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Francijos klerikalai mobi
lizuojąs prieš Herriotą

Solovecko kaliniai dalinai 
laimėjo kovą

Austrijos kancleris Seipelis vėl 
grįšiąs valdžion

liko Solovecko saloj, kai tenai 
išvarytieji kalėti socialistai pa
skelbė bado streiką. Buvę laip: 

Nelaimingieji Solovecko ka
liniai paskelbė bado streiką 
rugsėjo 25 dieną. Bet jau rug
sėjo 27 dieną j Solovecką at
vyko žadėtoji sovietu komisi
jai dalyku padėčiai tirinėti, ir 
todėl kaliniai savo bado strei-

l'rancijos klerikalai mobilizuo- ką paliovė, bent laikui, kol bus 
ja visas savo jėgas mirtinam daromi tardymai. x

Francijos klerikalai mobi
lizuoja jėgas

Ruošias “mirtinai kovai" už 
at steigimą kataliku bažnyčios 
teisiu Franci jo j.

PARYŽIUS. įmik r. 10.

Sovietai traukia kariuo
menę Estę pasienin

Norj pagązdinti Estus dėl prasi
dėjusios Taline areštuotu 171 
komunistu bylos

RYGA, Latvija, lapkr. 10. — 
Sovietų Rusija ėmė mobilizuoti 
savo kariuomenę Estijos pasie
ny. Tą mobilizavimą savo jėgų 
sovietų valdžia daro veikiausia 
tuo tikslu, kad pagązdinus Es
tus, nes Taline dabar prasidėjo 
tardymas kriminaliame teisine 
bylos I '7 komunistu, mcšijiotu 
kaipo ppmoks! i n i nk u nuvergti 
esamąją valdžią ir Įsteigti ko
miui istų diktatūrą Estijoj.

Telop;!amo;, iš 'Talino (Rave
lio) praneša, kad estų pol c’ja 
nepaliauja areštuoti komunistų 
Taline, Dorpate ir Norvo.į, idant 
tuo bildu neleidus įvykti demon
stracijoms bylos tardymo metu.

Priėmimas Colemano Lie
tuvos Pasiuntinybėj

“SMAUGIKO” levviso ji nebijo

Paskilbęs .imtynių atletas !Te\vis, pramintas “snuaiigiku,” 
daugelį galiotų nugalėjęs, pasirodė visiškas bejėgis prieš 
šią jauną panelę Bessę McNear’iulę. .Ii nuveikė drutuoli, pa
klupdė prieš save ir padarė ji savo pavaldiniu, lik priėmė jo 
varda ir dabar abudu vadinas M r. ir Mrs. Lewis.

karui su premjero Herrioto 
saldžia, šešių kardinolų vado
vaujami jie planuoja pradėti 
visame krašte energingą kam
paniją, idant katalikų kuni
gams ir religinėms kongrega
cijoms iškovojo* vėl teises, ku
lių jie neteko išleistu 1904 me
lais Įstatymu prieš religines 
draugijas Erancijoj. (

“Pasiutesnic ji klerikalai” ne
sislepia,! kad jie dėsią visų •pa
stangų, idant butu vėl atsteig- 
las konkordatas, padarytas 
Napoleono su papu, kuriuo ei
nant katalikų bažnyčia buvo 
pripažinta kaipo valstybės in
stitucija.

Nors Vatikanas turėjo galų 
gale pripažinti aktualios sąly
gas Erancijoj. ir liepė kuni
gams respektuoti jas, lėčiau 
kieto kailio klerikalų vadai nie
kados nenorėjo klausyti ir nesi
laikė. Nuo laiko kaip religinės 
kongregacijos vienuoliai , ir 
vienuolės užsiimu no tik mo
kytojavimu, bet ir verslu ir 
prekyba plačiausioj skalėj 
buvo arba išvytos, arba pri
verstos pildyti išleistus joms 
reguliuoti įstatymus, jos visa
dos stengėsi tuos Įstatymus 
aplinkui apeiti.

Šitai -klerikalų kampanijai 
naujo paakstinimo davė val
džios nutarimas nebelaikyti 
daugiau savo diplomatinio at
stovo Vatikane, o antra -5- El- 
zaso ir Lotaringijos klerikalų 
protestas prieš Herrioto suma
nymą tųdviejų provincijų mo
kykloms taikyti tuos pačius Įs
tatymus, kuriais reguliuoja
mas švietimas visoj Erancijoj.

Tarp klerikalų organų ir ra
dikalų valdžios pritarėjų verda 
vis aitresnė kova. Radikalai 
grieštai nusistatę prieš senąją 
“šoblės ir krapylo” sąjungą, 
tai yra prieš militaristinių na
cionalistų susibičiuliavimą su 
bažnyčia. Klerikalai gi, neturė
dami geresnio argumento, pri
kaišioja, kad Eranciją valdą 
“parmazonai.”

Solovecko kaliniai kovą 
dalinai laimėjo

Bado streiku privertė sovietų 
valdžią iškelti bent sergan
čius kalinius Rusijon.

Tyrinėjimo rezultate buvo 
nutarta šitaip: Iš Solovecko 
salos tuojau bus iškelti Rusi
jon visi sunkiai sergantieji ka
liniai, o taipjau visi tie, kurių 
kalėjimo terminas baigiasi 
prieš sausio mėnesi 1925 metų. 
Visiems kitiems kaliniams bus 
padidintos maisto porcijos.

150 kalinių sutiko su tokiu 
nutarimu, bet likusieji du šim
tai reikalavo, kad visi be išim
ties kaliniai butų iškelti iš 
tos žiaurios ir šaltos salos Į 
kontinentinę Rusiją. taipjau 
studentai ir studentės. Jie pa
reiškė, kad lai yra sovietų val
džios barbarybė laikyti juos 
ilgiau Solovecko saloj, laukti, 
kol jie taipjau sunkiai susirgs, 
ir tik tada jau duoti jiems 
privilegijų leisti iškelti juos 
kontinentan.

Kadangi trinėjimo komisija 
atsisakė reikalavimus išpildyti, 
tai spalio I dieną kaliniai vėl 
paskelbė bado streiką ir strei
kavo iki spalio 28.

Kuo tas antrasai bado strei
kas pasibaigė, dokumente ne
minima.

Trockio knyga, kurioj jis 
kritikuoja komunistus, 

busianti išleista.
BERLINAS, lapkričio 10. -- 

Po ilgos kovos su savaja par
tija Trockini galų gale pavyko 
gauti leidimas išleisti savo nau
ją knygą, kurioj jis, sako, aš
triai kritikuojąs rusų komu? 
nistus. Per ilgą laiką komunis
tų partijoj ėjo atkakli kova 
dėl leidimo 'Trockini ta. savo 
knygą įitspaiidinti. Jos išleidi
mui ypač buvo priešingi sovie
tų valdžios viršūnėj stovintie
ji, lėčiau dabar ir jie nusilei
do. Knyga žada pasirodyti grei
tu laiku.

Jungtinių Valstijų pasiuntinys 
Lietuvai išvažiuoja vėl savo 
pareigų eiti

\VASHINGTON, 1). (L, lapk. 
8. įl.P . — Jungtinių Ameri
kos Valstybių Nepaprastas Pa
siuntinys ir Įgaliotas Minisle- 
ris Lietuvai p. E. Coleman, po 
atostogų savo tėviškėje, Min- 
neapoly, prieš išvažiuojant Eu
ropon sustojo porai dienų Va
šingtone. Lapkričio (i d. Lietu
ves Pasiuntinybėje Į.ieluvos 
Ministcris K. .Bizauskas ir po
nia Bizauskienė iškėlė pietus 
Ministcriui Coleman pagerbti. 
Pietuose dalyvavo Valstybės 
Departamento direktoris p. 
Young su žmona, jo padėjėjas 
p. Magruder, Estų 'Ministcris 
Vašingtone p. Piip ir žmona, 
panelė Coleman. kuri vyksta 
su -savo dėde Europon, ir Pa
siuntinybės Sekretorius H. Ra- 
binavičius. '

Nedaug reikia kareivio 
maistui, tik 10 centų
\VASH1NGTON, D. C., lapk. 

10. Pasirodo, kad savo karei
viams maitinti Dėdei Šamui 
visai nebrangiai pareina. In
tendantūros viršininko paskelb
to metinio raporto žiniomis, 
vieną kartą pašerti kareivis 
moka lik 10 centų su nuotru
pa. Kareivis šeriamas tris kar
tus dienoj, ir toks dienos šėri
mas kiekvieno kareiviu val
džiai pareina tik 31.65 centų.

4 ŽMONĖS ŽUVO DEL GAZO
LINO EKSPLIOZIJOS

RADO INDIONŲ KAIMO 
GR1U VĖSIUS 2000 METŲ 

SENUMO

BERKELEY, Cal., lapkr. 10.
Californijos Universiteto 

antropologijos skyriaus profe
sorius W. 1). Strong, kurs kar
tu prof. Schepcku praleido du 
mėnesiu tirinėdamas Kolumbi
jos upes klonį, praneša, kad 
netoli Dalies, Oregone, jie užti
kę indionų kaimo griuvėsius, 
jų nuomone senumo apie 2000 
metų, palaidotus dvyliką pėdų 
žemėj.

SENATORIUS LODGE MIRĖ

Kalifornija rūšies trečia
jai partijai kurti

La Eollette’o kampanijos ko
mitetas šauks konvenciją 
ateinančio sausio mėnesį.
SAN FRANC1SCO, Cal., lap

kričio 10. Californijos val
stijos La Eollette’o kampani
jos komitetas šiandie paskelbė, 
kad jau daroma prisiruošimų 
sušaukti ateinantį .sausio me
nesi progresyviųjų konvencija, 
kurioj turės būt Įkurta trečioji 
politinė partija. Paskelbime sa
koma:

BERLINAS, lapkr. 10. — 
Žinomam Rusijos socialdemok
ratų partijos darbuotojui ir 
“Bnndo” vadui, R. Abramovi- 
čni, pateko į rankas sovietų 
valdžios dokumentas, kuriame 
pranešama apie tai, kas atsi-

Kun. Šelpei gal vėl bus 
Austrijos kancleris

^Sušaukta specialis parlamento 
komisijos posėdis geležinke
liečių streiko reikalu

VIENA, Austrija, lapkr. 10. 
—• Tikimos, kad parlamenta 
pastangomis visuotinas Aust
rijos geležinkelių darbininkų 
streikas bus šią savaitę pabaig
tai. Sušaukta {pilnas transpor- 
tacijos komisijos susirinkimas, 
ir komisijos nariai bus specia
liais traukiniais atgabenti Vie
non.

Kunigas Seipel, kurs rezig
navo iš kanclerio vietos, vei
kiausia bus vėl pakviestas nau
jai valdžiai sudaryti.

BOSTON, Mass., lapkr. 10. — 
Senatorius Henry Cabot Lcdge, 
kurs per trisdešimt ketverius 
metus sėdėjo Jungtinių Valstijų 
senate, mirė sekmadienio naktį 
Cambridge’o ligoninėj. Jis bu
vo vienas žymiausių republiko- 
nų partijos vadų. Senate buvo 
užsienio reikalų komisijos pir
mininkas. Lod^e buvo aitrus 
prezidento Wilsono priešas, ly
giai kaip kad jis buvo vienas at
kakliausių priešų Jungtinių Val
stijų prisidėjimo prie tautų są* 
jungos. Jis buvo 75 metų am
žiaus.

MILWAUKEE, Wis., lapkr. 
10.— Kryžkelėj y netoli Middle- 
tone. vakar susimušė du auto
mobiliai. Vienu jų važiavo mo
kytoja p-lė Violet Meyer iš 
Dane. Ji buvo užmušta, o ve
žęs ją Edwxard Courtlaųd, sun
kiai sužeistas, mirė vėliau Ma- 
d i šono ligoninėj.

SISTERVILLE, W. Va., lapk. 
10. — Netoli nuo čia esančioj 
Riggs farmoj vakar ekspliodavo 
4,000 galionų gazolino. Farme- 
ris Scott, jo žmona ir duktė bu
vo vietoj užmušti, o 14 metų su
miš baisiai sužeistas, mirė šian
die.

Chicago ir apielinkė.— šian
die apsiniaukę, reikia laukti 
lietaus; šalčiau apie pavakarį; 
stiprokas vėjas.

Vakar temperatūra viduti- 
nai siekė 52° F.

šiandie saulė teka 6:31, lei
džiasi 4:31 vai.

“Valstijos La Eollette’o kam
panijos komitetas sveikina 
progresy v i uosi us Californijos 
piliečius xdel .jų taip šaunaus 
šioje valstijoj pasirodymo pa
skutinėj nepriklausomųjų kam
panijoj. Progresyviųjų judėji
mas užėmė dabar antros poli
tinės partijos poziciją Califor- 
nijoj. Ateinančio sausio mėne
sį bus laikoma nacionalė kon
vencija šitam judėjimui orga
nizuoti patvarion partijom Tuo
jau po tos konvencijos, valsti
jos kampanijos komitetas su
šauks progresyviojo judėjimo 
rėmėjus Californijoj valstijos 
konvencijon, idant šioje valsti
joj Įsteigus nuolatinę organi
zaciją.”

Lietuvos Finansų Minis- 
terio deklaracija dėl 

1925 m. biudžeto
KAUNAS, spalio 21. {LŽ] — 

Seimo posėdy spalio 17 d. fi
nansų ministcris Petrulis pla
čiai referavo 1925 metams biu
džetą, tarp kitko pažymėda
mas, kad 1925 m. , biudžetas 
siekiąs 259,146,393 litus.

Žymią išlaidų dalį sudaro 
visgi algos. Jų rteikės išmokėti 
1925 m., skaitant Įvairius prie
dus, apie 88 milijonus litų, 
šita pozicija padidėjo šiais mo
lais 35'., nes algų pakėlimas 
1921 m. lietė nevisus molus.

Išlaido- padidėjo, švietimo 
reikalui. Dygsta tinklas pra
džios- mokyklą, Universitetas 
plečiasi. Švietimo Ministerija 
turės išlaidų 30.799,899 litų.

'Tas pals išlaidų• padidėjimas 
yra ir žemės ūkio kultūrai kel
ti, susisiekimo srityj, kariuo
menė • aprūpinimui, naujų pi
nigų išleidimui, butų nuomai, 
remontui ir statybai. Ners biu
džetas yra išaugęs, bet nėra 
taip didelis, kaip Latvijos ir 
Estijos, kurių, kad ir mažiau 
gyventojų, biudžetai yra dides
ni.

žymėtina, kad Vidaus Reika
lų Ministerijos išlaidos padidė
jo, nes bus duodama daugiau 
lėšų labdarybei, statoma akių 
ligoninė ir teikiama pašalpa ir 
paskola savivaldybėms (3 mil. 
litų).

Žemės ūkio kultūrai kelti 
2,915,707 litų skirta (tai veik 
1 nuoš. biudžeto); Žemės Re
formai 5,299,000 litų; miš
kų kultūrai -r 2,639,640 litų.

Visos stipendijos sutrauktos 
švietimo Ministerijos išlaidose. 
Mokslui einantiems šelpti skiz- 
riama 1,252,790 litų.

Valstybės drama galus su 
galais suveda, lx't opera duoda 
žvmu deficitą.

Projektuojama pastatyt Che
mijos Institutą, Kaune Gimna
zijai ritmus ir užbaigti 16 
liaudies mokvklu stalvba.

z Lietuvoje sparčiai plečiasi 
telefonas. Kauno naujoji stotis 
permaža. Reikės didesnė staty

ti. šiam tikslui numatoma 
300,000 litų. Be to bus deda
ma pastangos Kaunas — Klai
pėda betarpiai telefonu su
jungti.

Kitais metais Telšiai — Ama
liai geležinkelis, bus baigtas 
statyti. 'Naujų geležinkelių sta
tymui ir remontui numatyta 
7,220,000 litų.

Pajamos tos pačios, kaip per
nai. Iš tiesioginių mokesnių 
pajamos nepadidėjo, nes dar 
yra paslėpta apie I milijoną 
hektarų žemės, čia ilgas dar
bas, kol bus viskas išmatuota 
ir sutvarkyta. Netiesioginių 
mokesniu pajamos padidėjo, 
ypatingai daug daugiau duos 
pajamų muilai, degtinės mo- 
nopolis ir akcyzas.

