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Socialistų areštai
Rusijoje

Vokietijoje gal susidarys 
buržuazinių partiją ko

alicija
Iš Bolševikijos Įsileidžia ir kontraktuotus

immigrantus Kaip areštuota prof. A. Voldemaras
Caro šnipas dabar žymus ko

munistų vadovas ir augštas 
valdininkas.

Arešto protokolas.
kada

Vėl Anglijos-Franci 
jos kivirčiai

Bet dar toli iki susitaikimo. 
Kancleriu siūloma klerikalą 
Stcgerwaldą.

Įstatymai yra laužomi 
kompanijoms tai yra reika
linga.

Kalbos apie angliakasių 
streiką

Vokietijoj tveriasi buržuazinių 
partijų koalicija

Vėl kils kivirčiai tarp An 
glijos ir Francijos

Anglija rengiasi pareikalauti 
sau dalį kontribucijos iš Ruhr 
dištrikto.

LONDONAS, lapkričio 29. — 
Tarp Anglijos ir Francijos vėl 
iškils dideli kivirčiai, taip kad 
nuolatos tik su dideliu vargu 
palaikoma talkininkų sąjunga 
vėl atsidurs dideliame pavojo
je.

Anglijos narys kontribucijos 
komisijoje Bradbury atvyko į 
Londoną gauti instrukcijų ir 
argumentų dėl Anglijos rengi
mosi pareikalauti sau dalies 
kontribucijos, kurią Francija 
su Belgija gaus iš Ruhr distrik- 

Francijos padarytąja 
su Ruhr fabrikantais,

glija negali būti aplenkta, ir 
ji taipjau turi gauti 25 nuoš.

Tečiau’s Anglija yra priešinga 
mokėjimui 25 nuoš. Amerikai, 
todėl Anglija netiktai sau rei
kalaus- kontribucijos, bet taip
jau priešinsis mokėjimui kont
ribucijos Amerikai.

Sprendžiama, kad Anglijos 
galutinas nuosprendis nebus 
paskelbtas ir nieko šiuo opiu 
klausimu viešai nebus daroma 
iki po Anglijos rinkimų gruo
džio 6 d.

BEKONAS, lapkričio 29. — 
Vokietija vis dar neturi kanc
lerio ar tikros valdžios, bet pen 
kios buržuazinės partijos veda 
derybas apie sudarymą buržua
zinių partijų / koalicijos, kad 
tuo galėjus sudaryti Jokią koa
licinę valdžią, kuri turėtų rei
chstage didžiumą. Bet visgi jos 
dar tebėra toli nuo susitaiki
mo.

Kancleriu4 siūloma buvusį 
Prūsijos premjerą ir centro 
(klerikalų) partijos vadovą 
Adam Stegenvald, kadangi Al- 
bert atsisakė nuo kanclerystės, 
negalėdamas sudaryti kabineto, 
kurį remtų reichstago didžiu
ma. Tečiaus ;Stegerwaldas dar 
nėra priimtas visų partijų, ku
rios turės įeiti busiančion koa
licijom

Pareinio separatistai pas 
kelbė diktatūrą

to. Mat 
sutartimi

ir pavydale taksų, pi- 
Tą kontribuciją nori

prekėmis 
nigais.
pasilaikyti vien Francija ir Bel
gija, kaipo to krašto okupantės. 
Bet ir Anglija nenori išlikti 
nieko negavusi. Bradbury jau 
kelintą dieną veda pasitarimus 
su užsienio reikalų ministerija 
apie tai, kokiais argumentais 
tą Anglijos reikalavimą parem-

Anglija sako, kad sulig pada
rytos su Amerika sutarties, A- 
inerika turi gauti 25 nuoš. kon
tribucijos apmokėjimui Ameri
kos išlaidų už laikymų Pareiny 
Amerikos okupacinės armijos. 
Jeigu Amerika turi pirmenybę 
prie gavimo 25 nuoš., tai ir An-

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie Savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-ŽEMfi”.
čia surasi kokius namus kiti 
parduoda it perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSEsusirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.
Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-ŽEMS.
Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

Vėl kalba ape angliakasių 
streiką

Dabartinis kontraktas užsibai
gia balandžio 1 d.; kasyklų 
savininkai nesitiki susitaikin
ti dėl naujo kontrakto.

CHICAGO. — Kasyklų savi
ninkai ir anglių pardavinėtojai 
vėl pradėjo kalbėti apie bu
siantį pavasarį minkštųjų ang
lių laukuose angliakasių strei-

Dabartinis angliakasių kont
raktas su kasyklų 
užsibaigia balandžio 
škiama nuomonę, 
spėta iki tam laikui 
ir kad todėl turės 
jes streikas.

Saiteio 8 dieną,

savininkais 
1 d. ir rei- 
kad nebus 
susitaikinti 
Įvykti nau-

Clevelande, 
įvyks pirmas pasitarimas tarp 
angliakasių ir kasyklų savinin
kų apie naują kontraktą.

Angliakasiai streiko nenorį, 
kadangi jie šią žiemą mažai dir
bo, o daugelis kasyklų stovėjo 
visai’ uždarytos. Bet kasyklų sa
vininkai turbut pasitiki, kad 
prie tokios padėties, kada ir 
taip nedaug yra darbo kasyklo
se, bus lengviausia laimėti strei 
ką ir uniją sulaužyti. Tai jie 
bandė padaryti keletą kartų, 
bet delei savo tvirtos organiza
cijos, angliakasiai visuomet įs
tengė atmušti kasyklų savinin
kų puolimus.

Nusišovė žmogus Roselando 
laukuose.

GHICAGO. — Roselando lau
kuose, prie 107 ir South Park 
Avė. gatvių rasta nusišovusį ne
pažįstamą žmogų, veikiausia 
svetimtautį. Raštely sakoma, 
kad nusibodę gyventi.

Dar nematė baltųjų žmonių.

NEW YORK, lapkričio 29. — 
Amerikos geologas Charles W. 
Yeake iš Syracuse, kuris tyri
nėjo Panamos raistuos, radęs 
ten daug indionų genčių, kurios 
dar nebuvo mačiusios baltą 
žmogų. Jis atsivežė rinkių la
bai retų gyvūnų ir gyvačių. Tą 
rinkį jis atiduos Syracuse uni
versitetui.

Separatistų vadovas Matthes 
turėjo bėgti nuo sukilėlių, 
kurie įvedė militaristų dik
tatūrą.

DUSSELDORF, lapkričio 29. 
— Laikinė Porcinio “respubli
kos” valdžia liko nuversta vi
durinio pačių separatistų suki
limo. Tai paskelbė vyriausias 
separatistų vadovas ir jų vald
žios galva Juozas Matthes, ku
ris savo valdžią paleido, o pats 
turėjo bėgti, kad nepakliuvus 
į separatistų kareivių rankas; 
tie gi sukilusieji kareiviai įve
dė militaristinę diktatūrą.

Didžiuma narių senosios se
paratistų laikinės valdžios liko 
areštuoti, bet vėliau juos visus 
paliuosuota. Niek u r ie gi jų pe
rėjo diktatorių putsėn.

BERLINAS, lapkričio 28. 
(Forverts). — Maskvos komu
nistų grupė, žinoma kaipo opo
zicinė darbininkų komunistų 
partija, kaltina vieną įžymų 
komunistų lyderį, M u ratą Ge- 
niavą, kad jis'esąs šnipą? pro
vokatorius. tos komunistų 
grupes 
skelbia, kad M. Geniava, 
yra vienas direktorių 
pramonės 
taipgi jis 
pramonės monopolio pirminin
kas, esąs pasižymėjęs caro lai
kais šnipo-provokatoriaus. Dar 
1907 metais jis buvęs Permės 
(Urale) socialdemokratų bol- 
čevikų organizacijos narys ir 
tuo pačiu laiku tarnavo slapta
jai policijai kaipo šnipas, gau
damas už tai 80 rublių algos 
mėnesy. Jis išdavęs caro žan
darams visą grupę revoliucio
nierių.
Bolševkai areštavo 1500 sociali 

stų, bijodami, kad jie ne
būty išrinkti į sovietus.

Žiniomis iš Maskvos, dar ne
prasidėjus sovietų rinkimams, 
kurie ką tik pasibaigė! visoj Ru
sijoj, bolševikų valdžia ėmė 
gaudyti ir areštuoti visu’s socia
listus, kurie tik buvo taikomi 
kandidatais į sovietus ir galėjo 
būti išrinkti. Tuo jbudu tapo 
areštuota nemažiau kaip 1,500 
socialistų, šiomis dienomis iš 
Odesos atgabenta Maskvon di
dele areštuotų socialistų parti
ja. Visi jie sukimšta Butirkų 
kalėjimam iš kur paskui bus 
danginami į tolimus koncent
racijos punktus.

Tos
leidžiam asa i organas 

kurs 
valdžios 

banko Maskvoj, o 
yra valdžios gurno

AMUNICIJOS EKSPDIOZIJA 
UKRAINOJ.

žydų kvartalas išdegė, 20 žmo
nių sužeista ekspliozijoj ži- 
tomire.

Muštynės su ku kiniais
CORTLAND, N. Y., lapkričio 

29. — Per pastarąsias 8 dienas 
jau antru kartu policija liko 
pašaukta apginti ku kluxus. 
Vakar vėl iškįto peštynės tarp 
kii! klux klaniečių ir jų prieši
ninkų. Tose muštynėse daly
vavo apie 200 žmonių ir net 
pavartota akmenis ir lazdas, 
nuo kurių ku kiuxai gerai ne
kentėjo.

•COiPENHAGEN, lapkričio 29. 
—Iš Heisingforso pranešama, 
kad svarbiausio bolševikų armi
jos amunicijos sandelio Žito- 
mire ekspliozija pagimdė gais
rą, kuris sunaikino didesnę dalį 
žydų kvartalo. 20 žmonių liko 
sužeista. Kiek žmonių užmuš
ta, yra nežinoma.

Kiaušiniai išvaikė ku kluiy 
parodą

FOREST GROVE, Ore., lap
kričio 29. — Ku Klux Klanas 
surengė čia parodą, kurioj da
lyvavo apie 150 maskuotų žmo
nių. Bet ku khixains prisiėjo 
išbėgioti kada juos žmonės pra
dėjo vaišinti supuvusiais kiau
šiniais.

LANtlDON, N. D., lapkričio 
29. — Putnam Lum'ber Co., ku
ri priklauso vienam Florida 
valstijos senatoriui, sutiko už
mokėti $20,000 atlyginimo te 
vams Martin Tabert iš Munich. 
N. D., kuris liko užmuštas tos 
kompanijos kempėje. Jis buvo 
patekęs ten kalėjimai!, bet 
kompanija jį iš kalėjimo išpir
ko ir pastatė dirbti savo kem
pėje, kur ir daugiau kalinių dir
bo. Tiems kaliniams prižiūrė
ti buvo pastatytas ir tam tik
ras bosas, kutrio svarbiausią 
pareiga buvo plakti kalinius 
Tabert ir liko užmuštas jį pla
kant.
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$2,000 Už KIAUŠINĮ.

Bet tai ne vištos, o dinosauro ir 
tai 10,000,000 metų senumo

NEW YORK, lapkričio 29. — 
'Amerikos gamtinės 'istorijos 
muzėjauJs direktoriai vertina 
dinosauro kiaušinius po $2,000. 
25 to gyvūno kiaušinius rado 
Roy C. Andrews ekspedicija 
Mongolijoj. Apskaitoma, kad 
tie kiaušiniai yra apie 10,000,- 
000 metų senumo.

Naujieny Kontesto 
vedėjas

kas-esti Naujienų ofise 
dien dienomis, o taipgi 
vakarais semtomis ir 
subatoirtis. Nedėliomis-gi 

esti nuo 12 vai. iki 2 vai. 
po piet. Visi dalyvaujan
tis konteste gali jį pažy
mėtomis valandomis ma
tyti, gauti informacijų ir 
išduoti jam raportus.

SAULT STE MARIE, Mich., 
lapkričio 29. — Inlmigracijos 
įstatymai nusako, kad negali 
būti įleistas nė vienas žmogus, 
kuriam jau yra parūpintas A- 
merikoje darbas, ar kuris yra 
kviečiamas kokios kompanijos 
ar samdytojo, ki?ris prižada 
jam darbą. Tą įstatymą išleista 
dėlto, kad prieš keliolika metų 
kompanijų agentai bastydavos 
po Europą, rinko pigius darbib- 
ninkus ir juos gabendavo Ame
rikon.. 'Prieš tokius kompani
jų darbus užprotestavo organi
zuoti darbininkai ir privertė 
pravesti įstatymus, draudžian- 
Čii.L įgabenti kontraktuotus 
darbininkus.

Tie įstatymai buvo pildomi 
iki didelė kompanija nesumanė 
jų sulaužyti, štai per čia perga
benta per sieną 138 vokiečiai su 
jų šeiminėmis, kuriuos gabena 
nia į Kecwecna.w pavieto vario 
kasyklas. Ten darbai yra labai 
sunkus, o užmokestis maža, 
todėl pasidarė darbininkų tran
kumas. Niekas pažįstančių A- 
merikos sąlygas į tas kasyklas 
nenori važiuoti dirbti ir likti 
kompanijų vergais. Todėl kom
panijos išsirūpino specialioj 
leidimą iš darbo departamento 
ir atsigabeno pigių darbininkų 
iš Vokietijos, kuriuos prikalbin 
ti važiuoti į tas kasyklas buvo 
labai lengva, viena, dėl blogo , 
padėties pačioj Vokietijoj, c 
antra, dėl tų immigrantų nepa
žinojimo Amerikos sąlygų.

Reiškia, įstatymai nėra rašy
ti didžiosioms kampanijoms.

buvo paskelbti 
Kau*no komen- 
1) areštuoti ir 

keturias valan-

4

“Dovydo Nainy” narys pa
kliuvo bėdon.

Pasekdamas savo "karalių” 
Purnell, gyveno su savo po- 
dukre.

“Naujienų” pirmadienio lei
diny (279 nr.) 
dokumentai — 
danto įsakymai 
per dvidešimts
das išdanginti į Drausmes ba- 
talijoną prof. Augustiną Volde
marą ir 2) administratyyiu bū
du nubausti buvusį Lietuvos 
Prezidentą Antaną Smetoną 
dviem tūkstančiais litų arba 
dviem mėnesiiais kalėjimo. Da
bar gavome iš musų Jcorespon- 
dento Kaune, Dėdės Žano, prof. 
Voldemaro arešto protokolo 
nuorašą, kurį čia dedame:

Protokolo nuorašas.
“1923 m. lapkričio mėn.

dieną pas mane, prof. Augusti
ną Voldemarą, atvyko 6-20 vai. 
iš ryto mano bi?tan Įeit. Kostas 
Rudaitis lydimas vyresniojo 
puskarininko Jono Ragelio ir 
radęs visus namus sumigusius, 
reikalavo tuoj pamatyti mane. 
Tarnaitė Zavišaitė prižadino 
mane, ir atvykęs užsimetus pal
tą radai? valgomajame kamba
ry kariškį vienas leitenantas 
kuris pasisakė esąs gavęs iš 
Kauno Miesto Komendanto įsa
kymą mane tuoj areštuoti ir 
išsivesti Su savimi. Savo žod
žiams! patvirtinti jis parodė raš
tu Komendanto įsakymą. Pa
klausus man, kaip jis gali tokiu 
įsakymu atimti iš manęs lais
vę ir dar neatlikus nei vienos iš 
įstatymų garantijų, Įeit. Rudai
tis pasakė turįs komendanto 
nutarimą, bet negalįs jo man 
įteikti nepasiklausęs Komen
danto. Atsiklausęs telefonu 
Komendanto jis įteikė man nu
tarimo nuorašą Nr. 3099, kur 
sužinojai?, kad esmi ištremia
mas koncentracijos stovyklon 
už mano straipsnį “Vaire” Nr. 
6 “Katruo keliu?”

“Paprašius man laiko sutvar
kyti mano reikalus buvo parei
kšta, kad prieš 9 valandą aš 
busiąs išvežtas ir nebusią duota 
nei minutės.

^Pareikalavimas, kad prie 
arešto butų liudininkas, irgi 
buvo atmestas..

/-/ Prof. A. Voldemaras. 
į

“Aš Įeit. Kostas Rudaitis at
vykau pas pil. profes. Volde
marą 6 vai. 20 min. lapkričio 4 
d. 1923 met. pirmiausiai įėjau 
vienas, o tik paskui įėjo V. P. 
Ragelis. Pareiškiau4 atvykimo 
tikslą ir daviau laiko sutvarky
ti savo reikalus iki 8 vai. 30 
min. lapkričio 4 d. Telefonu 
kalbėti neleidau. /Liudininkų be 
Ragelio nieko daugiau nebu
vo. Prieš apskundimą neprieš
taravai?, bet, skambinti tuojaus 
kariuomenės! Vadui neleidau.

/-,/^‘Leiten. Rudaitis”
Nuorašas tikras Dėdė Žanas, 

(šis protokolas apie prof. 
Voldemaro ruėmimą turėjo til
pti trečiadieny. Apie jįjį ir mi
nima redakciniame straipsny
je).

Chicagietis rado dinosaurą

BUENOS AIRES, lapkričio 
29. — Prof. Elmer S. Riggs iš 
Field muzejaii’s, Chicagoje, to
limam Argentinos kampely ra
do suakmenėjusius dinosauro 
kaulus. Jis taipjau rado apie 
tris tonus kaulų, kuriitos, ma
tyt, surinko kitas tyrinėtojas, 
bet dėl kokios nors priežasties 
paliko. Rasta taipja bakūžę ir 
įrankių kasinėjimams.

Trys žmonės prigėrė.

“Pareiškus man, kad nutari
me pasakyta jogei jis turi būti

CHlCAGO. — Izraelitų "Do
vydo Namų” “karalius” Pur
nell iš St.. Joe, Mich., yra pri
pratęs gyventi Shi'loh rūmuose 
su kolonijos jaunutėmis mer
ginomis, kurias jis tuo “įšventi 
nąs” į amžinąjį gyvenimą “ap
valydamas“ jų kraują. Tą patį 
bandė padaryti! ir Purnell sekė
jas Hugh B. Shinn, 4214 Ellis 
Avė., bet nelaimė tame, kad jis 
tai padarė ne ‘Dovydo Namuo
se”, bet Chicagoje, kur į to
kius dalykus kitaip žiūrima. 
Del tos priežasties Shinn dabar 
sėdi kalėjime, kur jis lauki 
kad kas užstatytų už jį $5,000 
kaucijos.

Jis su įsavo pačia ir trimis po
dukromis ilgai gyveno Dovydo 
Namų kolonijoj, bet vėliau su
manė atsikraustyti į Chicagą. 
6ia jis sumanė “įšventinti” į 
amžinąjį gyvenimą savo jau
nesniąją podukrę Gladys Bed- 
fem ir pasidaryti 
Purnell. Jo podukrė, 
bar yra tik 16 metų 
pasidavė jo prievartai
su ja jis gyveno visus metus 
’aiko iki jis nepasišalino nuo 
^avo pačios balandžio 21 d.

Shinn prisipažįsta, kad jis gy 
veno su podukre metus laiko, 
bet sako, kad ji prieš tai nepro
testavusi ir kad nesakiusi apie 
tai savo motinai. Pasisakiusi 
motinai tik tada, kada jis nito 
tos motinos pasišalinęs, (Bet ir 
tada prašiusi niekam nesakyti 
iki ^motina negaus
Motina perskiras gavo ir tada 
apskundė Shinn už nepadorų 
gyvenimą su jos jaunute dūk to
re ir Shinn atsidūrė kalėjime, 
kur jis laukia teismo.

protestuoju prieš jo įvykiu imą 
per pusvalandį ir pasilieku tei
sę reikalauti atlyginimo visų 
nuostolių. Prailginimo nega-. 
vau, kad aš turiu teisę apskųsti 
ir apskųsiu Vyriausiam Karo 
Vadui ir to dėl prašau man leis
ti pakalbėti sujito telefonu. 
Atsakymas buvo, kad aš negaliu 
kalbėti su niekuo, toks esąs 
sakymas.

SPRINGFIELD, III., lapkri
čio 29. — Trys žmonės, kurie 
buvo išvykę medžioti ančių, 
prigėrė Illinois upėj ties Bath, 
apvirtus jų valžiai. Ketvirtas gi 
dar išplaukė.

ŠIANDIE — apsiniaukę; ma
ža permaina temperatūroj.

Saule teka 6:55 valandą, lei
džiasi 4:21 valandą. Mėnuo te
ka 9:05 valandą vakare.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus

antruoju 
kuri da- 
amžiairts, 

ir taip

perskirų.

Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie
tuvoje gautų nuo jūsų pinigų ir galėtu žmo
niškai prisirengti prie Kalėdų švenčių, pa
siųskite jiems pinigų dabar. Tas jums dar 
geriaus, kada jus patįs dabar dar neleidžia
te pinigų savo Kalėdoms čionai. Tegul jūsų 
dovaną suteiks jūsų giminėms tikrą malo
numą ateidamą į laiką.

Siųsdami per Naujienas pinigus Lietuvon, 
visuomet busite tikri, kad jūsų pinigai nueis 
greitai, į laiką. Pinigai Lietuvon iš Naujie
nų išeina ne vėliau kaip per 24 valandas po 
jų pridavimo. Naujienų patarnavimas yra 
žinomas dvejetui desėtkų tūkstančių Ame
rikos lietuvių kaipo geriausias, greičiausias 
ir teisingiausias. ' /
—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Dėžutėse po 10 ir 20

Daryk Darbą 
Smagumu

TIE, kurie yra pripratę rūkyti 
bedirbdami, patirs, kad 

HELMAR, Turkiškieji Cigare- 
tai, patinka skoniui.

Lengvumas, kvapsnis ir geras 
skonis 100% gryno turkiško ta
bako Helmar padarys tamstą pa
sitenkinusiu savo darbu.

