Nežiūrint savo jau
nystės jis jau ne kartų yra sė
dėjęs pataisos namuose. Jo 
jaunesnis brolis irgi seka to- 
Tnis pačiomis pėdomis ir gali, 
paaugėjęs, susilaukti tokio 
likimo. Kas čia kaltas?

§
Tėvas sakosi negalėjęs

valdyti savo sūnaus ir dabar, 
sūnui žuvies, jis nereiškia di-» 
delio gailesčio — esą dabar 
busią geriau. '•

pat

su

Chicagiečiams reikėtų išank- 
sto pasirūpinti “Dainų švente” 
sekančiais metais. Kada atvyks 
kompoz. A. Vanagaitis, reikėtų 
su juo pasitarti ir sujungus mu
sų vietines muzikos pajėgas or
ganizuoti šventę. Komp. A. Va
nagaitis tuo reikalu yra rašęs 
nekuriuose laikraščiuose ir 
mums vertėtų pirmiems'iškelti 
tą obalsį ir ji vykdyti. į Meno 
Rėmėjų Komitetas privalėtų pa
galvoti apie tai.

'kentėjo skausmus
PER METU EILES

Mrs. Jahr galutinai pasvei
ko nuo Lydia E. Pinkham’s 

Vegetable Compound.

Hovvard Lake, Minnesota. — ’Aš 
yašau ir duodu jums žinoti, kad aš iš-

nekenkia nei vienam, 
t II esančiam geroje fiziškoje

padėtyje. Uilaikyk savo 
rf tvirtumų masažuodamasJ savo muskulus kiekvienų
4 vakarų einant gulti. USsi-

trinkite gerai su senai 
MI žinomu Ir patikėtinu

Įreg. S. V. į 
Pat. Ofise, l

DZIMDZLDRIMDZI 
CHICAGOJ.

--—į 
tikrų šaltinių gavome pa-Iš

tirti, kad artistai iš Lietuvos su 
“Dzimdzi-Driindzi” vodeviliu 
žada būti Chicagoj pirmose die
nose gruodžio mėn.
Jų vaidinimai labai - mėgiami 

publikos ir visur kviečiami kar
toti. Chicagoj, jie žada apsisto
ti ilgesniam laikui ir čia suruoš
ti keletą didesnių veikalų su dai
nom^ ir muzika.

Musų publikai patinka “Dzim- 
dzi-Drimzi” vodevilis dėlto, kad 
jis yra muzikalis. Daug dainų 
dainuojama.

vartojau keletą 
butelių jūsų gy
duolių į paskuti
nius 3 mėnesius ir 
suradau, kad jos 
yra labai geros. 
Aš turėjau skaus
mus ir kitus ne
smagumus mote
riškų ligų ir nega
lėjau dirbti jokio 
darbo. Pamačiu

sį si jūsų apskelbi
mą laikraščiuose, aš nusprendžiau pa-; 
bandyti Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compound. Aš gavau gerus re
zultatus nuo jų ir aš dabar galiu dirb- ’ 
ti savo namų darbą. Aš turėdavau 
daug skausmų, bet po vaitojimo gy
duolių, aš pasiliųosavau nuo skausmų; 
nuo kurių aš kentėjau per keturis 
metus. . Aš rekomenduoju Vegetable 
Compaund savo draugams ir manau, 
kad mano laiškas bus jums geras at- 
spaudininvui”. — Mrs. Jannie Jahr, 
R. R. No. 2, Box 81, Howard Lake, 
Minn.

IftVENG
/ ■ Į KITI', nuovar-
/ l iMf1 8^0' skaudamų

\\ /flnS muskulų ir
• diegiančių pe-

VK čių- b"k,t
tvirtu ir svel- 
ku, tuomet 
i°kis darba8 
jums neifiro- 
dyn niekuomet 

persunkus. Nei viena atsargi Mmyna ne
gali būti de bonkoH fiito linimento. Nėra 
tikrasis, jei neturi INKARO valsbaženklio.

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

spaudinimviALPA
(Tąsa ant 6-to pusi.)

Galima pada
ryti turtingą 
gerą
Mes turime vi
sus kitus 
nius ir 
ir skystimų 
sutikimus. Klau

Bohemian Importuoti Apyniai 
Ssnlvlrlii cnf»ia (W) ' SU

skite jūsų gro- 
serninko.

UŽSISAKYKIT IR SKAITYKIT LIŲ- 
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. ŠVIET. KNYGYNAS, 
3106 S. Halsted St. Chicago, III.

Dept. 2.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Bridgeporte nii? vienas tokis 
Dlaukšas yra. Tokių vaikų yra 
gal šimtai? Jie turi savas šai
pas, puola gyventojus gatvėje, < 
laužiasi j namus. Daugelis, jau • 
sėdi kalėjime. Tayp jų yra dau- « 
gąlis lietuvių. Jų tėvai irgi 
skundžiasi, kad n^ali suval- : 
dyti, bet kaip jie gali suvaldy
ti juos, jei nesuvaldo net 
12 metų vaikų?

10-

lielu- 
am- 

vagi-

STANISLOVAS TUGAUD1S

Rytoj įvyks Sears-Roebuck 
Co., kpr dirba daug ir lietuvių, 
direktorių) susirinkimas, kuria
me bus padaryta svarbių per
mainų kompanijos viršininkuo
se. Kompanijos prezidentas 
Julius Rosenvvald pasitraukia ir 
jo vieton bus išrinktas Charles 
M. Kittle, vyriausias Illinois 
Central geležinkelio vice-prezi- 
dentas. Taipjau Sears-Roebuck 
viee-prezidewtu bus išrinktas 
R. E. Wood, kuris nesenai pasi
traukė iš panašios vietos Mont- 
gornery Ward and Co.

Kodėl Rosenwald pasitraukia 
— neskelbiama. Pats Kosen- 
vvald tik tiek pasakė, kad našta 
darosi perdaug supki.