N. papra-tos pajamos: pasko
la iš iždinės (metalinių pinigų 
-pelnas) 2.900,000 litų; 1923 
m. miško kirtimo realizavimas 

3,100,009 litai; iš žemės Re
formos — 2.183,200 litų; 1921 
m. biudžeto likučiai — 20,- 
876,146 litų, ir neišieškotų rek
vizicijų likučiai 4.000,000 litų.

Lietuvos skolos
Toliau Min. Petrulis plačiau 

apsistojo ties Lietuvos skolo
mis. Iš viso skolų esama 72,- 
811,039.59 litų. Amerikai sko
los grąžinimas esąs jau su
tvarkytas ir greitu laiku Sei
mui bus pristatyta pasirašyta 
sutartis ratifikuoti. Vokietijai 
skola j. likviduota. Erancijai 
taipogi sutvarkyta ir baigia
ma grąžinti. Anglijai 1925 m. 
sausio m. 1 d. bus grąžinta 
skolos 16,811,124 litų. Vi
daus paskolos laukia atatinka
mo įstatymo.

Bendrai Finansų Ministe
bis optimistiniai žiuri į Lietu
vos ekonominę ir finansinę pa
dėtį.

EGZEKUCIJA ISPANIJOJ

BARCELONOJ, Ispanija, lap
kričio 10. — Del į dalyvavimo 
praeitą ketvirtadienį riaušėse, 
kuriose vienas policininkas buvo 
užmuštas, o antras pavojingai 
sužeistas, karo teismas pasmer
kė mirties bausmei Jose Maice- 
rą ir Jean’ą Montedo. Juodu 
buvo tuojau nužudyti.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, lapkr. Ji 0 d., užsinio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingii ....... $4.60
Belgijos, 100 frankų .............. $4.82
Danijos, 100 kronų ............... $17.56
Italijos, 100 lirų ........................  $4.34
Francijos, 100 frankų ........... $5.24
Norvegijos, 100 kronu ....... $14.70
Olandijos, 100 markių ........... $39.97
Suomijos, 100 markių ...........  $2.52
Švedijos, 100 kronų ...... ......... $26.82
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.29

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon pex 

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

50 litų ...........   $5.50
100 litų ...................................... 10.50
200 litų ....... ;...........  20.75
300 litų ...............................  31.00
400 litų ......................................  41.25
500 litų .......   51.5(1
600 litų ...................................... 61.75
700 litų ...................................... 72.00
800 litų ...............     H2J25
900 litų ......................................  92.50

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

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

Riaušės prieš negrus
Plėšikui nušovus baltąjį, mi

nia puolė 500 negrų darbi
ninkų. Riaušėms gesyti pa- i 
šaukta kariuomenė ’

HARRODSBURG, Ky., lapk.
10. - Del to, kad vienas plė-į
šika;«, negras, mirtinai pašovė 
vieną baltąjį, 18 metų Edvardą' 
Winkly, susidarius baltųjų mi
nia, kerštaudama, užpuolė pen
kis šimtus negrų darbininkų,! 
dirbančių Dix upės tvenkinį. 
Šerifas su savo jėgomis pasi-, 
vijo baltųjų minią, besigenant 
čią paskui juoduosius, jau ke-Į 
tunas mylias nuo darbo vietos 
ir ją sulaikė, tuo budu išgel-* 
bedamas negrus nuo įdukusios 
minios keršto ir linčiavimo.1 
daugelis negrų buvo basi ir} 
menkai apsirengę, kadangi jie 
buvo užpulti naktį, laike pa-' 
silsio.

Kad ueatsikurtotų puolimas, 
riaušių vieton atvyko pašauk
ta nacionalės gvardijos kompa
nija.

Brangiausia Kalėdy 
Dovana Yra Pinigai

Niekuomi kitu nepalinksminsi taip ge
rai savo giminių Lietuvoje, kaip nusiųsda- 
mas jiems kiek nors pinigų ant švenčių. Da
bar yra laikas siųsti, kad išvengus susikim
šimo silpnose Lietuvos pašto įstaigose.

Del greitumo, saugumo, patogumo ir 
pigumo, siųskit jiems pinigus per Naujie
nas telegrafu, kuris kainuoja tiktai

50 CENTO
Jei nėra reikalo skubintis, ir jei nori

te tik saugumo patogumo, paprasto greitu
mo ir dar didesnio pigumo, siųsKit per Nau
jienas Paštu. /

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 E. 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L
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Antradienis, Lapkr. 11, 1924
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Draugai
Rūkytojai, ™ ™
Tai Neginčijamas Faktas!

BOAESo/lOorlO

“Pereitų naktį aš lošiau pokerį ir 
stebėtina pažymėti, kad iš septynių 
lošikų, penki rūkė HELMARS. Jie 
įvertina serų cigaretų tiek pat kiek 
aš, ir suprantama pasirenka HEL- 
MAR”.

Jei jus niekad nesate rūkę Turkiš
ko Tabako, jus nežinote, ko neten
kate. HELMAR Turkiški cigarętai 
susideda iš gryno Turkiško Taba
ko ir duos jums smagumo ir pasi- 
džiaugimo su kiekvienu durneliu. 
HELMARS yra Amerikos didžiau 
si vertė cigaretuose.

HELMARS yra absoliutiškai gry
ni ir įpekiuoti į kartono skrynutes, 
kad jie nelužtų.

HKaip kiti, taip ir jus džiaugsitės 
- ' permaina į Turkiškus

f Gamintojai augščiausios
nlšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

<—---------------- ----- —---------------- --- -------------------------------------

TERPENTINAS SUSTABDO KRUPA!
Naujas Terpetino išradimas Suteikia beveik urną Palengvinimą 

nuo Krupo. Spiains, Reumatizmo, Skaudamos Gerklės, Slogų.
Kuomet užeina tas baisus smaugiantis kosulys, nerizikuokite! 

Kūdikio gyvenimas gali būt pavojui! Turpo magiškai gydanti jėga, 
tuojau dasiekia Į skaudamą vietą ir prašalina pavojingą ligą — už- i laiko k vėpuviino orję<4niA« liuobai!

Mokslas sako, kad niekas taip greit nepagelbyti, kaip terpetinas. 
Naujas išradimas, Turpo, turi savyje visas misterines sudėtis tel’peli- 
no jėgos ir puikią gydymo pasekmę. Su tokiu greitumu iv tikrumu 
Turpo veikia kuomet su juo patrinute krutinę arba gerklę, švelnus 
terpetino garas galima matyti tuojau kaip tik jus ji uždedat.

Turpo taipgi greitai prašalina slogas, skaudamą gerkle, bronchi- 
tis ir neuralgiją. Greitai veikia nuo nudegimų, nusibrėžimų, niežė
jimų, reumatiškų skausmų, pleurisy lumbago ir sprains. Jis nenu
degina,. nepadaro pūslių ir nenudažo. Nežaiskite su krv.pu — VEI
KITE! Nusipirkite Turpo šiandien nuo jūsų aptiekoriaus. Nebūkite 
be terpetino Oitmento, kuris turi savyje Menthol ir Kumpąją. T u r- 

i po — 35c. ir 70c. už sloviką.

“Dirva” Persikėlė Naujini Vieton
“DIRVA”

MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS
* SAVAITRAŠTIS ’ |

Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 
formato, visuomenės laikraštis.

,l ' ITT irirTiKMUiii MJ1TT ■ Li. . Į |"nwrTM, t U 4J..

Prenumerata metams........................................  $2.00
Lietuvon metams..................................................$3.00

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS Į
< ‘ LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES

lt , - ; J /AMERIKĄ

"DIRVA”
3352 SL PERIOR AVĖ. CLEVELAND.

Jono Šliupo paskaita 
Mariampolėje

Spalių 19 <1. 1924 m. Ma- 
riampolėje atsilankė labai gėr- 
bianias ir pageidaujamas avin
čias, manau, visiems amerikie
čiams labai gerai žinomas dak
taras Jonas šliupas. Jis Reales 
Gimnazijos salėje skaito, tik
riau sakant, sake prakalbą te
ma “Laisvamanybū.” Nors apie 
tą paskaitą labai mažai buvo 
skelbta, bet G-tai valandai va
kare baigiantis buvo pilna sa
le žmonių. Įėjimas suaugu
siems 1 litas, mokiniams 50 
centu, v

Susirinkę žmonės sėdi, šne
kučiuojasi. šešioms valandoms 
sukakus — visu akys nukreip
tos link durą belaukiant kada 
Įeis tas pagurbavotasis Lietu
voje žmogus, kurio vardas ži
nomas visiems dideliems ir 
mažiems, štai Įeina ir slenka 
salės viduriu link estrados vi
dutinio ūgio stambokas vyrami 
barzda ir’ plaukai jau gerokai 
pražilę, bet judėjimai ir ges
tai kaip jauno dar-gyvybės pib 
niausiu vyro. Užeina ant estra
dos visu akys i jį, Įsmeigtos. 
Jis žvilgtelėjo į publiką ir jo 
malonios, akys susidūrė su ke
liu šimtu žmonių akimis, v C l •

Atėjo ir pirmojoj vieloj atsi
sėdo vienas ilgaskvčrnis (ka
taliką kunigas). Suoluose salė
je daugiausiai moksleivijos — 
busiančios Lietuvos žmonijos.

šliupas iš pažiūros prastutis 
žmogelis. Rodos tik prieitum ii' 
pasisveikintum. Ir rodos visai 
savas, rodos senai ar visai ne
senai matytas. Ir kalba papras
tais žodžiais, be jokiu numdrią 
išsnkinėjimų, be gudrybių. 
Kiek aš įsu skaitęs Jono šliu
po raštų, tai jis daug gražiau 
ir lengviau kalba, negu rašo. 
Na, žinoma, ir jo profesoriški 
gestai, judėjimai jo kalbai ne
mažai efekto priduoda.

Pirmiausiai pasisveikinęs pa
barė muriampoliečius, kad jie. 
taip suburbėję, kad lig šiol nė 
savo laikraščio, savo Mariam- 
polčs apylinkes organo neįsi
taisė. Prisiminė praeituosius 
laikus, kada dar su Petru 
Kriaučiūnu kasžin koki me- c 
morialą kasžin kokiam gene
ralgubernatoriui rašė. Jam, J. 
šliupui, Mariampole daug tu
rinti žymiu praeities atsimini
mu. c

Toliau pradėjo laisvamany- 
bės pagrindus gvildenti. Trum
pai perbėgo visus svarbesnius 
mokslus, kurie ką nors gali 
žmogaus protui pasakyti. 
Trumpais bruožais išdėstė as
tronomiją - prakilniausią ir 
gražiausią mokslą; išaiškino, 
ko žmogaus protas toj srity 
yra pasiekęs; kaip senovėje 
žmonės Į dangaus apsireiški
mus žiurėjo ir jų nesuprasda
mi sau daugybę visokių dievų- 
dievuku prasimanė, kiniais dar 
ir šiandien daugybe žmonių 
vargsta. 'Trumpai paliete zoo
logija. anatomiją, botaniką, žo
džiu, visus žymesnius mokslus, 
Kiek ilgiau apsistojo lies žydų 
Mozės raštais biblija ir jos 
kvailystėmis, kuriomis kuni
gai palys apkvaitę, dar labiau 
kvailina žmones ir taip toliau.

Paminėjo daug garbės vertų 
vyrų. pradedant nuo graikų 
laikų ligi dabar. Svarbiausiai, 
tai Darvinas, kuris žmonijai 
naują žinojimo pasaulį atvėręs. 
Na, žinoma, kunigams kompli
mentų nepasigailėjo. Jis sakė, 
kad dabar Lietuvos kunigai 
siekią to, kas buvo laike bau
džiavos. Jie esą norį save pa
daryt eks tci’ia toriu liais, lai jtu 
tokiais nuo nieko nepri
klausomais, kad Lietuvos val
džia jiems nieko negalėtų sa
kyti arba daryti, kad jie pilnai 
npo Rymo tiktai prigulėtų;, 
kad lik iš Lietuvos liaudies

r—...... -.................. s
Phoue Boulevard 9641

A. KAIRIS
Marinimo ir budavojimo generalla 

KONTRAKTORIUS
3352 So. Halsted St., 

Namai 3356 Lowe Are.v J

pinigus ir turtus čilptų, o | 
gyventų ir darbuotųsi Rymu i 
ir papai, kad save padarytų 
nepriklausomais ir taip toliau.

Rtblika su didžiausiu dva
sios įtempimu klausėsi. Kuni
gu- protarpiais Vis kasžin ką 
bnrbsėjo. Galų gale kaip pri
ėjo pasakotojas link to, kad 
kunigai mulkina žmones ir kai 
kunigas skelbia meilę artimo, 
tai jis smeigia iš užpakalio 
žmogui j pagonę peilį, kad ku
nigų (laroinos pamaldos yra
tik komedija, kad Kristus baž; 
nyėią statydamas ne tokią maL 
ite ją busiant, kokia ji dabar 
yi’a ir I. t., tai kunigą tarsi 
perkūnas trenkė; jis pakilo, jp 
lik sijonai sudulkėjo.

Kunigui išbėgus gerb. J. 
šliupas paaiškino laisvamany- 
bės pagrindus. Jie esą siekimas 
žmogaus kas yra gražu, gera, 
dora ir sveika. Musų biblija 
gamta. Skaitykime ją! Ir eiki
me jos nurodomais keliais, o 
tikrai laimėsime! — pabrėžė 
daktaras Jonas šliupas.

Seni Žmonės Nukamuo
ti Rūpesčiu, Atranda 

Didį Palengvinimą 
Nuga-Tone

Jis Atlieka Darbą ir Atlieka 
Jį Greitai

• Yra tukstartčiai atrandančių stebė
tiną palengvinimą vos į keletą dienų. 
jNuga-Tone gražina gyvumą, veikmę 
ji r pajiegą jų nudėvėtiems nervams ir 
'muskulams. Būdavo ja raudonąjį krau
ją, stiprius, pastovius nervus ir Ste
bėtinai padidina jų patvarumą. Sutei
kia gaivinant] miegą, gerą apetitą, 
puikų žlebčiojimą pastovų vidurių 
veikimą, .apsčiai entuziazm-o ir ambi
cijos. Jei Jus nesijaučet kai]) reikiant, 
tai pats dėl savo gerovės pabandykit, 
ji. Jis nieko Jums nekainuoja, jei Jus 
neturėtumėt iš jo palengvinimo. Jis 
yra priininus imti ir jus tuojau pra
dėsit jaustis geriau. Jei Jūsų gydyto
jas dar jums neužrašė jo, tai tuojaus 
eikit pas Jūsų aptiekorių ir nusipir- 
kit bonkutę Nuga-Toneč Nepriimkit 
įkaito. Ijnklt jo per keletą dienų ir 
jei Jus nesijausit geriau, neatrodysit 
geriau, tai nunešk likusią pakinko da
li pas aptiekorių ir jis sugrąžins Jums 
Jūsų pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone, 
taip gerai žinodami ką jis padarys 
dėl Jūsų, įsako visiems aptiekoriams 
garantuoti ji ir sugražinti Jūsų pini
gus jei būtumėt neužganėdintas. Re
komenduojamas ir {laiduodamas per 
visus aptiekorius.

Wennersten’s
Bohemian Blend

Henning Wennersten Inc.
2960 LAVVRENCE AVĖ.. CHICAGO

Seniau, kai buvo baudžiava 
Liįetuvoje, ir kunigai turėjo 
didžių turtų ir babdžiauninkų. 
Dabar jie* vėl nori anuos jiems 
laiminguosius laikus sugrąžinti 
Lietuvoje: nori pasiimti žemių, 
stato klioštorius, nori prisi
grobti turtų /ir visą 'Lietuvos 
liaudį nori sugrobti i savo na
gus... čia gerb. prelegentas 
?.i,edavė griežtų nurodymų*-, ką 
reikia daryti, bet jo akys ag
nia degdamos siekė kiekvieno

klausytojo širdies gelmes, o 
lupus 'keletą- sykių atkartojo: 
Nebūkime liurbiais! Nebūkime 
liurbiais! Nebūkime liurbiais!. 
U1?.baigęs prakajbą-paskaitą at
sisveikinęs išėjo.