HELMAR yra supakuoti korti
nėse dėžutėse, kurios apsaugoja 
juos nuo susilaužymo ir susitry- 
nimo.

HELMAR yra AMERIKOS 
DIDŽIAUSIA CIGARETŲ 

VERTĖ

ATSIMINK DĖŽUTĘ IR 
VARDĄ

Geriausios pasaulyje rųšies turkiškų ir 
aigiptiškų ei garėtų dirbėjai J

Lietuvos piniginis krizis
Kaunas. [Musų koresp.]. — 

Paskutiniuoju laiku Lietuvoje 
kas-kart vis aiškiau ima reikš
tis piniginis krizis. Ligi šiol sto
ka litų ryškiau buvo jaučiama 
tik provincijoj, kaimuose, o 
mieste reikalai buvo kaip ir nor
malus. Dabar gi stoka litų jau 
pradeda rodytis ir pačioje so
stinėje, Kaune. Nuo vidurio spa
lių mėnesio gelžkeŲečiams jau 
nebeišmoka algų nustatytu lai
ku. Pav. Kauno gelžkelių dirb
tuvių darbininkams vietoje 14 
dienos išmokėjo 16 dieną spalių, 
o provincijos dirbtuvėse vietoje 
15 išmokėjo tik 22-23 dieną. 
Mėnesiniams gelžkelių tarnau
tojams algas išmokėjo irgi pą; 
rą dienų vėliau.

Del tokių dalykų gelžkeliečiai 
labai nepasitenkinę. Kauno Pla
čiųjų Gelžkelių dirbtuvių darbi
ninkai negavę nustatytu termi
nu algos, spalių 16 ligi pietų 
nebedirbo; tik po piet, kai bu
vo išmokėta alga, jie grįžo dar
ban. O depo mėnesiniai tarnau
tojai, negavę algos į antrą die
ną, dideliu buriu atėjo Gelžke
lių Valdybon pas Traukos virši
ninką reikalaudami išmokėt 
jiems algas. Ant rytojaus išmo
kėjo.

Finansinis krizis daugiau ne
gu kas kita privertė valdžia ma- 
žint ir valstybinių įstaigų tar
nautojų etatus. Iš anksto gali
ma spręsti, kad toks netikslus 
mažinimas negali duoti gerų re
zultatų. Del tokio staigaus eta
tų sumažinimo žiemai atsiras 
tūkstančiai bedarbių, o bepali- 
kus pusė raštinių darbininkų ne- 
išstengs apdirbt reikalingo dar
bo ir dėl to pasidarys daug keb
lumų.

Išėjimui iš dabartinio finan
sinio krizio dabar dėdama vil
ties j įvedamąjį valstybinį deg
tinės monopolį, pakėlimą akci
zo, gelžkelio bei pašto tarifų if 
kitokių mokesnių. Ar pavyks mi
nėtomis priemonėmis pataisyt 
pakrikusius valstybės finansus, 
parodys netolima ateitis.

— Lietuvos darbininkas.

Mis.A MiCHNIEVICZ-VIDlKOZ

Pienas
AKUSERKA

f SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu;

LITHUANIAN ALLIANCE.OF AMERICA, , 
307 W. 30th Street, , New York, N. Y.

-----------

Siame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei

kalus (domius būsiančioms 

motinoms ir molinoms Jau

ny kūdlkiy.

Kūdikių aprūpinimas ir pe

nėjimas yra. dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai ir tautai 

ir mes Jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kur] mes tu

rime rcguliariSkals laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 

pergvildenli.

kUDIKIu 
EROVes skYRIUS

a
STRAIPSNIS 48

ATIMANT NUO KRŪTŲ

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

šviesa ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

A. BARTKUS. Pr<*.
1619 XV. 171 h St., Tol. Boulevard 7101, 1892. Chicago.

Abelnai kalbant, kūdikį nuo krūtį 
reikia atimti tarp devinto ir keturio
likto mėnesio. O nekurios sąlygos ga
li priversti dar anksčiau. Pavyzdžiu, 
išsenka motinos pienas. Arba vėl, oras 
gali turėti ant laiko įtakos. Nėra pa
tartina atjunkti karštame ore, jei nė
ra svarbios priežasties.

Atjunkti reikia pamažu. Tada kū
dikis lengviau prisitaiko prie kito 
maisto. Galima protarpiais duoti kre
kerių arba košelės. Tas prigelbsti įlin
kimui. Atmink vienok, kad kūdikis 
dar negali pilnai suvirškinti krek- 
molinio maisto be 18-20 mėnesių. To
dėl reikia tokio maisto vengti. Bulvės, 
pupos ir panašus maistas turi daug 
krakmolo ir reikia vengti jo davi
mą.

Pradėjus junkimą patartina pasitar
ti' su gydytoju. Jis žino, kuris mais
tas tavo kudikidt geresnis ir pasa
kys jums.

Brendimo laikas mergaitės gyveni
me pastato kiekvieną motiną ant ner
vų. Tai rūpestingiausias laikas mer
gaitės gyvenime. Tai laikas, kada vi
sos jos pažvalgos yra keistame sto
vy, kurios pamatas glūdi fiziologijo
je. Tai laikas kada jos sveikata turi 
rūpėti. Jos sveikata šiame laike ypa
tingai priklauso motinos rūpesčiui. 
Kiekviena motina turi rūpintis ii 
auklėti savo mergaitei sveikata ir 
stiprybę pirm laiko, kad ji galėtų len
gvai pereiti šitą laiką.

Be užtektino kiekio gero maisto 
mergaitės bręstanti sistema negali 
laimingai stembti prieš gamtos reika
lavimais Siamo laike. Tokie vaikai tu
ri gauti po du sykiu į dieną Fagle 
Pieno apart kitų valgių. Atmiežk du 
šaukštu Eagle Pieno su trimi-čvertinft 
nuodelio vandens. Jos labiau myli, 
kuomet dasideda ginger ale, vynuo
gių sunka, vaisių sunka.

Borden’s

šiandien

Chicagoje yra vartojamas
per triš gentkartes ir yra

pripažintas kaipo geras tai,
yra Borden’s “Selected”.

Užsisakyklt

Sęlected BORDENS
EmFi-oductsCo. oF Illinois 

Franklin 5110

ianai
Suteiks palinksminimą visai šeimynai per 0 f" 
visą žiemą. Specialis pasiulimas trumpam g < U h 
laikui ..........   V U U U

U6UIUJ1MN TRASI 4tAU I

Dykai 50 rolių ir benčius. Guarantuotas per 20 metų.
Lengvais išmokėjimais. .

Didelis pasirinkimas geriausių Pianų, Phonografų 
lietuviškų rekordų ir rolių.
JUOZAS F. BUDRIK

3343 So. Halsted St., Chicago, III.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^
MANO PERSERGĖJIMAS

Žinodamas kad mano Bulgariška Žiedų Arbata (pir
miau vadindavosi kraujo arbata) daro gero tiems kurie 
kenčia nuo reumatizmo, užkietėjimo, nevirškinimo, rūgš
tumų, gazų, viduriuose, galvos skaudėjimo, kepenų, inkstų 
ir prasto kraujo. Aš noriu persergėti mano draugus ir 
.visus sergančius žmonės kad apsisaugotų imitacijų. Yra 
tiktai viena tikra Bulgariška žiedų Arbata ir ją padarau. 
Neapsigauki! su imitacijomis. Kuomet žmonės serga jie 
turi gauti geriausias gyduoles.tuo or*

Bulgarišką arbatą vartojant einant gulti karštą, prašalina /peršalimą 
greit. Turite apsisaugoti nuo influenzos ir pneumonijos, žiūrėkite mano 
vardo ir žymės ant kiekvieno pakelio, žinosite, kad jus gaunate tikrą Bul
garišką žiedų Arbatą.

Bulgariška Žiedų Arbata yra pardavinėjama gerų aptiekorių, ir kiek
vienas aptiekorius suteiks kiek norite. Jei jūsų aptiekorius neturi, prisių
siu jums paštu, apdraustą, didelis šeimynos pakelis $1.25, arba 3 pakeliai 
už $3.15, arba C pakeliai už $5.25. Rašykite man

H. II. VON SCHLICK, Prezidentas Marvel Products, Ine. 25, Marvel 
Buldg., Pittsburgh, Pa.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Rusiškos ir
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. t 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

Ofiso Telefonas DR H A RROAD Buto Telefonas 
Central 4104 Armjtage 3209

, VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės. 
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

k................  .................... ——»------------ ------

2 Dideles Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBE” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

DEDANT SU RVGSĖJO 1 d. 1923 rtj. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikraštį “VIENYBĘ” me
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotar
py bus duodamos davanos.

DOVANOS
1. $1.50 vertes naudingi ir gerų knygų pasirenkant iš 6 

grupių.
2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys ^VIENYBĘ” ant 

metų tam metinė prenumerata TIK $8.50.
— Adresuokite —

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

Skaityk Situs straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

3101 So. Halsted St., kampas 81 r»< 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Valandos nuo 1 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakaro.

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa. 
tarnauja, viso
kiose ligose pnel 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose -reikaluo 
se moterims ii 
merginoms; kreij 
kitės, o rasite 
pagelbą.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12
Telefonas Lafayette 6061

»- - _ J

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS CO.

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir
* Parduodam Laivakortes. %

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-13 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

*

DR. F. E. REICHARDT
Specialistas chroniškų ligų. Buvęs 
pirmiau Irving Pąrk Senatorijoj1 

vyriausiu gydytoju.
Valandos nuo 4 iki 6 subatom, ki

tomis dienomis pagal sutartį.
2009 North Avė.

(Kampas Milwaukee Avė.)

r~———————
JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd SU arti Leavitt St.

Telephcnaa Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Ša
radoj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose temi
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus rfnt pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
--------- ■ -

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai

47?9 So. Ashland Avė., 2 lubos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir » 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drcxel 2881

1 1 1 ......... \
Tol. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washing(on St.

Cor. Wnshington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN I. BAGDŽIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, 
Egzaminuoja Abstraktus, Padare 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

ir jgaliojimus.
7 S'outh Dearborn Street 

Room 1538 Tribūne Bldg. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų — 

Perkėliau savo ofisą iš 3538 So. 
Halsted St. į 4G47 So. Halsted 
St. prie 47-tos gatves. Vai. nuo 
9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 v. vak. 
Tel. Boulevard 4774. Nedalioms 
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas: 
11132 So. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas 
Pullman 5147.

S. W. BANES, Advokatu#
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1811 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
*...... .... — ' .—

Physical Culture Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathaa 1

Gydau įvairias ligas, o ypatinga! 
užsisenejusias, be vaistų ir opera- I 

cijų, — naujausiais budais.
4204 Archer Avė. Brighton Park. 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.
Nuo G iki 8 vakarais. 

Nedeldieniaią nuo 9 iki 12. 
__________ ________ __________ /

DR M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH

Gydau be vaistų ir be operacijų.
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto 

iki 9 vai. vakaro.
4647 South Halsted Street

’ (kampas 47 gatvės
V- *

Garsinkites Naujienose

- _____________ - ____________ _______-i >------------——.........—■■■■_______________ ____  ■ ■ ______________________________________________________________________________________________ ___—

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

V, W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 4681

......  — ......t

(Mautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

Musų pigi randa ir mažos išlaidcv pa
daro galimu sutaupyti jums nuo 

$5 iki $25
ant jūsų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio matcrijolo kokio jųa 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai 
ir augščiau $18.50
Vaikų siotai ir overkautai 
ir augščiau $8.50

S. GORDON, 
739 W. 14th St.

Pirmos durys į rytus nuo Halsted St. 
prie 14 St.

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Subatomis nuo 8 ryto iki 10 vakare. 

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.
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L.S.S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Lapkričio 30, 1923. Eilinis No. 34.

Kad padarius šį Skyrių gyvą, interesingą; kad jame atsispindė
tų visas Amerikos lietuvių socialistinis darbininkų judėjimas, 
visi tuo judėjimu suinteresuotieji ir galintieji rašyti kviečiami 
bendradarbiauti. L. S. S. kuopų sekretoriai tegul laiko savo prie
derme visados pranešti organui, kas jų kuopos veikiama — apie 
kuopos susirinkimą, tarimus, sumanymus etc. Visi šiam skyriui 
raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui A. žymontui, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

LJS.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. Žymontas, 1739 So.

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

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

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

Chicago, III.
NARIAI:

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

— visi Chicago, III.

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas J. F. Vilis, 1511 N. Wood 
St., Chicago, III.

Sekretorius M. K. Kasparaitis, 3827 
Archer Avė., Telef. Lafayette 1017, 
Chicago, III.

Kasierius A. Kemčža, 25 E. 23rd St., 
Chicago, III.

Finansų Sekr. A. Banienė, 1642 W.
Monroe St., Chicago, III.

Kapitalizmas ir karas
Pačioje kapitalizmo pradžio

je kiekvienas žmogus galėjo 
gauti darbo eidamas dirbti že
mės. Dabar to jau nėra. Da- 
dar kapitalas yra 
daug didesnis negu pirmiau. Jei 
jus norite pradėti pasekmingą 
biznį, reikia turėti dešimtimis 
arba šimtais tūkstančių dole
rių. Tik keletas gali pradėti 
biznį. Todėl daugumas iš mU- 
sų pasilieka darbininkais.

Seniau dirbtuvės buvo visai 
mažytės. Moderniškose gi dirb- 
tuvėse šiandie dirba tūkstan
čiai žmonių. Mus tiesiog prira
kina prie tų dirbtuvių ir ma
šinų ir mes noroms ar neno- 
rorrs patampame dalis to vi
so mechanizmo \ir kas karts 
esame daugiau ir daugiau pri- 
kaustomi, tarp kad galų gale 
labai sunku iškliūti iš darbi
ninkų eilių.

Nėra abejonės, kad kapita
lizmas progresuoja, bet indus
trinė vergija progresuoja grei
čiau už viską.

Dar yra vienas dalykas, ku
ris labai progresuoja kapita
listinėje tvarkoje, — tai ka
ras. Karas, tai yra tikras pro
duktas kapitajlkstii^s syste- 
mos; nebūtų kapitalistines 
sistemos — pranyktų karai. 
Ir niekam' kitam karai nėra ve
dami, kaip tik dėl rinkų. O ka
ras, kaip žinia, tai didžiausia 
žmonijos nelaimė. Ir tą nelai
mę gimdo kpfpitalistinė siste
ma. Prašalinkit kapitalizmą, 

pranyks ir karas.
Kaip buvo skaudu žiūrėti į 

tas motinas, kurios išleisda
vo savo sUaus karan. Jos verk
davo ir alpdavo. Ir kam jų tos 
ašaros? Svarbiausia tam, kad 
kapitalistams reikėjo užgrieb
ti daugiau rinkų savo prekėms 
parduoti. Jie nieko nesiklausę 
paskelbė karą. Daugiausiai ta
me kare kariavo darbininkai. 
Jie šaudė kitų šalių nieko ne
kaltus darbininkus. Ir tai bu
vo legalė žmonių skerdynė.

Vien tik dėl to kapitalistinė 
sistema pasmerkia pati save. 
Tokioje sistemoje, ikur visuo
tinas žmonių skerdimas yra 
legalis dalykas, tokia sistema 
turi būti niekinama ir veikia
ma, kad ji kuogreičiausiai pra
nyktų.

Žmonės ne tam yra gimę, 
kad kas juos skerstų. Kiekvie
nas gimęs žmogus nori kuoge- 
riaUsiai ir kuoilgiausiai gyven
ti. O kas nori nuo jo gyvybę 
atimti, tam jis visuomet visa 
jėga priešinsis. Bet jei kapi
talistinė sistema taip yra su
tvarkyta, kad žmonių skerdi
mas karuose yra pripažintas 
legalis daiktas, tai jau ta si
stema turi būti tuojau pakeis
ta kita •—sodia'Itstine sistema, 
ku*r karams nebus vietos.

Suprantama, vien tik gerų 
norų neužtenka. Jei įmes ma
tome, kad karas yra labai bai
sus dalykas ir kad tą karą pa
laiko kapitalistinė tvarka, tai 
mes privalome veikti, kad tokia

tvarka ūmai butų prašalinta. 
O kad ją prašalinus, darbinin
kams reikia būtinai jungties į 
organizacijas — į Socialistų 
Partiją ir profesines sąjungas. 
Susipratę, susiorganizavę darbo 
žmonės pataps ta jėga, kuri 
nugalės visas kapitalizmo ne

reikalingas Į į,visybes ir padarys .pasalilį ge
resnį, tinkamesnį kiekvienam 
žmogui gyventi.—A. ž.

Pagelbėkim!
Draugai Darbininkai:—

Nebepirmas kartas 
kreiptis į jus.

šį sykį aš noriu atkreipti jū
sų domę į musų besimokinan
čią socia’ptnuj jaunuomenę 
Lietuvos Universitete, Kaune.

Ten musų draugai, jauni so
cialistai, 
draugiją., 
las labai 
dižiausios

Vienas 
rašė

tenka

turi suorganizavę 
Tos draugijos tiks- 

didelis ir vertas kuo
pa ra mos.
šimpa tikas nesenai

Naujienoms”, kad:
“Darbo studentai socialistai) 

turi didokai. Pirmiausia orga
nizuoti studentai socialistai 
privalo dideliausios domės kreip
ti i akademinį, Universiteto gy
venimą, kad nuolat didėją Kle
rikalų apetitai neužgrobtų visą 
Aukštąją Mokyklą į savo ran
kas. Juk nepaslaptis, kad Teo
logijos fakultetas, tasai juod
varnių lizdas, labai Universite
te Įsigalėjęs. Pažiurėjus į Teo
logijos fakulteto dėstomus da
lykus — katedras, aiškiai ma
tyti, kad jam ne tiek “dvasiš
ki” dalykai rupi, bet jis, sek
damas jėzuitų pavyzdžiu, ir pa
saulinių mokslų griebiasi, kad 
tik pritraukus daugiau jaunuo
menes į savo tinklus. Ir gali
ma tikėtis, kad neužilgo minė
tas fakultetas kėsinsis paglem
žti į savo nagus šitų fakultetų 
darbą, ką jau ir dabar kartais 
stengiasi daryti. Čia reikalin
gas rimtas darbai kaip iš pa
žangiųjų profesorių taip ir stu
dentų socialistų.”

Toliau savo traipsnyje auto
rius sako:

“Už Universiteto sienų, vi
suomenėje ’irgi visi laukia so
cialistinės jaunuomenės su iš
tiestomis rankomis. Socialis
tinė inteligentija paskendusi 
atskirų partijų darbuose, nesu
skuba rūpintis bendrais visiems 
socialistams darbais. Darbinin
kams kliubų, skaityklų steigi
mas, gjilinimas proletaruose 
tikrai klasinės sąmonės, socia
listuos Įaikrašitijos platinimas 
—tai pirmaeiliai klausimai ir 
reikalai, kuriuos užsibrėžė stu
dentai socialistai’*.

JaU vien iš čia paduotų cita
tų galima numanyti, kokių pra
kilnių ir mums visiems bran
gių ir didelių darbų musų drau
gai, studentai socialistai, yra 
sau užsibrėžę.

Bet kiekvienam viešam dar
bui reikailnga materialė para
ma. Tie musų draugai paramos 
Lietuvoje negali gauti ir negali 
tikėtis. Nors tiesa, jie oficia
liai ir nesikreipia į mus prašy-

domi paramos, bet mes turime 
patys susiprasti. Jie dirba tokį 
pat darbą kaip ir mes. Pasaky
siu, kad jie dirba dar daugiau. 
Dirbdami" visuomenės darbą, 
jie dar ir mokinasi. O moki
nasi dažnai neturėdami pakan
kamai pinigų 
užsimokėti.

Jie priversti
įsivaizdinkit,

darbas. Bet jiems niekas nėra 
persunkti, nes jie turi didelį 
tikslą—Socializmą! Delei jo 
jie nesigaili savo triūso, energi
jos ir visų savo gabumų.

Draugai darbininkai! Musų 
visų yra būtina pereiga suteik
ti tiems musų draugams, stu
dentams socialistams, kuodau- 
giausiai materialės paramos.

Dėkime kiek tik kas galime. 
Tai musų visų privalumas. Su
keikime jiems paramą kuogrei- 
čiausiai!

Be piniginės paramos jiems 
sunku tasai didelis darbas dirb
ki. Deltogi jiems padėti yra 

būtinas kiekvieno musų reika
las!

'Skubėkime suteikti jiems pa- 
gelbą tuojau, dabar!

Mums vienas kitas doleris 
paaukoti tokiam dideliam tiks
lui — nedidelis daiktas. Ir jei 
mes visi subrusime ir paremsi- 
ine juos, atliksime ir savo nors 
mažą pareigą, bet svarbiausia 
—sustiprinsime juos ir padėsi
me jiems prakilnų ir didelį 
darbą dirbti.

Visas aukas galite siųsti 
LSS Sekretoriaus, A. žymonto 
vardu, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Visų aukos bus maloniai pri
imamos, pakivituojamos ir tuo
jau pasiunčiamos musų drau
gams studentams socialistams.

Draugai Darbininkai! Aš la
bai norėčiau/kad jus nepraleis
tu mėt pro ausis šio mano pa
raginimo. Perskaitę jį, tuojau 
pažiūrėkite į savo kišenių ir 
kiek išgalite, pasiųskite nurody
tu adresu, 
busite dėl 
savo auka 
reikalingos paramos ten, kur ji 
labai reikalinga.

Visi darban, kiek tik kas ga- 
| Ii ir kaip gali!

Aukokite kiek kas galite, ir 
aukokite tuojau, dabar!

Pasirodykim, kad mokame 
sušelpti tuos darbus, kurie yra 
mums visiems labai brangus ir 
verti didžiausios paramos.