Kittle paeina iš paprastų dar
bininkų. Dar vaikus būdamas 
jis nešiodavo vandenį dirban
tiems prie pravedimo bėgių dar
bininkams. Vėliau jis patapo 
telegrafistu, bet nepaliovė mo
kintis ir greitai pradėjo kilti, 
taip kad dasikasė iki vyriausio 
vire-prezidento vietos. Visą sa
vo amžių jis dirba prie^vieno ir 
to paties geležinkelio — Illinois 
Central. Jis yra 44 metų am
žiaus.

Bridgeporte yni pilna 
vių vaikų, 10—12 metų 
žiaus, kurie jau užsiima 
liavimu ir kitokiomis niekdary-
bėmis. Jų tėvai netik nieko ne
sako, bet dar giriasi, kad jų 
vaikai yra “smarl.” Jiei šitokie 
vaikai- yra nevaldomi, tai pa
skui jie tikrai pasidarys “no 
sxi,Va Įdomi” ir nu(eis' Daukšos 
pėdomis, o gali ir tokio pat li
kimo susilaukti.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 26; 1924, 6:20 vai. po pie
tų. Ligonbuty, ,59 metų 
amžiaus. Išgyveno Amerikoj 
20 metų, vedęs. A. A. Stanis
lovas paėjo iš Lietuvos, Kauno 
rėd., Šiaulių ap 
stelio. Paliko dideliame nuliū
dime du sunu: Antaną ir Alek
sandrą. Lietuvoj moterį Sko- 
lestiką, po tėvais Lapinskaitė, 
ir 5 dukteris. Kūnas pašarvotas 
4443 So. Wood St., Laidotuvės 
įvyks ketverge*, spalio 30 iš na
mų 8:00 vai. ryto, bus atlydėtas, 
į šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą, po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kay 
zimiero kapines. Nuoširdžiai 
kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažystamus atiduoti pas
kutinį patarnavimą ir dalyvauti 
šiose laidotuvėse.

Nuliūdę sunai.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Yards 1741.

Alpa Malt Ertract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104 
v ......... i ............ ..... ,illw.y

Palengvins akiu įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
lump, ’'skaudamų akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Sjiecialė 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir ayeščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Net!. 10 p. p- 

1545 West 47thSt.
Phone BoųleVhrd 7589

Užvenčio mie-

Rusiškos ir Turkiški 
Maudynės 

Atdaros dieną ir naktį.
Vanos, lietaus ir marių druskos 

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

Specialus rusiškos maudynes dėl 
moterų seredoms. 1

Z. SAPERSTEIN & SONS 
Savininkai

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

Phone West 1511 Chicago, 111.^

Physical Health Institute
’ DR. VELONIS, Ph.

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

4204 Archer Avė., Chicago, III. 
Brighton Park, 2-rų lubų, Rumąs 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų, i

Telephone Lafayette 4543 l 
.   . ----------------------- ——

Nori uždaryti gimdimų kontro- 
rolės raštinę.

Nesenai gimdimų kontrolės 
lyga atidarė savo raštinę 308 N. 
Michigan Avė., kur ji teikia gy
dytojams nurodymų kaip kontj 
rokuoti gimdimus. Prieš kiek 
laiko ta pati lyga bandė atidary
ti gimdimų kontrolės kliniką, 
kiuri, teiktų reikiamų žinių tė
vams, bet sveikatos depąrtariien- 
tas statė visokias kliūtis, taip 
kad reikėjo kreiptis teismai!! ir 
dabar byla tebėra apeliacijų, tei
sme. Tada sumanyta duoti nu
rodymus tik daktarams ir už Naujienų kablegramų 
nedidelį atlyginimą, taip, kad sistemą.

Norėjo $10,000 — gavo 
tik vieną centą 

atgal susitiko aid 
ir moteris. Nė iš 
ištiko kivirčiai ir 
p-iai ‘;Es” kriste-

Trys metai 
gatves vyras 
šio, nė iš to 
tūlas p. “ša” 
Įėjo sijoną ir su delnu plekš
telėjo j sėdamąją. “Es” užsi
rūstino ir p. ‘<šą” patraukė 
teisman rcikalaudiųha už sa
vo garbės įžeidimų ir sijono 
pakėlimų $10,000.

Provojosi per tris metus ir 
šį mėnesį laimėjo teismų, 
sėjas nusi>rendė,;kad p. 
turi užmokėti p-iai “Es1 
ną centų;., 
džiaugiasi, kad nors kartų 
sėjas ) protą atėjo.

_ vie-
. Bridgcporto vyrai

i tei-

Moterims pavojus
Kai kurios moterys pripra

to nešioti užsitraukę savo ke
puraites ant akių, 
skersai gatve 
kaip atsiduria po 
liais. C 
mados, jos mano. —Rep.

Eidamos 
nė nepamato 

automobi- 
(ieriaiks iš svieto, negu

DAILĖS INSTITUTE

Spalio 30 d. Dailės Institute, 
prie Michigan Avė., prasidės di
delė ir turtinga 37-ta metinė A- 
merikos skulptorių ir piešėjų 

► kurinių paroda. Artistams bus 
duodamos dovanos, kurių vertė 
siekia arti $6,000.

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais įžanga nemoka
ma

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės

tėtfai geidžia savo vai- 
tokio | likimo? Jei negei- 

jie turi pratinti vai- 
gerų darbų ir akylai 
kad jie nieko pikto 
Jei ir akylai auklė-

lai
kams 
džia, 
kus prie 
pridaboti, 
nedarytų.
jaut ir tai prie esančių Bridge 
perto aplinkybių sunku išauk 
lėti gerus vaikus, 
kalbėti 
mų ?

tai ką jau 
apiie palaidą auklėji-

gražioj Aukuru Park
7832

Eyioj 
Mason Temple svetainėj, 
Union Avė., bus SLA 134 mo
terų kuopos balius. Rengėjos 
sako, kad tai bus nepaprastas 
balius, su Įvairiais siurprizais. 
Puse pelno skiriama SLA naš
lių ir našlaičių fondini. Verte 
tų kiekvienam gražių šokių 
mėgėjui atsilankyti j tą balių.