P. Armino šešėlis.

f PIANO MOKYTOJAS”"
Duodu privatiškas piano lekcijas.

- Mokinu pigiai. z- \
J. BARTI SH,

138 S. Mason Avė., Chicago, UI. ’ 
Tol. Mansfiekl 7311

-

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la- 
>ai puikus ir patogus 
usidėjimui pirkinių: 
ie yra sulenkami; 
inka debdaug pirki- 
iių ir dėl mažai. Jie 

uinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujieną 
ofise, priduodant šį skelbimų ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c. 1

\ NAUJIENOS, ‘ /.i
1739 So. Halstcd St., Chicago, 111

< i i .. ; O < k >

Kokie Jūsų 
Pageidavimai?

1 Turėti pinigų pirkimui ar budavojinmi nąnio? ■
2 Nusipirkti puikų automobilių? U !
3 Leisti vaikus į mokslų? -rv
4 Eiti pačiam į biznį?
5 Keliauti po gražias vietas?
(i Pasiliuosuoti nuo sunkaus darbo?

Bile vienų iš augščiaus minėtų pageidavimų 
ar net ir keletu iš jų, gali lengvai jkunyt prisi
dedamas prie

Naujienų Spulkos
Ar nebūtų malonu, kad vienų dienų pašauk

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

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

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

BUDAS A
Į apie 11 metų mokėdamas po:

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

BUDAS B

$2.50 į savaitę gausi .... 
$5.00 į savaitę gausi .... 
$12.50 j savaitę gausi.... 
$25.00 į savaitę gausi ..

... 1000

... 2000 
.... 5000 
. 10000

BUDAS C 
Į apię 3 metus suvirs mokėdamas po: 

$2.50 Į savaitę gausi....... .-........ ...................
$5.00 į savaitę gausi ....................................
$10.00 į savaitę gausi..............r.z...... :..........
$25.00 į savaitę gausi ............. v.................
$50.00 į savaitę gausi..........................:..... :

BUDAS D 
į apie 6 metus suviršum mokėdamas po: 

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

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

Naujienų Spulka
Įkorporuot^ ant $1,000.000. 

Po valdžios kontrole. 
V. MIŠE1KA, Sekretorius 

1739 So. Halsted Str., Chicago, I1L 
Atdara dienų ir vakarais iki 8tos valandos.

. $500 
1000’ 

.2000 
5000 

10000

NOREDAMR
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-t 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS F 
PAS MUS. TAS JUMS BUS< 

ANT NAUDOS. s

S. L FABIONAS CO,

TeL Be levard 0611 
PADAROM PIRKIMO

809 W. 351h St., Chicago į
TeL Be levard 0611 ir 0774 i

IR PAR- h
DAVIMO KAŠTUS. R 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir t 
6 Parduodam Laivakortes, t į

OP

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard .310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
V—' ;■ >

K. JURGELIONISadvokatas
127 N. Dearborn St., Room 1117 

Telef. State 7521
Vakarais ir nedėlios rylą: 

3335 S'o. Halsted St.
Telef. Yards 0141 ir Yards 6894 

Panedėlio vakare:
4601 So. Marshfield Avė.

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. —v Ingaįiojjmai. — Pas
kola pinigų 1 |r , 2morgičiams.

J. P. WAITCHES
/ ' ; Advokatas

t 1 f •

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street,

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

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

SPECIALISTAS ant*egzamina- 
vojimo apstraktų ir padarymo 
Kontraktų, dokumentų ir visokių

Jeda yKokiufi sudus,.

A. A. Olis ]
ADVOKATAS

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

Vakarais 1
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Vada bylių vūuom T«femuo«a. F v sami 
nuoja AtAtraktua, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentui ,tr Igaliojimn*

7 South Dearborn Street 
Telefoną* Rnndoipk 8211 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefoną* Ca»aJ 1087.

feSSJBgMgSggl_____________ JL.L.......—

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 '

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington A Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895

V W. RUTKAUSKAS 1 
Advokates

29 So. La Šalie St., Room 53(i 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted StM Chicago i 
Tol. Yorda 4681

------- - -------------------------

; A. E. STASULANI | 
i advokatas

77 VV. Washington St. Room 911 I 
Tek Central 6200 f

Cicero'Utbrninko vakare 
1314 STCicero Av. T.Cicero 5036 i
Ant Bridgeporto Seredoj nuo, | 
6-8 v. v. Šubatoj nuo 1-7 ▼. V. I 
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737 | ' R

I r; ■ .-..‘ i- ■:
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IN LIETUVĄ KORESPONDENCIJOS
GERA NAUJIENA! Naujos S. 

V. tiesos daleidžia jumis atlankyti 
savo tėviškę apie metus laiko ir at
važiuoti atgal į Jungtines Valsti
jas be įskaitymo j k***tą.

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

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

Daylon, Ohio
ilayton lietuviu kolonija

KALĖDINĖ EKSKURSIJA 
LIETUVON 

Asmeniškai prižiūrima musų 
atstovo ant didelio laivo OLYM- 
PIC ,Gruodžio 6 iš New Yorko. 
Klauskite apie tai dabar.
Pasimatykit su musų vietiniais 

agentais arba
WHITE STAR LINE 

RED STAR LINE 
AMRRICAN LINE

127 S. State St., Chicago, III.

K ALftDOMS EKSKURSIJĄ 
J LIETUVĄ

p. A. V. Bis- 
ca, Suvienytų 
Valstijų Uni
jos rengia spe- 
ciale Kalėdoms 
Ekskursiją j 
Lietuvą. Pasa- 

žieriai išplauks ant didžiojo “1/?- 
viathan” nuo New York’o, Gruod
žio 6 d. per Southampton’ą. Jus 
pasieksite savo tėvynę laikų sueit 
su draugais ir giminėms, dėl Ka
lėdų švenčių.

Pasiteiraukit šią ekskursija da
bar. Jus gausite mažiausiomis lė
šomis, švarius, puikius kambarius, 
gerinusį valgį, didelius ir priimnus 
publikos kambarius ir mandagų pa
tarnavimą per visą laiką.

UNITED STATES LINES
45 Broadway, New York City 
110 So. Dearbom St., Chicago, III. 

Managing Operators for 
United States Shipping Board

šis dailus miestas turi 200,000 
gyventojų, randasi labai gražioj 
apylinkėj, atsižymi savo švaru
mu, gera tvarka ir įvairumu iš- 
dirbysčių. Svarbiausiomis iš 
dirbtuvių yra ĮrtĮilžina'/i: The 
National Cash Registor Co., su 
7,000 darbininkų; The Dayton 
Engįneeriug Laboratories —■ 6,- 
000 darbininkų; The Maxwell 
Motor Car Corporation — 4,000 
darbininkų ir The Computing 
Scale Co. su 2,000 darbininkų. 
Be to, čia dar yra apie 350 ma
žesnių dirbtuvių su 25,000 dar
bininkų. Mieste durnų kaip ir 
nėra, oras labai gražus, o apie 
miestą vaizdingiausi ūkiai, j 
kuriuos turėtų atkreipi domės 
Amerikos lietuviai, kuriems 
dirbtuvės atbodo.

Lietuvių čia randasi apie 
1,500 susidedančių iš tautiečių 
ir bažnytinių, čia gyvuoja: S LA. 
105 kuopa. Sandaros 34 kp. ir 
dvi TMD. kuopos—moterų ir vy
rų ir Rymo kat. bažnyčia. Apart 
duosnumo aukomis šios organi
zacijos gyvuoja silpnai ir veikia 
mažai, pasidėkojant tuo, kad 
čia labai stoka inteligentijos 
kultūrinio darbo vadovavimui.

Čia yia puiki vieta lietuvių 
gydytojui, dentistui, aptieko- 
riui ir duonkepiui. Ypatingai 
pageidaujama keptuvės lietuviš
ką duoną kepti. Tokia duona 
čia puikiai platintus! netik tarp 
lietuvių, bet ir tarp lenkų, ku
rių čia yra apie 2,500. Mano vie
nas draugas tyčia 
Chicagos kepalėlį 
duonos, kurį čia keli
pasidalinom ir skaniai 
gėm. Lietuviškų biznių čia yra 7: 

I grosernės, 2 siuvyklos ir gan 
stambi budavojirrių ir taupymų

netenka žado, ir daugiau 
nebentsigauna jei jam nėra pa
galba tuoj auš duodama.

žibantis gazas taip gi turi 
daug “carbon monoksido”. Jei 
užuodi gazo kvapą kambariuo
se, turi tuojaus pranešti vieti
niai gazo kompanijai. Guminės 
triubeles greit sutrūksta. Daug 
saugiau, kuomet visi gazi- 
niai sujungimai yra daro
mi metalinėmis trinkelėmis. Ne
reikia kabinti drabužių ant ga- 
ziniii Šviesų. Jei to papročio 

bus prisilaikoma, kuomet nors 
iš netyčių su drabužiais atsisuks 
gazas. ir pasekmės gali būti ne
laimingos. Nereikia palikti 
degančių gazinių šviesų mie
gamuose kambariuose.

Turint užtektinai ventiliacijos 
gyvenamuose kambariuose apsi
saugosi nuo gazinių išsiverži
mų pavojaus. Taip-pat visais 
atžvilgiais ventiliacija labai ge
ras dalykas abelnai sveikatai.

nistice Day
(PALIAUBŲ DIENA)

Utarninke, Lapkričio 11, 1924 m., pripuo
la “Armistice “Day” — Palaubų Diena. 
Banka bus uždaryta.

Lapkričio litą, 1918 metais užsibaigė di
džiausia pasaulio karas — ginkluota,, kova 
žmonijos.

Karas tas išžudė milijonus žmonių ir su
naikino daug žmonijos turto. Ką karas su-s 
naikino, tą taikos metu prisieina atstatyti. 
Taupinimas pinigų atlygins karo padarytus 
nuostolius. Tam tikslui tarnauja

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE ’
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
TėL Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Penngyl- 
vanijoa ligon- 
bučiuoM. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir ki
tokiuose reika 
luose moterim* 
ir merginom*, 
kreipkitės o ra
site nagelbą.

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

Tel. Rlvd. 8181 
M. Woitlrewlcs 

BAN1S 
AKII6ERKA 

ruriu patyrimą 
’asekmingai pa- 
arnauju mote- 
•ims prie gimdy- 
no kiekviename 
itsitikime. Tei- 

ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
>atarimus mote 
•ims ir mergi 
■oms dykai.

3113 South 
Halsted St.

NORT
Švęskite Kalėdas Namie 

Važiuokite per Bremena laivu 
S. S. COLCMBUS

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

Išplaukimai 
Lapkričio 15, 27. 

Gruodžio 11.
j Nepiliečiai, kurie gryš j 12 j 
I mėnesių, neturės jokio var- Į 
1 go sugrįžimui į Ameriką, i

Specialu kaina nuo Bremeno 
iki Kauno.

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

Arba prie vietinių agentų.

ŠTAI BODAS KAIP IŠ 
GYDYTI RUPTURĄ

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

didelę ar mažą.

Nieko nekainuoja 
bandymas

žmonės su rupturomis visoje šalyje 
yra tiesiog nustebinti 
pasekmėmis paprasto 
rupturų, gyduoles yra 
kai, kas tik prašo jų. 
<ias gydymo rupturų 
palaima dėl žmonių kurie turi ruptu
rą. Yra paskelbta, kad tai esanti 
geriausia išrasta systema gydymo 
rupturų. Ir daugiau nereikia vartoti 
diržų nei jokių kitų prirengimų palai
kymui rupturos.

Nedaro skirtumo kaip bloga butų 
ruptura, kaip ilgai jus ją turite, iy 
kaip sunku ją užlaikyti, nėra skirtu
mo kokias rųšis diržų jus nešiojate, 
niekas negali sulaikyti jus nuo gavi
mo šio dykai bandymo ir gydymo. 
Jeigu jus manote, kad jau nebegalite 
išsigydyli arba turite rupturą tokią 
didelę, kaip dvi kumstys, ta puiki gy
dymo sistema taip sukontroliuos ir 
laikys ją viduje. Jus nusistebėsite 
tuo magišku budu gydymo. Ji pa
gelbės atgaivinti tas vietas per ku
rias ruptura perėjo kiaurai ir jus la
bai greitai galėsite dirbti tą darbą, 
kokį jus dirbote pirmiau, kol ‘ 
turėjote rupturos.

Tūkstančiai žmonių kurie 
skausmus dėl rupturos nuo 
geležinių ir pilietinių diržų, 
džiaugiasi liuosybe ir nebeturi jokio 
pavojaus nuo rupturos.
dėl to puikaus rupturų sustiprinančio 
prirengimo, tik atsiųskite savo var-

labai geromis 
budo gydymo 
siunčiamos dy- 
Tas puikus bu- 
yra didžiausi

jus ne-

kentėjo 
visokių 

dabar

GULBRANSEN

Registruojanti Pianai 
Išgirsk ir pamatyk musų 

krautuvėje.

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St„ 

CHICAGO, ILL.

Universal State Bank
3252 South Halsted Street 

CHICAGO.

Doctor M. Robinson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

N0RTHWAY 1538
11 iki 2 ir 6:30 iki 7:30 kasdien, 11 iki 12 šventadieniais. 

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

5211 Ruseli S't. net. kamp. Fansworth 1803 Davison Av. kamp. Orleans
DETROIT, MICH.

parvežė iš 
lietuviškos 

tuoj aus 
suval-

draudos ir laikraščių agentūra. 
Visos biznių Įstaigos gyvuoja 
neblogai.

| Tenka pastebėti, kad lietuviai 
čia beveik negirtuokliauja ir to-

tinai pasiturinčių, nematyt skar
dį) ir nusiminimo.

Lietuviai darbininkai ar pro
fesionalai norintys Daytone ap-

pasirašiusiuoju. į
—M. K. Mockevičius,

137 Troy Street, 
Daylon, Ohio.

Išvalykite dumtraukius
N i ek u o m e t n e re i k i a u žkurti 

pečiaus, kol dūmtraukiai ir ka-f 
išvalyti. Nors 
nėra reikalin- 

pečiai gerai 
dūmtraukiai

š va rus dum- 
jokiu ryšių su 

galima priminti 
gazinis užsi- 

pa seki nė šio 
Nelabai

mieste du

minai nėra gerai 
šis patarimas ir 
gas tiemb, kurių 
traukia, vienok 
greitai pritraukia suodžių ir už
sikemša žiemos laiku. Taigi, pa
tartina juos gerai išvalyti, kol 
dar dideliu šalčiu nesama.

Atrodytų, kad 
traukiai neturi 
sveikata, bet 
kad pavojingas 
nuodijimas yra
patarimo neklausymo, 
senai Ne\v Yoiko 
žmogų, vienas iš jų gydytojas, 
neteko gyvasčių, .inkvėpuodami 
anglinį gazą, kuris išsiveržė iš 
pečiaus dūmtraukio.

Paprasti angliniai pečiai iš
duoda daug pavojingo “carbon 
mjonoksido”, labia nuodingo ga- 
zo, jei tas gazas negali išeiti 
oran per gerus dumtraukius. 
Neužtektinas traukimas, užsi
kimšimas, kaip liuobomis plyto
mis ir suodimis, arba tvirtai už
daryti dūmtraukiai privers 
nuodams veržtis į gyvenamus 
kambarius. Jei jo mažai teįei* 
na, jis priduoda galvos skaudė
jimą, širdies supyk imą, ir gal
vos sukimą, jei daugiau, žmo-

Jus Kalite gauti dykai bandymą.- >. • xinofp LaJ 
1 tA nnikAUM ninhiru susHnrinančio J"S tinote, Kad\r jus žinote, Kati i

Lietuvos provincijoj, Klaipėdoj pra
sidės surašinėjimas žmonių gruodžio 
mėnesy. Paskutinis surašinėjimas 
buvo 1910 metuose. Ar jus žinote, 

. kad Ilelmar Turkižki c i garėtai pada- dy- ryti iš gryno Turkiško tabako ir yra 
Ban-

ujn.iv Įa.imauij vj, { LOU0a^i

jus džiaugsitės permaina, kaip ir kiti.) vį

prirengimo, tik atsiųskite savo 
da ir adresą pas

W. A. COLLINGS, Ine.,
100 B., Collings Building, 

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

kai. Rašykite dabar . — šiandien, parduodami prieinama kaina.
Gal būt išgelbės jumis nuo dėvėjimo i dykit permainyti į Turkišką tabaką 
diržo visą gyvenimą.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

*^DR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomae per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

i Dienomis: Carai
i J 3110. NaktįTelefonai i j Drexel 0950

( Boulevard 4186 
8410 So. Halsted St.