A. žymontas, 
ILSS. Sekretorius.

1739 S.. Halsted, Chicago, III.

nei už mokslą

yra uždarbiauti, 
koks tai sunkus

Žinau, kad jus uo
to bCjdinesni, bet 
suteiksite didelės ir

Pasijudinkime patys
Vienas musų daktaras daž

nai rašo: “Pajudinkim vyrai 
žemę.” Bet aš sakyčiau: Pasi
judinkime patys. Ne fiziškai, 
bet protiškai. Judinkime pro- 

(tą. Žadinkime j,į. ’
Kame priežastys to proto 

miego? Kas yra to proto chlo- 
rofoirmuotojai? Tų priežasčių 
suradimui žfburio nlereikėst 
Tiesiogine atsakomybė puola 
ant maskvinių šešėlių. Tie po
nai visur stoja mums skersai 
kelią. Kur tik yra rimtas dar
bas veikiamas, žiūrėk, jau jie 
veikia prieš. Jie visi yra su
sispietę prie komunistų, mat 
ten mažiau išlavintos minios, 
negu pas socialistus. Iš tų ko
munistinių lagerių ir eina tas 
visas dvokiantis kvapas, nuo

dijantis minių protą. Kas se
ka komunistų veikimą, leng
vai gali matyti, kad tai tik 
yra provokacijos darbai.

Komunistai visur savo spy- 
čiuose skelbė, kad visokie par
lamentai, kongresai — yra 
buržujų išmistais. Tai tik vi
sokie lopymai — reikalavimai 
fstatymiškaj • pagerinti1 darbi
ninkų būvį, — tai buržujų dar
bas. Lįsti į valdžios vietas, tai 
socialburžUjų reikalas... Kas čia 
viską suminės tas visas jų pro
pagandas. Jie vis kartojo, kad 
ryt-poryt padarys rojų ant žė- 
mės. Ir žaisti žmonių upu 
jiems sekėsi kuopuikiau^siai.

Jiems sekėsi darbininkų vie
nybė ardyti. Ir vis, žinoma, 
.nuduodant kad tai darbininkų

; labui veikiama, nes kitaip da- 
į bar jiems jau nebūtų galima 

pasirodyti tokiais, kokiais iš- 
tikrųjų yra.

Bet nežiūrint to visko, so
cializmo nieks neįstengs išnai
kinti: nei maskviškių komu
nistų žiaurumai, nei kapitalis
tų pastangos. Viši tie tiranijos 
darbai turės žadinti dar iki 
šiol miegančias minias. Rusi
ja pati turės kurią dieną pagy-i 
ti iš tų raupų. Nors ten sočia-1 
lizinas yra smaugiamas, 
kova 
turės 
ir tie 
aklai 
rius, 
pradeda pamatyti ir svajoja, 
kaip čia iš balos išbridus. Pri
sipažinti prie savo negerų dar
bų jie nenori, nes perdaug at
siduoda negražiu kvapu. Rei
kia kaip nors išsisukinėti — ir 
jie išsisukinėja.

Turime ką nors pradėti, kad 
tam pikiui galą padaryti. Pa
tys buvę komunistai jau mato 
savo galą. Tiesa, mėgina vi
sokius išsigelbėjimo budus, bet 
kad nėra tiksliai daroma, tai 
jiems patiems išeina ant blo
go. O visgi kas nors reikėtų 
daryti, kad padarius visai galą 
darbininkų organizacijų skal

dymui ir sėjimui neapykantos.
Laisvės Varpas.

Taipgi prašysiu, kad draugai 
visur, laike prakalbų, gerai pri
žiūrėtų tvarkos ir neleistų 
triukšmadariams, jei kur tokių 
atsirastų, triukšmo kelti.

A. žymontas,
LSS. Sekretorius.

bet 
eina ir tikrieji kovotojai 
būti pergalėto j ais. Nes 
patysi komunistai, kurie 
sekė paskui provokato- 
šiandien jau daugelis

Rusijos Socialdemokra
tija ir bolševikai.

Komunistų spauda visa, bur
na rėkia, kad Rusijoj socialde
mokratai jau! senai išnykę, nes 
jiems darbininkai nugaras at
sukę. TeČiaus tai melas —pa
prastas komunistų melas. Ru
sijoj Socialdemokratai, nežiū
rint baisių persekiojimų, stovi 
gana stipriai.

Štai musų spaudoje pasirodė 
straipsnis (iš Lietuvos musų 
draugų organo paimtas), ku
ris aiškiai parodo, kad Social
demokratai yra kur kas stip
resni už komunistus Rusijoj. 
Štai kas ten sakoma:

“Tik pažiūrėkite į Rusijos 
Socialdemokratų slaptai leidžia
mą spaudą: 1) “Sosialdemokra- 
tas” slaptas partijos C. Komi
teto Biuro laikraštis^ 2) “Ra- 
bočij ILiictok”, laikraštis Petra
pilio org.; 3) Biuletenis, orga
nas C. K. Bundo organizacijos; 
4) Odesos org. biuletenis ir kt.”

Toliau:
“Socialdemokratinis jauni

mas leidžia 1) ‘Junij Proleta
rėj’ (Jaunas Proletaras) ir 2) 
‘Biuleten’ —i organą C. K. Ru
sijos s.-d. jaunimo organizaci
jų. Be to eina: 1) ‘Klič Molo- 
dioži’ (Jaunimo Trimitas) Pet
rapily, 2) ‘Molodoje Dielo’ Rie
ve’ ir 3) Proletarų Jaunimas’ 
Odesoje”.

Iš šito matome, kad mus 
draugai Rusijoj, nežiūrint nuož
miausių persekiojimų, pajėgia 
išleisti net devynis socialisti
nius laikraščius.

Taigi kurie iki šiol da neti
kėjo, kad komunistai yra melų 
melagiai, šie faktai turi jtios 
įtikinti. O reikia suprast, kad 
tokia spauda palaikyt, ir dar 
slaptai, tai reikia jėgos ir di
delio skaičiau^ pritarėjų. Jie 
negal savo skaičiaus parodyt 
pasauliui tik dėl to, kad komu
nistiniai satrapai juos kruvinai 
persekioja.

Jei kam da butų pramaza 
faktų, kad Rusijoj Socialde
mokratai yra stiprus, galima 
priminti dar štai ką: kam ko
munistų valdžia laiko tokią aš
trią cenzūrą? Ar kapitalis
tams? Paimkime tUrtingiau-
sį visame pasaulyje žmogų, H. 
Fordą. Jis savo biznį Rusijoj 
laisvai plėtoja 
gauna iš ten 
spaudą); kiti kapitalistai taip 
pat. Bet kodėl darbininkai 
negauna jokių žinių iš ten nuo 
savo draugų darbininkų? To
dėl, kad tokiam susižinojimui 
neleisti yra cenzutra. Mat ko
munistai žino, kad jei darbinin
kai pasauly sužinos ir patirs, 
kas| dedas Rusijos darbininkų 
rojuje, maskviečiai nebegalės 
jų ilgiau mulkinti.

— Laisvės Mylėtojas.

ir visas žinias 
(žiūrėk Fordo

L D. L D. D. Chicagos 
Rajono konferencija

Pereitą septintadienį, lapkr.
25 d., Naujienų name įvyko L.
D. L. D. Chicagos Rajono kon
ferencija. Konferencijoj pirmi
ninkavo d. J. J. Čeponis.

Į Tą dieną buvo svarbi d. Gri
gaičio paskaita apie Demokrati-i 
ją Istorijoje, tad niekurie dele
gatai, o ir daugelis šiaip užin- 
teresuotų draugijos veikimu 
į konferenciją atvykti negalėjo. 
Todėl konferencija nebuvo skait
linga. Bet kad dalyvaujantiems 
pirmiausia rūpėjo draugijos la
bas, (todėl svarstymai buvo rim
ti ir padaryta keletą labai svar
bių tarimų.

Daugiausia buvo svarstoma 
apie padidinimą draugijos ir ga- 

[vimo jai daugiau narių. Nutar
ta tuo tikslu vartoti visas ata
tinkamas priemones ir vesti už 
draugiją plačią agitaciją.

Ir suprantama, kuo stipresnė] 
ir skaitlingesnė bus draugija, 
tuo visiems bus geriau, nes vi
si galės už tą pačią mokestį gau- vietos L. S.-D. P. organizacijos 
ti daugiau knygų ir didesniam narių visuotinas susirinkimas, 
skaičiui veikiant pats darbiniu- įvykusis 23-IX š. m. nutarė: 
kų švietimo darbas bus leng- perrinkti organizacijos komite- 
vesnis ir kartu sėkmingesnis, tą, išreikšti papeikimą organiza-

Iki šiol Chicagos kuopos ma-lcįjos revizijos komisijai už ne- 
žai veikė. Daugiausia veikė Vykdymą savo pareigų ir reika- 

Įdraugai northsidiečiai, kurie bu-Į,|auįj sekamam susirinkimui pa- 
vo surengę keletą sėkmingų iš- Į daryti pranešimą iš savodarbuo- 
važiavimų ir vakarėlių. Bet da-L§s. naujus narius priimdinėti 
bar rengiasi sukrusti ir kitos; tik prisilaikant Partijos statu- 
taipjau rengiamąsi tverti nau-L0 
jas kuopas ten, kur jų dar nė-Į 
ra- I Kaunas. 14 spalių įvyko šan-

Konferencija^ konstantavo tą organizacijos narių visuoti- 
faktą, kad mažai turime kalbė-lnas susirinkimas. Apart narių 
tojų ir kad dėl kalbėtojų st°kos|susįrjnkjme dalyvavo daug sve-l 
negalima buvo išvystyti plačios pių. Seimo atstovo drg. Bielinio 
agitacijos, nors tam buvo gerų padarytas platus pranešimas 
progų. Konferencija tai matyda- Į apje darbininkų padėtį; priim- 
ma ir nutarė išvien su kitomis La į organizaciją nauji nariai ir 
socialistinėmis organizacijomis I išrinkti atstovai į. miesto konfe- 
kurti kaipir kalbėtojų kursus. rencija 21 spalio.
Tuo tiksiu neužilgo bus šaukia-1 *" _______ |
ma L. D. L. D. ir L. S. S. Rajo- Į Alytus. Šiais metais per rin- 
nų ir L. Soc. Jaun. Lygos kon-|kįmus į geimą Alytaus apskri- 
ferencija, kad galima butų kuo-Lyje mUSų organizacijoms teko 
greičiausia pradėti tą darbą. | pakęst iš krikščioniškosios “na-

Kitas svarbus nutarimas, tai I calstvos” daug persekiojimų 
didesnis surišimas kuopų su Ra- (savo Ikiku apie tai buvo rašy- 
jonu. Iki šiol Rajonas tarnavo La “S-te”). žiaurumų prislėgti 
tik kaipo tarpininkas tarp kuo- muSy draugai neturėjo ga'limy- 
pų bendram veikimui. Tampres-1 pgs tęsti pradėtąjį energingai 
nių ryšių kuopos su Rajonu ne- organizacinį darbą. Kai kurie 
turėjo. Dabargi norima padaty-1 pasidavė baimei ir pradėjo atšal
ti, kad visos kuopų mokestys ei- Lį, bet energingesni tam upui 
rij per Rajoną, taipjau Rajonas nepasidavė ir griebėsi darbo. Ga- 
priiminės knygas ir jas kuo- hima pasakyt, kad dėka tų drau- 
poms dalins ir abelnai ves vlsąlgy Alytaus apskr. L. S.-D. P. 
agitaciją už draugiją. Tuo netik organizacijos, ypač Alytaus m., 
kuopos bus tampriau surištos Į jau pusėtinai tvarkosi. Taip, 
tarp savęs ir su Rajonu, bet h Alytaus m. org. pradėta daryti 
palengvins Centro Valdybai dar- reguliariai kas mėnup susirinki- 
bą, nes nebereikės vesti atskirų maį4 pąskutinis iš jų buvo 7 spa- 
susirasiliejimų su kuopomis ar hį0> kur dalyvavo ir atstovas iš 
atskirai kiekvienai kuopai siun- Centro. Susirinkiman atėjo dar- 
tinėti knygas. Viską gi ant vie- bininkų ir ne Partijos narių, 
tos atliekant, bus ir kuopoms pa- kurie reiškė didelio noro įstot į 
togiau ir lengviau bus išvengti organizaciją; keli iš jų priimta, 
klaidų, ar jas atitaisyti. Tai bus Centro atstovas aiškino Parti- 
padaryta tik susitarus su draU-|joS narių prievoles ir užduotis, 
gijos Centro Valdyba. įįa patys draugai sumokėjo na-

Konferencija taipjau išreiškė rio mokestį. Išsiskirstė su pasi- 
pageidavimą, kad prie L. D. L. ryžimu dirbt partinį darbą ne- 
D. butų įsteigtas moksleivių šel- atsižvelgiant į nieką, 
pimo fondas. Centro Valdyba tą _______
klausimą jau svarsto ir tikimą-Į Betygala, čia socialdemokra- 
si, kad jis neužilgo bus išriš- [ tų organizacija gyvuoja jau tre-1 
tas.

Sekama L. D. L. D. Chicagos 
Rajono konferencija bus laiko
ma pradžioj gegužes mėn.

—- K. B.

Iš Lietuvos S.-D. Perti 
jos gyvenimo

ganėdinti komiteto nariais, no
ri sušaukti visuotiną narių su
sirinkimą ir perrinkti komitetą. 
Tik tokiu budu kuopos veikimas 
bus atgaivintas ir sustiprintas. 
Čia apylinkės įtvaruose būtinas 
reikalas organizuoti žemės ūkio 
darbininkų profesinės sąjungos 
skyrių, nes darbininkai kuobiau- 
riausiai išnaudojami 
niui negali kovoti už 
uos reikalus.

ir pavie- 
savo die-

Drg. P. Grigaičio 
maršrutas
Pranešimas. .

Pranešu visiems LSS. na
riams ir musų geriems drau
gams, kad d. P. Grigaitis išva
žiavo iš Chicagos lapkričio 28, 
1923 ir aplankys Rytines Vals
tijas sui prakalbomis.

Prašysiu Sąjungiečių ir kitų 
musų gerų draugų stropiai pasi
darbuoti, kad tos prakalbos bu
tų ktfopasekmingiausios. Mums 
reikia atgaivinti senas LSS. 
kuopas ir naujų suorganizuoti. 
Dabar kaip tik yra gera proga. 
Pasinaudokite ja.
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Kapenai (Mažeikių apsk.). S. 
m. spalių men. 21 d. įvyko vie
tos L. S.-D. P. organizacijos na
rių visuotinas susirinkimas. Nu
tarta: išbraukti iš organizacijos 
3 narius už nelankymą susirin
kimų ir nevykdymą organizaci
jos nutarimų, pasiųsti vieną 
draugą į L. S.-D. P. Centro Ko
mitetą vietos darbininkų padė
čiai išaiškinti ir prašyti C. K. 
imtis priemonių užkirsti kelią 
darbdavių sauvaliai. Priimta 7 
draugai Partijos narių kandida
tais.

Skuodas (Kretingos apskr.).

ti metai, narių turi 38, susirin
kimus daro kas du mėnesiu vie
ną sykį, narių yra gerai susi
pratusių, kurie nemažai pasi
darbavo laike rinkimų ir dabar 
varo savo pradėtąjį darbą pir
myn. Š. m. sausio mėn. 14 d. vi
suotinas narių susirinkimas 
įsteigė knygynėlį ir jau esama 
keletas socialistinio turinio kny
gų, be to manoma įsigyti ir dau- 
giaus padedant Centro Komite
tui. Dabar kai kurie draugai no
ri įsteigti Betygalos “Vartotojų 
Bendrovę”.

Grinkiškis, čia nuo pereitų 
rinkimų yra įsikurusi L. S.-D. 
P. kuopa, bet ligi šiol jokio veik
lumo nematyti. Tuo tarpu dir
va veikimui gera, prijaučiančių 
socialdemokratams darbininkų 
yra nemažai. Tik kuopos komi
tetas miega, nieko neveikia. Kai 
kurie Grynkiškio draugai neuž-

Vaškai. Vaškuose 
mokratų kuopa įsikūrė 2 mėne
siu atgal. Ligi šiol buvo du su- 
sirinkimai. Tarp kita ko nutar- 

I ta steigti knygyną. Tam tikslui 
renkamos aukos pinigais ir kny
gomis. Spalio 19 d. buvo atsi
lankęs į savo tėviškę d r. Dovi- 
daitis, žymus Raseinių socialde
mokratų organizacijos darbuo
tojas. Atsilankęs Vaškų kuopoj 
po draugiško pasikalbėjimo pa
liko mumyse gero įspūdžio ir su
teikė daugiau energijos darbuo
tis. Nors musų organizacija dar 
neskaitlinga, bet darbininkų tar
pe turi didelio pritarimo. Atei
ty tikimės sutraukti aplink sa
ve didesnį darbininkų skaičių.

socialde-

Tel. Blvd. 8138
M. Woitkewich 

BANIS
AKUŠERKA

uriu patyrimą
Pasekmingai pa
tarnauju mote 
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatiŠką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

Mjgr’OR. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1026 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pfctų, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
Telefonai!

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

Te’ephono 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 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ik! 
12 dieną.

DU. M. J. SHERHAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
..... . ................. ...................... >

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos!
9 iki 12, 1 iki 8 diena
ir 6:80 iki 9:30 vakare

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

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0284 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 S'o. Halsted StM Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų, 
Res. 1139 Indep^nBlvd. Chicagr 

30 metą patyrimo *
Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jį, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 

3639 W. Roosevelt Rd^
Phone Crawford 3140
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Kontrastas.
Škotijos darbininkų laik

raštis, “The Glasgow For- 
ward”, paduoda šitokias 
skaitlines:

“Per 1922 metus Did
žiosios Britanijos darbi
ninkai prakišo $3,000,- 
000 algomis.

“Per tuos pačius metus 
kapitalo įdėlių vertė Bri
tanijos korporacijose pa
kilo daugiaus kaip $3,- 
500,000,000?

Anglijoje, vadinasi, bai
sus pramonės krizis, dėl ku
rio darbininkų uždarbiai 
yra sumažėję keletu miliar- 
dų dolerių; o tuo tarpu ka
pitalistų nuosavybės vertė 
kyla.

Tai tokia šiandie yra si
stema, ir be reikalo Ameri
kos didžioji spauda kalba 
vien tiktai apie Vokietijos 
industrialistus, kurie lobsta 
tuo pačiu laiku, kai darbo 
žmonės breda vis į didesnį 
skurdą.

Šitokia nelygi padėtis 
darbo ir kapitalo tęsis tol, 
kol pramonė bus privatinių 
kapitalistų rankose.

Buržuazijos 
koalicija Vokietijoj

Paskutinės žinios iš Vo- 

kietijos sako, kad kancleriu 
(ministeriu pirmininku) ta
pęs paskirtas katalikų Cen
tro narys, Adam Steger- 
wald. Jis pakvietęs į mini- 
sterių vietas visų dešiniųjų 
partijų atstovus. Naujasis 
kabinetas tuo budu busiąs 
sudarytas vien tiktai iš bur
žuazinių partijų.

Pastebėtina, kad tarpe 
naujų ministeriu yra numa
tomas ir Dr. Kari Helffe- 
rich, kuriam esąs pasiūlytas 
finansų ministerio portfe
lis. Tas ponas yra pagar
sėjęs tuo, kad, vesdamas 
Vokietijos finansus karo me 
tu,. jisai be saiko vartojo 
spausdinamąją mašiną ir 
tuo pakirto markės kursą. 
Popieriniais pinigais jisai 
stengėsi užkišt spragas val

stybės biudžete dėlto, kad ji
sai nenorėjo apkrauti mo
kesniais turtingąsias klases.

Yra labai bloga, jeigu to
kios pragaištingos politikos 
autorius vėl atsistoja prie 
Vokietijos finansų tvarky
mo. Užsienis tokiai vald
žiai neturės jokio pasitikėji
mo. Vargiai todėl ji galės 
ilgai gyvuoti.

BENDRAS FRONTAS SU 
BURŽUAZIJA.

Po to, kai komunistai suskal
dė Socialistų Partiją, kaipo “re- 
formistiŠkąs ne pakankamai re
voliucingą, jie ėmė skelbti “ben
dro fronto” obalsį, reikalaudami, 
kad socialistai eitų su jais iš
vien.

Daugelis žmonių tuomet ste
bėjosi, kad komunistai yra to
kie vėjavaikiai. Nes, ištiesi], 
kanu gi reikėjo skaldyti Socia
listų Partiją, kam reikėjo keik
ti socialistus, jeigu paskui pri-' 
seina apsisukus vėl jiems siūly
ti “bendrą frontą?”

Bet pažiūrėkite, kur dabar nu
važiavo komunistai. Jie agituo
ja jau už tai, kad butų sudaly
tas “bendras frontas” ne tik su 
darbininkiškomis organizacijo
mis, bet ir su grynai buržuazi
niais elementais!

štai, Brooklyno “Laisvė”, kal
bėdama apie ateinančių metų 
prezidento rinkimus, skelbia to
kį obalsį, kad turi vienytis vi
si, kurie yra nepatenkinti repub- 
iikonų ir demokratų partijomis, 
nežiūrint ar tai butų darbinin
kai, ar farmeriai, ar smulkio
sios buržuazijos elementai. Jie 
visi, girdi, turi sudaryti “ben
drą frontą” prieš kapitalistines 
partijas.

Minnesotos valstijos darbinin
kų ir farmerių organizacijos jau 
padariusios iniciatyvą tokiam 
susivienijimui, nutardamos 1924 
m. gegužės mėnesyje sušaukti 
visų opozicinių elementų konfe
renciją. “Laisvė” sako:

“Su šaukimu gegužės kon
ferencijos jau sutiko ir Fede- 
ruota Farmerių-Darbo Parti
ja, kuriai priklauso Amerikos 
Darbininkų Partija (komuni
stinė. “N.” Red.); pažangioji 
dalis taip vadinamo ‘Komite
to Keturiasdešimts Aštuonių’, 
Washingtono valstijos Far
merių-Darbo Partija, South 
Dakotos Farmerių-Darbo Par
tija, Idaho Progresyvė Parti
ja, ir Minnesotos Farmerių- 
Darbo Partija.