§
SLA našlių ir našlaičių fon

das yra svarbi įstaiga. Fondas 
šelpia našles ir našlaičius ir 
kiek galėdamas gelbsti juos 
nelaimėje ir varge esant. Daug 
šidĮpiamųjų yra ir Chicagoj. 
Kad fondas turėtų daugiau pi
nigų, žinoma, jis dar daugiau 
galėtų nuveikti ir daugiau pa
gelbėti vargstančioms našlėms 
ir našUičiams.

VLADISLOVAS KLUMBIS’

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 26 d., 1924, 9:10 vai. va
kare, 32 metų amžiaus, neve
dęs. Išgyveno Amerikoj 15 
metų. A. A. Vladislovas paėjo 
iš Lietuvos Kauno riki., Taura
gės ap., šviekšnos miestelio. 
Tarnavo Amerikos kariumenei 2 
metu. Paliko dideliame nuliū
dime Lietuvoj: Mptiną, dvi se
seris, Emeliją ir Moniką ir du 
broliu Andriejų ir Antaną. Ame
rikoj seserį Oną ir švogerį Joną 
Rokaitį. Laidotuvės atsibus se- 
redoj, spalio 29 dieną 1924 iš 
namų 2511 W. 71 St., 8 vai. iš 
ryto į Nekalto prasidėjimo Pa
nos Marijos Bažnyčią, o po pa
maldų j Šv. Kazimiero Kapines.

Nuoširdžiai prašome giminių, 
draugų ir pažįstamų dalyvauti 
laidotuvėse.

... Nuliūdę lieka
Sesuo Ona, 
švogeris Jonas Rokaičiai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp, telefonas 
Boulevard 5203.

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be ęOfl Be 
Peilio* 6 U Skausmo

Kiekvieną savaitę vis skirtingas 
žmogus pasako jums per šį laikraš
tį, kad aš išgidžiau jį nuo rupturos\ 
Jei jus turite rupturą, išsigydykit ten 
kur kiti išsigydė. Suraskite faktus 
ir jus pamatysite*, kad kiekvienas 
žmogus kuris jums pasako čionai apie 
jo išgydymą, sako jums tikrą tiesą.

Skaitykit ką M. Aumer .sako:
“šeši metai tam atgąl aš įgavau 

ruptūrą nuo kėlimo. Greitai po to aš 
turėjau operaciją, su peiliu, bet neiš
gydė mane per ilgą laiką. Mano rup- 
tura atsirado. Aš nenorėjau kitos 
peilio operacijos. Aš kalbėjau su sa
vo draugu Williams Burmeister kurį 
Dr. Flint buvo išgydęs iš dvigubos 
rupturos ir jis patarė man pasinau
doti Dr. Flint gydymu. Aš taip pa
dariau ir šiandien esu sveikas ir išgy
dytas nuo rupturos be peilio, Le skau
smo ir be išlikimo iš darbo. Aš ma
loniai rekomenduoju šį patyrusį dak
tarą kitiems”.

JOSEPH AUMER,
2230 Lįncoln Avė.

VERICOSE GYSLOS $25
• Aš taipgi gydau pasididinusias ko
jų gyslas mano paties .budu, be peilio, 
be skausmo, be sirgimo, saugiai ir 
tikrai.

Dr. E. N. Flint
322 So. State Št., 5 augstas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 po 

pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:80 p. n., nedeliondi. uždaryta.

Complete in Itself

Moterys visuomet yra mie
li aš irgi n ges nes. Jomis daugiau
tenka vargo matyti ir todel jos 

i greičiau užjadčia i vątge esąn-' 
tieiftsį' št-aii kąd iK SĮpAH34? mio- 
terų kuopa’. J i/į pi rmutinė f atsi- 
imine apie šiušios \ -ir auišlaičius > 
ir rengia balių, o vyrų parei
ga nors savo atsilankymu pa-' 
remti gerų darbų.

—Vkšintiškis.
‘ ' -a " ■ r

“Hemstitching" Krautuve 
3448 S. Halsted St.

Įvairių apatinių aprėdalų (lin- 
gerie), pančakų, mezgimui siū
lų ir visokių reikmenų moterims

f—--------------------------------------------------- ----------—

Phone 'Boulevard 9611
! - A. K Al RiS. ;J

Murinimo* ii" būdavo limo' gencralis 
KONTRAKTORIUI 
3352 Sb. JJalstėd ‘Si..

Namai 3356 Lowe Ate.
I - •>

Išgalanda razor gele
žėlę be išėmimo jos iš 
kotelio. Greitai ir ge
rai. Visas setas — 

, razor su dirželiu ir 
ekstra peiliukais, $1.00 

j ir augščiau.

Wet/4utcrStroj) Razor

Jau atėjo Kultūros
■ N.0.4J.

Kaina 30c.
Gaukite Naujienose
1739 S. misted St.

Buk mandagus, neduok progos iš
sivystyti ligai. Tankiai baltis pa
gauna, skauda,galvą, užkietėjimas 
vidurių, silpnos akys, nervuotas, 
jaučiasi sustingęs, reumatiški skau
dėjimai ir t. t. Nuo ILokiųZ apsireiš
kimų reikia būt atsargus ir atei
tyj padaro daug blogo.
šiandie jum yra reikalinga pasi
matyt su cniropraktoriu ir buk 
sveikas.

Dr C Yucius, D C., Ph. C. 
2159 — 21st St. ir Lenvitt, Chicago 
Vai. nuo 10 iki 1; 5 iki 8 vai. v ak.

Telefęmas Roosevelt 8135 
Rezidencija Brunsvvick 4887

111 " i...............................   .

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka

ANIELe KAUSIU LLAS
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kneipkitčs, o 
rasite pagelbą. Patarimas dovanai.