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

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 17 metai

Ofisai
4729 So. Ashland Ave^ 2 labo* 

Chicago, IllinoLa
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų, 

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

dos ryte iki 12 vai. po piet
Telefonas Midway 2880

Lietuvon ant

KALĖDŲ
Jei manai važiuoti Lietuvon apsilankyt ar gyvent — 
važiuok su

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

F

NAUJIENŲ KALĖDINĖ Ekskursija važiuoja didžiau
siu U. S. Laivu

LEVIATHAN GRUODŽIO 6-tą
ir kiekvienas keliauninkas bus Lietuvoje prieš pat Ka
lėdas ir parveš džiaugsmą ir dovanas savo giminėms. 
Kreipkitės į Naujienas ir busit aprūpinti visais rei
kalais.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, UI

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

____________—t

" ""' 1 ■ 1 ■■■ 'V

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dieną.
——...... - . . -

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

1046 Milwaukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarket 
9149. Res. Keystone 413,0.

Tel. Lafayette 3848
Po 10 vak. šaukit Lafayette 3826 

liez. 3359 So. VVestero Blvd.
DR. ROY H. FREEMAN

Gydytojas ir Chirurgas i 
3825 So. Kedzie Avė.

Ofiso valandos: 8-9 A. M., 1-3 ir *
6-8 P. M., nedėlioj 11-12 tiktai.

CHICAGO', ILL.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Cana] 1912 
Naktinis Tel. Drexe) 2279

L-................—■■■■■■■ ./

Tel. Lafayette 4223
Plumbinb, Heating

Kaiko lietuvis, lietuviams visadot 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-tb St„ Chicago, III.

Te). Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 delną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų
■.......... —............ .. !

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čfe 

padėti, yra pasirįžę tar- 
. liauti lietuviams.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drezel 9191

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

Vaikų ir visų chronišką ligų 
tfisas: 8103 So. Halsted St., Chicago 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Vąlandos:
i 9 iki 12, 1 iki 3 delną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė., 

netoli 46th St. Chicago, III. 
hl. , ■■ I I ...............     I —X

A. L. DAV1D0NIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare 
b ............................................... .

Dr. A. J. KARAUUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos 

Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare V,—.—.............  . .... —n—/

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phone 
l^afayette 0075. Valandos 2-6 vak 
Rezidencija 3150 W. 63 St Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki lt ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

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

Optomotrist
Tel. Boulevard 6487 

4649 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant 2 

lubų
1801 Blue Idand Avė. 
Phone ORooecvelt 2025

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligą
Gydo su pagelba naujausių metodų

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

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette
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NAUJIENOS
The Ijthuanian Daily . Ntws 

’/ublished Daily Except Sunday 
wy The Lithuanian News Pub Ce In*

. Editor P. Grigaitis

1739 South Halsted Street 
Chicago, UI.

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Kates 1
$8.b0 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Jeigu gi Vokietija butų rašo 
ątmetusi Dawes’o planą, tai 
šiandie joje viešpatautų su
irutė. Tos suirutės norėjo 
monarchistai ir komunistai, 
nes jie žinojo, kad, kraštui 
susitvarkius, išnyks viltis 
padaryti ginkluotą pervers
mą. Už tai dabar, kai šalis 
atsigauna, tai monarchis-' 
tams ir komunistams kinkos • 
dreba prieš besiartinančius mo) problemas, 
rinkimus.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paštui

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

Chicagoje per nešiotojus!
Viena kopija_____________ — 8c
Savaitei   ........... __ .............. 18c
Mėnesiui  ........    75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

MeUms ___ _______________ $7.00
Pusei metų ......... _.......8.50
Trims mėnesiams  1.75 
Dviem mėnesiam ___ ___ .— 1.25
Vienam mėnesiui X-__________

Lietuvon ir kitur ušsieniuoMi 
(Atpiginta)

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

Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00
4.00
2.00
1.50

„ .75

► “profesorius” ir dagi vi
suomeninių mokslų “specialis
tas”, tai išrodo labai prasta.

Nejaugi apsišvietęs ir rimtas 
žmogus galėjo tikėtis, kad per 
“beveik metus laiko” Anglijoje 
išnyks žemvaldžiai-dvarininkai 
ir kasyklų bei dirbtuvių savinin- 
kai-kapitalistai ? žinoma, kad 
negalėjo.

I Kiekvienas, kuris bent šiek- 
tiek nusimano apie soeializaci- 
jos (socializmo tvarkos vykiui- 

, žino, kad per 
| “beveik metus laiko” kapitaliz- 
jUio sistemą pakeisti socializmu 
negalima. Jeigu socialistai gau
tų net visą valstybės galią į sa
vo rankas, t. y. ir administraci
ją, ir parlamentą ir teismus, tai 
ir tuomet per keletą mėnesių jie 
galėtų padaryti ne daugiaus. 
kaip tiktai pradžią socialistinei 
tvarkai.

“Pagal Markso mokslą ka-'išskiriant Angliją, 
pitalizmas turi pilnai išsivys
tyti, o paskui neišvengtinai 
seks socializmas. Socialistinė 
valstybė yra nuosaki pasek
mė išsitobulinusio ir pribren-1 karnas rankų pajėga, 
dusio kapitalistinio surėdy
mo. Galima 
prie rožės, 
pumpurėlio.

pilnai išsiplėtojęs 
mas, o socializmas tai pilnai 
pražydusi rožė”.

Viešpatau
jančioji gamybos forma buvo 
smulkus žemes ūkis ir menkos 
amatininkų dirbtuvėlės, kuriose 
beveik visas darbas buvo atlie-

. šiandie gi pramonę yra galu- 
tm pu yghiti užkariavusios mašinos. Ma-

* šinos toliaus vis labiaus užka- 
1 riauja ir žemės ūkį. Didysis 
? karas ne tiktai ne sugrąžino 

1 pramonę ir žemės ūkį senojon 
padėti n, bet dar paspartino mia- 

Spargo sutinka su šita Markso šininio darbo išsiplėtojįmą pra- 
mintim. Keistu budu 
sai čia pat sako, kad 
mas esąs “pasenęs”.

išsivysčiusios iš 
Pumpurėlis tai 

kapitaliz-

tačiau ji-
socializ-

monėje ir ūkyje.
Karas taip pat nesunaikino 

stambiųjų įmonių. Priešingai,
Kodėl pasenęs? O gi ve kodėl: stambioji gamyba ačiū karui ir 

'pokarinei pinigų ' infliacijai, be 
galo sustiprėjo, palyginant su 
smulkiąja gamyba. Karas dau
gelyje Europos šalių beveik vi
sai sunaikino vidurinės Kiase.s ir

Kairiųjų padėtis Lietuvoje
^Teirinvs)

Apie Vilnių prabilo oficia
lia sovietų laikraštis “Izves- 
ti ja”, įdėdamas ilgoką savo 
korespondento pranešimą iŠ

Vokietija išvengė chaoso 
daugiausia ačiū socialdemo
kratų pasidarbavimui. So
cialdemokratai nuo pat pra
džios griežčiausia stojo už 
Davves’o plano priėmimą.

Bolševikai dabai, sako, Socialistai, eidami į valdžią, 
kad socialdemokratai “išgel- juk neatsineša kišeniiije gata- 
bėjo kapitalizmą”. Bet tai vų socialistinės tvarkos planų, 
yra nesąmonė. Nė iŠ monar- Keikia, vadinasi, pirmiausia pa

gaminti planus, o tai yra negali
ma be nuodugnaus studijavimo.

i. negu imtis

“Ar gali tečiaus,” sako 
Spargo, “atsirasti sveiko proto 
žmogus, kurs tvirtintų, jog 
šių dienų kapitalizmas visa- 
me pasaulyje artinasi. prie to-^oma7 padFdino“ betačių’- 
kio issipletojimo, jogei jisai 
daugiaus niekur niekaip ne
gali plėtotis, kaip tik į socia
lizmą? Ar ši tvarka gali pri

Stengiamasi monopolizuoti eko
nominę galę, t. y. susikimšt kuo- 

daugiausia pinigų.
Jau apie “švarią” Vailokaičio 

banko istoriją rašiau. Keikia 
pažymėt, kad nuo jo neatsilie
ka ir kiti “broliai Kristuje.” Jie 
visi apsėdę Lietuvą klebonijų 
tinklu lupa iš žmonių paskuti
nius centus, krauna Ūkio Ban- 
kon arba užveda kokias įstai
gas — biznį. Algos, kalėdonės 
(metinės ir atpuskjnės), atlygi
nimas už mažiausius patarnavi
mus ir tai imant kiek tik duoda
si. Be to, visokie kaulijimai 
“ant varpų,” “ant vargonų” į- 
viariausios rinkliavos, loterijos 
etc...

mokinių išvadina “bolševikais” 
(šakių “žiburio” gimnazijoj). 
Atsakinėjant pamokas irgi “pa
taiko” paklSbst. Gimnazijose, 
kame įvesta priverstinas kas 
sekmadienį bažnyčios lankymas, 
tikrinant kreipiama domiė tik į 
kairiuosius. Priverstinas vely
kinės išpažinties lankymas su 
kortelėmis, irgi savos rųsies 
šposas. Prie pirmo, šių pareigų 
atlikime nepunktualumo, moki
nys šalinamas iš mokyklos.

Jeigu mokinys ir blogiau mo
kytųsi, bet jei jis tik geras ka
talikas, tai visuomet turės pir
menybę, kati ir prieš geriausiai 
besimokinantį “bedievį,” taip į- 
vairiuose mokesnių (už mokslą 
ar bendrabutį) palengvinimuo
se, taip stipendijųj^aviine. Duo
siu pavyzdį: Vileniškis nuo Pa
nevėžio baigęs silpnai suaugusių 
gimnaziją pastojo Liet. Univer
sitetan ir gauna valdišką stipen
diją, nors jo vienas brolis kuni
gas, kitas valdininkas ir tėviš
kėje 10 valakų žemės. Tuo tar
pu irgi nuo Panevėžio Misiūnas, 
baigęs gimnaziją aukso medaliu, 
stipendijos negauna ir netur ga
limybės tęst mokslą, nes tėvai 
tik gritelninkai. Tuo budu jis 
priverstas lavintis iš savęs, žino
ma, kol džiova nesusimylės... 
Beje, juk jis cicilistas.
. šv., Ministerijos užmėtinėji- 
friai Mariampolės Realei gimna
zijai, stipendiantų “išrinkimas” 
užsienin, tai visa gimę kademų

proletarų skaičių.
Taigi tik visai žlibas žmogus 

gali sakyti, kad šiandie kapita
lizmas esąs tokioje pat padėtyje, 
kokioje jisai buvo savo plėtoji
mosi pradžioje.
’ Markso teorija tečiaus, kuria 1 - -
mėgina pasiremti p. Spargo, kai- i°s S-gos namai Šiauliuose. Dar 
ba ne tiktai apie medžiaginę vi- ne taip senai veikė “generalis 
suomenės plėtojimosi pusę. Ji kooperacijos sekretorius '“kun. 
aiškina taip pat žmonių sąnty- |Vdimas tikslu ardyt kooperaty- 
kius. Marksas visai ųemanė, kad y^ni judėjimą. I _ 
socializmas ateis pats savaime, 
lyg gėlė, išsivystydama iš pum-
pūro. Socializmą turės įvykinti Jos ar S-gos, norima juos 
žmonės.

Dabar klausiniai; ar žmonių, 
kurie yra užinteresuoti esančios 
tvarkos palaikyme,’ šiandie ran
dasi tiek pat, kiek buyo šimtas 
metų atgal? P-as Spargo mano, 
kad taip- Kapitalistai, girdi, vis 
didina savo biznius ir į juos vis 
didesnis ir didesnis 
žmonių “investuoja”, 
šitiems investoriams

Ki tiems besistengiantiems
kurt savo ekonomines įstaigas, 
kaišiojama koja. Juk dar ne 
taip senai kun. Krupavičiaus pa
rėdymu nusavinami Kooperaci-

nebeliks vietos pelningiems in- Į 
.vestmentams? Tvirtinti, kad 
taip, reikštų statyti save ant 
juoko. Aiškus faktas yra, 
karas tiek gėrybių sunaikino, 
taip gyvenimą pakrikdė ir ati
darė gamybai tokius laukus, 
kad viso pasaulio kapitalistai 
ilgiems metams turės darbo, 
iki atves kapitalistinę siste
mą iki stovio, kuriame ji buvo 
1914 m. Per visą paskutinį 
šimtmetį kapitalistai neturė
jo tokios dirvos savo darbui ii* 
investmentams, kaip dabar. 
Ažuot prinokęs socializmui, 
kapitalizmas atšoko į stovį, 
kuriame jis buvo savo vysty
mosi pradžioje, tai yra pra
džioje devynioliktojo šimtme
čio. Bent per ištisą sekančią 
gentkartę kapitalizmas plėto
sis (o kas bus paskui? “N.” 
Red.). Pasaulis reikalauja 
naujo kapitalo investmen
tams, invėstorrų skaičius au
ga, kaip niekuomet pirmiaus. 
Mes esame prieaušryje milži
niško kapitalistinio išsiplčtoji- 
nio su augančiu skaičium in- 
vestorių, kurie gyvai užinte- 
resuoti šitokios sistemos pa
sisekimu.”
Tai ve delko socializmas “pa

senęs”! Mums rodosi tečiaus, 
kad p. Spargos logika labai šlu
buoja. Ažuot įrodęs, kad socia
lizmas esąs pasenęs, jisai davė 
argumentų tiktai už tai, kad są
lygos socializmui dar nėra pri
nokusios.

chistų, nė iš komunistų pu-
- t r i • i i» • “XV uuvuuuuauo aiumiavnuu.sės Vokietijos kapitalizmui Bet dar pirmiaus>

negrasino pavojus. Bet gra- pianų darymo, socialistu valdžiai 
sino pavojus respublikai. Re- tektų susipažinti su šalies val- 
spubliką socialdemokratai ir dyni° reikalais; jai tektų tame 

dalyke įgyti ir patyrimą. Nepa
žįstantys savo darbo ir nepaty
rę administratoriai neįvykintų 
nieko gero, jeigu jie ir puikiau
sius planus butų pasigamgnę.

Yrra keista, kad Nearingas su 
tuo visiškai nesiskaito.

Vienok yra žinoma, kad Dar
bo Partijos valdžia Anglijoje 
savo rankose visos valstybės ga
lios neturėjo. Parlamente jos 
atstovai sudarė mažiau kaip 
trečdalį, taigi opozicija galėjo 
kiekvieną valandą ją nuversti. 
Prie šitokių aplinkybių butų bu- 

' vę stačiai juokinga, jeigu Mac- 
’ Donaldo kabinetas butų mėgi
nęs vykinti socialistinius pla
nus. Jisai žinojo, kad prie esa
mų aplinkybių tatai negalima, ir 
jisai pareiškė, kaip pradėjo eiti 
savo pareigas. O “profesorius” 
Nearingas stebisi, kodėl dar 
šiandie tebėra Anglijoje kapi-

išgelbėjo. Tai yra didelis 
nuopelnas, o ne nusidėjimas.

Ką gi tai reiš
kia? — Aišku, norima žmonės 
vert dėtis prie Darbo Federaci-

Apžvalga
“KARŠTAS ORAS”

Prieš keletu metų buvo 
pagarsėjęs radikali nėję

labai
_______..... ................. Ameri- 

Paryžiaus. Jame tarp kitko visuomenėje profesorius 
pasakojama, kad Tautų Są- Scott Nearing. Jo vardas buvo 

” dažnai minimas
spaudoje.