“Nacionalė Farmerių-Darbo 
Partija ir Socialistų Partija 
dar nepareiškė savo pritari
mo gegužės konferencijai.” 
“Laisvė” stato klausimą: kaip 

privalo komunistai žiūrėt į tos 
konferencijos sumanymą? Ir at
sako :

“Federuotoji Partija, kurtai 
mes priklausome, užgyrė jį, 
ir gerai padarė?

Komunistų organo nebaugina 
)ė (as faktas, kad sumanytojo
je konferencijoje dalyvaus ir vi
sai svetimi darbininkams ele
mentai. Jisai pastebi:

“Gegužės konferencijoj da
lyvaus ir svetimų darbininkų 
klasei elementų, ypač iš ‘Ko
miteto 48’. Bet ar delei to re
voliuciniai darbininkai ir far
meriai, susispietę ir Federuo- 
tąją Partiją, turėtų numot 
ranka ant visos konferenci
jos.? Ne.”
Tai matote, kur “nuprogresa- 

vo” komunistai su savo triukš“ 
mingomis “revoliucijomis!”

Pirma jie skelbė, kad darbi
ninkai neprivalo eiti į jokius 
compromisus su savininkų kla
sėmis. Griežta darbininkų kova 
prieš visą buržuaziją — ir stam

biąją, ir vidutinę, ir smulkiąją! 
Griežta kova prieš visa, kas tik 
rodo bent mažiausio palinkimo 
tartis su buržuazija! Griežta ko
va prieš visus, kurie nėra pasi
ryžę tuoj aus sugriauti buržuazi
nę tvarką ir įsteigti “proletaria
to diktatūrą”!

Dėlto, kad komunistams ro
dėsi, jogei Socialistų Partija 
esanti nepakankamai griežta 
smulkiosios buržuazijos prieši
ninkė, tai jie pasmerkė ją, ap
šaukė “darbininkų klasės par- 
davike” ir paskelbė jai mirtiną 
kovą.

Na, o dabar jau jie kviečia į 
bendrą frontą net tokius skys
tus buržuazinius liberalus, kaip 
“Komitetas Keturiasdešimts Aš- 
tuonių”, kuriam ir Farmerių- 
Darbo Partija išrodo perdaug 
radikalė.

šitoks komunistų nusistaty
mas reiškia jų visišką idėjinį 
subanikrutavimą.

Bet kartu tai yra ir moralis 
subankrutavimas. Nes komunis
tai, kurie šiandie jau atvirai 
tiesia draugišką ranką buržua- 
ziniems liberalams, dar vis ne
siliauja niekinę socialistus. Kaip 
jie purvais drabsto socialistų 
partijas visose šalyse! Kaip jie 
keikia Vokietijos socialistus!

Tegul gi pasako “Laisvė” ir 
mūsiškiai komunistų agitato
riai: nejaugi Amerikos Farme
rių-Darbo partija yra revoliu- 

cingesnė už bent vieną socialis
tų partiją — ar tai šioje šaly
je, ar kur nors kitur? Tegul jie 
pasako, ar buržuaziniai libera
lai iš “Komiteto 48” yra geres
ni darbininkų draugai, negu, 
pav. Vokietijos socialdemokra
tai?

Kam gi tad jie apgaudinėja 
lietuvius darbininkus, smerkda
mi socialistus ir kartu daryda
mi bendrą frontą su buržuazi
ja?

SPEKULIACIJA LITAIS. Katalikiškas teroras Lietuvoje.
Musų koresĮjondentas Kaune 

rašo apie tai, kodėl Lietuvoje 
šiandie trūksta litų.

Jisai sal<o, kad svarbiausia to 
priežastis esanti ta, kad Emisi
jos Banko išleistus pinigus su
sigrobė į savo rankas Vailokai
čio ir Yčo bankai spekuliacijos 
tikslams.

Prisiskolinę pinigų iš Emisi
jos Banko, jie dalį jų išskolino 
žmonėms, imdami po 50, po 120 
ir 200 nuošimčių palukio. O ki
tus pinigus sudėjo į namus, dva
rus ir kitokias nejudinamas 
nuosavybes.

Jie mane, kad lito kursas 
greit nupuls, tuomet jie už tas 
nuosavybes gaus daug daugiaus, 
negu mokėjo, ir puikiai pasipel
nys.

Ačiū tai spekuliacijai, Emisi
jos Banko išleistieji litai sugar
mėjo į saujalės biznierių ran
kas, o kraštas paliko be kredi
to.

Dabar vienok spekuliantams 
darosi riesta, kadangi litų kur
sas nenupuolė, kaip jie tikėjo- 
si. Gali krachų.

Plėšikas išbėrė $3,800 gatvėje.

4 rečiadienį iki šiol nežino
mas storas dailiai pasirėdęs 
plėšikas užpuolė merginą Lil- 
lian Cardy, Baner State Banko 
stenografę, nešančią iš banko į 
Victor Mfg. ir Caskot Co., 
$6,700 ir pagriebęs pinigus pra
dėjo bėgti. Bebėgdamas jis iš
barstė $3,i800, o su likusiais 
$2,900 paspruko. Tas atsitiko 
prie 5827 W. Roosevclt Rd. 
(12 gat.)

Ar jus žinote, kad
Augčįausias žmogus kokis randasi 

pasaulyje, tai yra iš Siberijos Kaz- 
anloff, kuris dabai* yra rodomas Ąu- 
trijoj. Jis turi 35 metus amžiaus, 
yra 9 pėdų ir 3 colių augščio ir gerai 
suaugęs. Rankos letenos ilgumas 1 
pėda, kojos ilgumas 1 "pėda 9 coliai, 
per krutin storumo 56 coliai, sveria 
458 svarus. Ar jus žiote, kad nepa
lyginamas gerumas 100’A gryno 
Turkiško tabako yra Helmar Turkiš
kuose cigaretuose, kur rūkytojai vi
suomet yra užganėdinti.

NAUJIENOS, CHcigo, M.

Vilniaus lietuvių atstovybės ir 
svarbesnių draugijų atviras laiš
kas Am. lietuvių visuomenei*
Sesers ir broliai amerikiečiai!
Pastaruoju laiku Vilniaus ir 

Vilniaus krašto lietuvių vargai 
plačiai buvo aprašyti spaudoj. 
Tikimės, kad musų varginga pa
dėtis gerai visiems yra žinoma 
ir todėl apie tą nebeminėsime.

Į lenkų viešpatavimą yra pa
tekęs trečdalis lietuvių tautos 
ir kaip tik ta jos dalis, kuri yra 
blogiausiai materialiai aprūpin
ta, kuri daugiausia nukentėjo 
nuo karo ir nuo įvairių šio kraš
to valdovų. Vilniaus prieglaudo
se daugiausia yra našlaičių. Vil
niaus krašte mažiausiai šviesos, 
daugiausia tokio jaunimo, ku
ris trokšta mokslo, bet neturi 
lėšų tam mokslui įgyti. Tą tai 
visuomenę atstovaudami, mes 
jos vardu turime pilną moralę 
teisę priminti visiems laisviems 
lietuviams jų. pareigą ir prašy
ti jūsų moralės ir materialės pa
ramos.

Tik tokia tauta yra kultūrin
ga ir stipri, kuri neužmiršta 
savo nuskriaustųjų brolių. Ne
užmirš musų ir kultūrinis pa
saulis, jeigu matys, kad visi lie
tuviai, kaip vienas žmogus, sto
vi už mus. Visi musų reikalavi
mai tuomet turės būti tenkina
mi, musų padėtis sustiprės.

Amerikiečiai lietuviai labai 
daug yra aukoję bendriems lie
tuvių reikalams, iš tų šaltinių 
ir mes gaudavom lėšų, už ką 
jums širdingai tariame ačiū, bet 
tie šaltiniai jau greit gali išsi
semti. Kreipiamės tiesioginiai 
į jus išdėstydami musų reika
lus, bet nedaug atbalsio tesu
laukėme. Remia mus pavieniai 
asmenys ir kaikurios organiza-'

KAUNAS, XI. 7.
Prisiplakę prie Lietuvos 

valstybinio vairo krikščionys 
demokratai pradeda vis reiš- 
kiau rodyti savo dvasią. Dar 
einant rinkiniams į šį Seimą, 
buvęs jų Vidaus Reikalų mi- 
nisteris Oleka, pasikvietęs į pa
galbą vicemįnisterį Lupsiu bu
vo užvedęs prieš komunistus 
bylą ir su! pagalba vyriausios 
rinkimų komisijos išaiškinęs, 
jog jie neturį teisės nė balsuo
ti^ nė būti išrinktais Seiman. 
Po šia priedanga, jog tūlas as
muo yra komunistas, p. Lip- 
sius areštavo ir laikė kalėji
muose ne, vieną liaudininką ar 
socialdemokratą, įtardamas 
juos komiVnistais. Visoj eilioj 
apskričių buvo draudžiama da
ryti susirinkimai liaudininkų 
arba socialdemokratų po pre
tekstu, kad ten esąs karo sto
vis ir laievai leido daryti su
sirinkimus krikščionims ar d&f- 
bo federacijai.*

Už visus tuos darbus išrink
toji Seimo dauguma nemokėjo 
papeikti valdžią.

Susidarius dabartinei koalici- 
rrea valdžiai tas patsai LJpšius 
organizavo visas žydų ir lenkų 
iškabų murzinto jus, tepliojo 
tas iškabas Kaune ir kitur ir ir 
nesurado jokių kaltininkų. Tas 
darbas šio Seimo daugumos ne 
tik nebuvo papeiktas, bet prie
šingai — buvo laiminamas, ką 
galima suprasti iš krikščionių 
demokratų įteiktos Vidaus Rei
kalų Ministeriui Žalkauskui in
terpeliacijos, kad jis ne energin
gai ginąs valstybę nuo komu
nistų veisimos ir žydų įsivyra
vimo.

L’appetit vient en mangeant 
—bevalgant auga apetitas sako 
franeuzų patarle. Tas pats at
sitiko ir su krikščionimis-de- 
mokratais. Nesenai įvyko Kau
ne katalikiškųjų organizacijų 
sitfvažįavimas. Ką jie nutarė, 
laiko paslaptyje, bet gerąi yra 
žinoma, kad buvo raginami ir 
smaginami prie karžygingų žy
gių — šalinti ir griauti valstie
čius liaudininkus ir socialistus, 
šiandie liko iškeltas obalsis, 
kad reikia sumažinti skaičių 

ei jos, nematyt tačiau paramos 
iš plačiųjų Amerikos lietuvių 
organizacijų ir plačiosios visuo
menės. Esate laisvi, galėjote 
sulig pažiūrų išsiskirstyti į par
tijas, bet ir skyrium galite vil
niečius remti, nereikalaudami 
iš musų tokio išsiskirstymo, nes 
čia pati lietuvybė yra didelia
me pavojuje, tą lietuvybę su vie
ny tom jėgom mes giname ir be- 
abejo apginsime, jei visi lais
vieji lietuviai moraliai ir mate
rialiai mus rems.

Laikinojo Vilniaus Lietuvių 
Komiteto:

D-ras D. Alseika, pirm. 
Kum K. Čibiras, Ižd. 
St. Kairiūkštis, sekr.

Lietuvjų Mokslo Draugijos ir 
nukentėjusiems dėl karo šelpti 
Centro Komiteto pirmininkas

D-ras J>Basanavičius
švietimo Draugijos “Rytas” 

pirm. Kuiv prof. Kraujalis
“žiburėlio” ir “Agronomų” 

Draugijų Prieglaudų Globėjas
Konst. Stašys

Vilnius, 1923 m. lapkr. m. 2 d.
Laikinojo Vilniaus Lietuvių 

Komiteto antrašas:
Poland, Wilno. Dominikanska 12 
m. 23 (parašyt vardą ir pavardę 
katro nors iš virš pasirašiusių
jų).

P. S. Atsiašukimas yra pa
siųstas visiems Amerikos lietu
vių laikraščiams. Negavusieji 
prašomi atsispausdint.

Originalui atatinka:
Laik. Vilniaus Lietuvių Ko

miteto pirm. Dr. D. Alseika,
Sekretorius St. Kairiūkštis. 
Vilnius, 1923 m. lapkr. 6 d.

Dėdė Žanas.

tarnautoji] —ir visose ministe
rijose šalinami po tuo preteks
tu neištikimi krikščionims 
žmonės. Viršenybę turėjo įta
riami fašistų vadais Čėpla, Fe- 
dleracijos vadas Ambrozaitis, 
kuriam pritaria ir kun. Kru
pavičius. Jau pav. per šį su
važiavimą buvo platinatnas at
sišaukimas, — kurio autorium 
numatomas tas pats Ambrozai
tis, Seimo įsekretorius, — ko
dėl prof. Voldemaras nesąs 
kalėjime.

Tat buvo aiškus nurodymas 
kas reikia daryti su Voldema
ru, ir buvo laukiama progos 
prikibti. Tąi^i pasirodžius 
“Vhiro” 6 Nr. jo straipsniui 
“Katrito keliu”, Kauno Ko
mendantas puolė ant jo visu 
smarkumu ir lapkričio 4 dieną 
ištrėmė jį į koncentracijos sto
vyklą, į Varnius — šį naują 
Lietuvos Sibirą. Ir ne tik iš
trėmė, bet ir padėjo dar vie
nam menesiui prie Drausmės 
batalijono, be jokio teismo ir 
neduodamas jam nė pasiskųsti, 
nė pasiruošti kelionėn. Pasielg
ta tokiu! žiaurumu, kursai retai 
buvo vartojatnas ir rusų
valdžios, šiuo sykiu nepasigai
lėta nė buvusio pirmo Lietuvos 
Rejspuiblikos prezideųto Anta

no Smetonos, ant kurio liko 
uždėta piniginė bausmė 2000 
litų, nito mokėjimo kurios jis 
atsisakė. Turės užtat eiti 
dviem mėnesiam kalėjimam 
(A. Smetona jau sėdi kalėji
me. Dokumentai apie Voldema
ro suėmimą įdėti 1-am pusi. 
Red).

Krikščionys-demokratai pra
dėjo varyti! -savo katalikiškąjį 
terorą... Reikia spėti, jog po 
tokių įvykių turėsime susi
laukti teroro ir iš kitos pusės. 
Prasideda senos istorijos, 
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Sudegė vyras su medine koja.
Apleistoje vietoje prie 28 gat

vės ir Ashland AveJ žinomoj po 
vardu “Valkatų Palocius” sude
gė namelis “Pairiems” ir kar
tu 50 metų senelis su medine 
koja. Tai buvo Jonas Scanlan 
Spėjama, kad gaisras kilo nuo 
cigareto.

Amalgameity Unijoj
Laimėjimai virtsa pralaimėji

mais.
Brooklyn, N. Y. — Nesenai 

buvau pranešęs apie New Yorko 
rubsiuvių organizacijos virši
ninkų rinkimus. Šiuose rinki- 
mulose keletas komunistų re
miamų kandidatų gavo šiokias 
tokias vietas — b'znio agentų 
ir “dues” klerkų. Brooklyno 
dalyje, kur unijos ofisas ran
dasi nuosavame name4 komu
nistai keletu balsų didžiuma 
pravarė savo kandidatą į “dues” 
klerko vietą — vieton buvusio 
J. Levino išrinko Fildmaną. 
Tuoj aus po jo pasirodymo siu
vėjai ėmė kalbėti, kad jis čia 
ilgai nebusiąs, nes esąs visiška: 
netinkamas.

Užėmus jam vii a prie rin
kimo -b cl hų Ir išuintimo 
darban 1. darbių v;8tune ofise 
pasireiškė didžiausia Irdvarkė. 
duoklių no narių nespėja pri
imti; r. il ilavimus į darbą 
žmonių :> pajėgia sutvarkyti; 
ir per peilias dien i? jo buvi
mo ofise viskas pasi orte aukš 
tyn kojo n.

Suprato, vargšas, kad jis tam 
l.^rbui Visiškai net..ka, ir iš
buvęs penkias dienas pasispaudę 
kepurę ir ;sdumė iš ofiso...

Vieta t’šoa negi.i buri, ir 
dei vieno i .m ogaus rinkimų ir
gi nega’ima daryti. 3‘uomet l)i- 
". I torių 7. ryba pastate pir
miau buvusį J. Leviną prie 
darbo, o naujai išrinktam ko
munistui paliepė eiti prosyti 
niunistui—ką jis ir padarė.

Dabar žiūrėkim: žmogus vi
siškai tam darbui nėra tinka
mas, bet komunistai stumia ki
ša į ofisą bežiūrėdami, ar jis 
ten tinkamas ar ne, by tik jų 
žmogus, kad paskiri turėjus 
progos girtis “laimėjimais” ir 
savo “įtaka” miniose.

O kiek naudos visa tai duoda 
organizacijai? Jokios. Dar
blogiau: neša organizacijon 
netvarką ir demoralizaciją.

šitas įvykis vietos komunis
tams tai yra aršiau nei šlapia 
mazgote per sreplę: juk tai 
aiškiausiai parodo kad pas juos 
nėra nei tokių žmonių, kurie 
sugebėtu atlikti bent tokį dar
bą kaip savaitinių duoklių pri
ėmimą. Juk jei jie butų tu
rėję gabesnį, tai butų jį ir sta
tę, bet pasirodo, kad tinkames
nių neturi.

Komunistai daro visur taip. 
Jie visai neatsižvelgia į asmens 
tinkamumą vienai ar kitai 
vietai, jie žiuri tik, kari prave
dąs “savo žmogų”.

Panašių dalykų galėtų atsi
tiktai ir SLA., jeigu komunistą’ 
pravarytų savo kandidatus į jo 
centro valdybą: jų statomųjų 
kandidiajų kiekvienas yra poor 
fish.

Rubsiuvių darbai.
New Yorke drabužių siuvimo 

darbai šiuo laiku eina silpno
kai. Dar yra dirbtuvių dir
bančių pilnai, bet daugirina 
dirba labai mažai, o kai kurios 
pasiskelbė visai K einančios iš 
biznio, šitaip yra pas kontrak- 
torius. Nekažin kaip dalykai 
stovi ir taip vadinamose “in- 
side” dirbtuvėse. I>idžiausia 
visame New Yorke 1 dirbtuvė, 
žinoma kaipo “big six”, visai 
paleido darbininkus ir neketina 
daugiau pradėti dirbti. Reiš
kia, iš vienos tik dirbtuvės iš
krito virš 300 darbininkų. Kal
bama, kad vyrų drabužių dau
giau nebešilta, siusią tik vaikų 
drabužius. Daugelis darbinin
kų kaltina dėl to unijos virši
ninkus, bet kiek jie čia kalti, 
nežinia. Butų pusė bėdos su 
viena firma, bet dalykai yra 
to»ki, kad į “big six” (Rozcn- 
tal) labai atsižiūri ir kitos New 
Yorko stambesnės firmos: jei
gu! ką nors prielankaus jų in
teresams laimi šioji firma, tai 
tuojau ją bando sekti ir kitos.

Kiti kalba, kad “big six” da
ro bandymuą aUikratytii nuo 
brangesniųjų savo darbininkų. 
Jei tai pavyktų, tai blogai atsi
lieptų į visą Nei\v Yorko siu
vėjų organizaciją, nes kitos 
firmos darytų tą patį.

— A. P. Serbas.
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Didieji Streikai Lenkuose
'Lenkų darbininkų paskelb- 

tasai streikas tu*ri didesnės 
reikšmės negu kad Varšavos 
oficialus šaltiniai skelbia. Nuo 
vieno valstybės galo iki kito 
dirbtuvės sustojo ir darbinin
kai išėjo į gatvę. Metė darbą 
gelžkelių tarnautojai; juos pa
sekė tramvajų, elektros, van
dentraukių, ir tokiu budu di
desnių miestų gyvenimas tapo 
paralizuotas. Bet tai dar ne 
viskas. Kaip laikraščiai prane
ša, neapsiėjo be kruvinų susi
rėmimų ir Krakuvoj, toj seno
vės lenkų sostinėj, kur lenky
bes dvasia taip stipri, įvyko 
susirėmimų tarp policijos ir 
darbininkų. jSuVirš šimtas as
menų liko arba nukauta arba 
sunkiai sužeista. Kad patenki* 
nūs darbininkus valdžia iš
traukė iš Krakuvos visą ka
riuomenę ir miestas faktinai 
buvo likęs darbininkų ranko
se.

Panašus dalykai atsitiko ir 
visuose Lenkijos miestuose. 

Varšuva buvo ilgą laiką be 
šviesos ir vandens. Traukinius 
valdė kareiviai, o- paštą išne
šiojo studentai. Vilniuje poli
cija ginklais išvaikė susirinku
sius į mitingą darbininkus.

štai koks yra vaizdas dabar
tines Lenkijos. Bet kame prie
žastis to visuotino ir kruvino 
streiko? Žinoma, svarbiausią 
rolę Ibšia ekonominiai klausi
mai. Darbininkai už savo al
gą negali nusipdrkti ‘net pa
kankamai duonos, nekalbant 
jau apie reikailngus dalykus. 
Ir nors jie pamiršo per dešim
tį metų geresnes dienas, vie
nok skurdas, kada tik jis užei
na, yra nepakenčiamas. Žmo
niškai sutvarkyti algas yra pir
mas darbininkų reikalavimas.