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951

3252 So. flalstcd. Si.

-jimiTr j. jr: -i.. •_—>

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
Inkstų, pūsles ir šlapumo 11-

(Hivatiškų gydymui kambarių
Ola atėję gauna 

goriausi Ameriko- 
niškų i* TX»ope- ji
ji«kų bt/4 rydy- | ’
mo. Dickth skai- įMę 
čiu« žmotf^ U<y- 
domų kasdian per 
Dr. Rosa, Butei- 
Ida progą duoti V 
geriausį medikai j '
patarnavimą že- W
miausia kaina. To W 
kį mokestį gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei. vieuau 
lauja užmesti savo ligą

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visiška pa

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

35 So. Dearborn Street, 
kampas Dearborn ir Monro* St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augito.
Trisdešimt metą toje pačioje vietoje. 
Priėmimo kambarys L'Ki dėl vyrą, 
priėmimo kambarys 6*8 dėl motei ą 
Valandos: 1 nsdien nuo 10 ryto iki 5 

. vai. vakare. Nodėlioi 
• 10 vai., ryto iki 1 vat 

tą. Panedėlyj, ■
aubatoje nuo 10 ■vai. / /I 
Ot* 8 v»d *ahm-»

ištesėti 
uc i»ika
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Algis ir Giedrutė
Kas į tą mieląją Chicago ne

atvažiuoja? Visko čia yru, ko 
tik lietuvio širdis geidžia. Bet 
niekas neatsiranda \ savaimi, 
kiekvieną darbą prisieina atlik
ti. Štai imlkim, kad ir teatrą. 
Lietuviai mėgsta gerą teatrą. 
Bet kad davus gerą vaidinimą, 
reikia pridėti daug darbo; akto
riai net ir per ištisas naktis tu
ri vargti, mokintis iki išmoksta 
savo rolę, prisirengia prie vai
dinimo. Bet ir tai ne visiems 
vaidinimas pavyksta ir ne visi 
užganėdina publiką. Pastaruo
ju laiku teatro, srity pradėjo la
bai smarkiai veikti Keistučio 
Kliubo Dramos Skyrius. Ir jam 
ikišiol sekėsi publiką užganė
dinti, nes jis nestato scenoj nu
senusiu ir jau atsibudusių yei- 
kalų, bet stato vis naujus ir tai 
gražius veikalus.

Dabar Dramos Skyrius yra 
prisiruošęs prie naujo didelio 
veikalo iš lietuvių istorijos. Pri
sikėlė per kelis šiint. m. ilsėjęsi 
“šaltoj žemelėj” “Algis ir Gied
rutė.” Prisikėlė ne jie vieni, 
prisikėlė kartu to laiko kunigai, 
kryžeiviai ir kiti; prisikėlė visa 
Lietuva, kokia ji buvo priimant 
krikščionybę. Ir žiūrėtojai vi
są tai pamatys ateinantį sekma
dienį, lapkričio 2 d., C. S. P. S. 
School Hąll svetainėj, prie 48 
ir Donore gatvių, Town of La
ke.

“Algis ir Giedrutė” yra dide
lis veikalas, kokių Chicagoj ne
buvo statoma jau pe‘r kelis me
tus. Tai yra penkių aktų mei
liška tragedija, parašyta K. S. 
Karpavičiaus. Veikalas dar nie
kur nebuvo lošiamas, nes dar 
tebėra rankrašty.

Kiekvienas norintis pamatyti 
šį gražų veikalą, turėtų tikietais 
apsirūpinti iš kalno; tikintai jau 
pardavinėjami ir labai sparčiai 
eina, tad gali tikietų pritrukti.

Be to — vakaras yra rengia
mas labai svarbiam tikslui — 
paremti Chicagos Lietuvių Au
ditoriją. Dramos Skyrius irgi 
nori prisidėti prie to viso chica- 
giečių dalrbo, bet kad pinigų iž
de neturi, tai nutarė nors vaka
rą Auditorijos naudai surengti, 
pasitikėdamas, kad publika ji 
parems savo skaitlingu atsilan- 
kimu. O kada Auditorija jau 
bus pabudavota, tai dram ie
čiai gal ir ją nušvies, pastatyda
mi joj kokį nors gražų didelį 
veikalą. Dramos Skyrius nie
kad nerengia vakarų dėl ' sa
vo pelno; vien stengdamąsi 
duoti ką-nors geresnio publikai, 
kad ji butų pilnai patenkinta, o 
pelną, jei jo būna, visuomet su
vartoja visuomenės reikalams.

Todėl neužmirškite Dramos 
Skyriaus vakaro lapkričio 2 die
na.

Cicefroj, L. S. S. VIII Rajonas 
rengia labai svarbias prakalbas, 
kuriose daug ko nauja galėsime1 
išgirsti* ir pasimokinti.

Kalbės geriausi kalbėtojai * 
“Naujienų” Redaktorius drg. 
P. Grigaitis ir Dr. A. Montvidas.

Todėl ciceriečiai lietuviai pa
sinaudokime šia nepaprasta pro
ga, nes gal ir vėl glreit neturė
sime tokių prakalbų. Prakalbos 
prasidės kaip 7:30 vai. vakare. 
Todelgi atsilankykim ant šių 
prakalbų,- kad išgirdusi geriausių 
kalbėtojų.

— Darbininkas.
■ \ 
r —- V -

Lietuvos Teatras Chicagoj
Artisto Vaičkaus trupa.

Giedrutės Draugas.

Cicero
Senai laukiamos prakalbos.

Pas mus, Cicero lietuvius, pa
skutiniai dvejeis suviršum me
tais. kaip tik jsisteigėm nuosa
vą svetainę, atrodo nieko ne
trūksta. čia esti visokių paren
gimų — teatrų, koncertų, balių 
ir tt. Netik vietinės draugijos 
čia rengia Įvairius parengimus, 
bet ir iš Chicagos progresyvus 
draugijos mumis atlanko su vi
sokiais parengimais. Tas labai 
gerai, viena, kad mes ciceriečiai 
lietuviai turime progą susieiti ilr 
susipažinti su didesne minia lie
tuvių ir jų veikimu, o antra; jie 
mumis paremia su savais paren
gimais, randuodami musų sve
tainę.