Darbininkų ir šiaip pažangių 
žmonių simpatijas jisai įgijo 
dėlto, kad vienas Pennsylvani- 
jos universitetas pašalino jį iš 
profesoriaus vietos. Kuomet ji
sai buvo profesorius, jisai ne
buvo socialistas. Bet paskui ji- 
sąi Įstojo į Socialistų Partiją.

Matyt, tečiaus, kad Scott 
Nearing vadavosi daugiaus sen
timentu, negu įsitikinimu, kuo
met jisai prisidėjo prie socialis
tų, nes neišbuvęs ne penketo 
metų partijoje, jisai vėl leidosi 
kelionėn, šiandie jisai jau yra 
ne tai bolševikas, ne tai buržua
zinis radikalas.

Vienok, pažvelgus kiek ar- 
č: uis į Nearingo idėjinį turtą, 
matai, kad didesnio pastovumo jais, 
iš jo ir negalima reikalauti. Ne-1 hš ekonomijos profesoriaus 
žiūrint imponuojančio “profeso- reikėtų tikėtis aiškesnių minčių
riaus” titulo,’jisai, v pasirodo, aPie tai, ką jisai nori pasakyti bartinė sistema dar turi plačią
yra žmogus su labai lengvu pro- žodžiais “nukentėjimaš”, “nepa- dirvą plėtojimuisi. Bet kas bus,
tiniu “bagažu”. " | sitenkinimas” ir t.t. Nejaugi

štai vienas pavyzdys tų pre- Nearingas mano, kad Mac-
kių, kuriomis yra pripildytas jo Donaldas turėjo stengtis truk-
“profesoriškas” lagaminas. Nea- dyti pramonę ir prekybą, idant
ring rašo apie Anglijos MacDo- pasidarytų didesnis krizis ir
naldo valdžios rezultatus: !daugiaus bedarbių?

į žodžiu, prisižiūrėjus į to “mo- 
Britanijos Darbo Partijos |vS|įnįni;0” išvadžiojimus, matai, 

valdžia valdo-šalį beveik nie- j(> “j-adikališkoniis” fra
zėmis nieko nėra, kaĮip tiktai, 
i no t to amįerikcniško pasaky mo 
“!iot air”—karštas oras.

jungęs suvažiavimo laiku 
buvę

“Plačiai kalbama, kad 
tarpe lietuvių ir lenkų de
legacijų įvyko kokie tai 
pasitarimai. Sakoma, kad 
lietuviai sutiko su tuo, kad 
sugrąžintoji Lietuvai Vil
nija turi gauti autonomi
ją, Lietuva prižada nelie
sti interesų lenkų dvarpo
niu ir t. t.” 

c-

tai izmas!

tie pasitarimai tarpe lietu
vių ir lenkų delegacijų įvy
ko, ar ne. Diplomatinės sce
nos užpakalyje esti visokių 
paibelių.

Bet jeigu pasitarimai įvy
ko, ir jų rezultatas buvo 
toks, kaip rašo “Izvestija” 
korespondentas, tai iš to rei
kėtų daryti išvadą, kad len
kai nesijaučia tvirtai Vil
niaus krašte.

Beje, jisai sutinka eiti ant 
kompromiso. Jeigu MacDonaldas 
per “beveik metus laiko” neprį- 
sirengė pašalinti dvarininkus ir 
kapitalistus, tai jisai, girdi, tu
rėjo bent padaryti taip, kad ka
pitalistai “nukentėtų”. O ar jie 
nukentėjo? klausia Nearingas.

i Ne, “nenukentėjo”. Jie net šiek- 
tiek “sustiprėjo”, nes tapo “su
švelnintas” nepasitenkinimas

Spargo anaiptol neįrodė, kad 
socializmas pasidarė bereikalin
gas. Jisai tiktai surado, kad da-

i priversti tarnaut vien “švem 
tam” Vailokaičio kapitalui.

Šių metų pavasarį, kad pasi
gerinus ūkininkams, ;kuh. Vailo
kaitis asignuoja keletą tūkstan
čių (toli gražu lig tos sumos, 
kurią jis turėtų sumokėt Vals
tybės Iždui, einant mokesnių į- 
statymu) litų užpirkimui zupe
rio, kad pardavinėjant' pigiau 

.rupi, kad>,SU(iaryį konkurenciją žemės U- 
kapitalizmas gyvuotų. Bet butų kio Draugijai, ir išiialies apdo- 

1 gerai, kad p. Spargo parodytų, vauot savuosius, šelpimas politi- 
kelintas nuošimtis Amerikos j • 
darbininkų yra “stock-holdc- j0. 
riai” kapitalistinėse kompanijo-1 
se, q taip pat ar daug Ameri
kos taimerių turi indėlius kapi
talistiniuose bizniuose. Iki šiol 
spaudoje tenka nuolatos girdėt 
ne apie tai, kad farmeriai gal
votų, kaip gavus didosni-ų divi- 
dentų iš savo ‘'investmentų” ka
pitalistinėse kompanijose, bet 
apie tai, kaip atmokėti “mergi
šius”, kurie yra užtraukti ant jų 
farmų!

Jeigu gi pažvelgsime į Europą, 
tai tenai beveik kiekvienoje ša
lyje rasime milionus beturčių, 
kurių didžiausias kasdieninis ru
pesnis yra uždirbti tiek, kad tik 
šiaip-taip prasimaitinius. Apie 
“investmentus” jie nė svajot ne

.skaičius 
Visiems

nių organizacijų, irgi nebe tikš

Lenkai, pasak bolševikų 
korespondento, sutinką grą
žinti Vilnių Lietuvai, tiktai 
statą sąlygas, kad Vilniaus 
kraštas gautų autonomiją ir 
kad nebūtų liečiami lenkų 
dvarininkų interesai.

Antroji sąlyga, žinoma, 
yra bloga. Bet pirmąją sąly
gą Lietuva galėtų drąsiai 
priimti. Kodėl nesuteikti Vil
niaus kraštui autonomijos, 
jeigu tą teisę gavo Klaipė
dos kraštas? Be autonomi
jos ir pats Vilnius kažin ar 
norėtų dėtis prie Lietuvos.

Vokietija, priėmusi Daw- 
es’o planą, ėmė tvarkytis. 
Prancūzams išsikrausčius iš 
Ruhro srities, jos pramonė 
pradėjo atsigauti; šimtai 
tūkstančių žmonių, kurie iš 
tos srities buvo ištremti, su
grįžo į savo vietas. Dabar 
Vokietija, pasinaudodama 
tarptautine paskola, galuti
nai įvedė pastovią valiutą — 
auksines markes, kaip prieš 
karą,

tus laiko, o betgi, tie patys 
dvarponiai valdo Anglijos že
mę, tie patys kapitalistai kon
troliuoja kasyklas ir dirbtu
ves. Nei per nago juodymą 
Britanijos kapitalistai nenu
kentėjo nuo Darbo valdžios. 
Atžagariai, kai kuriais atžvil
giais kapitalistai net sustip
rėjo, kadangi nepasitenkini
mas jais šiek-tiek sušvelnėjo, 
paėmus Darbo Partijai val
džią į savo rankas. I

“O darbininkui? Jie tokie 
jau alginiai vergai, kokie jie 
buvo pirm Darbo valdžios įsi- 
kurimo. Jie gauna daug maž 
tokias pačias algas ir dirba 
tokiose pačiose sąlygose, kaip 
ir pirmiau. Kiekvieną kartą, 
kuomet kildavo streikas, kaip 
tai buvo su dokeriais, gelžke- 
liečiais? ir transporto darbi
ninkais, valdžia lošdavo rolę 
tarpininko tarpe darbo ir ka
pitalo. Šiuo atžvilgiu ji el- 
gęj#. kaip liberalų ’ valdžia. 
(Netiesa. Liberalų < valdžia 
dažnai padėdavo kapitalis
tams laužyt streikus! N. Red.)
Jeigu šitaip rašytų mūsiškis .pateisinimą sau jisai galįs iš- 

Ąndriulis, tai butų vesti iš paties Markso mokslo.
Bet kuomet taip Vje ką jisai pasakoja:

KITaS R kDIKAL \š

Buvęs profesorius Nearingas 
iš bespalvio radikalo pavirto so
cialistu, o paskui iš socialisto 
pavirto bolševikuojančių socia
listų “kritiku”. Priešingon pu
sėn nuvaz/avo žurnalistus John 
Spargo. Lietuviai apie ji žino 
dėlto, kad jo veikalas yra. iš
verstas lietuvių kalbon (“Socia
lizmo minties blaivumas“).

Spargo irgi atėjo pas socialis
tus nuo buržuazinio radikaliz
mo. Su socialistais tečiaus jisai 
persiskyrė dar karo laiku, ka
dangi jisai norėjo remti “pro- 
gresistą” VVilsoną — kuomet pa
starasis įtraukė Ameriką į didį
jį karą.

Bet, dabar jisai

kai ta dirva galų-gale bus “pri
pildyta”? šitą klausimą p. Spar
go palieka be atsakymo.

Matoma, jam tatai ir nerupi. 
Visi jo išvadžiojimai turi tikslą 
pasakyti: Ką čia galvoti • apie 
socializmą, kuris negali ‘“ateiti” 
ankščiau, kaip už gentkartės. 
Dabar laikas yra kapitalisti- 
niems investmentams. Taigi, vy
rai ir moters, dėkite pinigus į 
kapitalistinius biznius ir palikite 
svajoti apie socializmą tiems, 
kurie neturi ką geresnio pradė
ti!

P-as Spargo kolkas “investuo
ja” (jeigu ne pinigus, tai beht 
savo literatinius gabumus) į ... 
republikonų partiją.

iSu žmogum, kuris laikosi šito
kios' “filozofijos”, vesti ginčą, 
žinoma, butų bergždžias darbas. 
Bet socialistai, kurie į visuome
nines idėjas žiuri ne kaipo j prie
monę surasti, iš kurios puses 
pučia veja^, kad visuomet suge.- 
bėjus būti užvėjoje, — nesutiks 
su toz naujojo republikouo išva

džiojimais.
Pirmiausia, jiems išrodo, kad 

p. Spargo perdaug paviršutiniš
kai ima dalykus, lygindamas da
bartinį kapitalizmo stovį su tuo,

nuprogresa- koks buyo->šinįtas metų atgal, 
vo”,dar toliaus—-pas Coolidgę’ą! Karas,tiesą,^sunaikino begales 

Kuomet literatas maino :savo materialių gėrybių, bet jisai ne
sugriovė tos organizacijos, ku
rią buvo sukūręs kapitalistinis 
pietoj imasi per puskutinį šim t
metį.

šimtas metų atgal stambio
sios pramonės nebuvo pasaulyje,

Šimtas metų atgal milžiniška 
dauguma gyventoj ų kiekvienoj 
šalyje susidėjo iš smulkiųjų že
mės savininkų, iš savarankiškų 
amatininkėlių. O šiandie visur
matome skaitlingas klases žmo-1 
nių, neturinčių jokios nuosavy- ^uks4 pamilo...

Visiems žinomas dalykas, 
kaip puolasi prie įvairių gišeftų 
prabaštėliai ir vikarai, nepasi
tenkindami virš minėtomis į- 
plaukomis. Taip, šakių parapi
jos klebonas dekonas čižauskas 
pirkliaudamas sėmenimis neva 
tai “Ūkininkų S-gos” vardu 
(sekdamas Vailokaičio pavyz
džiu nemoka už patentą reika
laujamos sumos ir Milicijos 
nuovados viršininkas drįsęs iš 
kunigo reikalaut mokesnio, nu
grūstas apleiston provincijon) 
varo plačias spekuliacijas. .Jis 
su Vilkeliškiu ir prieš nieką ne- 
atsakomingi kooperatyvines. 
krautuvės “Uola” vedėjai. Jis 

. ir plytnyčios bosas, kame darbi- 
i
ninkai nekrikščioniškai išnaudo
jami. Kas paprastam parapijo
nui negalima, jam visad galima- 
Kur tik varžytinės, pirkimai, 
pardavimai jis visuomet neap
leis, nors ir drūčiai džiova ser
ga. Tai taip “dvasios” tėvas

Bimba arba 
' nenuostabu.

kailį, tai jisai paprastai'mėgina 
surasti “teoriją”, kuri jį patei
sintų. John Spargo miano, kad

bes. Privatinės nuosavybės pa
laikymas :
Nejaugi p. Spargo mjano, kad ta 
didelė ir nuolatos auganti vi
suomenės dalis, rankas sudėjusi, 
^ėdės ir gėrėsis, kaip auga kapi
talistų investmentai ?

Kitas vėl ^prabaščius, būtent
nėra jų interesuose. Naumiesčio Grigas, irgi suspėjo

ŽEMŪS REFORMA
LATVIJOJ

RYGA, spalio 10 —
Sąryšy su *žemės reformos įsta
tymo ketvertų melų sukaktu
vėmis, latvių spauda patiekia 
sekančių žinių apie Latvijos 
žemės reformą.

Visas žemes refoi'mos fon
das sudaro 1,858,560 hektarų. 
Iki šių metų pabaigos mano
ma paskirstyti 1,488,407 ha., 
lieka 178,093 ha. Tuo 'budu šie
met bus įvykdyta apie 90% vi
sos reformos, likusioji dalis 
manoma atlikti ateinančią va
sarą. Iki šiol, einant žemes re
forma, žemes gavo 89,325 
ūkiai, įskaitant žemę, sutelktą 
pramones įmonėms, amatinįn-' 
ka m s ii’ k.'' sm u 1 kesniefn s ' sa v i- 
ninkams. Įvykdžius' visą refor
mą, busią sudaryta virš 100,- 
000 įvairaus pobūdžio ūkių

įsigyt apieJ-veiius muro namus 
Naumiesty ir apie 6-rius Kau
ne. Jis leidžia inokslan ir savo 
brolius. Taigi šv. Rašto žo
džiais “dykai gavote, dykai ir 
duokite” pildoma!?

Stengiamasi paimt į savo ran
kas mokyklas. Kairiesiems 

mokslas trukdomas.
Būt stipriems spaudos, moks

lo ir ekonominėje srytyse, o kai
riesiems tai trukdyti, štai kade- 
mų veikimo siūlas!

Į Visos mokyklos Jaučia tą 
‘t paverst 

Einama j- 
(tik nieko 

su Kristaus

Baigęs mokslą kairysis sutin
ka rinitų kliūčių iš ateitininkų 
stipendiatų, ką bekalbėt apie 
naujai baigusius, kad ir senieji 
įpratę darbininkai turi trauktis 
prieš “Eclesia militanę.“

Spaudos kova.
Nušviest visą spaudos kovą 

begalo sunku, pasistengsiu tik 
nuotrupomis.

Dešiniųjų laikraščiams toli 
gražu lig kairiųjų. Tik palygi
nę “Socialdemokratą” su “Dar
bininku,” “Liet, žinias” su bu
vusia “Laisve,” “Liet. Ūkinin
ką” su “Ūkininku” etc., pama
tysime jų pusės skyrtumą, me
džiagos neapdirbimą, nerimtu
mą — maliauskiškumą. “Lais
vės” ypėdinis “Rytas” gerai 
Vailokaičio remiamas bus jau 
kitus pralenkęs.

Kovo metodų žvilgsniu kade- 
mai daug “gudresni.” Beveik 
nei vienas jų dienraščio redak
torius neišvengė teismo už šmei
žtus ir melus. Nuo redaktorių 
neatsilieka ir pavieniai asmens 
k. t. kun. Vilimas, kurs tą ama
tą lyg ir “Uosis” labai pamėgo. 
Knygų leidinio atžvilgiu kairie
ji dešiniuosius toli paliko. Deši
niųjų knygos, tai beveik vien tik 
brošiūrėlės, lo pat skonio ir jau
smo ką ir Krikščionių Centro 
Komiteto išgalvotos ir išleistos 
blevizgos “Politinės dainos.” 
Kairiųjų knygos (ypač “Kultū
ros B-vės) gerai apdirbtos ir iš
vaizdoj ir kalbos ir turinio at
žvilgiu, beto labai populaiios.