Bet įsižiUrėjus giliau, strei
ko motyvai nėra vien ekono
miniai. Lenkų darbininkai, iš
stumti iš valdžios, nori gauti 
sau lygads balso krašto valdy
me. Karo ir rėksmo gadynė 
pasibaigė. (Lenkija laimėjusi 
daug, pradėjo ramų [?] gyve
nimą. Vienok šalies padėtis 
eina vis bolgyn ir blogyn. Mar
kė eina lenktynių su Vokiečių 
marke. Niekio nepadeda nei 
brangios kasyklos Rytų Gali
cijoj, A. Silezijoj, nei turtin
gi Lietuvos miškai, kuriuos 

jie okupavę naikina. Matydami 
šį viską darbininkai pradeda 
nujausti, kad su Lenkija da
rosi kazokas negera, kad dvar
poniai ieškodami sau garbės ir 
patogumų stumia kraštą į be
dugnę. Todėl streiko motyvai 
yra ekonominiap ir politiniai. 
Reikėtų, kad darbininkų parti
ja Lenkijoj srtatiprėtų ir imtų 
svarbesnę vietą krašto val

džioj. Mes užmirštume skriau
das, kurias padarė Lenkija 
remdama militarinius Pilsuds
kio žygius prięš jauną musų 
tėvynę Lietuvą. Karo lipas už
temdo daugeliui akis ir žmo
nės dažnai pamiršta kas yra 
draugas ir kas priešas. Neat- 
sigrįždami į liūdną praeitį, mes 
jau žiūrim į tai kas bus. Ir čia 
lon1<ų darbini nitai niisikraty- 
dami dvarponių jungą ir pasi- 
liitosuodami nuo jų įtakos ga
lės nemaža prisidėti prie įvy- 
kinimo taikos tarp dviejų 
kraštų, kurie šiandien stovi 
taip toli vienas nuo kito.

—M. V.

Jos Gestautui. — Brolio 
žmona — b r o 1 i e n č. Tėvai 
savo sunaus žmoną marčia 
tevadina.

VIDURNAKTI SU KRUP’Ų.

Kuomet tavo-vaikutis tampa užpul
tas krupo vidurnakty — ką-gj tada 
reikia daryti? Tūkstančiai motinų 
jau išrišo šį klausimą su užsigančdi- 
jimu. Vienas mažas doztlis Dr. Dra-> 
ke’s Glessco tuojaus prašalina krupą 
j keletą minutų du dožus. Tai saugus 
ir geras vaistas kūdikis nuo jo ne- 
vems. šio vaisto daugiau parduoda
ma negu kokio kito Amerikoj. Garan
tuojamas visų vaistininku, 50c. bute
liukas — vertas $50.00, 2 vai. ryte.
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Pittsburgh, Pa
Mokslas laimėjo.

Gan nuostabių ir karakte- 
ringų dalykų įvyksta musų 
gyvenime, kurių dažnai negali
me nutylėti ir nepasidalinti su 
platesnėmis srovėmis. Tai nė
ra reikalas vieno Pittsburgho, 
bet visų lietuvių. Kas skaito 
laikraščius tas, be abejo, paste
bi, jog šen ten steigiamos pa
čių lietuvių vakarinės mokyk
los. Kodėl mums reikalingos 
nuosavo mokyklos, tuT būt ne
sunku suprasti. Tas, kurs už
augęs ne čia, bet Lietuvoj, len
gviau galės pagauti mokslo ži
nių, teikiamas gimtojoj kalboj. 
Iš kitos pusės svetimos mokyk
los negali pilnai patenkinti 
musų gyvenimo, nes jos turi 
tikslą arba ištautinti lietuvius, 
arba mokinti dalykų, kuriė 
mums ne taip reikalingi.

Vaikams einantiems į ame
rikiečių mokyklas, pravartu 
butų lankyti ir lietuvių, kad 
palaikius ryšį su sąvo tėvais ir 
tuo raštu*, kurio gal jie nema
tė, bet iš kur atkeliavo jų tė
vai ir kur gyveno jų seneliai. 
Užaugę, jie galės būti geri dar
buotojai čionai, tarp musų, ar
ba sugrįžę į senąją tėvynę Lie-

ateityje ir vėl turėti lietuvių- 
kalbos pamokas, n,es tikimąsi 
naujų lietuvių sulaukti.

Del sumažėjimo lietuvių 
skaičiaus ir jų darbuotė nu
silpnėjo. Seiliaus būdavo kas 
penktadienį laikomi Lietuvių 
Moks. Literatiškos Draugijos 
susirinkimai ir kiekviename jų 
visados būdavo du kalbėtoju; 
šį bertai n į vos tik po vieną 
kalbčtojį tebuvo galima ištek
ti. /

Nežiūrint visų tų nemalonių 
įvykių, kaip seniau’, taip ir šį 
bertainį (arba jo pabaigoj) yra 
rengiamas lietuvių moksleivių 
įdomus vakarėlis, kur bus mu
zikos, dainų ir šokiai. Vakarė
lis įvyks šeštadienį, gruodžio 
1-mą dieną, 7:30 vai. vakare. 
Apiehnkės lietuvaitės ir lietu
viai širdingai kviečiami atsi
lankyti. Svečiai bus pasitinka
mi Pennsylvanijos stoty. Bet 
jeigut kam pasitaikytų apsi
lenkti dėl kokios nors priežas
ties, tai malonės kreiptis į

st., Valparaiso, Ind., iš ten bus 
nurodyta vieta.

šiais metais rudeninis moks
lo bertainis baigsis ankščiau 

negu kitais metais, — baigsis 
gruodžio 20 d. Žieminis ber
tainis prasidės 1 dieną sausio, 
1924 metų. —Studiosus.

Hacine, Wis.
Dešumt metinis SLA. 100 

pos Jubilėjus.
kuo-

vietos nega- 
Sekmadienį, 

įvyko tos 
kuriame 

prašymą.
Haugiau

Šios mintys ir priver
tė organizuoti Pittsburghe 
lietuvių mokyklą, kad 
nors dalinai atlikti aukščiau 
nubrėžtą uždavinį. Bet jau 
pirmose dienose radosi nemažai 
sunkenybių dėl buto. Buvo 
prašoma Lietuvos Sūnų Draiė 
gijos suteikti mokyklai savo 

salę ir nereikalauti už tai mo
kesnio. Kitokios 
Įima buvo rasti, 
lapkr. 18 d. š. m
draugijos posėdis, 
svarstė mokyklos 
Kaibėjosi, ginčijosi 
kaip valandą. Buvo priėję net
iki aštrumų, bet pagaliau ačiū 
J. Katkui ir kitiems, kurie už
sistojo, mokyklos prašymas 
dauguma balsų buvo priim
tas. Kas daugiausiai kėlė tru
ksimi ir priešinosi jus patys 
galit įspėti, ir man nėra rei
kalo minėti.

Panašus dalykai yra gana 
liūdni mutsų gyvenime apsi
reiškimai.. Žmones vis labiau 
ir labiau tolinasi nuo šviesos, 
nuo domėjimosi 
už kasdieninę t 
Reikia kos nors 
traukus juos iš 
ties. Mokykla 
tam priemonė, 
džiai linkime jai

nuo
aukštesniais 

prozą dalykais, 
daryti, kad iš
tek ios pade- 
yra geriausia 
todėl nuošir- 
pasisekimo.

Valparaiso, Ind.
Keletas mėnesių atgal kaip 

anglų taip ir lietuvių spaudoje 
daug buvo rašoma apie Valpa
raiso Universitetą ir apie Ku 
Klux Klano stengimąsi paim
ti šią mokyklą savo globom 
Iže! tos priežasties ir moki
niuose įvyko šiokių tokių per
mainų: vieni pabu*gę įklanie- 
čių nieko nelaukdami apleido 
mokyklą; kiti gi, gal tikėda
miesi pagerinimų iš klaniečių, 
atvyko čia iš kitų mokyklų. 
Bet kaip jau buvo oficialiai 
paaiškinta, klaniečiams nepa
vyko užvaldyti mokykla ir 

laukiamos permainos neįvyko. 
Mok i iriai, kurie buvo apleidę, 
pradeda vėl sugrįžti. Del per
mainų galima pažymėti ne
bent tai, kad mokiniui išlai
dos padidėjo apie $18.00 į tris 
mėnesius.

Lietuvių moksleivių buivlis 
šiuo tarpu žymiai sumažėjo; 
čia jų randasi apie dvidešimts 
penki, dėlto ir lietuvių kalbos 
šį berthinį nemokinama, nes 
iš taip mažo lietuvių būrelio 
nebuvo galima suorganizuoti 
reikiamo skaičiaus mokinių, 
kurie norėtų lankyti lietuvių 
kalbos Iškišę'. Bet yra vilties

šįmet SLA. 100 kuopai nuo 
jos susiorganizavimo sukanka 
dešimtis metų. Per tą dešimt
metį 100 kuopa daug gero yra 
nuveikus kaip tautos, taip ir 
labdarybės srityje. Nemažai 
yra aukojusi atsteigtai Lietu
vos Respublikai. Tūkstančiai 
išmokėta pomirtines, vėl kita 
tiek pašalpos, o kiek broliško 
patarnavimo nelaimes ištik
tiems nariams suteikta. Buvo 
atsitikimas, kur tik ačiū 100

kp. nariams išgelbėta ranka 
vienam jaunikaičiui nuo nu
plovimo. Kiek liaudyj paskleis
ta laisvų minčių per įvairiaiH- 
sius kuopos parengįimus.

Pagerbimui nenuilstančių 
darbuotojų, kaip ir aipavinika- 
vimui tų kilnių jų darbų SLA. 
KM) kuopa minės savo sukak
tuves lapkričio 29 d. (Dėkoji
mo dieną), Union svetainėje; 
pradžia 2 vai. po pietų. Prog-’ 
rainas numatomas toksai:

1) Senieji kuopos nariai 
kūrėjai praneš apie savo pra
eities darbus, vargus ir pasek
mes; 2) Adv. Kl. Jurgelionis iš 
Chicagos sakys prakalbą; 3) 

Kenoshos Lietuvių rinktiniai 
dainininkai p. S. Vaiteliui ve
dant dainuos naujausias dai
nas — solo, duetai ir tt. 4) 
Dalyvaus programe ir vietinių 
lietuvių jėgos.

Pasibaigus 
dės šokiai.

pakviestos
dalyvauti

Taupymo Skyrius First Trust 
ir Saving Banko

ATDARAS VISĄ DIE
NĄ LIG 8 VALANDOS

jos

programai prasi

vietines draugi- 
iŠkilmėse.

—Meldinietis.

St. Louis, Mo.
Mirė Ona Macijauskienė

Lapkričio 18 dieną š. m. mi
rė Ona Macijauskiene, po tėvais 
Ruzgiutė, sulaukus 49 metų am
žiaus. Paėjo iš Mitkunų kaimo, 
Zapyškiu parap., Suvalkų rady
bos. Paliko didžiai nubudusius 
vyrą ir keturis suaugusius sū
nūs. Kadangi Lietuvoj ir Ame
rikoj paliko daug giminių, tai 
norintieji artimesnių žinių apie 
velionę prašomi kreiptis iuo ad
resu:

Motiejus Macijauskas 
1726 N. 12-th St., St. Louis, Mo.

Prospect 2992
Specialė alyda taisymo.

ITALO-AMERICAN 
ACCORDION MFG. CO.

Petroinilli & Piatanesi Bros., Sav. 
Vienatinė dirb
tuvė S. V. bile 
styliaus ir sys- 
temos armoni
kų, pianų ii’ 

chroamatikų.
Žinomi muzi
kantai vartoja 

musų instrumentus. 5 metai ga
rantijos. Už 10c. Katalogas.

3137 W. 51 St.,
Netoli Kedzie Avė., Chicago, III.

PRALEISKITE KALĖDAS LIETUVOJE
VAŽIUOKITE ant suvienytų valstijų 

VALDŽIOS LAIVU

u. i

Jeigu manote aplankyt Lietuvą šiais metais, jeigu norite praleist Ka
lėdas su mylimaisiais senoje tėvynėje, darykite planus dabar. Suvie
nytų Valstijų Valdžios laivai duoda specialias akomadacijas tiems, ku
rie važiuos. Bus speciališki išplaukimai.

S’. S. LEVIATHAN ...............  išplauks Gruodžio 1 d.
S. S. PRESIDENT ARTHUR ......... ...........  Gruodžio 5 d.
S. S. GEORGE WASHINGTON ............... Gruodžio 12 d.

Sujungimas su Lietuva nuo Anglijos arba Bremen’o. Valdyba Suvie
nytų Valstijų^ Linijų prižiūrės, kad kelionė jūsų butų saugi j vietą. 
Kad šis linksmas sapnas busų realizuotas jums — eikite dabar pas 
arčiausią agentą ir padarykite rezervaciją — dabar.'

UNITED STATES LINES
110 So. Dearborn Street, Chicago, Illinois.

Lokaliai Agentai visuose miestuose. 
Valdantieji Operatoriai dėl

UNITED STATES SHIPPING BOARD

TAI YRA TIKRAS

BARGENAS 
žmones rašo mums, kad tik mes duodame 
TIKRĄ BARGENĄ, nes parduodame knygas 
už PUSĘ KAINOS.
Taip, Gerbiami Draugai, mes nesimonkiname su 
25% ar 35%, bet duodame 50%, vadinasi, par
duodame knygas už pusę kainos.
Reikalaukite musų naujo knygų katalogo, o pamatysite — ko 
dar nematėte ir išgirsite — ko dar negirdėjote. Tik prisiųskite 
savo adresą, o katalogą greitai gausite.

Musų adresas: ,

MARGERIU KNYGYNAS
PARDUODA KNYGAS PIGIAUSIAI 

2023 Saint Paul Avė., 
CHICAGO, ILL. r

Tas yra paranku netik musų 
150,000 taupymo depozitorių, 
bet taipgi dėl tų, kurie norėtų 
pradėti naujas sąskaitas ir imti 
naudą iš saugumo, patarnavi
mo ir parankios vietos, kurią 
šis bankas pasiūlo.

pavings Dank
< James B. Forgan chaimanas, Melvin A. Traylor, prezidentas

šio banko stakas yra valdomas per stakholdei’iua iš
FIRST NATIONAL BANK OF CHICACO.

Sudėtinis resorsas viršija $350,000,^00.00.

D e a r b o r n, M o n r o e ir Clark Gatvių

NENUSIGĄSKIT—
JIS TIK IEŠKO BAMBINO

Jis žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
jis jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek 
išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės.

JkdE 7 ~ ~~ ~
Jreg. S. V. Pat. Biure.

yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio' 
vidurių paliuosuotojas.
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus. 

x Jei jūsų kūdikis neramus, turi aptrauktą liežuvį, 
j negali rainiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
1 kankinanmas, tat išvalykite jo sistemą su lengvu 

vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambipo. Jis jį 
ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. Į kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.

& CO., 104-114 So. 4th Street, BROOKLYN, N. Y.F. AD. RICHTER

Kaina 3Gc. 
aptiekoao

f"1' 1 ................J..... .  11 «

Jus galit uždirbt dide
lius pinigus

TAKI GAR BIZNYJE
Mes x ęsame sena patsovi Lie

tuvių kompanija ir dabar mes 
priimame naujus narius, kurie 
gali įsigyti taxi įmokėjęs $250. 
ir likusių surtią lengvais išmokė
jimais. Veikite tuojau, nes da
bar yra darbimečio laikas..

HubCabCo.
■ Victory 7070

2929 So. Halsted St. 
k———. .........  ✓

........................................... . ........... —\

TT1 Clown or
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street 

k.. I m,.-—,,,,.....

CLAY AWAY THE YEARS faea’.-imui į -.tt-,--■ j

Apply Boncilla Bcautifier casmic clay to 
your face, and ręst while it dries, tnen 
remove and see and feel the vvonderful 
difference in the color and iexture of the 
skm §
Guaranteed to do these defimte thmgsfor 
the face or money refunded. Clear rhe 
complexion and give it color Lift out the 
įmes Remove blackneads and pimples. 
CIosp enlarged pores. Rebuild facial tis- 
sues and museles Make the skin soft 
and smooth $
You can obtain regular sizes from your 
favorite toilet counter II not, send this 
ad. with 10 centsto Boncilla Laboratories, 
IndJanapolis, Indiana, for a trial tube.; '

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 ▼. v. 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 W. 22 St., kampas Leavitt St.
Phone Canal 6222

Res.: 3114 W. 42 St. Phone Lafay
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

DR. C. K. ČERYS 
DENTISTAS

4454 S. Western Av.(kamp. 45 st.)
Valandos: nuo 4 po pietų iki 9 vak.

Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Tol. Lafayette 3415

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

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

nuo 5:80 iki 7:81 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18-th Street.

, Phone Canal 0257

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted StM Chicago. Iii.

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

X-Spinduliai
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.

Tel. Canal 6222. Chicago, III.
Vai.: 9—12 ryte; 1—5 po pietų; 

6—9 vak. Ned. pagal sutartį.

GYDOME SERGANČIUS

$10X-RAY$1
EGZAMINACIJA

Tikras egzaminavimai, yra būtinai reika- 
linga.3 tikelifi Kero išgydymo ligų aitia su
grąžinimui ligoniui sveikatos. Todėl apart 
paprasto egzaminavimo, žiūrime ligonių su 
pagelba X-Ray. Mikroskopu ištiriame krau- 

‘ją, šlapumų ir t.t Negadinkite laiko nei 
pinigų su nepatyrusiais daktarais, nes gy
venimas yra dėl to pertrumpaa. P«r anks
tybų ir teisingų pažinimų ligos, labai tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kainuo
jančių operacijų.

Pasižiūrėkime į vidų savo orgazmo

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėties be jo

kių pasekmių, šiandien dar turime priim
ti tų puikų pasiūlymų, pagamintų per 
ELECTRO MEDICAL DOCTORS, kurie gy
vena nuolat po num. 136 South Wabasb 
Avė.

Ligoniams Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausius 

serumus, čiepus, antitoxinus Bakterius, o 
taipgi Europiškus intrevenaus specifiškų 
vaistų. i

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose užsi

krėtimų, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali išrodyti Ar turite reuma- 
tiikus skausmus kautose ? šašus, rudas plėt- 
mas arba išbėrimus? Ar slenka jūsų plau
kai? Ar turite ėašus ant lupų arba gerk
lėje? Ar nupuola svarumas, ar jaučiatiea 
pavargęs, sunervuotas ir ar neturite noro 
gyventi? Ateikite ir sužinokite apie tikr* 
stovj jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad ner
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų yra 
kraujas.

/
Didelis Kraujo spaudimas 

visuomet reiškia svarbių suirutę organizme. 
Ar esate nervuoti ir nekantrus, ar turite 
galvos sukimų, ar pametėte energijų ir 
ambicijų? Ar turite kokių netvarkų šlapu
mo organuose? Suirutė organuose tankisd 
veda prie svarbių organiškų ligų. Jeigu 
jūsų sveikata ir energija yra žemiau nor- 
rnalio laipsnio, jeigu jus nenorit dirbti su 
noru, ateikite ir gaukite tikrų ištyrimų- 
egzaminų dykai. Pagydymas ir sugrųtini- 
mas sveikatos yra musų gyvenimo užduoti*.

Electro-Medical Doctors
Po vadovyste Dr. R. G. McCarthy

136 Wabash Avė....  Chicago
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare. Sere- 

doj ir subatoj iki 8 vakare Nedėlioja nuo 
9 vai. ryto iki 1 vai. po •' **.

/— 11 "~M A
Tel. Lafayette 4223

. Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams vududo* 

patarnauji* kuogeriausiai
M. Yuška

3223 W. 38th StM Chicago, 11.
V—.......  ■

KATALOGAS DYKAI
Reikalaukite musų krautuvės lietuviš
ko iliustruoto Katalogo, žemos kai
nos laikrodėlių, perlinių ir gintarinių 
karolių; žiedų, sidabrinių šaukštų, ša
kučių ir peilių; britvų, pustų, budil- 
ninkų, laikrodžių, auksinių fontaninių 
rašomų plunksnų, paišelių; muzika- 
liškų instrumentų, lietuviškų rekordų, 
Players pianams lietuviškų šokių ir 
dainų, armonikų, revolverių, lietuviš
kų knygų ir tt. Adr.:

JOS. F. BUDRIK 
3343 So. Halsted St. Chicago, III.

Or. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 U 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
' CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIK'
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1980 

Valandos pagal sutartį

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

Telephone Ytrd* 5082

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgan St.. 

CHICAGO, ILL. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nerišliomis ofisas yra 

uždarytas

OR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akiieris

8315 Soith Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 PJf.
Ned. 9—12 A. M.

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1960 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0U98

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALAYORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 įki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfai 5574 
CHICAGO, ILL.

Jau išėjo iš .spaudos populerus 
mokslo žurnalas

KULTŪRA
No. 1 turinys:

1. Redakcijos žodis.
2. Prof. V. Čepinskis. Mok

slas.
8. J. Elisonas. Regeneracijos 

reiškinys gyvulių gyveni
me.

4. Končius. Pažinkime savo 
kraštą.

5. V. Tarasenka. Alk’akme- 
nys Trakų apskrity.

6. Z. Kuzmickis. Vestuvių 
drama.

7. Jaunas pilietis. Demokra
tija ir koperacija.

8. VI. Putvinskis. Bangos.
9. Vaižgantas. Dirbkime.

10. Pajėgos ratas.
11. Vabzdžiai — ligų platin

tojai.
12. Iš “Kultūros” b-vės dar

bų.
13. ir t. t.

Kultūros kaina metams 12 
litų, V2 m. 6 L, atskiras nume
ris 3 litai. Norintiem prenu
merata bus imama uždėtu mo
kesčiu. Visų suinteresuotųjų 
prašome paskubėti atsiliepti 
ir užsisakyti, kad laiku žur
nalą gautumėt. Kas nori N. 1 
pamatyti atsiųskit laišku paš
to ženklų už 3 litus — išsių
sime.

“KULTŪROS” B-VĖ, 
Šiauliai, Dvaro g., 24, 

Lithuania.
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Laimėki! šitas Milžiniškas Naujienų Kontesto Dovanas!
GRAND CAPITAL DOVANA

Tikrai naujas, 1924 MODELIO, šešių cilinderių 
COLUMBIA SEDANAS

Pilnai įrengtas, vertas S 1.700 
Pirktas ir parodomas pas 

WM. LANDSHAFT & BROS.
2336-38 Milvvaukee Avenue, Chicago, Illinois.

TRECIA DOVANA

Ford Touring Karas, su starteriu ir rėmais, vertas
$428.73

Pirktas ir parodomas pas
FRANK BRESKA, AUTORIZUOTAS FORDO 

PARDAVINĖTOJAS
2501-3-5 So. Kedzie Avenue, Chicago, Illinois.