Taigi kaip aukščiau minėjau, 
kad čia nieko netrūksta iš dailės į 
atžvilgio, bet čia ikišiol vis truk
davo gerų ir pamokinančių pra
kalbų. Kiek man teko patiYtj, 
tai ir ta spraga neužilgo bu& už
pildyta. Spalio 30 d., iLiuosy- 
bės svetainėj, 14 St. ir 49 Ct.,

1824

ir

North Sidėj
Mon tvido Aptiek oje,

VVabansia Avė.
’ I

Roselande
Tupikaičio Aptieka.

VVest Sidej
Urbono Aptieka, Leavitt 

23rd St.
Draugas, 2334 So. Oakley 

Avenue.
Metropolitan State Bank, 22nd 

ir Lęavitt St.
Town of Lake

Benošiaus Aptieka, 1616 W.
47th St.

Zolpis, Rea)Į Estate, 4603 So. 
Marshfield Avė.

Kareiva, 4537 So. Wood St.
Brighton Parke

Dr. Draugelio Aptiekoje, 4101 
So. Francisco Avė.

Cicero, III.
Jonaičio Ąptieka, 14th ir 48th 

Court.

Galop jau ir mus pasiekė, to
ji garsioji žinia, kad artisto 
Vaičkaus trupa pasiekė Chiica- 
gą. Jųjų pasirodymas scenoj yra 
laukiamas. Viskas yra priruo
šta tik laukiama dienos, — lap-l Proga, kurią ęhieagiečiai pri- 
kričio 5 d., kad lietuviai Eight valo išnaudoti ir pasidžiaugti 
Street teatre, Wabash ir 8 gat- Lietuvos artistų dai’bais. Turint 
vės, džiaugsis Lietuvos artistų tikietą iš kalno, kiekvienam vie- 
gabuniaiS. j ta yra užtikrinta, tad stengki-

Vaidinimai bus trijų įžymių- tės įsigyti tikietus kuogreičiau- 
jų pasaulio veikalų: “Sus‘imil- šia. 1 
damas,” “Petro Ųaruso” ir “Žva-i _  Bubnis.
kūtė užgeso”. j____________ _______

Idant lietuviam nereiktų prie! e e
durų grumtis, lar negavusiems, Pvri 1
tikietų; nemačius nė artistų, nė į * * 
teatro nuliudusiems gryžti na-: 
mo, patartina įsigyti tikietus iš 
kalno. .Juos galima įsigyti:

18 gatvės apielinkėje
“Naujienose”, 1739 So. Hal

sted St.
Bielskio Aptiekoje, 

Halsted St.
Dargis, Real Estate, 

18th St.

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

ar kviečia.
KASDIEN jus galite prisira

šyti prie NAUJIENŲ SPUL- 
1900 So. KOS ir turėtumėt prisirašyti 

'tuojau, jei dar nesate prisirašę. 
726 W. Dėdami kas savaitę po dolerį- 

! kitą, nei nepatėmysit, kaip suši- 
| deslt užtektinai pinigų, kad nu- 

Halsted stpit‘kus sau barnelį ar užtikri- 
l mis savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Banke, 3252

33rd St.

Bridgeporte
“Varpas”, 3251

Street.
Universal State

So. ,Halsted St.
Baltutis, 901 W.
“Naujienų“ Skyrius, 3210 So.

Halsted St.
Baks, 3301 So. Halsted St.
Stulpino ofise, 3311 So. Hal

sted St.

No. 1814. Vieno monrento suknia. 
Motinėlė gali ją pasisiūdinti Į valandą 
laiko. Tik pažiūrėk į čia pabrieŽTą 
formą. Kaip matai ji yra iš vieno 
Šmoto.

Šviesplaukei mergaitei hutų graži 
ružava, o tamsių plaukų mergaitei 
šviesiai mėlyna.

Sukirptos mieros nuo 8, 10, 12 ir
14 metų. 8 metų mergaitei reikia 
1% yardo 36 colių materijos ir 2% 
yardo karbatkų apsiuvinėjlmui.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati;

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
t789 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No...............
Mieros .... .................per krutinę

RINKIMŲ KAMPANIJA

Draugai, kurie nogėtumėte platin
ti La Follette rinkimų Agitacijos Li
teratūrą, tai galite gauti

AUŠROS KNYGYNE, 
3210 So. Halsted St., Chicago, 111.

—— t
Svarbias prakalbas. CICERO.

rengia LSS. VIII Rajonas ketverge 
.spalio 30 d., Liuosyhės svet., 14 St. ir 
49 Ctl, Cicero, III. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Šios prakalbos yra rengiamos, iš
aiškinti už ką darbininkai privalėtą 
balsuoti ateinančiuose prezidentiniuo
se rinkimuose ir apie abelną darbinin
kų judėjimą Europoj ir kitur.

Kalbės geriausi kalbėtojai — Nau
jienų Redaktorius d. P. Grigaitis ir 
Dr. A. Montvidas. /

Todelgi ciceriečiai nepraleiskit šių 
prakalbų, atsilankykit ir savo drau
gus atsiveskit, daug ko naujo išgirsit 
šiose prakalbose. — Komitetas.

Pirmas Maskaradų Balius. Ren
gia Draugija Lietuvos Dukterį) su iš- 
laimėjimais. Pirmas praisas $20 pi
nigais ir kitoniškų virš 200 dovanų 

• dei išdalinimo, [vyks lapkrikio 1 d., 
Mildos svetainėj, 3144 So. Halsted St. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Kviečia visus kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti Į musų vakarą.

— Komitetas.

Draugystė atgimties Lietuvių 
Tautos Vyrų ir Moterų rengia 
teatrą ir Čigonų vakarienę, lap
kričio 
džia 7 
sus

2 d., Meldažio svet. Pra- 
val. vakare. Kviečia vi-

—Komitetas.