Už tai nenuostabu, kad krik
ščionims nieko neliko; kaip tik 
braukyt iš priešingų laikraščių 
straipsnius, draust populeras- 
nes knygas, arba 
konfiskuot, baust 
(kun. Adomaitis 
čio paslaptis”).
upelis moka rast ir požeminį ke
lią. Konfiskuotos knygos slap
tai spausdinamos ir platinamos, 
draudžiamos kurios nors minis
terijos ir apjuostos juostelėmis 
kad “draudžiama” daug grei
čiau išperkamos.

Gelžkelių stotyse pardavinė
tojai paklausti ‘/Socialdemokra
to” ar “Liet. Žinių” atsako “par
daviau,” “neatsiuntė ir gerai 
dar kad įieapšaukia bolševiku. 
“Liet. Ūkininką’ nckurie klebo
nai (pvz-. 'Surviliškio) atėję raš- 
tijiėn pasjma ir sudrasko arba 
grąžindami savininkui visaip iš
keikia. O ką bekalbėt apie “So
cialdemokratą!” Tuo tarpu sa
vu laikraščius kalėdodami perša, 
o jei nepavyksta, tai savo lėšo
mis išrašu (Bus daugiau)

jas ir visai 
jų autorius 

už “šventraš- 
Bet sriaunus

Jei novjką nors parduot 
tai pagarsink Naujienose.

spaudimą, tą norą jas 
bažnyčių filijomis. 
vairiausiais keliais 
bendri neturinčiais 
mokslu).

Įvairių mokyklų 
lių, gimnazijų pirmieji steigė
jai, daugumoj, buvo kairieji. 
Klerikalai stengiasi rast įvairias 
priežastis jų pašalinimui. Pa
sižymėję kairumų liaudies mo
kytojai kilnojami, persekiojami, 
ątidiiodUmi žyniįybaiį —<• ;tų 
faktų kiek tik nori. ‘ Bet to 
jiems negailu. Jie briaunasi į 
jaunų vaikų sielas, — lenk me
delį kol dar jaunas! Kairieji 
mokiniai gimnazijose negeistini 
svečiai. Juos atvirai prie visų

k. t. specia-



kur netKaro-

Bet

PERDŪRĖSAVO BROLĮRadio paroda

i dar i Šoninėj Emii prašė policijos ne-

Nužudė mergaitę

Kaina Tie ir $1.26.

Gaunamas pas justi aptlekorlų.

POLIČiSTAS' PRKrĖRĖ

i

W. F. SEVLRA CO.
CEDAR RAPIOS, l()WA

ištisus 
prisi-

rt
F€

susiba-
Morris,

Jisai buvo naudojamas su ge
riausiomis pasekmėmis nuo 
skausmo strėnose iš prieža
sties inkstų ligos,

Ejnil 
rė su 
17 m., 
Millard 
Morris

reikalauja tokio gydymo, kurs 
prašaliną priežastį. Bet norint 
greito palengvinimo vartok

Gavo automobilių, bet nežino ką 
su juo daryti.

sukurti jtfln tokią
i’- ir bobutei turės 
koti.

“Prie tų rislynių 
nu tus rengiausi. D
artina mano laukiamoji diena.

sekamas 
vieta — 

3110 South

didžiausio ir brangiausio 
aparato 
giausio.
didumo

AndrcAv Zajae, 11 
Emma St., sugryžo

sugryžo a u-; 
duris ir su-1 
užmiršę su

die užtroško

Johnson, 25 m., 
savo broliu 
prie savo namų
Avė. Besibarant urnai 
išsitraukė peilį ir gal

hieagoje “drapiežnas
Bancevičius rengiasi 

pirtį, kad 
ką papaša-

Susimušė ir užsimušė

m., 1 129 
namo gir- 
jį barti ir 

galinus priėjo prie peštynių.

UŽSISAKYKIT IR SKAITYKIT LIE
TUVIŲ BURTININKŲ LAIKRAŠTI

“BURTININKAS”
MBUimNINICE’’'^įią;><:Buiitimnkų 
monai; ^.. Juokai; Planetos;... - Buriniai 
laimės; Įvairios paslaptys, ir daugiau. 
“Burtininko“ kaina metui $1.QO. Siųs
dami prenumeratas adresuokite:

LIET. ŠVIET. KNYGYNAS, 
3106 S. Halsted St. Chicago, UL 

Dept. 2.

ALPA
Buliemian Importuoti Apyniai su 

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

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St?

Phone Lafayette 1104

dienos. Kadio mylėtojams bus 
ko pasižiūrėti, o ir įdomaujan
tiems bus iš ko pasirinkti sau

areštuoti jo brolio, kadangi jis 
esąs dur vaikas ir nenusima
nęs ką darąs. Bet policija vis- 
tiek Morris areštavo.

olicislas \Valter A, Linsledt, 
6 Ihivcnsvvood Ąve., prigė- 
apvirtus valčiai Baugs eže- 
ties \\rauconda, Ilk, į kur 
su savo draugu buvo išvy

kus medžioti ant ančių.

CHicaeos 
ŽINIOS

Vėdliam Lamb, 3328 S. Union 
Avė., ir jo pati visuomet geidė 
turėti automiobilių. Bet automo
bilius brangiai kainuoja irvjis 
vis atidėliojo. Bet štai perei
tą sekmadienį jie įsigyjo auto
mobilių ir įsigyjo visai netikė
tai. Nė jieškot, nė pirkt nerei
kėjo, tik išėjo į kiemą — žiuri 
gi, jų priekiniame daržely stovi 
automobilius, visiškai naujutis 
automobilius. Tiesiai kaip iš 
dangaus butų nukritęs ir nutū
pęs jo kieme.

Bet Lamb nėra žmogus, prie- 
taringas ir žino, kad tokie daigs
tai iš dangaus nekrinta. Gal ir 
galėjo Maišini kristi manna iš 
dangaus, ar kartais ugnimi lija 
iš to paties dangaus, bet kad bu
tų pradėję kristi iš dangaus au
tomobiliai, to dar niekas negir-- 
dėjo. Tad ėmėsi tyrinėti,iš 
tas automobilius » atsirado, 
ištyrė. ‘ 7

Juozas Matu kai tis, 7(100 
RoCkvvell $t.‘, 'nusipirko visai 
naują automobilių. Nusipirko ir 
išvažiavo., /‘pasportauti.” Vis
kas buvo^geriii iki neatvažiavo i 
Bridgeportą. citf ąutomobilius 
pakėlė “maištą” ir Samanė ne
klausyti savo pono, b važiuoti 
savais keliais. Ir nuvažiavo. Ma- 
tukaitis tempia jį vienon pusėn, 
o jis nieko nežiūrėdamas trau
kia kiton pusėn. Pirmiausia 
užsilipo ant šalygatvio, o nuo ša
lygatvio — į kiemą. O kadangi 
ten, kiemai yna daug žemiau gat
vės, tai automobiliui tiko leistis 
10 pėdų žemyn, eleveitorių gi 
ten nėra, tai automobilius kai nu 
sileido žemėn, tai net ūktelėjo 
ir “atidavė dievui dusią.” Išli
po. Matukaitis iš savo maištingo
jo automobilio, pažiurėjo i ji ir 
mojęs ranka nuėjo sau, palikęs 
automobilių vaidintis ties sveti
mais langais, esą:

—Taisyti jį jau neužsimoka, 
tesi ima kas nori, man jo daugiau 
nereikia.

Tai pasakęs Matukaitis pasiė
mė gatvekarį ir parvažiavo na
mo- O Lamb, kuris netikėtai įsi
gijo automobilių irgi galvoja ką 
su juo daryti. Automobilių tu
rėti butų gerai, bet ir jis nenori 
tokio maištininko. Gal teks 
Varšauvskiui, kūjis greitai su 
tokiais maištininkais apsidirba.

Prie Union Iron Products dirb
tuve, Kast Chicago, Imi., vakar 
ryte tapo rastas lavonas jaunos 
mergaitės Florence Guazea, J. 1 
metų. Ji sekmadieny išėjo i te
atrą ir daugiau nebegryžo. Ras
ta ją pirmiau išgėdintą ir paskui 
brutaliai nužudytą, žmogžudys 
turbut bi.jojosi, kad ji nepasaky
tų apie jo papildytą ant jos pik
tadarybę ir todėl paskui ją už
mušė, pirmiausia hritva ar labai 
aštriu peiliu veik visai nuplauda
mas jai galvą, o paskui galvą su
triuškindamas, kad sunkiau bu
tų indentifikuoti. Be to esą ir 
liežuvis mergaitei išpjautas.

visjį miestelį ir policija, šoko j ieš
koti to nuožmaus piktadario. At
gabenta ir policijos šunis. Vie
nas šunų jau nuvedė prie tūlo 
žmogaus namų. Tas žmogus ta
po areštuotas, bet policija neiš
duoda kas jis yra, turbūt bijo
damos! didesnio sujudimo ir da
rydama tolimesnius tyrinėjimus.

Naujienos, chwo, to. A

Požėla jau Chicagoje
____________ i._______ •

“DRAP1EŽNAS DZŪKAS” GALANDA NAGUS

Gėliy paroda
___________________ ‘ i ■.

” Į >
Pereitą šeštadienį Garfield 

parko oranžerejoj (coriservato
ry) prasidėjo gėlių — chrysan- 
themuim — paroda.

Parodoj išstatyta yra šim
tai įvairios rūšies chrysanthe- 
nųi, niekurių labai įdomių. Yra 
vienas kelmas, ant kurio yra 
39 rūšių chrysanthcmų, kitas 
su 55 rusių, o trečias - net 85 
lūšių. Vienas kelmas yra 7 pė
dų diametre, ir 22 pėdų aplin
kui, ir turi 600 žiedų. Yra kel
mų nuo 5 iki 8 pėdų augščio, 
bet turi tik vieną 
sis žiedas turi 
metrą.

Laike parodos 
gėlių žydėjimas, 
iki gruodžio 2 d.

Visos toje pari 
Stos gėlės yra užaugintos Chi- 
cagos parkuose.

Butlegeris nušautas
Trys žmones įėjo į W. F. Scho- 

field & Co. kvietkininčią, 738 
N. State St. ir ten vakar nušovė 
Schofieldo partnerį “Dean” 0’- 
Bannion. Nušautasis yra žino-

mas kaipo mušeika, paskui pra- 
turtėjęs butlcgeriavimu, brava• 
rais iv užpuldinėjimais ir apiplė
šimais kitų butlegerių. Dabar 
buk buvęs- pasitraukęs iš butle
gerių biznio. Manoma, kad jį 
nušauta kare tarp butlegerių. 
žmogžudžiai pabėgo.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlllll^
PRANEŠIMAS 

šiuomi prahešinne 
tuviams, o 
linkės, kad aptiekti The Ne* 
Pharmacy, 
S. Halsted 
naujų vietų 3430 So. Halsted St. 

Nmijoj vietoj į, 
dar geresnj patarnavimą, 
.line bus

įpie- 
City

žiedą, bet ta-
10 colių dia-

bus pats ‘tų
Paroda tesis»- •

MANĖ, KAD VAGYS .

Praeito sekmadienio vakare, 
Bridgeporte, praeiviai buvo 
nustebinti neperstojamu skam
bėjimu vienoj krautuvėj 3228 
S. Halsted St. Atbėgo ir poli
cija ir pradėjo teirautis. Gyve
nantys aukščiau krautuves lie
tuviai nieko negirdėjo, kad kas

■R

ELEKTRA
tr pajlegą •avėdama | motom Ir uaajna vamaa, taipgi alrt* 

htTML Caih arba ant itmokljino.
Pirai alini Lietavią Elektrų* Ktrporacija Amerikoj*

THE BR4DGEPOKT ELECTRIC CO. Ine.
A. BARTKUS. Pree.

W. 47th St.. Tek Mtevard 7101,1892. Chkat®.

Chicago* 
ypač Bridgeporto 

r 

buvusi po nu ui. 
St., dabar persikėlė j

galėsime suteikti 
nes vais- 

didesnč ir nioderniškiau

The Nevv City Pharmacy 
John Malakauskas, sav.

3430 S. Ha sted St.. Chicago, 11 . 
iffllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllro

OOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Užvakar 
rytų “gele 
I’s Požėla.

R y tuose, lyg .audra, jis šla
vė vieną ristiką po kitam. Kas 
papuolė į jo rankas, tas sutir-

I.seume prasidės didele inter
nacionalinė radio paroda. Ne- 
senai tokia paroda buvo New 
Yorke, bet chicagieeiai steng
sis pralenkti ir padaryti __
didesne, kad parodžius, jog tik 
Chicago yra tikroji vieta inter
nacionalinėms parodomis. Ir iš
irki ųjų. Chicagoje paroda tu
rės didesnę vietą, bus išstaty
ta daugiau eksponatų ir tiki
masi daugiau publikos.

lis daugiau 'nebesmarkaus. 
taip jį pači lipinėsi u, kad 
jo kaulai braškės. Neužmirški
te, kad mudu lisiyos amerjjką* 
nišku būdu. O kai amCrikonijį. 
kai ritasi, lai, žinote, viens ki
tą neglosto.”

l'aip lai porina dzūkas. Ir vi
si žino, kad dzūkas iš tikrųjų 
neglosto savo priešus.

Bet ar Požėla išneš 
lį sveiką, tai parodys 
penktadienis. Mūšio 
“Mildos” teatras, 
Halsted St.

' )■ r

galia u durys ir langai iš oro 
sveiki. t \

Tik po geresnio apžiūrėjimo 
policija priėjo prie išvados, 
kad atsargos skambutį turėjęs 
paliesti kas nors, lur būt šuo 
iš yidaus, nes iš los puses du
rų ištiktas buvo sumuštas. Lie
tuviai, gyvenantys arti, beveik 
per ištisą naktį neturėjo ra
mumo, nes tas skambutis, įtai
sytas apsisaugojimui nuo va
gių, skambino be jokio susto
jimo. —Report.

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do
vi ernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoj^ ar 
kokius kitus dokumentus,< tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atitekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vėdi< 
m ui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisą, nes iš Čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausioms savo daly
ko žinovams.

Lietuvį Dentistas patar- 
riftus geriau

Traukt ma» dantų »lz*:umn. 
Bridga geriausio *uk»o. Bu mua* 
pieitom galin»a ▼nlgyti kieėUudą mid- 
«tą. GaiAnt'iojamc visą nsto darb*. ū 
tema* musų Sergfikiia
tiMntiFi. kad nekenktų jvaą

15»5 4Jtą khraet,

— 1 i.i< 1. ..... ■■ .■v ■ J ■ ■ 1 ' 1
KAIP BŪTI SVEIKU

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

i . jumis ant ope
racijos, /tuomet prasideda kentčji- 
ipas.
J. Jek J*MS sergate nuo socialių ar 
kitokių ligų, ateikite į mano ofisą. 
Aš jumis gerai išegzaminuosiu id 
bandysiu pagelbėti jums bje gyduo-> 
lių ir be operacijos. į

DR. TAFT^B- 
1555 West Roosevelt Road 

Ofiso valandos nuo 9 iki ii ryto 
Phone (Janai 3457

au atėjo Kultūros 
No. 9.

Kaina 30c.
gaukite Naujienose
1739 S. Halsted St.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

Physica! Health Institute j
DR. VELONIS, Ph.
D. C., D. O., N. T.

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

4204 Archer Are., Chicago, Hl. 
Brighton Park, 2-rų lubų, Kuinas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietą. 

zVakarc nuo 6 iki 8 vai. vakare. \ 
Nedčldieniais nuo 9 iki 12 pietą, t

Telephone Lafayette 4543

Atkeliauja Įdomus

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka 

ANIELĖ KAUSHILLAS 
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitėj, o 
•asite pagelbą. Patarimas dovanai. 
Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 3 iki 

8, ir nedalioj nuo 9 iki 12.
Tek Yards 4951 3252 S'. Halsted St.---- —---- ------ -----------Svečiai NUPIRKiš Europos.