Šešta Dovana
Genuine Victrola, Sty- 

liaus XI, verta
$150

Pirkta ir parodama pas

GEORGI & VITAK 
MUSIC CO., 

4639 So. Ashland Avė., 
Chicago, III.

ANTRA DOVANA
I

and Wheel Lock.

CHEVROLET SEDANAS « F ®
i a. L aSi i 

Įrengtas su extra tajerais, tube, frontiniu bumperiu ir 
užrakinamas, Vertas $920

Pirktas ir parodomas pas • 'r,r :■>
MILWAUKEE AVĖ. MOTOR SALES 

2504-06 Mihvaukee Avenue, Chicago, Illinois.

PENKTA
DOVANA

Thor Electric Skalbia
moji Mašina verta 

$183.75 
Pirkta ir padaroma 

pas 
KALUZNY & CO., 

5039 S. Ashland Avė., 
Chicago, III.

SEPTINTA DOVANA
$100 vertes tavoru 

orderis

AŠTUNTA DOVANA 
$75 vertės tavorp 

orderis

Bile tavorų. augščiau minėtos vertės, tik 
groseris nėra į tai įskaitomas

Bus gaunamas pas

Iškirpkit Žemiau Talpinamus Kuponus
ir atsiųskite juos dėl savęs ar savo draugo

“NAUJIENOS", KONTESTO DEPARTAMENTAS, 1739 SO. HALSTED ST„ CHICAGO, ILLINOIS.

1as Prenumeratos Kuponas
Tiktai vienas toks kuponas bus pripažintas kiek
vienam kontestantui, kuomet bus prisiųstas ’su ap
mokėta prenumerata vieniems metams, Chicagoje 
paštu $8, i kitus miestus paštu $7.

TAS KUPONAS YRA GERAS

30,000 extra halsu
Prenumeratorius ............................................................
Adresas .....................................................................................................

Suma pinigų {mokėta................. Kreditas duodamas
paprastų ir extra balsų šiam prenumeratoriui:
Kandidatas .................................................................. —*

Adresas .............................................................................

Nominacijos Blanko 
“Naujienų” Konteste Kiekvienas Laimės, 

geradel 5000 halsu 
Aš ĮSTOJU IR BALSUOJU 5000 BALSŲ Už

Misa, Mr. arba Mrs...... -................................................
Adresas ............................-................................................

Kaipo kandidatas “Naujienų* kontesto “Kiekvienas 
Laimės”.
PASTABA: — Tiktai viena nominacijos blanka pri
imama dėl kiekvieno nominoto kandidato.

PASTABA: Tiktai vienas Nominacijos kuponas priimamas dėl kiekvieno no
minuoto kandidato.

Puikus Solitaire 
Deimantinis Žie
das, pasirinki
mui vyrams ar 
moterims vertas

$150
Pirktas ir parodomas pas

HENRY RHEIN’S JEVVELRY 
STORE

1536 W. 47th St., Chicago, III.

Devinta Dovana Dešimta Dovana 11-ta Dovana
$50 Auksu $25 Auksu

$5.00
Ir dar 50,000 extra balsų jums. —
Kaip? Prisiųskitc $24 vertes 
prenumeratų pirm 8 valandos, su- 

batoje, gruodžio 22, 1923.

$15 Auksu
$5.00

Ir dar 50,000 extra balsų gausite! 
Pirmame periode nuo lapkričio 12 

iki gruodžio 22, 1923.

$2,000 Auksu
SPECIALUS FONDAS Iš $2,000 AUKSU bus padėtas j šąli, kad pas
kiau išdalinus kaipo algas tarpe aktyviškfų, bet nelaimėjusių dovanų, 20 
nuošimčių pamatu. Kiekvienas kandidatas, kuris bus aktyviškas visą 
kampanijos laiką, priduodamas nuolatinius piniginius raportus, bet ne
laimes didelių pasiūlomų dovanų, bus priskaitytas į komiso gaunamų 
eiles. PAGALVOKITE APIE TAI! Vienas doleris iš penkių kuriuos 
jus ’sukolektuosite, eis j jūsų kišenių, jei jus nelaimėsite dovanas. Tas 
patvarkymas užtikrina kiekvieną kandidatą ir tas reiškia, kad ŠIOJE 
KAMPANIJOJE NEBUS PRALAIMĖTOJŲ. Ar dar kas nors gali 
būti teisingesnio ir geresnio kaip tas?

Surašąs Balsų ir “NAUJIENŲ 
Prenumeratos Kaina

PIRMAS PERIODAS
Įskaitant pirmutines šešias savaites 
(užbaigiant gruodžio 22), sekamas 
skaitlius balsų bus išduodamas 
prenumeratas:

UŽ

ANTRAS’ PERIODAS.
Įskaitant septintą ir aštuntą savaitę 
(užbaigiant sausio 5, 1924), sekamas 
skaitlius balsų bus išduodamas 
prenumeratas:

už

TREČIAS PERIODAS.
įskaitant devintą ir paskutinę savaitę 
(užbaigiant sausio 12, 1924), sekamas 
balsų sakitlius bus išduodamas u. 
prenumeratas:

%

Balsų 
5,000 

12,000 
26,000 
54,000 
90,000

metų $4.00
8.00

16.00
24.00
40.00
miestų paštu
$3.50
7.00

14.00
21.00
35.00

Iš kitų 
metų 5,000 

12,000 
26,000 
54,000 
90,000

1
2
3
5

Iš
Va

1
2
3
5

metų $4.00« - -
«

kitų 
metų

8.00
16.00
24.00
40.00
miestų
$3.50
7.00

14.00
21.00
35.00

Balsų 
3,383 
8,000 

17,833 
36,000 
60,000

paštu
3,333 
8,000 

17,833 
86,000 
60,000

metų $4.00
<C - *

2
3
5

Iš kitų 
metų

«
u

8.00 
16.00 
24.00 
40.00
miestų 
$3.50
7.00 

14.00 
21.00 
35.00

Balsų 
2,500 
6,000 

13,000 
27,000 
45,000

paštu 
2,500 
6,000 

13,000 
27,000 
45,000

Del Rašykit ar Telefonuokit Naujienų Kontesto DeptInformacijų Atsišaukit
1739 South Halsted Street, Chicago, Illino s, Telephone Roosevelt 8500

 _________
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ŽINIOS

Didžiajam Naujienų kon- 
lesini Kiekvienas Laimės 
yra paskirti automobiliai 

jo nariams
Visi laimėtojai bus linksmai ap

dovanoti. — Į keletą, dienų 
tilps kontestantų vardai.

Kaip jums patiktų turėti gra
žų, naujų automobilių? Ar jus 
nenorėtumėt įsigyti vieną dy

kai, jei pasitaikintų proga? 
Naujienos dabar suteikia jums 
tą progą laike didžiojo kontes
to laimėt puikų automobilių vi
siškai dykai! Visa, ko jums rei
kia, tai biskį pasidarbuoti, o 
jau automobilius bus. jūsų ir 
dar garbė magaryčioms.

Neveizint kad automobiliai 
yra labai brangintina dovana, 
bet tai dar nėra viskas. Apart 
automobilių dar yra paskirta 
ir daugiau brangių dovanų, bū
tent* $j^3.75 vertės elektrikinė 
skalbaJ^i mašina, $150.OOQ 
vertės daimantinis žiedas, $150 
vertės Victrola, $100 vertės vi
sokių prekių, $75 vertės prekių, 
$50 auksu, $25 auksu, $15 auk
su ir dar 20% komišino.

Jei jus pageidaujat automo
bilio ar bet kokios kitos dova
nos, pasirenkant iš vienuolikos 
dovanų, viso ko jums reikia 
stoti j kontestą “Kiekvienas 
laimės” ir laike to kontesto pa
švęsti biskutį laiko, kuris ir 
taip tankiai būna veltui pralei
džiamas ir turėti iš to sau nau
dą. Jums net nėra reikalo dirb
ti labai daug pačiam. Sakysim, 
kožnas turi draugų; sakysim, 
yra 20 draugų, kurie kožnas iš 
jų gaus jums vieną prenumera
tą ir dar pridėjus savo darbo 
jau susidarys »didelis skaitlius 
balsų ir jus lengvu budu laimė
si! dovaną.

Kaip patapti nariu.
Norint patapti nariu šio di

delio “Kiekvienas laimės” dova
nų konstesto pirmiausia reikia 
iškirpti nominacijos blanką, ku
ri telpa Naujienose kasdien, iš
pildyti ją ir pasiųsti kontesto 
vedėjui, kaip ten nurodyta. Jau 
daug įstojo, bet vietos dar yra 
pakankamai. Keikia tik noro, 
gyvumo ir energijos.

Kada jus prisiusi! jūsų no
minacijos blanką, jums bus pa
siųsta paštu visi reikmenis ir 
pamokinimai kaip vesci šį vajų. 
Su nominacijos blanka jus gau
nat 5,000 balsų; tai jau yra pra
džia ir tas bus naudinga vėles
niame darbe.

Dar nė vienas kontestantas 
nėra gavęs didelio skaitliams 
balsų, todėl dar yra laikas stoti 
ir dirbti kožnam, kas tik turi 
ambicijos ir nori laimėti dova
ną.

Jūsų paties prenumerata, jei 
dar nesat prenumeratorių, ir 
keletos jūsų draugų, kartais ga
li būt pakankamai išlaimėti ko
kią nors dovaną. Kožnas kon
testantas, kuris prisius $24 ver
tės prenumeratų ar apskelbimų 
pirmoj kontesto daly, tai yra 
prieš gruodžio 22 d., gaus $5.00 
auksu. Kožna $24 suma priduo
ta laike kontesto laimi 50,000 
extra balsų be jo reguliarių. 
Juo daugiau prenumeratų, tuo 
daugiau balsų. Juo daugiau, tuo 
geriau. —j. š.

Kas yra “Kliubas”
“Kliubas” Naujienų kontes- 

te reiškia grupa prenumeratų 
ar apgarsinimų sumoj $24.00.

Pavyzdin: Naujienų prenu?. 
merata trims metams po $8.00 
į metus sudarys “kliubą.” Skai
tant po 12,000 paprastų balsų 
nuo kožnos prenumeratos su- 
lyg šitokių taisyklių kandida
tas laimės 6,000 balsų.

Kandidatams yra labai svar
bu veikti taip vadinamoj “kliu- 

bo sistemoj”, norint išlaimėti 
gerąsias dovanas. Patartina 
kiekvienam prisiimti sau už 
obalsį: “Kliubas į dieną” ir to 
obalsio laikytis, sulyg jo veikti 
ir jį išpildyti. Taip veikiant per 
30 dienų, tai yra gaunant po 
$24.00 į dieną, nėra abejonės, 
kad tokie kandidatai taps lai
mėtojais pirmųjų didžiųjų do- 
vonų.

Pabandykit ir pamatysit!

Smulkios Žinios
“Milžinų“ porelės.

Aną dieną atvyko jauna po
relė į valstijos biurą, kad ga
vus leidimą apsivesti. Gavę lei
dimą nuvyko pas teisėją, kad 
juos apvesdintų*ir kad teisėjas 
galėtų savo šliubinį aktą išpil
dyti tai jis paprašė, kad jaunie
ji užsiliptų ant stalo, nes jau
nieji 'buvo labai maži. Ponas 
jaunikis buvo Antanas Susek 
35 metų senumo, o augščio 
dviejų pėdų ir vienuolikos co
lių. Jo panelė—mylimoji — Me
leta Bergona, kuri sakosi yra 25 
pavasarių amžiaus; ji yra auk
štesnė trimis coliais už jauni
kį. Jų liudininku "buvo p. Ber- 
tha’s, 7 pėdų ir 3 col. augščio. 
Ši nepaprasta “traic’c” priguli 
prie teatralės grupes“ Imperial 
Midgėts“, kuri lošia “North 
Side“ teatre.

Atsargiai su vandeniu
“Virinkite vandenį; tifo mik

robai gali būti vandenyje, kurį 
jus geriate. “Bukite atsargus, 
nepamirškite virinti vandenį”

Taip sako Chicagos sveikatos 
departamentas.

Paskutinėmis dienomis tapo 
dar užrekorduota 19 naujų su
sirgimų tifu — Karštlige. Viso 
susirgo 142 iš jų 117 pietinėje 
dalyj miesto.

Pradedant nuo 29 gatvės ir 
nuo Halsted iki Lake Michigan 
ežero.

Pietinės miesto dalies gyven
tojai pasisaugokite!- Virinkite 
vandenį.

Sergsti Lenkijos konsulatą.
Pasiųsta keturi policijantai 

saugoti Lenkijos konsulatą, ku
ris randasi 1115 N. Robey gat. 
Generalis konsulas Jurgis Bar- 
thel de Weydcnthal kreipėsi į 
policiją prašydamas apsaugos, 
nes jis gavo pranešimą iš Wa- 
shingtono, kad “komunistai” 
rengiasi bombarduoti jo konsu
latą.

Motina nusižudė. Vaiko nežudė 
iš meilės.

“Aš geisčiau, kad turėčia tvir
tus nervus pasiimti savo kūdi
kį, Mariutę, su savim, bet aš 
ją perdaug myliu, kad galėčiau 
tai padaryti”. Tokį raštelį pali
ko ponia Mark Kynkor 28 me
tų, pirm atsukant gasą savo 
namuose, 2331 W. 19 gatvės.

Ar jus žinote, kad
Suvienytos Valstijos išdirba daug 

daugiau radiumo negu visame pasau
lyje. Daug jo yra surasta Colorado- 
je. Per 8 metus išdirbta *4 dalis 
svaro, bet marketo kaina yra $100,- 
000 už gramą. Tas ketvii’tadalis sva
ro kainuoja daugiau kaip $11,000. 
Ar jus žinote, kad kas savaitę, kas 
metai, Helmar Turkiški cigaretai su
teikė didžiausį užsiganėdinimą mili
jonams rūkytojų šioje šalyje.
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Lietuvių Rateliuose
Kodėl senovėje siautė 

marai ir pavietrės
Dr. Al. Davidonis sekamą sek

madienį laikys Mokslo Drau
gams paskaitą apie medici
nos nuopelnus žmonijai.

Kai senovėje susirgdavo 
žmogus, tai rodos klausti eida
vo pas burtininką, kuris viso
kiais ”hokus-pokus’‘ bandydavo 
ligą prašalinti.

Palyginamai dar nesenai Is
panijoje ėmė siausti maras.

Ir ką žmones darė?
Jie ėmė rinktis į bažnyčias, 

rengti įvairias procesijas, karš
tai melstis, kad Dievas koronę 
atitolintų.

To viso padariniai buvo: 
žmones it rudens labai krito.

Arba vėl — užeidavo raupų, 
choleros, karštligei epidemijos 
ir ištisi kaimai ir net miestai 
virsdavo kapalis — išmirdavo 
visi iki vienam žmogui.

Nėra Europoje tokios valsty
bės, kuri .nebūtų nukentėjusi 
nuo marų ir pavietrių.

Dabar to jau nėra. Epidemi
jos nebeturi to baisumo, kokį 
turėjo senovėje.

Kodėl?
Jeigu norite tatai sužinoti, 

‘tat sekamą sekmadienį, gruo
džio 2 d., 10:30 vai. ryto, atei
kite į Raymond Cliapel (816 
W.31 St.). Ten paskaitą lai
kys Dr. Al. Davidonis. Tos pa
skaitos tema Medicinos nuo
pelnai žmonijai.

Dr. Al. Davidonis yra lekto
rius vienos Chicagos medicinos 
mokyklos ir Mokslo Draugams 
yra labai malonu, kad jis lai
kys tokią paskaitą, kuri yrą 
svarbi kiekvienam žmogui.

Tat kuoskaitlingiausiai atvy
kite tos paskaitos pasiklausyti.

—Žinąs.

Chicagos rūsy dienraš
čio koncertas

Lapkričio 25 d. Schoenhofen 
salėje naujai persiorganizavęs 
rusų dienraštis “Russkij Viest- 
nik“ surengė koncertą.

Koncertas nusisekė labai ge
rai. Lankantys rusų parengi
mus sakė, kad koncertai! susi
rinkę daug naujos publikos. O 
tai reiškia, kad laikraštis ima 
patraukti,tetos žmones, kurie 
seniau laikėsi nuošaliai. Atvyko 
taipgi nemažas būrelis ir lie
tuvių. Išviso salė buvo pilnu
tėlė. Kai kuriems teko ir pa
sienius trinti, nes nebebuvo 
vietos, kur atsisėsti.

šiame koncerte dalyvavo p-ia 
Gudienė. Jos dainavimas pub
likai tiek patiko, kad ji kelis 
kartus buvo iššaukta. Rusų 
laikraštis komplimentų irgi ne
sigaili p-iai Gugienei: jis sako, 
kad ateityje pda Grigiene vi
suomet bus pageidaujama kon
certuose.

P-ia Salomija Cherry irgi į- 
gijo daug drau’gų tarp rusų sa
vo maloniam balsui.

Gerai dainavo ir I. Elkovs- 
kaja bei T. Korablinov, kuris 
turi labai gražų baritoną.

liet ypač daug entuziazmo 
publikoje sukėlė Aleksandro 
Kaminskio pasirodymas. P-as 

Kaminskis yra gerai žinomas 
chicagiečiams smuikininkas. 
Jis yra pagarsėjęs artistas- 
S|muilk įninka s, gavęs nemažai 
medalių už griežimą. Progra
moje jis dalyvavo su* savo šei
myna —sūnumi bei dukteria. 
Jo duktė, nors dar ir jauna, bet 
jau yra šauni pianistė.

Publika tiek pamėgo p. Ka- 
minskį, jog nenorėjo jo net 
nuo scenos paleisti: pakartoti
nais aplodismentais jis vis bu
vo iššaukiamas griežti daugiau.

Prie viso to gan sutartinai 
padainavo ir Rusų Neprigu'l- 

mingas Choras. —Buvęs.

Mokslo Draugų 
paskaita.

Demokratinė valdymo- 
si forma buvo žinoma 
senovėje, bet pirmykš
ti demokratija skyrėsi 
nuo moderninės demo
kratijos, — sako prele
gentas. Demokratijos 

ryšys.

Pereitą sekmadienį Mokslo 
Draugams kalbėjo P. Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius. Jo pa
skaitos tema buvo DemokratK 
ja istorijoje.

Pirmoje v i et oj e prelegentas 
pabrėžė tą faktą, kad demokra
tija yra ne šių dienų padaras, 
o jau buvo žinoma žiloje seno
vėje. Jau Aristotelio raštuose 
užtinkama demokratijos są
vokos nagrinėjimą. Tasai se
novės mokslininkas į demokra
tiją žiurėjo kaipo į netikusią 
formą. Jo supratimu, demo
kratija ( liaudies valdžia) ne
gali tinkamai Valdyti, ' nes pa
prasti žmonės nesirūpina kil
tais dalykais.

Bet demokratija jau gyvavo 
ir prieš Aristotelį. Demokra
tija, gah’imA sakyti, yra natū
rinė valdympsi forma. Tęčiaų 
jeigu taip yra ištikrųjų, tai ko
dėl demokratija paskui nupuor 
le ir ją šiandie tenka iš naujo 
gaivinti? klausia prelegentas.

Į tą klausimą' galima atsaky 
ti tik tada kai patiriame, jogei 
senovės demokratija buvo visai 
skirtinga nuo šių dienų, arba 
moderninės demokratijos, kad 
senoji, primityve demokratija 
nėra tas pats, kas naujovinė 
demokratija, tai yra svarbu 
turėti omenėje, kalbant apie 
demokratijos istoriją.

Pirmykštė dėmokratija.
Senovėje žmonės gyveno 

laukiniame stovyje. Jie bastei
si iš vienos vietos į kitą, užsi
imdami > medžiokle arba žuva- 
vimu. Pritruko vienoje vieto
je žvėrių arba žuvių, — jei ei
na į kitą vietą — eina būriais, 
nes žmogus visuomet buvo 
draugijinis sutvėrimas.

Tuose būriuose tarp atskirų 
žmonių, individų, didelių skir
tumų negalėjo pasireikšti. Visi 
jie vartojo daugmaž vienodu^ 
įrankius ir užsiėmė daug-maž 
vienodais darbais; todėl jie visi 
turėjo vienodą balsą savo bū
rio reikalų tvarkyme. Jie dary
davo tai sueigoje, kurią nesun
ku buvo atlaikyti by kurį laiką, 
kadangi visas budys buvo ne
didelis—šeimyna arba šeimynų 
grupė—gentis.

Įdomu, kad sueigose daly
vaudavo ir moterys turėdamos 
lygų balsą su vyrais.
Kodėl moterys nebeteko savo 

teisių.
Prelegentas nurodė į tai, kad 

Amerikos indijonai kaip vyrai, 
taip ir moterys dalyvaudavo 
sueigose, kur buvo svarstomi 
visi jų reikalai. Tas pats buvo 
ir pas kitas laukines tautas.. 
Dabar kyla klausimas, kodėl 
moterys vėliaus prarado savo 
teises?

Yra labai populioringą nuo
monė, sakė prelegentas, kuria 
einant visas dalykas aiškina
ma taip: vyras yra stipresnis 
už moterį, todėl jis ją ir paver
gė. Bet tokis aiškinimas neiš
laiko jokios kritikos, kadangi 
jisai nepasako, kodėl vienoje 
gadynėje moterų padėtis buvo 
tokia, o kitoje gadynėje —ki
tokia. Priežasčių reikia ieš
koti kitur.