Bridgeportas. — Susivienijimo 
Lietuvių Draugijų ant Bridgepor- 
to mėnesinis susirinkimas įVyks 
spalio 28 d., 8 vai. vakare, Mildos 
svetainėj, 3142 S. Halsted St. Vi
si delegatai malonėkite dalyvauti 
susirinkime, nes randasi daug svar
bių reikalų aptarti kas link užbai
gimo budavojimo Lietuvių Audito
rijos. —A. J .Lazauskas, rašt.

.... ' '• Į
uopa rengia iš

kilmingą šokių vakarą su dideliu su- 
prizu, trečiadieny spalio 29 d., Au- 
bum Park Masonic Tample svet., 
7832 S. Union Avė. Pradžia 8 vai. 
vak. Kadangi minimo vakaro pusė 
pelno skiriama SLA. našlių ir našlai
čių fondui, tad maloniai kviečiame vi
suomenę savo atsilankymu paremti 
šitą taip prakilnų tikslą. Orkestrą J. 
Bijansko. — Vak. reng. Komisija.

—
Pirmyn Mišraus Choro repeticijos 

įvyks šiandie. Visi choristai malonė
kite susirinkt laiku, bes pradėsime 
mokytis naują veikalą.

— Komitetas.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valat.)

Ar jus žinote, kad
Lietuvos importas viršija eksportą 

i Jungtines Valstijas. Ar jus žinote, 
kad jei jus sykį pradedat rūkyt Hel- 
mar Turkiškus eiga retu s jus minai 
busite patenkintas ir žinosite kodėl 
Turkiškas tabakas yra geresnis taba
kas dėl cigaretų. Kaip kiti jus 
džiaugsitės permainę į Turkišką.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
PĄJIEŠKAU brolio Jono ir Kaja- 

toųo TaloČku iš Lietuvos iš Jurbarko, 
Joąas 12 metų atgal gyveno St. Louis, 
Mo. Kajatonas 8 mąitai atgal gyveno 
Canado. Meldžiu brolių atsišaukti, 
nes turiu svarbli reikalą, žinant kam 
apie juos meldžiu man pranešti už ką 
tariu iškalno ačiū.

MRS. MONIKA DUKAUSKIENfi 
4773 Plover Avė., St. Louis, Mo.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYST®

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 Lawndale 0114.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus’ir t. t.

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

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

A. L. GOSCITAVICZ, 
(Licensed Čontractor)

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

Automobilių Malevotojas
Atlieku aukštos rųšies darbą ge

rai, greitai ir už nebrangią kainą. 
iKam reikia automobilius muilavo- 
ti — kreipkitės.

AUTOMOBILE pAINTING
SHOP 1

Pi’op. Joseph W. Ažukas 
751-753 W. 54th Place

Tel, Boulevard 0312

ISRENDAVOJIMUI
PARSIRENDAVOJA 5 modemiški

Rendos 
randasi

kambariai. Elęktnl^ guzas, 
j menesį $22.00. Kambariai 
ant 3508 S. Maple\vood Avė.

Atsišaukite
JOE BARTKUS, 
1444 W. 74th St.

Triangle 058!)

RENDA1 2 flatai po 4 ruimus, 
elektra, gera vieta gyvenimui, 
renda nebrangi. Kreipkitės j
Krautuvę. t,(

3108 So. Halsted St.

BIZNIAVAS flatas rendai su vi
sais moderniškais įrengimais, 
tas daktarui, advokatui, ar Real 
Estate; geroj biznio vietoj — 3235 
So. Halsted St. Kreipkitės. 

Wilson Shoe Store 
3235 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4062

Vykų

Ge-

DRATINIŲ FRfiMŲ 
DIRBĖJŲ

Mums reikia dratinių f rėmų 
dirbėjų, dirbimui šilkinių liam- 
pų shade frėmų. Mes mokame 
brangias ^Igas. Ideališkos dar
bo aplinkybės, nuolat darbas. 
Atsišaukite tuojau pasirengę 
dirbti.
ART LAMP MANUFACTUR- 

ING CO.
1433 S. Wabash Avė.

REIKIA darbininko 
lunch room, kuris yra dirbęs 
prie lunch ruimio.

Atsišaukite
4501 So. Paulina St.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI . NAMAI-ŽEME N AM Al- ŽEME
PARSIDUODA bųčeme ir groser- 

nfc, biznis išdirptas per daug metų, 
lietuvių ir kitų tautų apgyventa vie
ta, renda nebrangi, lysas ant 8 metų. 
Katrie norite pirkti tokj biznį, 
džiu nepraleisti šios progos.

Atsišaukite į
Naujienų ofisą 

Box 579

mel-

PARDAVlMiJT nauji mūriniai na
mai, tik dar budavojami, po 4 ir 
4 kambarius, su beismentais, bun- 
gftlovv stogai, vidus bus ištaisytas 
E agni vėliausios mados; vieta In

ai graži. Maplewoųd ir 69 Si.

Pardavimui įce cream Pario- 
rasf saldainių, cigarų ir t. t. Par
davimo priežastis — apelidžiu mies
tą. Parduosiu už mažą įmokėjimą, 
išmokėjimais.

Atsišaukite *
2607 W. 47 St.

BAIGIAMI budavoti namai, po ą 
ir 5 kambarius, ankšti bcismenlai, 
karštu vandeniu apšildomi,, aržuo- 
lo užbaigimai. Vieta 66 ir Bock- 
wcll St.

UŽBAIGTI budavoti 2 flatų po G 
ir 6 kambarius, taip pat viskas 
įrengta pagal vėliausios mados. 
Vieta 65 ir Talman. šituos namus 
parduosim pigiai ar mainysim ant 
senesnių namų ar lotų.