Du

•M

jaunuoliai užtroško 
garadžiuje r

imo 
radi o 

iki mažiausio ir pi
lkis aparatų guziko 

ir dar mažesnių. Bet Besibardami ir besipešdami jie-
ubai brangių aparatų i du išėjo ant užpakalinių porčių 

! (jie gyvena aiit trečio augšlo).
Vienas kitą pastūmė, porčių 
užtvaras lūžo ir abu nusirito 
žemėn, ant cementinio tako. 
Zajac ant vietos užsimušė, o 
jo pati gal mirtinai susižeidė, 

vaiku.

Du 19 m. jaunuoliui 
negyvus automobily garadži li
ję prie 5028 W. 31 SI., Cicero. 
Tai krank Kuliiisky, 3217 W. 
50 .Avė. ir Stanley Grala, 1922 
\V. 32 St. Jie buvo šokiuose ir’ 
manoma, kad jie 
tomobiliu, uždarė 
sėdo pasikalbėti, 
stabdyti motorą, 
nuo carbon monoxide gaso, kil

SEVERAS 
LEDSYL

Typevmterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi dideli hmagamą 
pats sau, savi, giminine ir drau
gams su kuriais sugiraiinžji ir 
greičiau galėki pu ra lyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniami* 
mailr.ėlė su Hetuviikomis raidini* 
pasaulyje. Galima ir angį likai ra- 
•vti.

Gaunamo*

NAUJIENOS
1739 S. Haisted Str., 

Chicago, 111.

Smilgių šeimyna Sekite 
Naujienas ir Laukite

Siųkit ir Sutaupykit

Geriausia šeSių cordų vali 
'iiiu siutų špuiaitč 

f: Diesių siuvėjų gerybe 
Del teros knygutės dresių 

siuviniui atsiųskite 4c
THE «FOOt COTTON CO.. D 

31K FctiHh Avo.,'N«w 101
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MRS. RUSH PASAKO 
KITOMS MOTERIMS

Lietuvių Rateliuose.
Kaip skausmai šone ir jauti
mas slėgimo žemyn tapo pra
šalinti per Lydia E. Pink
liam s Vegetable Compound.

Socialdemokratu Rėmėją 
Vakarienė

[ duodamos dovanos: 
auksinės plunksnos 
Vakšvi liūtė, jauna 
atpasakojo S. Daukanto 
šviną senovės 1 ietuvių
ries. Ji buvusi darbšti, 
ma, mėgdavusi dainas.

žiedai, 
ir tt. J. 

meirgaite, 
apra- 
mote-

Aukos Lietuvos Sočiai 
i, demokratams

ASMENĮ! JIESKOJIMAI

Massena, N. Y. — “Aš turėjau bega
linius skausmus abiejuose mano .šo-

nuošė ir jautimą 
slėgimo žemyn, ir 
taip veikė į mane, 
kad aš vos tik galė
jau vaikščioti, ir aš 
visai nusilpnčjau. 
Drauge kuri varto
jo Lydia E. .Pink- 
ham’s Vegetable 
Compound patarė 
man pabandyti jas 
ir aš vartoju jas su 
geriausiomis pasek 

mūmis. Aš dirbu savo namų darbų 
ir taipgi laukų darbą ant farmos. Ve- 
table Compaund sugrąžino man ma
no sveikatą ir aš negaliu užtektinai 
jas išgirti. Aš labai norėčiau, kad 
jus suvartotumėt tuos faktus, jei ma
no laiškas pagelbės kitoms moterims, 
kurios dar vis kenčia”. —M.rs. DeL 
bert Bush, R. F. D. 1, Massena, N. Y.

Džiaugsmas pagelbėjimo rodantis 
laiškuose, mes maloniai spauzdiname 
kaipo vertą pastebėti.

'los moters žino iš patyrimo ką ! 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Con> 
pound padaro. Jūsų trubeliai yra tie] 
patys, kaip ir jų. Ar jus negalite i 
gauti tuos pačius rezultatus?

Jei jus turite skausmus ir slėgimus 
žemyn ir esate nervuota, pasinaudo 
kitę Mrs. Bush patarimu ir pabandy
kite Compaund.

Pereitą šeštadienį Mildos1 sve
tainėj įvyko Lietuvos Socialde
mokratų Rėmėjų Fondo Chica- 
jos kuopos vakarėlis.

Vakarėlis buvo labai sėkmin
gas. Publikos |buvo palygina- 
nai daug ir tai, didžiumoj, 
/eiklesnieji ehieagiečiai. Jie 
nesitiko ir pasikalbėjo-pasitare

lorejo ir kam tai paliko, pa- 
išoko-pasilinksmino prie gry

nai lietuviškos muzikos.
Tuo laiku gi tapo prirengta 

Vakarienė gi buvo 
o kadangi tai jau 
laikas, tai ir valgė

vakarienė, 
rgi gera, 
nivo vėlus 
zisi su noru.

apie socialdemokratų 
Lietuvoje ir kodėl 

nors Socialde- 
nėra stipri,

Į
iv*

Tryoinu* Visados Suteikia Paleofvioimą!
Neatsictekit ant riebaluotų mosčlu, 

kuomet jutus tutinai reikalingas linl- 
urentas I

Ireg. S. V. Pat. Ofise.

vi^ionretbnvopaKelbinKa gyduole. lis yra 
puikiausi* ir labiausiai patikOtinas lini- 
urentas, kokį tik pinigai gali nupirkti. 
Nėra tikrasis, jei neturi INKARO vai*- 
b.ižcnklio.

F. AD. RiCHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.. Brooklyn. N. Y.

Rusiškos ir Turkiškos 
Maudynės

Atdaros dieną ir naktį.
Vanos, lietaus ir marių druskos 

maudynes. Ruimai ir lovos 
nakvynės. Didelis prūdas
plaukymo.

Specialės rusiškos maudynės 
moterų seredoms.

Z. SAPERSTEIN & SONS 
Savininkai

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

Phone West 1511 Chicago, III

dėl
dėl

dėl

Mes perkame 
bonus, taipgi 
jos valdžios 
8/15% už $1.25.

KAL'FMAN STATE

Lietuvos dolerinius 
Vokieti
ni ii ionasbonus,

BANK 
Chicago.

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be OOn Be 
PeilioVdU Skausmo

Aš. išgydžiau šimtus su ruptura 
žmonės, be skausmo ir be vartojimo 
peilio. Aš galiu išgydyti ir jumis 
jei aš apsiimsiu jumis gydyti po jūsų 
dykai išegzaminavimo. Tą patvirti
nimą galite rasti išgydytų žmonių 
liudymuose. Turiu šimtus paliudy
mų savo ofiso failėse dėl jūsų persi
tikrinimo. Ateikite dėl draugiško 
pasikalbėjimo su manim ir aš pasa
kysiu jums ką aš galiu padalyti.

Skaitykit ką M r. Papiez sako:
“Aš turėjau ruptura per tris me

tus ir kartais manydavau, kad aš iš
eisiu iš proto nuo didelių skausmų dėl 
nešiojimo diržų. Aš bijojau peilio 
operacijos, kaip, aš išgirdau apie Dr. 
Flinto metodą gydymui rupturų be 
peilio, aš nuėjau pasimatyti su juo ir 
po draugiško pasikalbėjimo, nuspren
džiau, kad jis mane gydytų. T"f! - 
gi uosi, kad aš tai padariau, 
mes buvo visai geros.

Džiau- 
pasek- 

Tai buvo du 
metai atgal ir aš dabar esu sveikas, 
be skausmo, be gulėjimo. Aš paliu
diju, kad darbas atliktas Dr. F*lint 
yra labai geras”.

ANDREW PAPIEZ, 
12050 Lowe Avė.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias ko

jų gyslas mano paties budu, be peilio, 
be skausmo, be sirgimo, saugiai ir 
tikrai.

Dr. E. N. Flint
322 So. State St., 5 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 

pietų, panedėliais ir ketvergiais 
8:30 p. D., nedėliomis. uždaryta

p< 
iki

Ar jus žinote, kad
Laike 1923 metų Lietuvos upėmis 

buvo privesta 200,851 pasažierių, 13,- 
156 tonų materiolo ir 130,398 rąstų. 
Ar jus žinote, kad Turkiškas tabakas 
yra geriausias ir brangiausias taba
kas dėl cigaretų ir Helmarai turi sa
vyje 100% gryno Turkiško tabako ir 
yra supakuoti j popierinius bakselius, 
bet ne i pundelius. Kaip ir kiti, jus 
džiaugsitės permainę i Turkiškus.

pasa- 
trum ’ 

pai suminėjo išorines aplinky
bes Lietuvoje S. Daukanto lai
kais. Trys sesers Taurazaitės 
grojo smuikais ir pianu. Ma
žas P. Kuzminskas pakartojo 
S. Daukanto aprašymą seno
vės lietuvių Ir žemaičių. Jeigu 
tasai aprašymas 
musų prabočiai

šeštadieny, lapkričio 8 d., 
Mildos svetainėje, Lietuvos So
cialdemokratų Beniejų Fondo 
Chicagos kuopa surengė drau
gišką vakarienę parėmimui 
Liet u vos socialdemokratų.

PAJIEŠKĄU Liudviko, Vaclovo ir 
Kazimiero Baubų, iš Lietuvos paeina 
nuo Jauniškio, Kražių parapijos, Ra
seinių ap., pirma gyveno Roselande. 
turiu svarbų reikalą, meldžiu atsi
šaukti pas

.JUSTINA VAIČIŪNIENE 
1037 W. 20 pi

REIKIA DARBININKįl
MOTERŲ

REIKALINGA mergina ar mote
ris de! namų darbo. Darbas pasto
vus, gera mokestis, Alsišaukit nuo 
4 iki 7 vai. vakare.

2137 N. Robev St.
Tel. Arriiitag<‘ 4191

NKMAI-ŽEMĖ .
PARDAVIMUI lotas, už $200 pi

nigais nunirksile lotą prie 63 St. 
Randasi biznio vieloje. Paimsiu 
išmokėjimais po $20 į mėnesį. Tu
riu parduoti ši mėnesi.

Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Bos 5114

teisingas, lai 
nebuvo tokie 

mes paty$ ne
kalba.
Draugija

is tapo pristatytas kalbėti. Jis 
kalbėjo
eikinia 
iems sekasi;
nok ra tų partija 
ako kalbėtojas, bet ji aplaiko 
molatinius laimėjimus netik 
n lestuose, bet ir kaimuose; 
’pač didelių laimėjimų social
iom ok ra ta i aplaike nesenai įvy
kusiuose savivaldybių rinki
kuose; o tai todėl, kad social- 
lemokratai kovoja už plačiau- 
ias žmonių teisies, gina skriau- 

’žiamųjų reikalus, ir tai net ir 
ada, kada tai kenkia jų parti
es reikalams; 
nokra ta i veda

be to socialde- 
platų kultūrinį 

larbą. Visas tas darbas yra 
’eikalingas didelių iškaščių; be 
o socialdemokratams Lietuvo- 
e lenką veikti prie labai nepa
togiu «ųl.VgU. Todėl kalbėtojas 
•vii te susirinkusius paremti 
uos Iiuansiniai, ar tai priside- 
lant prie Rėmėjų Fondo ir 
nokant tam tikrą mėnesinę 
duoklę, ar aukomis.

Po to trumpai kalbėjo LSS. 
sekretorius dg. A. Žymontas. 
lis nurodė, kad amerikiečiai ir 
urmiau rėme Lietuvos social
demokratus ir tik jų duosni 
parama 'leido .socia'ldemokm- 
’ams taip plačiai išplėsti savo 
larbą, taip kad dabar partiją 
uri 200 veiklių kuopų. Jisl 

kvietė ir dabar juos paremti ir 
Aaaukoli kiek kas gali.

Tuo vakaru nė ir baigėsi. A u-l 
kų surinkta $33.25. Pašokę 
lar viena kita šoki susirinku- C i i
deji išsiskirstė jau po t vai. 
'akties visi vakarėliu pilnai 
patenkint i. O kadangi ir vitka- 
”ėlis davė pelno, o ir aukų su
rinkta, tai netik kad visi sma
giai praleido vakarą, bet ir ne
mažą paramą suteikta Lietu
vos Socialdemokratams, nes kq 
Fondas uždirba, 
zien 
mui

eina 
Lietuvos draugų parėmi- 

ir savo iždo neturi.
' —Svečias.

S. Daukanto Draugijos 
apvaikščiojimas

Mildos svetainė prisirinko pil
na žmonių. Ih-ogramas ap
vaikščiojimo, nors trumpas, 
bet gana patraukiantis.

skaitlingas 
Sv44a i nėjo

kuriam 
būrys 

nebuvo 
ne tik sėdėti, bet ir sto-
Matyt draugija turi ne

įtari ų ir pritarėjų Chi-

Daukanto paveikslas 
ant scenos, apipintas 

kad žmonės geriau

nom, arba M t
S. Daukanto 

vuoja, rėdos, jau 31 metus ir 
šiandie skaitoma skaitlingiau-’ 
šia visam Bridgeporte. Ji turi 
gerus vedėjus ir nemažai darbš-- 
čių narių, 
draugijos 
aukštybėj, 
prisidėjo prie pastatymo Audi
torijos namo ir dar žada pri
sidėti. Be to ji rūpinasi S. Dau
kanto paminklu Lietuvoje, nes 
to musų istoriko kapas esąs vi
sai apleista-. —Reporteris.

gy

kurie ir palaiko 
vardų tinkamoj 
Draugija nemažai

> kapas ėsg 
Reporteris.

Vilniečiu aukos sutirpo
Iš $261.05 aukų, surinktų vil

niečiams Lietuvos nepriguL 
mytyes sukaktuvių hpvaikš- 
čiojime vasario 17 d., 1924 
in., Morrison hotely, tepasiųs- 
ta Vilniun tik $95. — Kur 
dingo dar $166.05?

.Laiko vakarienes buvo ron- 
karnos aukos parėmimui Lietu- 

1 vos socialdemokratų. Aukavo 
šio draugai ir draugės: P. Gri
gaitis $3. J. Jurgelionis $2. Po 
$1 aukojo: J. K.. A. Ripkevi- 
čia, A. žymonlas, P. Milcr, Dr. 
A. Karalius, J. Rudinskas, P. 
Mileris, J. Povylailis, A. Vilis, 
.1. Buotblis, M. Dunduliene, Mai- 
kis, A. Keniežą, P. Daugėla,

į A. Grclielis, M. Kasparaitis 
i Kinderis, K. Augustinavjčia

K. Rušinskas 
šmotelis, 
Zenkus, K. 
tis; po 50 centų: K. Gugis, J. 
Vilis, A. Narbutas. Smulkių 
aukų surinkta 75 centai. Viso 
$33.25. Nuo pelno pridėta 20 
dolerių ir pasiųsta Lietuvon 
50 dolerio.

Likusias nuo vakarėlio lė
šas padeii^^us, kuopa (Vė.liauis 

1 pridėjus prie narinių mokesčių 
pasiųs kitu siuntimu. Mes Lie
tuvos Socialdemokratų Rėmi
mo Fondo vakarėlio rengėjai 
išreiškiame gilią padėką vi
siems atsilankiusiems į musų 
parengtąjį vakarėlį ir tariame 

I ačiū visiems aukotojams, Lie- 
1 tuvos socialdemokratų drau
gams ir draugėms rėmėjams.

Vakarėlio rengimo komite^

ĮVAIRUS SKELBIMAI.
STOGDENGYSTft

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamAs už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkej. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos dhrbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone l.awndale 0114.

REIKIA DARBININKŲ
________ VYRŲ_________

REIK ALINGAS neženotas žmogus 
pri^yHotelio, kuris moka išvalyti rui
mus, darbas ant. visada, valgis ir rui
mas už dyką, mokestis pagal supra
timą darbo.

Atsišaukite
MRS. GĄDEIKIENfi
1666 So. Halsted St.

v.
X. šaikus, J.

B. Namajuška, S.
Baronas, V. Žilvi-

—........ i...........r-....................—

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDVV. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

NORIU PA RENDA VOTĮ, 
kau tinkamos 
bile apielinkėj 
už Chicagos.