Primityvi niame stovyje mo
terys dalyvavo darbe (ir kovose 
su priešais) lygiai su vyru. 
Tik laikui bėgant, kai žmonės 
išmoko pasigaminti šiokią-tokią 
pastogę ir gaminti .nubus, mo
ters ėmė specializuotis šituose 
darbuose; vyras gi paliko me
džiotoju ir kariautoju. Vėliaus 
atsirado žemdirbystė ir gyvu
lių auginimas; namų darbo 
tuomet pasidarė tiek, jog mo
terys jau nebeturėjo laiko su
eigas lankyti. Dalyvavimas 
valdymo-si reikaluose paliko 
vyrų privilegija.
Kaip pirmykštė demokratija 

pranyko. ’
Aišku, kad daryti sueigas h 

ten spręsti visokius reikalus 
buvo labai lengva, kuomet pats 
gyvenimas buvo labai nekom
plikuotas. Bet kuomet žmonių 
gyvenime žemdirbystė pradėjo 
vaidinti ytin svarbų vaidmenį, 
tąsyk jau ir vyrui teko paimti 
ant savo pečių didesnę darbo 
naštą. Žemdirbystė pririšo 
ūkininką prie žemės.

Pirmutinė to pasekmė buvo 
ta,,kad pasidarė nepatogu ves
ti karą, kuris pirma buvo taip 
mėgiamas vyrų užsiėmimas. 
Aplinkybės privertė žmones pa 
vesti kariavimo amatą tam tik
ra* klasei, kuri už tai buvo pa- 
liuosuOta nuo ūkininko darbo. 
Šitos kariautojų klasės palaiky
mui ūkininkas skirdavo tam 
tikrą dalį savo turto.

Užaugus gyventojų skaičiui 
ir padidėjus jų reikalams, pa
sidarė nepatogu, kad visuotini 
susirinkimai spręstų nesusi
pratimus tarpe atsk’.rų visuo- 
Lie.”cs narių, darytų teismą ir 
t.t. šitos pareigos teko paves
ti irgi atskirai klasei, paliuosuo- 
tai nuo paprasto ūkininkų dar
bo. Lengviausia buvo uždėti 
jas kariautojams, kas daugely
je atsitikimų ir įvyko. Kariau
tojai pavirto kartu ir admini
stratoriais bei teisininkais. Tik 
vėliaus šita klasė suskilo pu
siau, ir iš vienos dalies ilgai- 
nhii išsivystė bajorija, o' iš an
tros — kunigija. Atsirado vieš
pataujančios klasės.

Ir taip natūraliniu budu vie
tojo visų žmonių valdžios, de
mokratijos, susikūrė viešpa
taujančiųjų klasių valdžia, des
potizmas.

Naujovinės demokratijos 
gyvenimas.

Žmonijos gyvenimui besi
plėtojant, atsiranda miestai.

Amatninkų ir pirklių skaičius, 
nuolat didėja.. Kyla industri
ja. Pirklių ir amatninkų rei
kalai skiriasi nuo bajorijos 
reikalų. Prasideda kova kuri 
neišvengiamai veda prie tvar
kos permainymo.

Bet čia jau reikia pabrėžti, 
kad gimstančioj i demokratija 
jau nebeturi pirmykščios de
mokratijos požymių. Sueiti vi
siems žmonėms į vieną vietą 
ir ten rišti visus klausimus nė
ra jokios galimybės. Per tai 
atsiranda reprezentatyvė demo
kratija, būtent, tokia demo
kratija, kito žmonės renka savo 
atstovus, šitoji demokratija 
ir yra naujovinė demokratija. 
Ji apima ne vieno kaimo arba 
miesto bendriją, bet visą vals
tybę. Ji remiasi fuo, kad tech
nika ir mokslas duoda progos 
šiandie darbo masėms pažinti 
visuomenės reikalus ir aktingai 
dalyvauti tvarkyme.

Išvada.
Demokratija reiškia liaudies 

valdžia, daugumos valdžia. O 
jeigu taip, sake prelegentas, tai 
vėliai ar ankščiau valdžios 
vairas turės patekti į darbinin
kų rankas? Ir štai kodėl. Joki 
kita visuomenės klasė neauga 
tokiu spartumu, kaip darbinin
kų klasė. Vadinasi, ateis lai
kas, kada darbininkai sudarys 
daugumą balsų šalies valdžią 
renkant. Tąsyk, pats savaime 
suprantama, valdžia turės į jų 
rankas patekti.

♦ * *
Nors paskaita buvo ilga, bet 

žmones atidžiai klausėsi. Ir 
neabejoju, kad jie daug ko 
naujo išmoko. Tie, kurie gir
dėjo tą paskaitą, turės geresnį 
supratimą apie demokratiją ir 
jos kilmę. O gal vienas kitas 
sugebėjo padaryti ir tokią iš
vadą: demokratija nėra pri
puolamas dalykas. Ji atsirdo 
ne todėl, kad kokis nors gera
širdis jos norėjo, o todėl, kad 
gamybos formos tiek pikitėjo, 
jog senųjų valdžių lytys turėjo 
žlitfgtį.

* * ■ * .“
Sėkainą sekmadienį Mokslo 

Drau’gų prelegentu bus Dr. Al. 
Davidonis. Jo paskaitos tema 
Medicinos nuopelnai žmonijai.

—K. S—kas.

Pavyzdingos vestuvės*

Lapkričio 20 d. apsivedė p. 
A) Rozinskis su p-le Julė Rau
dona itc. Šliubą ėmė bažnyčioj. 
Buvo atlikta visos ceremonijos.

Į vestuves atsilankė koks 
šimtas žmonių. Ir stebėtina, 
naminėlės nebuvo, bet visi tin
kamai Jinksmiinoii./ SujsArtinkir 
mirt vadovavo jaunas kunigas, 
kuris nekaip lietuviškai kalbė
jo. Bet jią buvo gan draugiš
kas ir energingas. Kalbėjo kun. 
Krušąs.

Paskui dainavo p-Iū Viktorija 
(pavardės nenugirdau). Po to 
sudainuota dutotu Šimkaus 
“Plaukia sau laivelis”. Dainavo 
p-lės Viktorija ir A. Jovaišaitė. 
Išėjo gerai. Dainavo ir merginų 
choras. Gi pabaigai p-ia Saurie- 
nė sudainavo “Kur bakūžė sa
manota?” Išėjo neblogai.

Tuo programas ir pasibaigė. 
Paskui prasidėjo šokiai. Palin
kėjęs jaunavedžiams laimingos 
ateities, aš išėjau namo.

—Japų-Janis.

Ar visi laukia Kalėdy

Cicero

Kalėdos arti, kur nepažvelgsi 
visur krautuvių langai tik žiba 
tik mirga.

O tas išpuošimas, tik stebė
tis reikia; vieni su kitais Icnk- 
tyniuoja, praeiviuos tik traukto 
traukia tos gražybės. Žmonių 
minios, it skruzdės, tik maišos 
tik- mirga. Atrodo nepaprasta 
regykla, perka dovanas tary
tum meile pasaulyj užviešpa
tavo tarpe žmonijos. Sveikina 
vienas kitą su dovanomis ir 
linkėjimais. Visam pasauly ta
rytum visko pilna ir nieko ne
trūksta.

< Bet pažvelgus į kitą pifeę, 
tuojau matosi liūdni ir išblyš
kę veidai, išalkusių ir sušalusių 
vaikučių. Jie jaučiasi visų už
miršti dėl to, kad jie yra naš
laičiai.

Taigi, broli ir sesute, kada 
pirksi dovanas, kada sveikinsi 
drai/gus, su kalėdomis neuž
miršk, brangiausi ir prakil
niausi tikslą, atsimink Lietuvos 
Našlaičius, kurių labai daug 
yra kaip didžiojoj Lietuvoje, 
taip ir musų sostinėje. “Vil
niuj”, kur lenkas laukia jų pra
žūties. Našlaičiai latfkia, ran
kutes ištiesę nuo musų Ameri
kiečių pagelbos.

Jie atsiuntė mums savo ran
kutėmis padarytų įvairiausių 
dalykėlių per tarpi ninkystę 
Chicagos Komiteto Lietuvos 
Našlaičiams Šelpti. Visuomene 
yra kviečiama atsilankyti ir pa
matyti tuos dirbiniuos gruodžio
2 d. Mildos abejose svetainėse, 
3112 So. Halsted St. Pradžia
3 vai. po piet.

Taigi brolau ir sesute, tegul 
būna gruodžio 2 d. “Našlaičių 
diena”. Aukokime kiek kas iš
galėdami kad tos visos aukos 
pasiektų ant Kalėdų.

Aukas meldžiu siųsti ižd. P. 
P. Balickienės vardu, adresu1 — 
M. Žalpienė, 927 W. 34-th pla- 
ce.

Gi rankdarbius galite siųsti 
A. Valančauskienė, 3246 So. 
Halsted St. 3 lubos. —S. A. Z.

“Improvement Club” veikimas.

Pas mi?s jau senai gyvuoja 
Lietuvių Namų savininkų są
junga ąrba “Improvement 
Club” Bėda tik, kad musų žmo
nės nesupranta organizacijos 
svarbumo ir kas galima sujun
gtomis spėkomis nuveikti. Tie
sa, dabar ir lietuviai jau* pra
deda suprasti kas yra gera ir 
kas yra bloga ir reikalui esant 
žino kuo kreiptis. Ypač turi 
daug patyrimo senieji kliubo 
darbuotojai. Kaip tik kas pa
puola į bėdą, tuoj kreipiasi į 
kliimą prašydamas užtarimo. 
Bet kaip greit kliubas ištrau
kia iš nelaimės tą žmogų, taip 
greit tas žmogus ir užmiršta 
tą kliubą.

Tai peiktinai apsireiškimas. Į 
kliubą turėtų rašytis visi namų 
savininkai. Juk visi mes mo
kame mokesnius, tat ir turime 
reikalauti, kad miestas birtų 
tinkamai tvarkomas. Mes ne
privalome atsidėti ant to, jog 
“kaip kiti padarys, taip ir bus 
gerai”. Mes matome, kad su 
musų kliubu skaitosi miesto 
valdininkai. Tat ir išnaudoki
me progą.

Gruodžio 5 d. įvyks kliubo 
metinis susirinkimas, kur bu*s 
svarstoma daug svarbių reika
lų. Susirinkimas bus laikomas 
Lukšto svetainėje. Pertai 
malonėkite susirinkti kuoskait- 
lingiausia.

—Kliubo korespondentas

Bus statoma nauja ope
retė. — “Į tėvynę.”
Muzikas Aleksandras Alekis 

pateikęs naują muzikos veika
lą— operetę “Į tėvynę”. Atei
nantį gruodžio 2 d., 8 v. v. tas 
kūrinys bus statomas šv. Jur
gio salėj (Bridgoporte), pačiam 
autoriui diriguojant. Operetės 
dalyviai esą atvyko iš Spring- 
field, IH.
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Penktadienis, Lapkr. 30, ’23

JJ&iuviu Rateliuose.
Iš visy kampą

šeštadienį, 11 vai. vakare, ke
letas nuo Bridgeporto vyrukų 
užsimanė “tyru” oru1 pakvė
puoti. Susėdo į 31 gatvės ka
rą ir išlipo ant State gatvės. 
Vienas jų, pasiskyrė So. Dear- 
born gatvę ir pradėjo maršuoti 
linkui miesto. Pasirodė, kur 
nekur juodveidžiai; paskui 
baltveidžiai ir pradėjo sekti 
paskui jį. Jis, iš vienos pusės 
j kitą; apsidairė ir patraukė 
smarkiau ir net pradėjo bėgt. 
Tie vytis; jis bėgt ir rėkt. Pa
sipylė šūviai. Laimė, kad va
žiavo Hub Cab automobilius.. 
Jis jį sulaikė ir paaiškino, kad 
ne 
do. 
ėjo
gaščio. 
lo jo, 
jam ten nesinori tokiu oru 
kvėpuoti ir jis nežadame į tą 
pusę žiūrėti. .

bomai, bet dctcktivai šau- 
Jis sustojo ir sargai pri- 
Jis visas drebėjo nuo iš- 

Samo sargams pagai-

* « *
Lietuvių tau’tos bažnytinėj 

svetainėj irgi buvo balius. Pil
na svetaine, lyg bičių avilys. 
Daugiausia jauni; šoka, kad 
net bokštai siūbuoja. Priėjite 
prie durių nuo Bubnio nereika
lavo tikieto. Jis apėjo pasieniu 
visą svetainę; apžiurėjo visus 
kampus, ir pakalbėjo su pra- 
baščium. Kun. Zaikauskas, ma
tyt, nesnaudžia, prižiūri, kad ir 
kiti nesnaustų, bet šoktų. Bu
vo ir bedušninkų (bedievių); 
jų akys bi/vo atkreiptos į gra 
žiąją lytį, kurios buvo apščiai.

* * *
Daugelis rugoja, kad nieks 

neparašė apie ristynes iš Ash
land Ai.Gitorium. Sako, kibą 
p. Karolis Požėla tapo nugalė
tas, kad nerašo.

Netiesa, p. Požėla išėjo ner- 
galetojum. Priežastis nerašy

mo, kad Bubnio ir Raganiaus| 
tenai nebuvo. Jie 
pribut, nes neturi 
liaus”. Būdami
tuvi būti tenai, kur juos 
kvicL‘ia ir tikietus jiems sutei
kia. Jei kas nori, kad jie butų 
ant parengimų ir viską teisin
gai aprašytų, lai neužmiršta 
prisiųsti tikietus.

—Bubnis.

“makabi- 
darbininkai 

už-

ALEKSANDRA POCIUS
Apleido šį pasaulį lapkr. (Nov.) 
26 d., 6 vai. ryte, 1923 m. pasir
gęs vos 6 dienas sunkia plaučių 
uždegimo liga, sulaukęs 38 me
tų amžiaus, Amerikoj išgyveno 
23 metus. Paėjo iš Lietuvos, 
Kauno rėd., Tauragės apskr., 
Vainuto parap., Girininkų sodž. 
Paliko dideliam nubudime sese
rį Barb. Pocienę, Lietuvoj bro
lį Antaną ir seserį Oną. Laido
tuvės atsibus subatoj gruodžio 1 
d., kaip 8:30 ryte iš namų 3333 
S. Halsted St. į šv. Jurgio baž
nyčią, iš ten į šv. Kazimiero 
kapines. Visi giminės ir pažįsta 
TT.i yra širdingai kviečiami da
lyvauti šermenyse ir laidotu
vėse.

Nubudę
Sesuo Barbora ir švogeris 
Stanislovas Pociai.

GENOEFA STAŠKEVIČAITE

9 metų amžiaus, persiskyrė su 
šiuom pasauliu lapkričio 28 d., 
3 vai. ryto. Paliko tėvus, brolį 
Kleofą, seseris Valeriją ir Te
odorą.

laidotuvės įvyks subatoj, 
gruodžio 1 dieną iš namų 4430 
S. Honore St. į šv. Kryžiaus 
bažnyčią, iš ten į šv. Kazimiero 
kapines. Prie pagrabo patar
naus graborius Ignacas Zalp. 
Tel. Boulevard 5203.

Visus ,gimines ir pažystamus 
kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Tėvai
Juozapas ir Juzefą Staškevičiai.

Garsinkites Naujienose

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
riie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerj-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

Chicagos Lietuvių Socialistų Vaka
ras, nedėlioję, gruodžio 23 d., Melda
žio svetainėje, 2344 W. 23 PI. Vakare 
dalyvauja chorai, solistai, Sarpaliaus 
muzikė, geriausi kalbėtojai, taipgi 
bus lošiamas naujas veikalas ir dar 
pirmą sykį lietuvių scenoje — “Mei
lės Profesorius”, dalyvaujant geriau
sioms lietuvių artistiškoms spėkoms. 
Publika kviečiame išanksto rengties 
prie šito vakaro, nes vakaras bus to
kių kitokių vakarų chicagiečiai jau se
nai geidauja.

Rengimo Vakaro Komitetas.

PRANEŠIMAI
Cicero. — SLA. 194 kuopos metinis 

susirinkimas įvyks gruodžio 2 d., 2 
vai. po pietų, Onos Tomuliunienčs 
svet., 1447 So. 49th Avė. Kuopos nar 
riai būtinai turi atsilankyti, nes bus 
Centro ir Kuopos valdybos rinkimai. 
Taipgi malonėkite atsivesti naujų na
rių dėl prirašymo.

K. Genis, Fin. Sekr.

Cicero Lietuvių Paš. Kliubo ir Va
karinės žvaigždės Kliubo bendras su
sirinkimas įvyksta šiandie, lapkričio 
30 d., 7:30 vai. vak., Liet. Liuosybės 
svet. ofise.

Kliųbtj nariai būtinai dalyvaukite 
susirinkime, kad paskui nerugotute 
dėl susirinkimo nutarimų. Priegtam 
jau metas tas kliubij1 susivienijimo 
reikalas galutinai išspręsti.

— Korespondentas.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Frank šarkus, kuris 

padėjo trejetą savaičių atgal išva
žiuoti į Kanadą yra labai svarbus 
reikalas. Tuoj atsišaukite, arba kiti 
duokite žinoti kur jis randasi.

Volteris Šarkus 
10321 Indiana Avė., Roseland, III.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME
VYRAS SU KARU.

BRIGHTON PARKO BARGENAI!

PAJIEŠKAU savo brolių Juo
zapo, Jono ir Julijono Šmitų. 
Malonėkite atsišaukti, būt ma
lonu susižinoti arba ir pasima
tyti broliškai. P. Smitas, 2323 
S. Leavitt St., Chicago, III.

NORIU PIRKTI 
PRAPERčIŲ 
APIELINKfiJE 
CANALPORT AVĖ.

189 No. Clark St. Room 510

PARDAVIMUI puikus kampinis 
bizniavas muro namas su groserio 
bizniu;, namas yra statytas apie ? 
metai ir randasi gero lietuvių apgy
vento vieto; tinkamas bile kokiarr 
bizniui; yra 2 Storai ir 2 pagyveni- 

Įmai; viskas padaryta pagal naujoj 
mados; savininkas turi 2 bizniu todėl 
parduos pigiai; kaina už namą i’ 
biznį $20,000; reikia įnešti tik $5,00f 
ar daugiau; kitus ant morgičio leng
vais išmokėjimais; Šita yra tikrai ge 
ra proga. Pamatykite greitai.

PARDAVIMUI puikus muro na 
mas; budavotas šia vasarą paga1 
naujausios mados; 2 flatai po 6 di 
delius kambarius; aržuolo trimingai: 
pirmam flatui karšto vandenio apšil 
domas; randasi Brighton Parko lie 
tuvių apielinkėje, netoli nuo lietuviš 
kos bažnyčios ir mokyklos; vertas 
$15,000; savininkas pąrduos už $14,- 
000; reikia įmokėti tik $6,000. kitu?*! 
ant morgičio lengvais išmokėjimais.

Norėdami pamatyti minėtus namui 
atsilankykite diepą ar vakarais pas

BRIGHTON REALTY COMPANY | 
J. Yushkewitz, vedėjas 

4034 Archer Av., prie California Av

Gali uždirbti $50 ir daugiau 
kiekvieną nedėldienį nuvežant 
žmones į Calumet City ir Fordo 
naują dirbtuvęs, kur 16,000 
darbininką dirbs. Pasimatykit 
su JEI nori linksmaus sveiko ir 

pelningo gyveninio nusipirk: 
FI«ORIDOS FARMA

52% akrai puikioje vietoje, tarp 
3-jų Ežerų, netoli miesto, lietuviai 
kaimynai. Gražus 14 kambarių na- 
nas. Rakandai, Fordas. Gyvuliai, 
ikio padargai, viŠtinyčios. 12 akrų 
Apelsinų ir riešutų sodas. Reikalau- 
a mažai atydos, neša $3,000 pelno j 
netus.. Kaina $15,000 verta 2 syk 
ick. Rašyk pas savininką.

WALTER GODLEFF 
Pittman, Florida, 

irba ypatiškai klausk Puidoko va
karais, 
>214 S. Rockwell St.. Chicago, III.

ISRENDAVOJIMUI

MANAGER 
LITHUANIAN DEPARTMENT,

116 So. Michigan Avė., 
Room 1408

Bile dieną 11 valandą ryto 
arba nuo 6 iki 8 vai. vakare 
arba subatoje nuo 3 iki 8 va
kare.

SURFACE LINE KRAUTUVE # 
25x60. Nauja. Puikioje vietoje, 
vienoje geriausių biznio blokų South 
Side, 4 gyvenimui kambariai ir va
na. Vėliausi elektros įrengimai. 
Tinka bile kokiam bizniui. Ateikite 
pažiūrėti.

715 W. 47 St.
Phone Wentworth 4325

Tolleston, Ind. — SLA. 284 kuopos 
metinis susirinkimas įvyks sekmadie
nį, gruodžio 2 d., 2 vai. po' pietų, A. 
Karoso svetainėje.

Bus kuopos valdybos rinkimai, o 
taipgi nomdnavimas Centro Valdybos. 
Per tat visi atvykite į susirinki
mą.

—A. Nanartonis, fin. rašt.
RAKANDAI DU FLATAI

$500

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams šelpti sulaukė iš Kauno nuo 
Moterų Globos Komiteto didelią 
skrynią Rražiij rankdarbių ir rengia 
buztuą gruodžio 2 d. Mildos svet., 
3142 So. Halsted St. Pradžia 4 vai. 
yak. Kviečia visuomenę, atsilankyti 
ir paremti bazarą, o tuo sušelpsite 
Lietuvos našaličius. — Komisija.

Detroit, Mich. — Detroito Lietu
viu Draugijų Sąryšio konferencija 
įvyks gruodžio 2 d., 2:30 valandą 
oo pietų, House of the Masses sve
tainėje.

Visos kuopos ir draugijos reng- 
kifčs prie konferencijos, nes yra 
labai svarbių reikalų. Taipgi yra 
kviečiamos naujos draugijos, kurios 
dar sąryšiui nepriklauso. Jos gali 
prisiųsti savo delegatus į konferen 
jiją. —DLD. Sąryšio sekretorius

J. Raila.

Roseland. — D. L. K. Vytauto 
Draugijos No. 2 nutarimų raštinin
kas persikėlė įkitą vietą. Reikalui 
esant kreipkitės šiuo adresu: 251 W. 
106 PI. — Rtšt. Pranas Grigula.