PARSIDUODA Groseme. Biz
nis senai išdirbta. Apielinkė ap
gyventa visokių tautų. Parduo
siu pigiai, nes turiu greit par
duoti. \

717 W. 21st PI., Chiago.

MŪRINIS 3 pagyvenimų namas, 
4, 4 ir 4 kamb., beisinontas, aukš
ta pastogė, viskas pagal vėliausios 
mados įtaisymai, vanos ir elektra; 
prekė tik $13300, cash $4000 kad 
ir mažiau.

EXTRĄ BARGENAS
Parsiduoda groseme ir visokių 

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

Atsišaukite
3443 So. Aubum Avė.

MEDINIS namas, 3 ir 4 ruimų, 
dar 1 naujai įtaisytas, yra vanos, 
elektra, prekė $5000, cash tiktai 
$1500.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katoson. geroje vietoje. Pardavimo 
priežastis — nesutikimas šeimyno
je. Sąlygos: pinigais arba Įkrcdi- 
tas. 1

919 W. 63 rd St.
Tel. Normai 8267

MŪRINIS namas po 4 ir 5 kam
barius, yra elektra, namas tik per
taisytas; prekė $4100, cash $700, 
kitus kaip rendą išmokėsite; ran
dasi 3646 S. Lowe Avė. Atsišaukit 
greit.

JOKANTAS BROS.
41138 Archer Avė., Chicago 
Tel. Lafayette 7G74

7 /

DIDELIS mūrinis, 2 Hutų namas 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2414 W. 67 
St. Tel. Prospect 1364

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių smulkmenų krautuvė, atskirai 
arba su namu. Mainysiu ant na
mo. Vieta išdirbta ir biznis gali
ma gerai daryti. Nųpirksit pigiai.

Kreipkitės:
3321 .So. Morgan St.

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalow, furnace šildomas, 
tilo vana, aržuolo trimingai, 2x6 
rafteriai, su grindimis augštas, kai
na $7500, 5628 S. California Avė.

5 KAMBARIŲ mūrinis bunga- 
lo\v, karštu vandeniu . šildomas, 
yra ugnavietė, bufetas, jinurita 
vana, uždaromi ir su sieteliais 
miegojimui porčiai. Turite pama
nyti. kad įvertinus, kaina $10,000, 
6018 S. Mozart St. Savininkas.

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

Pašaukite
Republic 5705, Prospect 5173

grosernė ir bu-PARSIDUODA
Černė, visokių tautų apgyventa. 
Biznis išdirbtas per kelis metus, 
savininkas turi parduoti pigiai iš 
priežasties ligos. Atsišaukit.

Stanley Raudonis
10450 Corliss Avė., Pullman, III.

Tel. Pullman 7655

PARSIDUODA grosernė ir bu
černė, maišytų tautų apgyventoj 
kolonijoj. Senas išdirbtas biznis. 
Pardavimo ^priežastis — savinin
kas eina į Kitą biznį.

Joseph Spaitis
4510 S. Laflin St.

PARDAVIMUI - bučernė ir 
groserne, vieta tikrai atsakanti. 
Kreipkitės į

Naujieną įkyrių, 
3210 So. Halsted St. 

Box 171.

PARSIDUODA groseme prie lietu
viškos bažnyčios ir mokyklos, geras ir 
senai išdirbtas biznis. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos. 
, Atsišaukite

4601 S. Hermitage Avė.

RESTURANAS ir lunch ruimis, 
geriausis bargenas Chicagoj. Turi 
būt parduotas tuojau dėl svarbios 
priežasties. Sena įstaiga, gerai ap
simokanti vieta, geriausioj vietoj, ant 
smarkios biznio gatvės North Side, 
augščiausios vertes fixtures, VIT- 
ROL-LITE, stikliniais viršais counte- 
ris ir stalai, Vienna krėslai, ir t. t. 
Viskas yra puikiausiai ir geriausiai 
įrengta. Labai retai pasitaikanti 
proga dėl patyrusių žmonių dėl už
dirbimo daug pinigų. Geras lysas, 
geriausis koks buvo kada garsinamas. 
Vien tik įrengimas kainuoja virš 
$4,000, aš atiduosiu viską greitam 
pirkėjui už $1800, jei reikės išmokėji
mais. Pamatykit patys tą vietą.

5303 Broadway St., 
Sekamas nuo kampo Bertvyn

PARDAVIMUI arba mainymui 
grosernė ant mažo namo, automobi- 

i liaus arba ant bile ko. Turiu 
prie duoti šia savaitę. 

| Atsišaukite
• 4958 Wentworth Avė.

Tel. Yards 0903

par-

PARSIDUODA bučernė, naujos 
mados jrengigimai, išdirbtas biznis, 
maišytų tautų apgyventoj apielinkėj. 
pigi renda ir lysas ant 3 metų. Turi 
būti parduota greitu laiku už teisin
ga pasiūlymą.

1036 W. 69 St.
Tel. Wentworth 9469

S. Mozart St. Savininkas.
V. C. Telander 

GOta S. Mozart St.

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

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

Atdara nedėlioj ir vakarais.

PARDAVIMUI farma 40 akrų, gera 
vieta, arti miesto, prie gero kelio, vi
sos triobos geros, žemė gera, lygi, 
viskas gerai auga, rugių, kviečių įsėta 
10 akrų» miško 6 akrai, sodo 3 akrai, 
upelis bėga, labai graži vieta, su ja
vais, padargais, gyvuliais, 2 jauni 
arkliai, 3 karves, 2 kiaules ir vištų, 
kaina, $2400. Tai yra bargenas. Aš 
turiu 2 ukes ir negaliu apdirbti, par
duodu negirdėtai .pigiai, atsišaukit 
prie savininko.

C. JUŠKA,
Hart, Mich.

KELI TIKRI BARGENAI
3713 W. 63 St., 2 flatų, 5;6 kam

barių, aržuolo ir beržo trimingai, 2 
furnace, 50x125 lotaš, pirmos klesos 
padėjime, kaina $11,800, vertas 
$14,000, reikia $5500 cash.

6329 S. Kolin Avė., gražus 4 kam
barių bungalow, yra elektra, vana, 
30x125 lotas, kaina $4500, cash $1300.

2840 W. Marųuette Rd., 6 kamba
rių mūrinis bungalow, yra ugnavietė, 
knygų šėpa ,sun parloras, 2 karų ga- 
radžiue, gražus namas, $2500 cash, 
teisinga kaina.

5265 S. Central Avė., 2 flatų me
dinis namas, 4-5 kambarių, elektra, 
vana, cementiniu pamatu, lotas 50x- 
125, 200 pėdų iki Archer Avė., kaina 
$6500, reikia $800 pinigais.

3841 W. 64 St., 5 kambarių cot
tage, cementiniu pamatu, furnace šil
doma, 37%xl25 lotas, elektra, vanos, 
kaina $401)0, cash $1500.

ARTHUR RINCK & CO.
3715 W.'68 St. Tel. Prospect 0268

R. 1,

WEST PULLMAN
Parsiduoda namas 2 pagyve

nimų po 5 kambarius, 7 metai 
kaip statytas, arti prie Visokios 
miesto apsaugos, netoli bažny
čios, beismantas cementuotas, 
skalbyklos ir kiti parankumai, 
tiktai $6000.

S. MARKŪNAS, 
635 West 120 St, 

Tel. Pullman 2856 arba 5089

4 KAMBARIŲ medine moder
niška cottage pardavimui.

Atsišaukite
6032 S. Crowford Avė.

•Prospect 2097

EXTRA' BARGENAS

Pardavimui du namai ant vieno loto, 
priekinė mūrinė, 4 flati) su 6 kamba
riais ir užpakalinis namas yra medi
nis 2 flatų 3 ir 4 kambarių. Gazas, 
elektra, štorminiai langai ir kiti pa
rankamai. Viskas geroje padėtyje. 
Priežastis pardavimo senatvė. Renda 
neša 12^%, kaina $9500.

H. HAJCK, 
733 W. 17 Place

PARSIDUODA Fordas Cupė 
1923 m. geram stovyje. Par
duosiu pigiai.

Pašaukit

Tel. So. Chicago 0355

EXTRA BARGENAS!
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

nė. Biznis išdirptas, arba mainysiu 
ant mažesnio kokio biznio. Priežas
tis pardavimo patirsit ant vietos.

Kreipkitės
3156 Wallace St.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, 4 flatai po 4 kambarius, 
gerame padėjime, yra skiepas, 
toiletas. Parduosiu pigiai, nes 
važiuoju Europon. 1613 South 
Morgan St., 2 flatas; frontas.

PARDAVIMUI bučernė ir 
groseme, gera vieta, biznis iš
dirbtas gerai, ilgas lysas. Pril- 

® ,'Sl žastis pardavimo, liga. Agentai

RAKANDAI
Esu priverstas parduoti pigiai ir 
greitai. * •

J. C.
4354 So. Wood> St.

Tel. Lafayette 2481

nereikalingi, atsišaukit į Naujie
nas, 1739 S. Halsted St. Box 585

NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA 6 ruimų rakandai 

ir flatas 6 ruimų garu apšildomas iš- 
sirendavoja. Rakandai gerame stovi 
beveik kaip nauji ir pianas; parduo- 

pigiai, priežastis, apleidžiusiu 
tą.

mies-

WILIUM BRUKNES
3231 So. EYnerttld Avė.

Sčios lubos fronto

k PARDAVIMUI 50 pėdų, seka
mas nuo kampo, prie Cicero A v., 
netoli Western Electric. Puikus 
bargenas. Rašykit savininkui. 
Naujienos, 1739 S. Halsted St., 
Box 587.

PARDAVIMUI arba išrendavoji- 
mui 4 flatų namas, Storas ir gara- 
džius dėl 2 automobilių. Pigi kaina. 
Atsišaukit .tuojau-4501 So. Paulina St. 

Tel. Boulevard 4552

MORTGEClAl -PASKOLOS
ANTRI MARGIRIAI

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

Room 1515.
1P So. La Šalie St.

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., 
Saite 1029 — Burnham Bldg. 

160 N. La Šalie St.
KAS galėtumėt paskolinti 

pirmo morgičio .$2500 ant 
mo. Namas geras, paskola 
4 metų, meldžiu atsišaukti.

D. KUBILIUS, 
3806 Wallace St.

MOKYKLOS

ant 
na? 
ant

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

AA turi 5 akrų lemės šmotą, 
tinkamą dėl vištų farmos, netoli 
Chicagos, prie pilnos sekcijos li
nijos, puiki investmentų proga. 
Vienas track padaro 5 biznio lo
tus ir 35 rezidencijų lotus. Ge
ra transportacija, veikite grei
tai, nes ta proga nelauks ilgai. 
Naujienos, 1739 S. Halsted St.,1 
Box 588.

VYRAI, mokykitės barberystės. 
Apsimoka. Mokiname vakarais, 
trumpas kursas. Vietos laukia. Mu
sų katalogas aiškina, kaip jus gą- 

Į lite uždirbti, kuomet mokinatės. 
' Kaip uždirbti daug pinigų. Prašy
kite katalogo.

MOL1-R BARBEI! COLLEGE
105 K. Wells St., Chicago, III.

NORIU pirkti mažą farmą į

EXTRA!
AUDITORIUM ŠOKIŲ 

MOKYKLA
Utarninke, Spalio-October 28

MILDOS SVETAINĖJE,
3142 So. Halsted St.

Mokinam vėliausios mados šokiu;
rytus nuo Mississippi upės. Mai
nysiu į savo gerą namą Chica
goj, Naujienos, 1739 South 
Halsted St., Box 586.

vaikinus ir mcrginaK. Merginas mo
kinam už mažesnį uŽmokesnj. Nrpa 
tnirškite, pradžia 8 valandą vakare,

Mokėtojas
J. JAKUBONIS.

Ir mokytojos merjrinos.