Atsišaukite

Jieš- 
vietos dėl barbcrnės 
Gali būti ir 20 mylių

J. j. P.
3151 S. Wallnco St.

ISRENŪAVŪJIMUI
RENDA,! automobiliams ga- 

radžius ir taisimo šapa. Užtekti
nai vietęs dėl 8 karų. Kreipkitės

A. Grigas,
3114 So. Halsted St-

REIKIA inteligentiško vaiki
no kapo messenger.

Atsišaukite
UNIVERSAL STATE BANK

3252 So. Halsted St.

REIKIA gero bučerio tuojau.
Nuolat darbas ir gera mokesti.

Atsišaukto
CICERO LITU. CORP.

1911 W. 14th St., Cicero, III.

PARDAVIMUI
GROJI KLIU 'pianų bargenas. Gro- 

jiklis pianas su benčiumi ir muzikos 
roleliais, kaina

$110
Turi būt parduotas prieš lapkričio 16. 
3323 Lincoln Avė. net. Belmont Avė. 

Klauskite Mr. Vitak’s piano.

MAN REIKIA mažos 10 arba 20 
akrų fanuos, kur nors mainais į 
namo prapertę Chieagoje. Mano 
prapertė randasi geroje vietoje. Ką 
jus turite pasiūlyti?

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St., Rox 592

PARSIDUODA 2 pagyvenimų mū
rinis naujas kampinis naniaš, (i—6 
ruimus, karštu vandeniu šildomas; 
sun parlor, stikliniai porčiai, kie
to medžio trimin.'jai; mūrinis 2 ka
rų garažas. Visi vėliausios mados 
įtaisymai. Parduosiu už labai prieL 
namą kainų. Pardavimo priežastį 
patirsit vietoj.

4458 S. Savvyer Avė.

a'r TURI AUTOMOBILIŲ?
Yra gera proga išmainyti ant 
gero loto.

J. SINKUS & CO.
809 W. 69 St.

Tel, Normai 4400

Lietuviški Bonai
Už pilną vertę yi'a priimami, 

perkant lotą prie Marąuette 
Parko. Loto kaina $400. Ver
tas dvigubai.

J. SINKUS AND ( 6„ 
809 W. 69 St, 

Tel. Normai 4400

žų spaudoje dėl vilniečių aukų 
atskaitos. Kaip jau žinoma, 
Chicagos Sandaros II apskritis 
•urengė bankietą vasario 17 d. 
š. m. Morrison viešbuty, kur 
buvo renkamos aukos vilnie
čių, musų pavergtųjų brolių,1 
•’eikalams. Surinkta viso 
$261.05. Tai buvo savo laiku 
paskelbta “Varpe” ir po auko
mis pasirašė “to vakaro iždi
ninkas” p. Krukonis šiaip: “Pi- Kas, ką, kur, kaip ir 
ligai bus pasiųsti tam tikslui, 
kuriam buvo aukoti. — N. C.
Krukonis, iždininkas.”

Tečiaus 
nusiųstos ir kai kurie piliečiai 1 
nisirupinę aukų likimu, klausė šyti prie NAUJIENŲ ŠPUL-

KOS ir turėtumėt prisirašyti 
tuojau, jei dar nesate prisirašę. 
Dėdami kas savaitę po dolerį- 
kitą, nei nepatėmysit, kaip susi- 
dėsit užtektinai pinigų, kad nu- 
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

F. Skamarakas, 
M. Mauricas, 
A. Kemėža,

Pranešimai
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
aukos nebuvo tuoj.

KASDIEN jus galite ppsira-

PA RENDA VOJIMUI 5 kambarių 
1 flatas, elektra, gasas,' vanos ir kiti pa
rankamai; renda $35.00, 3757 So. 
Caiifornia Avė; taipgi 4 kambarių 
flatas, elektra, gasas rendos 
$15.00. Savininkas

MART. IVINSKIENE 
4100 S. Mapplevvood Avė.

tik

PARDAVIMUI 
PHOTO STUD1O

Moderniška Studio pardavimui. Biz
nis gerai išdirptas. Dienos ir elek
tros šviesos. Arti ęjiicagos. Par
davimo priežastis — bga.

Kreipkitės Į
“Naujienas”

1739 So. Halsted St., Box 592

PARDAVIMUI — 6342 So. 
Seeley Avė. — 6 kambarių mo
derniška cottage — yra visi 
įrengimai ir apmokėti — $6000 
lengvais išmokėjimais,

Floersch, 2344 W. 69 St.

MORTGECI Al -PiSKOLOS
DEL RENDOS 2 flatai po 4 

kambarius, pečiais šildomi, ge
ras namas, viskas gerai įtaisyta, 
elektra, gasas, toiletas ir van
duo. 4500 So. Paulina St.

'RENDON kampinė krautuvė 
ir 6 kambarių flatas — mūrinis 
garadžius iš užpakalo—2250 W. 
69 St., 5 kambarių faltas, $45.

• FLOERSCH, 
2344 W. 69 St.

PARSIDUODA bučevnė ir gro- 
sernė maišytų tautų apgyventoj 
vietoj. Daro gerą biznį. Parda
vimo priesastį patirsite ant vie
tos. Atsišaukite:

1810 So. Peoria St.

PARSIDUODA gerai įrengta 
Restauracija už pigią kainą, nes 
turiu greitai parduoti.

Atsišaukite
2065 Coutler St.

SIŪLYMAI KAMBARIU

ANTRI MARGIRIAI
Ant įrengti} praperčių daromi 
ir perkami, greitas patarnavi
mas. Pigios kainos.

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

Mes skoliname pinigus ant 6% 
metams ant visokių aktyviškų sta- 
kų ir bonų. Musų patarnavimas 
yra greitas ir tikras. Be pasivė- 
iinimų, Be ekstra mokesties.
NATIONAL CITY F1NANCE CO., 
11 S. Ltt Šalie St., Randolph 2121 

1405 Roanoke Bldg.

uikų. Vietoje paaiškinti, p. 
| Krukonis klausėjus iškoliojo, 

’šviadindamdš juos “žiopliais” 
r kitokiais vardais, o p. Kau

kis, būdamas “Varpo” redakto
rium, užtardamas savo boselį 
5mė net šmeižti tuos žmones, 
kurie drvso klausti kas daro
ma su vilniečių aukomis. w

Po lokių paklausimų p. p. 
Krukonis ir Laukis iškolioję 
tuos žmones, kurie rūpinosi 
kad šios aukos butų pasiųstos 
lenkų pavergtiems ir persekio
jamiems vilniečiams, norėdami 
prieš visuomenę nusiplauti sa
vo rankas paskelbė 
kad kalbamos aukos 
pasiųstos tam tikslui, 
buvo skiriamos.

Įdomaudamas musų
busiu didelių “patriotų 
nes tyrumu, kreipiausi į vil
niečius dėl informacijų aukš
čiau minėtų aukų reikale. Ir 
šiai nesenai gavau nuo 'D-ro 
D. Alseikos į tai atsakymą, 
ką jis savo, laiške rašo:

“Vilnius sp. 14 d. 1924

RUIMAS rendaį vyrams kam
barys geras gyvenimui.

Kreipkitės
3121 So. Union Avė.

2 lubos.

BRIGHTON PARKE
Parsiduoda bučernė ir grosernė, aš 

turiu 2 bučemes ir grosernes, vieną 
noriu parduoti, galėsite pasirinkti. 
Extra viena Ice Box turim pardavi
mui taipgi.

2614 W. 42 St.
Tel. Lafayette 871.3

MES , padarome ir perkame ant
rus morgičius siekiančius $£00 iki 
$5000.00, lengvais išmokėjimais už 
6% palūkanų ' ir mažą komišiną. 
Taipgi perkame kontraktų doku
mentus.

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

160 N. La Šalie St.

norinti gauti “Naujienas1

‘Varpe,” 
jau esą 
kuriam

pasiskil- 
sąži-

Visi 
kiekviena diena, anksti iš ryto j savo 
namus, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevnrd 9663.

RENDAI ruimas geroj vietoj 
prie gerų žmonių, pigi renda.

Kreipkitės
910 W. 32nd PI.

2 lubos

EXTRA BARGENAS pardavimui 
bučernė ir grosernė, geroj vietoj tar
pe visokių tautų apgyventa, bizniu 
geras ,4 ruimai gyvenimui. Galit 
pirkti ir pusę.

Kreipkitės
3156 Wallace St.

L. J. S. Lyga rengia draugišką pa
silinksminimo vakarėlį subatos vaka
re, lapkričio 15 d. Fellowship House 
salėj, 831 W. 33rd PI. ir Halsted St. 
Bus šokama ir lietuviški šokiai. Visi 
lygiečiai, jų draugai bei sympatizuo- 
jantys lygiečiams maloniai kviečiami 
atsilankyti. Pradžia 8 vai. vak.

—Komitetas.
m.

Chicago, III.
“Gerbiamasai Tamsta 1

“Kadangi p. /St. Kairiūkštis 
Vilniaus išvažiavęs; at- 
į Tamstos laikų -aš. Po 
Krukonio pasiųstų aukų 
gavę spalio 11 d. š. m.

Požėlos-Bancevičiaus ristynėins 
(kurios įvyks lapkričio 14 dieną 
“Mildos” teatre, 3140 So. Halsted 
St.) tikietai jau parsiduoda “Mil
dos” teatre ir “Naujienose”.

yra iš 
sakau 
no N. 
esame
95 dolerius.

“Su aukšta pagarba,
“D-ras D. Alseika, 

“C. V. L. Komiteto 
pirmininkas.” %

pasirodo, kad iš surink-
kurs tiek tų vilniečiams aukų $261.05,

Keistučio Khuho Dramos Skyriaus 
susirinkimas jvyks antradienį, Lapkri- 
čio-Nov. 11 d., 1924, McKinley Park, 
knygyno kambaryje, 39 ir Western 
Blvd. 8 vai. vak.

Visi Dramos Skyriaus nariai malo
nėsite susirinkti, nes turime užbaigti 
visus įvykusių vakarų reikalus, taip
gi Kliubo nariai kurie norite veikti 
Dramos Skyriuje malonėkite atsilan
kyti. x Nut. rast. S. Dambrauskas.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ VYRŲ 
IR MOTERŲ

Reikalaujame keletos gerų, iš
tikimų, vyrų ir moterų dirbti su 
mumis keletą valandų kasdieną, 
arba keletą dienų kas savaite.

Jus galite atlikti šį darbą la
bai lengvai, be atsitraukimo nuo 
dabartinio jūsų užsiėimimo. La
bai geras pelnas. Puikus paki
limas gyvenime. ’ Geriausia pro
ga išsiauklėjimui savęs užsiėmi
me prekybos reikalais ir likti 
sau ir publikai gerbiamu, nau
dingu ir godojamu žmogum. At
sišaukite greitai nuo 9 vai. iš ry
to iki 1-mai po pietų. Utrirninko 
vakarais: nuo 6-šių iki 8 vakare. 
Klauskite:

ADAM MARKŪNAS 
Lietuvių Skyriaus vedėjo

A Room 849,
First National Bank Bldg.

68 W. Monroe St.
Chicago, UI.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė panašaus biznio nėra per 4 blo
kus. Ruimai gyvenimui su ^radžiu. 
Gausit bargeną.

Kreipkitės
5252 So. Artesian Avė.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir visokių 

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

Atsišaukite
3443 So. Aubum Avė.

PARDAVIMUI pigiai storas, 
Ice Creamo, saldainių ir taip vi
sokių smulkmenų dėl mokyk
los, prežastį pardavimo — pa
tirsit ant vietos.

4710 So. Lincoln St.

NAMAI ŽEME i
TURĖKIT SAVO NAMĄ

Kam mokėti rendą kuomet mes 
pastatysime ant jūsų loto 
5 kambariu bungalow už $1000 
cash, o kitus $4450 išmokėsite po 
$45 į mėnesį su palūkanomis.

A. & P. CONSTRUCT1ON CO.
936 W. 76 St. Tel. Vincennes 0599 

Atdara nedėlioj ir vakarais.
k ■■■■■ ■ ■ —

Tai

Sekmadienio vakare, lapkr. 
9 d., Mildos svet., įvyko meti
nis Simono Daukanto Draugi
jos apvaikščiojimas, 
dalyvavo 
žmonių. € 
vietos 
vėli, 
mažai 
cagoj.

Kartu buvo minima taipogi 
ir Simano Daukanto, žymaus 
lietuvių rašytojo ir istoriko 60 
metų sukaktuvės nuo jo mir
ties. S. 
stovėjo 
gėlėmis,
pažintų tą asmenį, 
daug gero davė lietuviams ir pasiųsta Vilniun tik $95.00. Tad 
kurio vardas išauklėjo ne vie- ir vėl prisieina klausti p. p. N. 
na draugijų. I Krukonį ir J. Laukį: kur dingo

Apvaikščiojimo programas likusieji $166.05? Juk p. N. 
susidėjo iš prakalbų, dainų ir Krukonis pats priėmė tas au- 
muzikos. Kalbėjo senieji na- kas ir jis pats, kaip buvo “Var
čiai, išbuvusieji draugijoj po pe” paskelbta, jas išsiuntė Vii- 
keliolika metų. Jiems buvo niun. —V. K. Rušinskas.

Itoseland. —r- Susirinkimas Draugijų 
delegatų palaikančių “Aušros” Kny
gyną, įvyks utarninke, lapkr. 11 d., 
“Aušros” kambariuose, 7:30 vai. vak. 
Visi delegatai būtinai dalyvaukite.

' — Raštininkas.

Jaunuolių Orkestro mėnesinis susi
rinkimas įvyks seredoj, lapkričio 12, 
1924 m., 8 v. v. Mark White Sq. svet. 
Visi Jaunuolių tėvai malonėkit pri
būti, nes reiks pasitart kas link kon
certo kurį orkestrą rengia gruodžio 6 
d., Meldažio svet.

RaŠt. Eugenija Grušaitė.

REIKIA DAfiBININKy
MOTERŲ

PARDAVIMUI arba rendon na
mas So. Side, nauja 6 kambarių 
cotįige, 1jXj augšto, galima pada
ryti 2 flatu, cementiniu pamatu, 
fumace šildomas, penai valgomas 
kambarys, bufetas, 7 pėdų skie
pas. nereikia agentų; kaina $6o00, 
cash $1000.

M. K. Mitchell, 5923 S. Robey St.
' Tel. Diverse” 1971

REIKIA dviejų salesladies, 
gali uždirbti virš $100 į savaitę. 
Puiki proga. Patyrmo nereikia. 
Malonus darbas. Pasmatykit su 

iMr. Harris, nuo 10 iki 11 ryto. 
Room 1168, 608 S. Dearbom St. |

PARDAVIMUI 7V.> akrų žeinės, 
prie 2 cementinių kelių už $7500, 
1 mylia nuo miesto rubežiaus, ge
ras juodžemis, augšta apielinkė, 
$1900 cash, kitus išniokėjimais.

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St., Box 397 1

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKINO 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phnne Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Managei

500 BEAUTY OPERA- 
TORKŲ REIKIA TUOJAU

Išmokite plaukų kirpimo, marccl- 
ling, plaukų dabinimo, plaukų da
žymo, ir pastovio garbiniavimo. 
Moterų biznig, pilnas kursas $60, 
dienomis ir vakarais. Išmokėji
mais pagal sutartj.

THE WENZEL WAY
177 State St., Room 306

State 1887

Į šešias savaites
Išmoksite dre.sių designing, kirpi
mo; pritaikymo: draping; gražaus 
užbaigimo, taipgi skrybėlių dirbi
mo ir kvietkų.

SNOW COLLEGE
M. Johnson Manager 

159 N. State St., Room 1622

'pakeitimas tamsos
f ŠVIESĄ

Ateina žiemos ilgi ir nuobodus 
vakarai, žmonės turės, kaip nors 
praleisti tuos vakarus. Visi ku
rie norite praleisti valandas nau
dingai, ateikite į Amerikos Lietu
vių Mokyklą, turėsite gerus lai
kus prie knygos, prie skaitymo, 
prie tobulinimo savo proto. Pasi
mokinę trumpą laiką mokėsite ge
rai Angliškai kalbėti, rašyti, skai
tyti, skaitliuoti, ir suprasite dau
gelį kitų dalykų.

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

8106 S. Halsted SL Chicago, III.V. - j
I