Reikalui

J. S. Lygos vakarėlis įvyks gruod
žio 1 d., 8 vai. vakare, Mildos sve
tainėje (3142 So. Halsted St).

Bus trumpas programėlis, šokiai 
ir užkandžiai. Bilietai galima gauti 
pas lygiečius ir Naujienose.

— Komitetas.

S. L. A. 36 kp. rengia perstatymą 
“Užburtus Turths”, gruodžio 9 d., 
1923 m., M. Meldažio svet., loš Dra
matiškas Ratelis kuris ketina suvai
dinti gerai, po perstatymui šokis. 
Kviečia visus atsilankyti.

— Komitetas.

Cicero Lietuvių Draugijų Sąjun
gos vakarinė mokykla bus laikoma 
utarninkais ir ketvergais 7:30 vai. 
vak. Lietuvių Liuosybės svetainėje, 
14 St. ir 49 Ct.

Mokykla atsidarys lapkričio 27 
:1. Mokytojaus K. Augustinavjčius. 
Norintieji mokyklą lankyti yra 
kviečiami ateiti. —Komitetas.

Lietuvių Moterų Apšvietos Drau
gija rengia gražų maskaradinį 

balių, kuris įvyks gruodžio 9 d., 7 
vai. vak., Mildos svetainėje, 3142 
So. Halsted St.

Pirmai dovanai skiriama $25. Be 
to, bus ir daugiau dovanų.

— Apšvietos Komitetas..

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams Šelpti rengia Lietuvos Naš
laičių rankdarbių bazarą, Nedėlioj, 
Gruodis 2 d., Mildos svet., 3142 So. 
Halsted St. Pradžia 3 vai. po pie
tų. v

Kviečiame visuomenę prisidėti, su 
rankdarbiais, namie gamintais val
giais, arba aukomis, prie šio baza- 
ro. Aukas siųskite P. Balickienes var
du, sekr. M. Zolpienė, 927 W. 34th 
PI. Rankdarbius siųskite N. Valan- 
čauskienė, 3246 So. Halsted St., 3 
lubos.

— Bazaro Komisija.

Bridgeport. — Susivienijimas Lie
tuviškų Draugijų ant Ęridgeporto 
rengia gražų koncertą Kovo-March 
16 dieną, 1924 m., Mildos svetainėje, 
3140 So. Halsted St.

Taigi prašome kitų draugijų ne
rengti tą dieną pramogų, kad nepa
kenkus vieni kitiems. Komisija:

A. J. Lazauskas, J. Antanai
tis ir P. Katėnas.

Lietuvių kalbos pamokos vaikams 
ir suaugusiems būna utaminkais ir 
pėtnyčiomis Raymond Institute, 816 
W. 31 St. Mokytojauja J. Briedis. 
Norintys mokintis kviečiami prisira
šyti minėtomis dienomis.

— Mokytojas.

North Side. — Vaikų, dr-ja “Bijū
nėlio” pamokos atsibuna: lietuvių 
kai. kas šeštadienis nuo 2 vai. po 
piet. Šokių bei žaismių: kas sekma
dienis nuo 9:45 vai. ryto. Dainos kas 
sekmadienis nuo 10:30 vai. ryto.

— Komitetas.

Bridgeportas. — Lietuvių Stygų 
Orkestro praktikos Įvyksta kas antra- 
Henį, 7:30 vai. vak., Mark White 
Park svet., 29 gat. ir So. Halsted St. 
Norintieji pasirašyt malonėkit atsi
lankyt. — Organizatorius.

Mokslo Draugų paskaita. Atei
nantį sekmadienį, gruodžio 2 d.. 10:30 
vai. išryto Raymond'Institute (816 W. 
31 St.) paskaitą laikys Dr. Al. Davi- 
donis. Paskaitos tema — Medicinos 
nuopelnai žmonijai.

Draugystės Atgimties Lietuvių 
Tautos vyrų ir moterų laikys savo 
priešmetinį susirinkimą gruodžio 2 
d. 1923 m.. 1 vai. po pietų ant 35 g. 
ir So. Union Avė. Lietuvių Tautos 
Katalikų bažnytinėje svet,. Esat kvie
čiami ant susirinkimo, nes bus renka
ma valdyba ant kitu nratų. Privalot 
būt visi norintieji įstot į draugija yra 
priimami visi sveiki nariai.

NuK raštk Y» K. Pakabiu

Draugystės Liet. Taut. Tėvynės 
Mylėtojų No. 1 priešmetinis susirin- 
kimas įvyks sekmadienį, gruodžio 2 
d., svetainėje So. Paulina gat. No. 
4600.

Yra svarbių reikalų, tat visi ma
lonėkite atsilankyti.

—> K. Chap, rašt.

SLA. 122 kuopos metinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, gruodžio 2 d., 
2 vai. po pietų, paprastoje svetainė
je, 4523 So. Wood St.

Susirinkimas bus labai svarbus, ka
dangi jame bus renkama kuopos val
dyba ateinantiems metams, o taipgi 
bus nominuota SLA. Centro valdy
ba. Tat kiekvieno kuopos nario pa
reiga yra į susirinkimą atvykti.

— Nut. rašt. P. M. Mikolaitis.

North Side. — SLA. 226 kuopą 
rengia draugišką vakarienę gruodžio 
2 d., 7:30 vai. vak., Liuosybės sve
tainėje (1822 Wabansia Avė.).

Kalbės Dr. A. Montvidas ir Al. 
Margeris apie vaidalus. Be to, bus 
muzika, dainos ir šokiai.

— Kviečia Komitetas.

J. S. J. Lygos lavinimosi susirinki
mas įvyks šiandie 7:30 vai. vakare, 
Raymond Institute, 816 W. 31 St.

— Komitetas.

Town of Lake. — Draugystės Šv. 
Vincento Ferr. priešmetinis susirinki
mas įvyks nedėboj gruodžio 2 d. pa
prastoj Šv. Kryžiaus parap. svet., 46 
ir So. Wood gat.

Visi nariai malonėkite susirinkti, 
nes bus rinkimas naujos valdybos ir 
taip daug naujų reikalų bus svars
tymui. N. K. Fin. Rašt.

Liet. Mot. Draugijos Apšvietos 
priešmetinis susirinkimas bus laiko
mas gruodžio 2 d., 1 vai. po pietų 
Mark White Sųuare parko paprastoj 
svetainėj. Visos narės esate kvie
čiamos būtinai atsilankyti, nes šiame 
susirinkime bus renkama nauja val- 
lyba ateinantiems mietams.

— Raštininkė.

PADĖKOS ŽODŽIAI

Trūksta mums žodžių krūti
nėj ištarti ir padėkavoti gimi
nėms, draugams ir visiems pa
žystamiems katrie taip skait
lingai susirinko ir dalyvavo mu
sų numylėtos Z. Skirmuntienės 
laidotuvėse. Nors mes stenge- 
mesi kiek galėdami padėkavoti 
asmeniškai, bęt dėl tokio skait
lingo susirinkimo giminių, 
draugų ir pažystamų, tai gal ir 
nepamatėm arba ir nesuspėjom. 
Taigi dabar, viešai, per laikraš
tį, mes visi sunai ir dukterys 
Skirmuutai; Jonas Knito ir Vin
cas Rozutis, žentai, visi vienu 
sykiu tariame širdingai ačiū. 
Taipgi padėkavojam ir grabe
liui Radžiui už taip mandagų 
patarnavimą. Laidotuvėse daly
vavo 62 mašinos su • apie 300 
žmoniemis.

Dar kartą visiems širdingai 
ačiū. Pasiliekame nubudę sū
nūs ir dukterys Skirmuntai, 
Laukuvos parapijos, Girnaįnių 
kaimo. Laidotuvėms (Jaugiau-, 
šiai prisidėjo sūnūs Kazimieras, 
duktė Antanina ir Vincas Ra- 
žutis.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
P A JIEŠKAU savo brolių: Tadeušo 

ir antano Martinkų.
no Wilmington. Paeina iš Pavandenės 
parap., 
draugų 
milėsiu

Seniaus gyve-

G63 W.

nington. Paeina iš Pavandenės 
Telšių apskr. ir pažįstamų 
labai meldžiu atsišaukti. Pa- 
tabokėliu.
JOHN MARTINKUS,
18 St., Chicago, III.

KOSTANTINAS REMENČIUS pa- 
jieško brolio Antano sesers Marijo
nos 5 metai atgal gyveno 311 E. 116 
St., Kensington, III. o 4 metai gy
veno 12049 So. State St. paskiaus jo 
gyvenimas 11945 So. Indiana Avė., 
Chicago, 111. labai malonėkite kas Ži
notumėte aplink juos pranešti, busiu 
dėkingas ar patys atsišaukite, 
tantin RemenČius, 
Broklyn, N> X,

Kos-
322 Devoe St.

IMPERFECT IN ORIGINAL

RENDON ofisas, S. W. kampas 
Halsted ir 31 gatvės. Naujas moder
niškas namas, tinkąmi dėl daktaru, 
advokatų, real estate arba kitų ofisų. 
F’ipęi renda.

Atsišaukite ' ■
3100 So. Halsted St., 
saldainių krautuvė

PARENDAVOJIMUI 2 flatų 
5-3 kambarių, pirmas flatas 
furnace šildomas, antras pe
čium, 1 fl. $45, 2 fl. $25 į mėne
sį, 6803 'S. Washtenaw Avė., 
Juozapas Aičas.

BENDAI gerai įtaisytas kam
pinis ofisas Halsted ir 31 St. 
Geras dėl daktaro, advokato ir 
kitokio bizniaus.

Kreipkitės *
751 W. Slst St. Tel. Yords 6296

SIŪLYMAI KAMBARIU
ANT RENDOS 3 dideli kam

bariai: bedruimis dėl dviejų lo
vų, vana, elektra, šilto vandenio 
šiluma, kambariai ant pirmų lu
bų. 'Kas norėtumėt prižiūrėt 
boilerį. Rendavosiu pigiai tik 
$35 ant mėnesio, puiki vieta, 
apie vienuolyną, verti tie kam
bariai yra $55. Kreipkitės tuoj, 

2418 W. Mąfąuette Rd., 
arti Weą|erii Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDĘNGTYSTffl

Trijų 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., 3411-18 Ogden Avė., 
Phone Lawndalo 0114.

ĮIEŠKO darbo
NAUJAS Lietuvos meisteris par

važiavo iš Lietuvos
Jieško darbo. Aš esu patyręs bu- 

davojime namų ir taisyme senų 
Malevoju ir popieruoju; muravoju 
kaminus.

Pašaukite John Miške
4145 So. Maplewood Avė. Chicago.

JIEŠKAU darbo už bekerį 
pirmarankį ar antrarankį. Ma
žame miestely ar Chicagos prie 
miesty. Kam reikalingas kreip
kis laišku. J. M. 3210 So. Hals
ted St. No. 55

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų sortavimui 
popierų, gera alga.

Atsišaukite
FRANCIS HUGHES & CO.

1405 W. 21st St.,

REIKALINGA patarnautoja 
į ręsta uraną

Atsiliepkite greit
1564 N. Robey Str.

Prie North Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS patyręs 
Gordon ir Cylinder “feede- 
r’is”, apsipažinęs su Gordo- 
no užsitaisymu. Unijinė al
ga ir darbo valandos.

Kreipkitės po 5 vai. vaka
rais.

Naujienos, 
1739 So. Halsted St 

Chicago.
Klauskit Page*

GERIAUSIA PROGA JAUNAI 
PORAI. i

Turiu parduoti tuojau savo vėliau
sio styliaus Velour Parloro setą, vel- 
vet karpetą, pastatomą liarrvpą., val
gomo kambario setą ir 3 miegamo 
kambario setus. Taipgi gražų dvi
gubų springsų fonografą rekordus 
ir deimantinę adatą. Viskas kaip 
nauja. Parduosiu sykiu ar dalimis 
už trečdalį.

1922 So. Kedzie Avė., 
1 lubos.

Tikras Kalakutas

RAKANDŲ bargenas, dėl 4 
kambarių flato, setas, karpetai, 
indai, staltiesės, viskas kas rei
kalinga namams. Parduosiu už 
$185. pirmos lubos

4441 Shields Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI groserne ir bučer- 

nė geras biznis, gera apielinkė. Gaiu 
apšildoma, pigi renda. Parduosiu už 
$2000 kash, likusius ant išmokėjimo 
dėl atsakančių žmonių. Priežastis 
pardavimo liga.

Atsišaukite
2838 W. 63rd St., Chicago.

PARDAVIMUI groserne ir 
bučernė arba delikatesen krau- 
ti/vė. Turiu dvi krautuves, vie
ną turiu parduoti.
J. Hides, 7134 Ashland Avė.

PARDAVIMUI automobilių 
taisymo šapą, vietą dėl 20 karų. 
Central Mifg. Distrikte. Pigiai, 
su visais įrenginiais. “Naujie
nos” Box 383.

PARDAVIMUI bučernė ir 
groserne lietuviais ir lenkais ap 
gyventoj kolonijoj, biznis išdir
btas, su . visais moderniškais 
įtaisymais. Gera proga išnaudo
kite. Kreipkitės tuoj:

John Morens,
3001 W. 39 Place kampas 
Sacramento Lafayette 1796

PARDAVIMUI grosernė ir visokių 
smulkių daiktų. Biznis eina gerai. 
Gera vieta, su gyvenimui 4 kamba
rių. Arti mokyklų. Lysas ant ilgo 
laiko. Priežastį pardavimo patirsi! 
ant vietos. Turiu parduoti greitai.

1439 — 49 Ct., Cicero, III.

PARSIDUODA KRAUTUyĖ ciga- 
rų, tabako, saldainių ir šiaip viso
kių daiktų. Pigi renda su gyvenimui 
kambariais.

Nupirksite pigiai.
Atsišaukite

4513 Wentworth Avė.
Tel. Boulevard 5625

PARDAVIMUI grosernė ir Deli
katesen. Visokių tautų apgyventa 
vieta. Biznis geras patyrusiam 
žmogui gera vieta uždėti bučernė. 
Renda pigi. Nupirksite už piriną 
teisingą pasiūlymą.

Atsišaukite
5744 So. Union Avė.

PARDAVIMUI groserne, sal
dainių ir visokių mažmožių 
krautuvė. Vieta gera, prie mo
kyklos. Biznis išdirbtas nuto se
nai. Geras bargenas; gali pirkti 
ir namą.

3518 So. Wallace Str.

PARDAVIMUI
Už $195 nupirksite mano 

$600 vertes 88 notų grojikų, 
pianą, 120 rolių ir benčius 
prie to.

Tas pianas turi būt par
duotas tuojau. Atiduosime 
išmokėjimais jei reikia.

Atsišaukite 1600 W. Van 
Buren St., kampas Ashland 
Avė
rytoj iki 9 vai. vakate

Ateikite šiandien ar

MUZIKANTŲ atydai, parsi
duoda smuiką Jacobus Stainer; 
kurios dabar sunku gauti.

Kreipkitės
F. Starwat

724 W. 14 Pli ■ r

2 flatų naujas mūrinis na
mas, po 5 ir 6 kambarius, su 
visais įtaisymais. Lotas prie ša 
lies, garage. Randasi lietuvių’ 
kolonijoj, 62 ir Kedzie Avė. Na
mas vertas $15,000 parduosiu 
uiž $12,900.

2 flatų .mūrinis namas po f 
kambarius, su visais įtaisymais 
garage dėl 2 automobilių. Ren
dos neša $65 į mėnesį. Kaine | 
tiktai $6,000. Mainysiu ant 
mo

Mes budavojame 3 flatų, sun par- 
lors, viską gatavą į-už $11,500, ant 
jūsų loto. Meą'^oliname pinigus, 
suteikiame nl*nu* Ir visas smulkme- 
■las. Jus galite padaryti pinigų par- 
lavinedami tuos namus už $16,000. 
įsteigta 1892. Ateikite į musų ofisą 
arba telefonuokite

MR. SESSINGER
Central 6012. Room 412-105 W. 

Monroe Street.
Atdara vakarais iki 8:30

Hile kokio biznio.

C. P. SUROMSKIS
3346 S. Halsted Str.
Phone Boulevard 9641

na-

PRANEŠIMAS
Už garbę turiu pranešti savo 

kostumeriams ir kitiems, kad 
sugrįžau iš Lietuvos po trijų 
mėnesių svečiavimosi, jeigu 
kas turit reikalą arba norėtu
mėt ką parduot, pirkt ar mainyt, 
meldžiu kreiptis į naują vietą. 
Savo Real Estate ofisą dabar 
perkėliau į savo namą po num. 
2418 W. Marųuette Rd. (arba 
67 BĮ.) arti Westem Avė. ir 
stengsiuos patarnauti savo kos
tumeriams kuogeriausiai.

Su pagarba

Gaukit pigiau, jei galit 
Kaina $11,500

5317 So. Ashland Avė., 2 augštų 
presuotų plytų šapa ir 6 kambarių 
flatai, modemiški, taipgi 2 karų mu 
rinis garadžius. Pasimatykit su 
Whitsell.

SCHUBERT AND SHERIDAN 
7907 So. Halsted St., 

Stewart 0097

EXTRA BARGENAS

GERAS BARGENAS
VEIKITE GREITAI

flatų mūrinis, 4-4 kambarių, ne 
Kedzie ir Archer, siauras stogas

2
toli 
skiepas, lotas 30x125, namas tik ri 
mėnesių senumo, savininkas išvažiuo
ja į seną krajų, kaina $9,250 pini 
gaiš

Taipgi 2 flatų mūrinis, 4*4 kam
barių, gerame stovyje, kaina $8,500 
išmokėjimais.

Taipgi 2 flatų mūrinis, 6-6 kamba
rių, karštu vandeniu šildomas, savi
ninkui reikia pinigų, kaina $11,500, 
pusė pinigais.

Taipgi 2 augštų, 3-3 kambarių, ce
mentiniu pamatu, ekstra lotas, vana 
elektra, puikus bargenas. Kaina 
$5,000, išmokėjimais.

J. N. ZEWERT & CO. 
4377 Archer Avė.

Parsiduoda 2 namai, vienas biznia- 
vas antras, privatiškas namas, randa
si geram padėjime ir gražioj apielin- 
<cėj, 45 nuošimtis ant jūsų pinigų, 
parduosiu pigiai arba mainysiu ant, 
mažesnio namo, nedidelios farmos, 
farma turi būt netoli nuo miesto, 
mainysiu ant loto, bučemės, Dry 
Goods štoro, ne praleiskit ta progą, 
kuri jums į duris baldos

Pardavimui 4-ių pagyvenimų muro 
namas extra lotas, garadžius, 3 ma
rinoms, namo parankumai vėliausios 
mados, parduosiu už $18,506 arba 
nainysiu ant mažesnio namo, namas 
uri būt parduotas i trumpą laiką.

BRIGHTON PARK BARGENAS
Parsiduoda arba išsimaino, lotas 

int Archer Avė., netoli teatro, lotas 
rertas apie $5000, parduosiu už $3500 
irba priimsiu mainais mažesnes kai- 
ios, lotą kaipo pirmą įmokėjimą, kas 
teturės pinigų.

TRANKG.LUCAS’
3542 So. Fran-PARDAVIMUI

cisco, 5-6 kambarių, aržuolo trimin- 
gai, elektra, conšole akmenio stepsai, 
porčius, landrė, cementinis skiepas 
pleisteriuotos lubos, gyvenimas tuo
jau, $2,500 pinigais, kaina $10,250 
Savininkas.

Wentworth 5510

4116 Archer Avenue, 
Phone Lafayette 5107

PARSIDUODA 6 kambarių medi
nis namas ant 2 lotų, cementuotas 
beisementas, fornisu apšildomas h 
viskas paskutines mados įtaisymai, 
7 metų senas, gatvė ištaisyta ir ap
mokėta, gasas, elektra. Porčiai su 
skrynais. Garadžius vienai mašinai. 
Kaina $6,000. 2938 W. 38th PI.

PARDUODU tris namus, vienas 
tarnas yra 8 flatų po 6-5 kambarius, 
ntras namas yra ant dviejų pagyve- 
dmų po 7-5. Trečias namas 2 flatų 
io 6-5 kambarius. Visi namai yra 
u visais įtaisymais. Priverstas par- 
luoti, nes turi važiuoti į Lietuvą.

Atsišaukit
5520 S Elizabeth St 

1 lubos
Phone Normai 0175

MOKYKLOS
PARDAVIMUI 3 augštų mū

rinis namas, 6 šeimynos, $84 
rendos. Parduosiu už $6800.

Atsišaukite
1625 So. Jefferson St.

GERBIAMAS DARBININKE 
Pabudavokit kaip jums patinka

U akro taip pigiai kaip .............$179
¥2 akro taip pigiai kaip ........... $395

35 minutės nuo vidurmiesčio ant C.
B. & Q.

Važiavimas mažiau negu 10c.
60/ traukinių kasdien. Netoli moky

čių, krautuvių ir bažnyčių.
$50 pinigais, kitus po $5 į mėnesį
Del informacijos atsiųskite kupo

ną.
OLIVER SALINGER & CO., * 
629 First National Bank Bldg. 

Chicago, III.
KUPONAS

Gerbiamieji:—
Prisiųskite man informacijas kas 

ink jūsų % ir % akro latų.

—i .......... I I I .1 I,

Į Išmokite dressmaking 
j Kirpimo, Designing, Siuvimo 
I Skrybėlių Dirbimo
j Klesos Dienomis ir Vakarais
I Specialės vakarinės klesos mote- 
| rims ir merginoms kaip pasisiūti 
i sau dreses.
I Mes suteikiame vietas dykai ir iš- 
| duodame diplomus užbaigusioms.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE, 

2407 W. Madison St.
I Phone Seeley 1643
Į Sara Patek, Principal

Vardas.............
Adresas ..... 4,

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

Praktiškos lekcijos ant geriau
sių karų; žemos kainos ir garan
tuoti rezultatai. Kreipkitės Šian
die i

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

3238 So. Halsted St.
Užpakaly malt and Hops Storo. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais


