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Austrijos’kunig. Seipelis 
grįžta valdžion

Italijos parlamentas vėl 
susirinko posėdžiy

Atidarymo posėdin susirinko

liniukai

Senatorius Borah už pri 
pažinimą Rusų

Rusijos darbininkai šaukias 
Amsterdamo Internacio

nalo pagalbos
Austrijos kancleris Seipel Rusu darbininkai skuti

grįžta valdžion džias Amsterdamo
Indernacionalui

ROMA, Italija, lapkr. 12.
Šiandie atsidarė Italijos par-

jaut. Atidarymo posėdy daly
vavo visi žymieji italų parla
ment ininkai, tarp jų buvęs 
p: < mjuras Giolitti, Boselli, I.uz- 
zatli, Bonomi, Or lando ir Su

Mupsolini

ROMA,

kalba taikingesnių 
tonu

atstovu

limą sudaryti naują kabinetą 
l Austrijos valdžios 

kabine- 
praeitą 
•kilusio

geleži n ko
ko, kuris 

streikan visus 
Įstaigų tarnautojus.

priešą ky. su savo

Komunistų Partija laiko 
jos darbininkus 
pavergime

Rusi- 
visiškame

šeštadienį, nusigandęs 
visuotino Austrijos 
lių darbininkų 
grėsė Įtraukti 
valstybės mo

BERL1NAS, Vokietija, lapkr.
Leningrado (Petrogra- 

0 Putilovo fabrikų darbinin- 
kuopa pasiuntė Amsterda- 
Inh rnacionahii šitokį laiš-

k y ta kompromisu

geležinkelių
geležinkelių

VIENA, lapkr. 12. 
bos tarp valdžios, 
administracijos ir 
darbininkų atstovų, kurios bu7
vo vedamos slapta, pasibaigė 
kompromisu. Streikininkų at
stovai šiandien pranešė savo 
unijoms derybų rezultatus ir 
manoma, kad unijos sutiks ir 
streikas tuojau bus atšauktas.

didesnę algą, atatinkamai gy
venimo brangumui, o geležin
kelių bilietams kainos pabran
ginamos 25 n u oš.

Borah už pripažinimą 
sovietą Rusijos

Eu-’l'ik susitaikius su Rusija 
ropa galėsianti ekonominiai
atsigauti

IIARRISBURG, Pa., lapkr. 
12.— Valstijos Moterų Repub- 
Iikonų Tarybos metiniame ban- 
kiete vakar senatorius \Villiam 
E. Borah, kurs veikiausia liks 
senato užsienio komisijos pir
mininku vietoj ką tik mirusio 
senatoriaus Lodge, begalo nu
stebino republikonus, kai jis 
savo kalboj pareiškė, kad Jung
tinės Valstijos turinčios, ilgai 
nelaukdamos, pripažinti sovie
tų Rusiją, idant Europa galėtų 
greičiau ekonominiai ^atsistot i 
ant kojų.

“Aš negaliu kalbėti ne ko
misijos, nė administracijos var
du,” pasakė senatorius Borah. 
“Mano paties Įsitikinimas toks, 

klausimas turės 
Europos klausi

mos turime buti- 
Busijos klausi-,

‘Alės, Rusijos darbininkai, 
gyvename sąylgose, kur abso
liučiai neturime jokių politinių 
teisių. Mes neturime jokios 
sapudos laisves, jokios žodžio 
laisves, jokios susirinkimų lais
ves. Del menkiausio pakritika- 
vimo sovietu valdžios darbi- €
ninkai kemšami kalėjimai). Vi
suose miestuos? siaučia dide
lis nedarbas. Politine priespau
da pavertė rusų darbininkus 
tikrais komunistų partijos ver
gais. Tuo tarpu kai sovietų 
valdininkai begalo lobsta ir 
puotauja buvusiuose caro pa- 
lociuo.se, rusų darbininkai 
skursta puriau badaudami. Ru
sų kaimietis taipjau badauja. 
Daug musų draugų darbinin
kų ir socialistų laikomi kalėji
muose tokiose / sąlygose, kad 
girdint apie lai kraujas gyslo
se stingsta.

“Mes kreipiamės i užsienio 
darbininkus prašydami: pade
kite moraliai ir materialiai 
musų draugams, kurie jau me
tų metais kankinasi sovietų ka
lėjimuose ir kurie dėl menko 
ir biauraųs maisto sergaJškor- 
butu, bado tifu ir miršta kaip 
musės.

“Mes, rusų darbininkai, ne
turime nė mažiausios galimy
bės padėti savo nelaimingiems 
broliams, 'kadangi pas mus, so

ti ag i au-

.Nežiūrint opozicijos 
išleisto i viso krašto žmones 
manifesto, kuriame jie 
kia, kad nedalyvausią parla
mento (laibuose tol, kol fašis
tai kontroliuos valdžią, prem
jeras Mussolini, kalbėdamas 
vakar parlamento mažumai, ro
dė kai kurio taikingumo. Jo 
kalbos tonas buvo minkštes
nis. Jis jau nebeprisiminė sa
vo grūmojimo pavartoti dikta
tūrą, jei opozicija nenurim
stanti. Jis pareiškė tik, kad 
opozicijoj bandymas boikotuo
ti pailamentą esąs nekonstitu- 
cinis darbas. Ir valdžia nekvie- 
sianti opozicijos atstovų daly
vauti parlamento svarstymuo
se, kadangi tatai sustiprintų 
jų užsispyrimą ir susilpnintų 
valdžia. “Mes galime dirbti 
be jų,” pasakė Mussolini.

Del fašistų ekscesų
Mussolini teisinos, kad kalti

nimas valdžios dėl kai kurių fa
šistų ekscesų esąs neteisingas: 
valdžia negalinti atsakyti už 
darbus neatsakom ingų žmo
nių. Fašistų partija esanti su-

pareis

ir

dus grupės pačios renkasi, va
dinasi, vadų galia pareinanti 
iš apačios, ne iš viršaus. Del 
to ir valdžia negalinti atsaky
ti už kiekvieną organizacijos 
blogą darbų, už kiekvieną jos 
nusikaltimą.

Kaipo pavyzdį, kad valdžia 
esanti bešališka baudime pra
sikaltėli ų, M u ssol i n i
kad daugiau nei 1,000 
narių buvę patraukti 
dėl Įvairių prasižengimų 
815 jų buvę pasmerkti 

sėdi kalėjimuose.

Rusijos

mes pritariame 
formai. Ameri- 
niekados nebus 
propagandos pa-

būt 
mui 
nai
mą.

“Pripažinimas Rusijos visai 
nereiškia, kad 
ir jos valdžios 
kos žmonėms 
reikalo bijotis
sėkmių, jeigu tik mes patys tu
rėsime švarią valdžią, ekono
miją valdžioj ir įstatymų pildy
mą.” •

VVASHINGTON, 1). C., lapkr. 
11,-. Darbo Sekretorius Davis 
pranešė Prezidentui Cool- 
idge’ui, kad jis norįs nuo atei
nančio kovo mėn. 1 d. pasi
traukti iš kabineto.

fašistuc

lieson

ir da-

Lenku rašytojas Reymont 
gaus Nobelio dovana

vietų Rusijoj, neleista 
kų rinkti kalėjime 
tiems darbininkams 
listams šelpti: soviet
sybė už lai kemša Į kalėjimą 
arba siunčia ištrėmimai!.”

ir socia-

žEKSĖJIMO EPIDEMIJA

NFAV YORK, lapkr. U.
Ncav Yorke daug žmonių ser
ga žeksčjimu. Keliolika tokių 
ligonių atgabenta ligoninėn.

žeksėjimą neduoda jokių vai
sių.
kad

mai

Kai kurie daktarai mano, 
tai influenzos simptomai, 
vėl sako, kad tai simpto- 
miegamosios ligos.

LONG Beach, Gal., lapkr. 10. 
— Jūrėse ties Santa Cruz sala 
trys dvejotojai sugavo palaidi
niu jūrių baisūnų — “velnio 
žuvį” (oklopą), didumo apie 
septyniolika pėdų nuo galo iki 
galo, dvejotojai dvi valandi 
kovojo su tuo baisumi, kol jį 
išvilko krantan ir čia kirviu jį 
nužudė.

STOKHOLMAS, Švedija, lap
kričio 12. — Šiais metais No
belio dovana už literatūra bus 
suteikta žinomam lenkų rašy-/ 
tojui Wladyslawui Reymont’ui. 
Tuo Hudu jau antras lenkų ra
šytojas laimės tos įstaigos do
vaną už geriausią literatūrą,— 
pirmas ją laimėjęs lenkas bu
vo, dabar jau miręs, Henrikas 
Sienkiewicz.

Vienas svarbiausiųjų Rey- 
monto veikalų yra jo keturių 
tomų apysaka “Ghlopi” (Kai-j 
miečiai), kuri, išversta i vokie
čių kalbą,'autoriaus vardą pa
garsino beveik visame pasauly. 
Antras stambus Reymonto vei
kalas yra istorine trilogija iš 
senosios lenkų “rzeez pospoli- 
tos” žlugimo ir Kosciuškos su
kilimo laikų.

VARŠAVA, sp. 17* [E]. — 
Darbininkų organizacijų ži
niomis, Lenkijos kalėjimuose 
sėdi šiuo laiku 5,000 politinių 
nusikaltėlių. Spalių mėn. bus 
nagrinėjamos 31 politinės by
los.

FRANCI,TOS AMBASADORIUS
AMERIKAI

M. DAESGHNER 
naujas Francijos ambasado
rius Jungtinėms Valstijoms, 
paskirtas vietoj dabartinio .1.

MacDonaldas ruošias ke
liauti i Pietą Ameriką
LONDONAS, lapkr. 12.

Htivęs darbiečių premjeras 
MacDonaldas rengiasi trims 
menesiams išvažiuoti Į Pietų 
Ameriką pasilsėti ir savo svei
katai pataisyti. Jis yra daug 
keliavęs po pasaulį, pažįsta 
geęai visus beveik Europos 
kraštus, Jungtines Valstijas, vi
sas Britanijos dominijas ir ko
lonijas, tat dabar mano pabu
voti Pietų Amerikoj.

Del šilo MacDonaldo suma
nymo kcnservalo fu 'laikraš
čiai daro savotiškų išvadų ir 
skelbia, kad Darbo Partija ne- 
henatenkintp juo, norinti pa
šalinti jį nuo vadovybės ir lo
dei švelniu būdu išsiunčianti ji 
užsienin. Darbo Partijos vadai 
tyčia dagi parinkę jo kelionei 
Pietų Ameriką, kad buvęs 
premjeras, kurs nemoka ispa
nų kalbos, negalėtų ten laikyti 
politinių prakalbų.

Ema Goldman nepaten
kinta Bolševikija

Ruošia anglams eilę paskaįitų 
sipie p-adetj sovietu Rusuose

Lietuva susirūpinus dėl 
degtinės šmugelio

Ju.srerand’o.

Sąmokslas nužudyti Ven 
gry diktatorių Horthy

Planuoja orlaiviu linija 
Maskva-Paryžius

B1’DARI 
k l ičio 12. Budapešto polici- 

sąmokslą nužudyti 
diktatorių admirolą 

Horthy. Suimta vienas anar
chistas vardu Kertesz, profesi
ja kurpius, kurs esąs prisipaži
nęs, kad jis įti'iklausąs sąmoks
lininkų kuopai, nutarusiai už
mušti diktatorių laike ateinan
čiu šimtmetinių sukaktuvių iš
kilmių.

REIKALAUJA IŠDUOTI PAR
LAMENTO NARJ KOMUNISTĄ

TALINAS, Estija, sp. 18 [E].
Estų Teisingumo ministeri

ja pareikalavo parlamente iš
duoti teismui deputatą Pikurą, 
komunistą, kurs kaltinamas da
lyvavęs deputato Nanilsono nu
žudyme. įdomu pažymėti, kad 
Pikuras įėjo i parlamentą kai
po Nanilsono Įpėdinis.

Aeroplanai, gabeną 8 pasažie- 
rius, padarys “tripą” per 19 
valandų

MA.SKVA, lapkr. 12. Da
roma planų tiesioginiam pasa- 
žierių susisiekimui oru tarp 
Paryžiaus ir Maskvos. Vakar 
atvyko į Minską pirmas aero
planas projektuojamąja linija, 
būtent per Štrasburgą, Pragą, 
Varšuvą, Vilnių ir Smolenską, 
a t galandamas Francužų Oro 
Komunikacijos Draugijos di
rektorius, kurie ves susisieki
mo oru reikalą.

Ateinantį pavasarį žada pra
sidėti reguliariai aeroplanų 
lakiojim-ai du kartu savaitėje. 
Aeroplanai galės gabenti kiek
vienas 8 pasažierius, ir visą 
1,500 mylių kelionę padarys 
per devyniolika valandų. Da
bar kelione traukiniais tarp 
Maskvos ir Paryžiaus užima 
kone penkias dienas.

LONDONAS, lapkr. 12. 
Atvykusi čia iš Vokietijos ži
noma anarchiste Emma Gold
man ruošiasi duoti anglams vi
są eilę paskaitų apie padėtį Ru
sijoj bolševikams valdant.

1919 metais Emma Goldman 
buvo deportuota iš Jungtinių 
Valstijų Į Rusiją kaipo “negei
džiama ateivė.” Tuo deporta
vimu ji tuomet dagi apsidžiau
gė, nes mane, kad Rusijoj jos 
darbuotė bus naudingesnė ir 
labiau Įvertinta. Bet ji apsivy
lė. Jos darbuotė ten ne lik ne
buvo labiau Įvertinta, bet dar 
labiau nepakenčiama bolševi
kams, negu VVilsono administ
racijai. Tat po kiek laiko ji 
apleido Rusiją ir apsigyveno 
Vokietijoj. Iš sovietų Rusijos 
išvhžiavo ji didžiai nusivylus?

Anglijos konservatorių sfe
ros, žinodamos dabartini jos 
nusistatymą prieš bolševikus, 
priima ją su dideliu palanku
mu, nes mano, kad konserva
toriams ji bus nemenkas fakto
rius kovoj su bolševikine pro
paganda.

Kontrabanda plačiu maštabu 
vedama iš Vokietijos Neinu- 
no upe

KAI NAS, lapkr. 12. -— Lie
tuvos vyriausybė stipriai susi
rūpinus dėl degtinės kontra
bandos Nemunu. Kadangi Lie
tuvoj įvesta aukšta akcize, tai 
Vokietijoj degtinė daug piges
ne, negu Lietuvoj ir dėl to pa
sienio gyventojai, lietuviai ir 
vokiečiai, ėmė plačiai užsiimti 
degtinės kontrabanda, juo la
biau, kad iš to turi daugiau 
pilno nei iš savo ūkių. Plati gi 
Nemuno upė valdininkams 
sunku sukontroliuoti.

Del šitokios degtinės kontra
bandos Lietuvos vyriausybės 
pajamos nemaža nukenčia.

IŠGULĖJO BE SĄMONĖS 79 
DIENAS

Chicago ir apielinkė.— šian
die bus lietaus; nedidelė tem
perai uros atmaina; vidutinis, 
didžiumoj rytų vėjas.

Vakar temperatūra 
nai siekė 40° F.

vidutir

džiasi

PINIGŲ KURSAS
Vakar, lapkr. 12 d., užsienio 

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ..
Belgijos, 100 frankų ......
Danijos, 100 kronų ..........
Italijos, 100 lirų ..............
Franci jos, 100 frankų ......
Lenkijos, 100 zlotų ...........
Norvegijos, 100 kronų . $14.70 
Olandijos, 100 markių ...........  $39.97
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ............... $26.82
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.29

Pi
do-

... $4.60
... $4.82
. $17.56
... $4.34
... $5.30
. $19.25

Brazilijos karo laivo 
maištas pasibaigė •

------------ !
Maištininkai, pritrukę maisto 

ir kuro, / atplaukė į Monte- 
video ir pasidavė

i

MONTEVIDEO, Uraguaja, ‘ 
lapkiV 11. — Maištas Brazili
jos karo laivo Sao Paulo, ku
riam komandavo 25 metų am
žiaus leitenantas Herculino 
Cascardo, pasibaigė. Pritrukęs 
kuro ir miaisto, Brazilijos lai
vyno genamas, maištininkų 
laivas vakar atplaukė į Mon- 
tevideo ir čia pasidavė Ura- 
guajos: vyriausybei. Vyriausy
bė nutarė maištininkus inter
nuoti,- kol bus nuspręsta, ką 
su jais daryli, o laivas atiduo-! 
ta Brazilijos legacijos žinion, i

RIAUŠĖS PRIEŠ NEGRUS 
SUVALDYTOS

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon pe! 

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

50 "
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000 litų
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

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

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litij

$5.50
10.50
20.75
31.09
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25
92.50

102.75

šeši riaušininkų vadai areštuo
ti; milicija daboja tvarkos

HARRODSBURG, Ky., lapkr. 
1L—Baltųjų riaušės prieš neg-’ 
rus, kurios čia įvyko praeito 
pirmadienio naktį, kai minia Į 
baltųjų užpuolė penkis šimtus 
negrų darbininkų, ta]x> suvalė 
dytos. šeši riaušininkų vadai 
areštuoti ir sukišti kalėjimai!. 
Valstijos nacionalė gvardija 
tebeeina savo poreigas, dabo-' 
dama tvarkos. I

LATVIJOS SKOLŲ 
KLAUSIMU

\\TNN1PEG.' Maniloba, lapk. 
12.— Septynių metų mergaitė 
Marjorie Hay buvo skaudžiai 
užgauta automobilių susimuši
me, įvykusiame vugpiučio mė
nesį. Paimta nuo žemės ji bu
vo be sąmonės, ir taip be są
monės išgulėjo 79 dienas ir 4 
valandas. Lik dabar, prieš ke
letą dienų, ji atgavo sąmonę ir 
gali jau pati valgyti be pagal
bos kitų.

RYGA, sp. 18 E,. “Gal
vijas Vestnesis” žiniomis, Lie
tuvos ir Latvijos vyriausybes 
parciškusios pageidavimą lik
viduoti Uios nuostolius, kurie 
padaryti dar nepriklausomybės 
karų metų, kada abiejų valsty
bių kariuomenės dalys stovėjo 
antros valstybės teritorijoj ir 
darė rekvizicijas. To paties 
laikraščio žiniomis, Lietuva sa
vo nuostolių sumą Įvertinusi Į 
40 milijonų rublių. Lietuvos 
vyriausybė siūlysianti sąskai
tas tarpusavini likviduoti. Bet 
gi Latvija su tuo pasiūlymu 
negalėsianti sutikti, kadangi 
Latvijos pamatuotų reikalavi
mu suma esanti žymiai dides
ne už Lietuvos suma. £

i

“TIESA APIE KRESUS”.

\TLN11S. sp. 17
Straipsny antrašte “Tiesa apie 
kresna” laikraštis “Przegląd” 
spalių 1 I rašo:

“'liktai išlėno aiškėja tiesa 
apie tikrų Įvykių eigą “kresno
se” ir dabar turime gana Įro
dymų, kad tarp daugybės su
imtųjų valstiečių tiesiog sunku 
suprasti, kurs tikras banditas. 
Vietinė administracija ir j)oli- 
cija tiesiog bejėgiai kovoje 
prieš sukilėlius, nes maištas 
yra pasekmė reakcinės )X)1 i li
kos kresnose, kurią vare visi 
Lenkijos ministerių kabine
tai.” ' s

Brangiausia Kalėdų 
Dovana Yra Pinigai

9
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 tiktai50 CENTV

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 j 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, III.

--------------------------------------------------------------- ————

lociuo.se


naujienos, ufileap, in. Ketvirtadienis, lapkr. 13, ’24
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PIRMOS i

K. POŽĖLOS!
RISTYNES I

UŽ LIETUVIU PUSIAU SUNKIOJO :
SVORIO ČEMPIONATĄ j■

Pėtnyčioj, Lapkričio (Nov,) 14 d., 1924 m. ■
i

"MILDOS" TEATRE, :
3140 South Halsted Street 2
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K. Požėla su
Europos čempionas

Hans Steinke su
Vokiečių milžinas, 275 svaru

X iš Brooklyno su
Nauja lietuvių ristikų žvaigždė

K. La Bouche su
Prancūzų rišt i kas

Rj^vnės prasidės 8

J, Bancevičium«
“Drapiežnas dzūkas” S

H!

Jack Rogers!
Airių drutuolis, 240 svarų g

■

E. Hackenschmidt ■
, .“Rusų levas” P1 1 u

R. Šilką':
Latviu čempionas a 

a

Vcil. va k. j
B

Kas Dedasi 
Lietuvoj
KunigaiJrpoliGija

[“L.ž.” šiandie Lietuvoj, kuni
gai yra apžoiję visokius darbus ir 
valdžių. Mes, jau .matome kuni
gus: ministeriais, dii'ektoriais, 
bankieriais, pirkliais, fabrikan
tais, spekuliantais iv t. t. Tiek 
kunigai ir' klerikalai procevoja, 
kad šiandien didele dalis Lietu
vos žmonių neturi laisvo gyve
nimo. Be leidinio kunigo arba 
policijos kartais negali pasiju
dinti. Ir stebėtinas, sutikimas 
tarp jų! Vieni pradeda, kiti bai
gia. Vieni kala, kiti zalatija. Pa
vyzdžiui prisiunčiu dokumentą, 
kuris taip skamba:

Lietuvos Respublika
V. R. M.

Kauno miesto ir apskrities 
Viršininkas

1924 m. II — rn. 28 d.
Leidimas Nr. 2514.

Šiuo leidžiu Jonui Vi
džiūnui surengti jungtuvių 
vakara Mikui' Markauskui 
1924 m. Kovo mėn. 2—3 d. 
Linkuvos dv. Lapių vai.

Pradžia.—
Pabaiga.— ■ .

P a s t a’b a: apie jungtuvių 
vakarą privalo būti užregistruo
ta viet. milic. nuov. virš, raštin. 
prieš 21 vai.

(pas.) Morkus
Kauno miesto ir apskri
ties Viršininkas.

Pašto vagonas vaikščios 
iki Vievio.

Nuo spalio 20' d. pašto vago- 
vaikščioti ilci Vievio. 

Nuo tos dienos su Žasliais ko- 
į-espondeneija bus npslmiaipoi^ 
kasdien? - ;•

Kiek Latviai davė žemės
« y I < •

lietuviams? » s

Tikietai pasiduoda '‘Mildos” teatre. “Naujie- J 
nose” ir "Aušros” Ktiyfeyne., ■

f DIDELIS MASKARADINIS” BALIUS!
$1000.00 Prizu

Rengia Lietuvos Seserų Tautiška Draugystė
Cicero. III.

Subatoj, Lapkričio 15 d., 1924 in.
Lietuvių Liuosybės svet., 14 ir 49 C’t., (

Cicero, III.
Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites KOMI1ETAS.

?

METINIS "

BALIUS
' • Rengia

Lietuvos Mylėtojų Draugija, Chicagos
Nerišlioj, Lapkričio-Nov. 16 d., 1924 m.

MILDOS SVETAINĖJ, į
3140-42 So. Halsted St., prie 32 gatv.

Durys atsidarys (i vai. vuk. įžanga 35c. ypatai.
Gerbiamoji Visuomenė! širdingai kviečiam visus atsilankyti ant 

musų baliaus, nes bus vienas iš įdomiausių balių. Ant Baliaus bus 
išduota 26 auksiniai žiedai nariams tbs draugijos, kurie nesirgo per 
12 metų. Apart to, bus priimami tą vakarą nariai uždyką nuo 18 
iki 35 metų i minėtą Draugiją, kuri veikė su visuomene. Pamatysite, 
kaip Jūsų draugai gaus garbes ženklus Atsilankykite visi!

Širdingai kviečia visus VAKARO KOMITETAS'.

! DIDELIS METINIS

VAKARAS
Rengia

Lietuviška Teatrališka Draugija Rūta No. 1

Subatoj, Lapkričio-Nov. 15 d„ 1924 m.
M. MELDAŽIO SVET., 

2242 W. 23rd PL
Durys atsidarys 6 vai. vakare

Stato scenoj puikių 4-ių aktų komediją
“AVINĖLIS NEKALTASIS”

Apart to, bus ir kiti pamarginimai 
Po lošimui bus šokiai prie puikios muzikos.

Gerbiamoji Chicagos ir apielinkės visuomenė! Atsilankykite 
kuoskaitlingiausia, kur turėsite progą puikiai laiką praleisti, nes 
Rutiečiai deda visas pastangas užganedinimui svečių. Nepamirškite, 
kuri® neatsilankysitė, gailėsitės, nes šitas vakaras bus vienas iš 
puikiausių. širdingai kviečia KOMITETAS.

Garsinkite^ ‘Naujienose”

Gijžta Amerikos Amer. lietuviai Į f j>jANq MOKYTOJAS
i Duodu privatiškas piano lekcijas.
!’ MojkinU pigiai.
; ’ J. BARTUSH,

138 S. Masou I1U
T"el. MnuHfieia 731X

Spalio 10 d. išvažiavo Ameri
kon 37 Amerikos, lietuviai- vie- 
Š6jvasarą .Lietuvoje,

««*•

NORĖDAMI'
Įpirkti, parduoti ar mal? 
inyti visados kreipkitės I 
I PAS MUS. TAS JUMS HUS.
į ANT T< Almos.

S. L. FANONAS GR

i Latvijos centrulinė^. žemės į- 
štatyiDĮų tvarkymo statistikos 
daviniais lietuviams, 'Latvijoj 
piliečiams, pasienio juostoj’ duo
ta žemės Tukumo apski’. 21 nąū- 
jakuriui, Jelgavos 17, Kuldigos 
17’ Jaunjelgavos 19, Aizpiiitės 
13, ir Banko 39,— viso 12^ nąu-<

A

u aureiama | a«p«® <1 aaoju® Mlvrl rHxb» 
tMvmt. Cruh arba ant Llmokljmio.

IMrvaatihl Idet«riw Elektrų® Kerporaeija Aaierlkoj®
THE BKlhGEPOKT ELECTRIC C(K Ine, 

: < D A. BARTKUS, Pm.
W. 4'Zth SK, Tel. Itoulev&rdl 7101, 1802. Chicage.

r* . i * \

809 W. 351h SI., Chicago ž
Tel. Ik levard 0611 ir 0774 į 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- J
DAVIMO RAŠTUS. | 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir į 
» Parduodam Laivakortes. « fi

. t ha a a M'aatard Platttr

&
Nuo kosulio, persišaldymo, galvos 
skaudėjimo, neuralgijos, reumatiz
mo ir nuo visu skausmų.

Pas visus aptiekorius
35c and 65c, Jaru and tubea 

Hospital aize, $3.00

K. GUGIS
advokatai

-JL

4 ARTIKULAITT v^| II I 11 > O >11 nigus Lietuvon, 
.f r, >

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

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

8323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard .810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiex- 
vianą vakarą, išskyrus ketvergę. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Aš nežinau, kokį darbą šliuba- 
v*>jant atlieka policija. Gal, pa
vyzdžiui, policija sumaino jau
niesiems žiedus ir pašventina, o 
toliau užbaigia kunigas, bet iš 
šio dokumento visiškai aišku, 
kad jau ir jungtuvės Lietuvoje 
be policijos neapsieina. Laimin
gi Lietuvos žmones, kuriais taip 
rūpinasi kunigai ir policija....

Keleivis.

DOTNAVA

Ne velnias, tai boba, bet vis 
viens tave Įtrauks i nelaimę. 
Taip ir buvo anot žmonių pasa
kų, per vasaros atostogas, su ž- 
U. Technikumo kapelionu K. 
Dalykas tame, kad zakristijonas 
radęs ji pas savo pačią, nuodė
mes atliekant, ėmęs ir aprausęs 
jagamastį. Po to zakristijonas 
keletą dienų slapstęsis. Davat
kėlės kalbančios: “Tai Dievulis 
baudė kunigėlį per zakristijono 
žmoną”. —Garnys.

įvairios Lietuvos Žinios
Išleis M. čiurlionies 

kam pozicijas.

Komp. St. Šimkus baigia ruo
šti spaudai M. čiurlionies kom
pozicijas. Viso bus išleista 7 
sąsiuviniai.

. — » . . MM « -MM M. W M • M MMM. M". .

P’itnosc panaikint, rinkimai.

Teko sužinoti, kad Prienų tai
kos Teisėjas panaikino Prienų 
miesto Tarybos- rinkimus.

Budės valdininkas žemės Ūkio 
Ministerijoje.

Jis interesantams teiks ne
mokamai patarimų i kokį sky
rių ir j ką kreiptis tuo ar kitu 
reikalu ir pardavinės žyminio 
mokesnio ženklus. Sodiečiams, 
turintiems reikalų šioje minis
terijoje, bet nežinantients į ką 
kreiptis, reikia klausti ano val
dininko.

Jono žižkos sukaktuvės.

Spalių 11 d. sukako 500 metų 
Čekų didvyrio karvedžio Jono 
žižkos mirties. Tą dieną Kau
ne, karininkų Ramovėje Čecho- 
slovakijos atstovas ir kai kurie 
mmsų karininkai laikė paskai
tas, iškledam'i istorijos švieson 
bendradarbiavimą senovėje a- 
biejų tautų.

.i

Kožnas asinuo, kuris daug ar mažai siunčia j Lietuvą pinigų tu
rėtų prisilaikyti šių artikulų dėl savo naudos ar savu giminių ir 
visų lietuvių.
GREITUMAS: Naujienų telegramomis pinigai yra išmokami 
Lietuvoje -į,4 iki 10 dienų nuo pasiuntimo iš Chicago$. Telegra
mos išeiiia iš Naujienų rašGuės beveik kasdieną ir niekuomet ne- 
užtrnka ilgiau kaip 48 valandas. Naujienų Pašto perlaidomis 
pmigai yiTt išmokami Lietuvoje į 20 iki 30 dienų' nuo priėmimo. 
Greičiau už Naujienas nieks negal pasiųsti.
SAUGUMAS: Naujienų telegrafinės pinigų perlaidos taip ir 
pašto perlaidos yra pilnai apsaugotos. Už kožną perlaidą Nau
jienos garantuoja jog pinigai bus išmokėti pilnoj sumoj arba grą
žinti atgal siuntėjui. Jei adresantas — paėmėjas butų miręs, 
išsikraustęs kitur, ar dėl kitokių priežasčių nesurastas, pinigai' 
yra grąžinami siuntėjui bėgyje 2 mėnesių laiko nuo išsiuntimo.
PATOGUMAS: Naujienų pinigų siuntimo skyrius yra patogiau
sias dėl visų: Chicagos gyventojai gali pribut asmeniškai į Nau
jienų raštynę, dieną, vakarais ar nedėlioipis, arba j bile vieną arti- 
nuarsią, skyrių; iš kitų miestų gali rašyti dėl musų aplikacijų ir 
prjįspsti pinigus dėl persiuntimo Lietuvon. Gautus paštu siun
tinius Naujienos pilnu skubumu išsiunčia Lietuvon tą pačią dieną 
ar ant rytojaus. Didesnio patogumo negali būt.
PIGUMAS: Naujienų telegramos kainuoja tiktai 50 centų už 
kožną siuntinį nežiūrint sumos ir adreso ilgumo, Kitur už to
kias pat telegramas reikia mokėti 4 iki 6 dolerių. Naujienų pašto 
perlaidos, čekiai, ir draftai yra dvigubai nupiginti negu buvo 
mėtai laiko atgal. Sulig greitumo, saugumo ir patogumo, pa
siuntimas pinigų per Naujienas yra pigiausias.
Del greitumo ir pigumo siuskit telegramomis ir nemo- 
kėkit brangiau kaip 50 centu.

ŠTAI YRA NAUJIEMr PINIGU KURSAS:
Telegramomis išmokami 

j 4—10 dienų

$6.2550 litu

200 lity
300 litu
400 lity
560 lity
600 litu

. 600 litu
900 litu

2000 lity
3000 lity 
4000 lity 
5000 lity 

10000 lity

Pašto perlaidomis išmokami 
i 20—30 dienų 

$ 5.75
10.75
21.00
31.25
41.50
51.75
62.00
72.25
82.50
92.75

103.00
205.50 
308.00 
410.50
513.00

1020.00

21.50 
31.75 
42.00 
52.25 
62.50 
72.75 
83.00
93.25 

103.50 
206.00 
308.50 
411.00 
513.50 

1020.50
Prie šio kurso nereikia nieko daugiau primokėti. Lietuvoje išmo
kami be jokių atrokavimų.

REIKALAUKIT APLIKACIJŲ ARBA ATEIKIT

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., x Chic I

K. JURGELIONIS
;i ADVOKATAS

127 N. Dearbom St., Room 1117 
Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios ryta: 
3335 S'o. Halsted St.

Telef. Yards 0111 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:

4601 So. Marshfield Avė.
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas- 

^kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

J. F. WAITCHES ’
Advokatas

, I ■

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 
popierių. Veda visokius sudus.

A. A. Olis Į
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2C01
Tel. Randolph 1034 — Vai. n«c 9-6

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

6-8 v. v. apart PanedJlio ir
> Pėtnyčios.
- ------------ -

JOHN KUCHINSKAS į 

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

Telephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant luotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
r ............ ~r— ' -- ~

John Bagdziunas Borrien
Lietuvis Advokatas

Vedu bylos visuose teismuose. Egzami
nuoju abstraktus.. Padaro pirkimo ir par
davimo dokumentus ir įgaliojimus.

■ 7 S. Dearborn St., Tel. llandoiph 3261. 
Vakarais: 2151 W. 22 >St. mio 2 iki !) 

Telefonas Roosevelt 9090
Namu telefonas Canal 166T

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Washnigl(Jii St.
Cor. yVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8896
V—Įf—* . .. _________ ■

V. W. RUTKAUSK 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 r 
Tel. Central 6890

Vak. 8223 S. Halsted St., Cbicago i 
Tel. Yords 4681 t

A. E. STASULANI Į
ADVOKATAS * i 

t? W. Washinglon S't. Room 911 i 
Tel. Central 6200 į 

Cicero Utarninko vakaro ; 
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 1 

fl Ant Bridgeporto Seredoj nuo I 
u 6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼. j 
I 8236 S. Hakted St. T.Boul. 6737 |
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Ketvirtadienis, lapkr. 13, ’24
*

naujiena*, chloro, iu. «
BIJOJO, KAO JI

NEGALES GYVENTI
Buvo patarta operacija, bet 
Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound padarė tai 

nereikalingą.

KORESPONDENCIJOSIL-------

Pittsburgh, Pa.
Belaukiant Jono Butėno 

koncerto
Glasgow, Kentucky 

ilpsa ir nervuota, be apetito.
Aš buvau 

Mano 
šonas suteikė man 
didelio nemalonu
mo per penkis ar 
šešis metus. Kaip 
kada aš vos tik 
buvau . gyva ir 
d akta ry a i man sa
kė, kad aš gyven
siu labai trumpą 
laiką ir turėsiu 
turėti operaciją. 
Tai buvo du me
tai tam atgal. Ma- 
rekomendavo man j

Kaip tik žinia pasklido 
burghe ir apielinkėj, kad 
nas dainuos Pittsburgho 
lapkričio, L. M. D. Svetainėje, 
tuoj pittsburghiečiai ir apielin- 
kės lietuviai ne juokais pradėjo 
ruoštis Į tą koncertą ne tik tie, 
kurie yra Butėno mokiniai, o 
tie, kurie yra girdėję Butėną 
dainuojant da tada, kada Butė
nas buvo Pittsburghe. žinoma,

Pitts- 
Butė- 
20 d.

Į Vienas rymietis atvykęs šve- 
dijon, ir pirm to daug girdėjęs 
apie jos žmonių teisingą ir dorą 
būdą, jis sumanė juos išbandyti. 
Tuo tikslu išėjo miesto parkan, 
ir radęs matomesnę vietą, pa
kabino savo paltą ant medžio 
šakos. ' Pakabino ir nuėjo. Pa
vaikščiojęs keletą valandų, po 
miestą, jis sugrįžo ir rado netik 
savo paltą, bet ir dar kitą paltą 
šalia jo pakabintą, šf paskutinį 
jis irgi pasiėmė su savim, palai
kęs jį per dovaną, už pasitikėji
mą švendų tesingumu.

—Eurotas.

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienytes” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė verte atstoja pagarsėjusią 
pas ameril^nus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

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

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

Mr$. MICHHIEVICZ-VlfllKlEHE’
AKUŠERE A I

81.01 So. Halsted S t., kampas 31 gat '

no pačios sesuo
Pinkham’s Vegetable Com- ' .. .

Ji nebartojo jų, pati, bet ji tai natūralus dalykas, nes jie žj- 
™‘° no, kad Butėnas jau ir tada bu-

Po išvartojirr.o keturių bute- vo geras dainininkas, o dabar

pound. Ji nevartojo jų, pati, b 
sakė, kail jos kaiminka kentėjo r 
tokios pat ligos, kaip aš ir jos išgy
dė ją. r

IN LIETUVĄ
VIENYBĖ, 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prie) 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Tel. Blvd. 81M
M. Woitkewle» 

BAN1S
AK USERKA 

puriu patyrimą 
’asekrningai pa 
amauju mote
lius prie gimdy- 
io kiekviename 
tsitikime. Tei 
ia ypatišką pri- 

’iurėjimą. Duodu 
■atarimus mote 
rims ir mergi 
mns dykai.

3113 South 
Halsted St.

»DR. HERZMAN - ’.
-IS R U S 1J O S—

jam gryžus iš Italijos užbaigus 
yra paduo- *dainavimo mokslą, tai tikrai bus 

j ko pasiklausyti. Teko patirti, 
kad ne mažiau Įdomauja Butė-

lių, skausmai pranyko iš mano šono. 
Aš dabar turiu puikų apetitą ir val
gau bile ką kas tik man ;
dama ir aš pradedu dirbti visą savo 
namų darbą ir skalbimą, kur aš dirb
davau per metų eiles. Aš esu dresių 
dirbėja ir šj rudenį aš pradėjau jau-1 no koncertu ir tie, kurie dar ne
sti mano šono skaudėjimą, aš vėl pra- | - o-irdnti Butėną
dėjau vartoti Vegetable Compound. jtuu. lann'es etileną
Aš dabar vartoju ketvirtą butelį, iš-Į dainuojant, <ir dėlto, kad toli
viso pasidarys aštuoni buteliai. As gVVeno nUO Pittsburgho, arba 
laučiu daug geriau ir visi sako, kad _
aš gerai išradau. Mano apetitas pa- gal da nebuvo Užaugę ir neture- 
gerėjo ir aš jaučiuosi stipresnė visais j() SUpratiinO apie dainas ir tik 
atžvilgiais. As labai nervuota nro- . _yra girdėję Butoną dainuojant 

rekorduose. Ir tie yra pasiren
gę atsilankyti į Butėno koncer-

teris ii- tos gyduolės pagelbėjo mino 
nervams”. —. Mrs. Maggie Waltoi*. 
Glasgmv, K y.

Geriausias Receptas d< 
Sustiprinimo Silpny, 

Nusidirbusiu Vy
ry ir Moterų

Tūkstančiai Randa Stebėtiną Pa
lengvinimą j Keletą Dienų.

Jei Jūsų gydytojas dar nėra užsa 
kęs jo dėl Jūsų, nueik pas Jūsų ap 
tiekorių šiądien ir nusipirkit bonku 
te. Jis vadinasi Nuga-Tone. Nuga 
Tone sugražina gyvumą, veikmę ii 
pajiegą nusidėvėjusiems nervams ii 
raumenims. Jis būdavo ja raudonąj 
kraują, stiprius patvarius nervus, ii 
labai stebėtinai padidina jų ištvermę
.lis suteikia gaivinantį miegą, gerą 
apetitą, puikų žlebčiojimą, regulinrį 
vidumi veikimą, gausiai entuziazmo , 
ir ambicijos. Jei Jus nesijaučiat kam 
reikiant, pabandykit ji. Jis nieko Jums 
nekainuos jeigu Jums ir nepagelbėtų. 
Jis yra malonus priimti ir Jus tuo- 
jaus pradėsit jaustis geriau. Imkit 
jį per keletą dienų ir jei nesijausit 
geriau, ir neatrodysit geriau, nuneš
kit atlikusią pakinko dalį pos Jūsų 
aptiekorių ir jis sugražins Jums Jūsų 
pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone gerai 
žinodami ką jis padarys dėt Jūsų, pri- ! 
sako Visiems aptiekoriams garantuoti 
ji arba sugražinti Jusi) pinigus. Jei 
Jus būtumėt neužganėdintas. Roko- Į 
menduojamas, garantuojamas ir par
duodamas per visus aptiekorius.

tą- Pavyzdžiui, p-ia Kemėžienė 
iš Vandergrift, Pa., pareiškė: 

i “Aš neatbūtinai turiu atvykti į 
, Pittsburghą ir būti Butėno kon
certe, nes da aš jo nesu girdėjus, 
(tai šia proga turiu pasinaudoti 
į ir girdėti Butėną .dainuojant”. 
*Na, o Vandergriftas yra nuo 
1 Pittsburgho apie pO mylių atstu, I 
ir tai iš tenai rengiasi atsilanky
ti į Butėno koncertą, tai ką jau 
kalbėti apie artimesnius mieste
lius; iš ten ne tik kad rengias 
atvažiuoti Į Butėno koncertą, 
bet jau dauguma ir tikietus tur
pasirūpinę iškalno.

Didžiulio Pittsburgho dailės 
mėgėjai irgi nejuokais rengiasi 
atsilankyti ir rūpinas iškalno į- 
sigyti tikėtus, *pittsburghiečiai 
žino, kad LMD. Svetainė ne per- 
didžiausia ir bijo, kad nepri
truktų vietos.

—Dailės Mylėtojas.

Katalikiška ir bedievis- ’ 
kos šalys

SUSTABDYKIT 
KRUPĄ 

Su Terpentinu
Kuomet ateina tas smaugiantis ko-‘ 

sulys, nerizikuokite! 
ta gal būti pavojui 
yra mokslines gyduoles nuo to pavo
jaus. Jų magiška ir gydanti jėga, 
dasiekia iki pat ligos vietos ir tuo
jau prašalina pavojingą ligą — už
laiko kvėpavimo organus atdarus! 
Naujas išradimas, Turpo. turi savyje 
visas misteriškas terpentino gydan
čias jėgas sykiu su kitomis gerai gy
dančiomis dalimis. Su tokiu nepa
prastu greitumu ir tikrumu veikia 
Turpo, kuomet patrinate krutinę arba 
gerklę, nusilpnėjimas tuojau prašali
namas ir kvėpavimas tuojau apsireiš
kia!

Turpo taipgi greitai prašalina slo
gas, skaudamą gerklę, bronchitis ir 
neuralgia. Labai greitai vpikia nuo 
kojų ligų, nusideginimų, 
mų, reumatiškų skausmų 
lumbago ir suskirdimų. 
gina, nepadaro pūslių, 
jos nėra riebios ir nieku neatsiduoda

Nežaiskite su krapu ■ _________
Nusipirkite Turpo šiandien nuo jūsų į 
aptiekoriaus. Nebūkite be šio terpen
tino Ointmento kuris turi savyje šios 
senus ir gerus I 
Turpo — 35c. ir 70c slovikelis.

Dažnių asmeniniuose pasikal
bėjimuose ir net per spaudą ka-! 
tulikai šaukia, rėkia, kad tie so- 

Kudikio sveika- ralistai, tai paties velnio iŠRal- 
! Terpentinas voti bedieviai, tikėjimo ir doros 

naikintojai.
Toli neįsileisdamas dėl taip 

vadinamo doros naikinimo, tik 
tiek tenoriu primint, geriau pa
sakius palygint: katalikišką 
Lietuvą su socialistinėmis danų 
ir švedu šalimis.

Nežiūrint jau j tai, kad pir
mojoj dėka ponų ir kunigų vieš
patavimo žmonės toli kultūroj 
atsilikę, o kitose abiejose tiek 
technikos, tiek žemės ūkio sri
tyse pasiekta milžiniškų rezul
tatų; mes dar matome, kad Lie-

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

Musų dideli laivai, MAJESTIC, 
didžiausias pasauly, OLYMPIC, 
HOMERIC, BELGENLAND, LAP- 
LAND, M1NNEKAHDA, ir t, t. 
greitai perveža į Cherbcnu'g, South- 
ampton, Antvverp arba Hamburgą. 
Daug išplaukimų kas savaitę.

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

K ALftDINŪ EKSKURSIJA 
LIETUVON ' 

Asmeniškai prižiūrima musų 
atstovo ant didelio laivo 0LYM- 
PIC ,Gruodžio 6 iš New Yorko. 
Klauskite apie tai dabar.

Pasimatykit su musų vietiniais 
įgentais arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE 
AMERICAN LINE

127 S. State St., flhicago, III

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 

5 centus. Jie yra la- 
ai puikus ir patogus 
□aidėjimui pirkinių: 
ie yra sulenkami; 
<nka dėl daug pirki
mų h’ dėl mažai. Jie 

Jnka kožnai šeimi

DR. VAITUSH, 0. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų* kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laharatorija: 1025 W 
i8th St., netoli Morgan St.

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

Telefonai i
Dienomis: Card 

3110. Naktj 
Drexel 0950 

Boulevard 4186

ninkei, kuri perka 
daug ar mažai pirkinių.. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

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

Palengvins akių Įtempimą, kum 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo 
tumu, skaudamą akių karštį, ati 
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli 
regyste. 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. r

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

3410 So. Halsted St.
Vai.t 9—10 A M ir po 8 vai vah 
Special: Nedalioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

OR. CHARLES SEGA1
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
<729 So. Ashland Ave^ 2 labo* 

Chicago, Illinoi*
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS i
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ik 
4 on\ po piet ir nuo 7 fkj R:R0 va f 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valar 

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway

b ..........■■■...............—............................

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. Nedėhomis nuo 10 
iki 12 dieną.

,1 imra'i ■■■■■........ .■■■■■L...... „u ... ĮLietuvon ant

KALĖDŲ■B H Bi ■■ HF w
i

Jei manai važiuoti Lietuvon apsilankyt ar gyvent — 
važiuok su

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

NAUJIENŲ KALĖDINE Ekskursija važiuoja didžiau
siu U. S. I^aivu

LEVIATHAN GRUODZO 6-tą
I

ir kiekvienas keliauninkas bus Lietuvoje prieš pat Ka
lėdas ir parveš džiaugsmą ir dovanas savo giminėms. 
Kreipkitės i Naujienas ir busit aprūpinti visais rei
kalais. ,

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

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

1046 Mihvaukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo I 
6:30 iki 9:30 vakare. Tol. Haymarket 
9149. Ros. Koystone 4130.

Tel. Lafayette 3848
Po 10 vak. šaukit Lafayette 3826 

Rez. 3359 So. Western Blvd.
DR. ROY II. FREEMAN

Gydytojas ir Chirurgas 
3825 So. Kcdzie Avė.

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

CHICAGO, ILL.

................. 1 ""'A
Tel. Lafayette 4223

Plumbinb, Heating
Kaiko lietuvis, lietuviams visado* 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. 88-th SU Chicago, III.
V,..................................... ........ ..............

DR M. J SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Drexel 2279 

...... ... ...______________________ /

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijo* tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 
Specialistas Moteriškų. Vyrišką 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Hisast 3103 So. Halsted SU Chicago 

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

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.persibrėži- 

pleurisy. 
Jos nenude- 
nenudažo — \uvoj ir žmones daug nedoresni 

u i'ieutSiuuOUa. v . ,. • . . . ,. ,._  VEIKITE! uz Švedijos ir Danijos liaudį.
Paimsiu pavizdi. Danai ii; šve

dai siųsdami pieną i pienines, 
VUll .11* V J J C 04 vo t • • I V

Menthol ir Kumparą. jei toli, tai jd neveža, o tik nu- 
• 7IV. |ncša induose į šalykdį ir paiie-

■ka- Važiuodamas vežėjas ir pa
stebėjęs, kad tai jam: priguli, į- 
sideda automobiliun ir nuveža, 
o sugrįždamas parveža separuo- 
tą pieną. O tegul kas bando ka
talikiškos Lietuvos šalykelėj 
taip pieną palikt, tai tuoj rastų 
“baikų” —prikrėstą arba pavog
tą, arba palietą, o geriausiu at
veju, tai varlių prileistą!

Taip-pat Švedijoj laikraščius 
laiškus ir net siuntinius palieka 
atviroj vietoj, kad kiekvienas 
galėtų peržiūrėt ir kas jo sau 
pasiimt. O Lietuvoj ką apie tą 
ir besvajoti, kada laiškus atplė- 
šinėja netik kaime bernai, bet 
dažnai ir valdininkai, nekalbant 
apie specialiai tuo užsiimančius 
žvalgybininkus.

žemiaus paduodu įdomų šve
dų anekdotą, kuris rodyte rodo 
kaip švedai žiuri į “rytiečius”. 
(Rytiečiai—Lietuvos, Rusijos ar 

.Gudijos keliauninkas).

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Dr, Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phone 
l^afayette 0075. Valandos 2-6 vak 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki lt ry
to, 7 iki 8:80 vakare. Del specialių 
nutarčių telefonuokit Prospect 0610

f '

Naujas!
Puritan

Hop — 
Flavored

Malt
Flavored su tikru 

Boheman Hops 
Nereikia virinti

Dideli8 f* C
3 Svarų fj f}

Kianas w
Prašykit jūsų groserninko

Siuskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus 
brangi dovana.

»

r"..................../
Jei abejoji akimis, pasiterauh

Dr. A. R. BLUMENTHAL
___ Optomotrist

Tel. Boulevard 6487
4649 So. Ashland Avė
Kampas 47-tos ant 2

lubųw*wąįįlĮjBįįffiį 1801 BJue Island Avė.
Phone Hoosevelt 2025

V 4

Or. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos 

Nuo 9 iki 12 vai. dieno* b 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare

Or, A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. VVestern Avė 
Tel . Lafayette 4140

' ......... ................. '

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo .odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

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

i)r. J. W. Beaudette
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ginti Už nuteriojimą kraš- ’t. y. neužilgo po paleidimo 
to.” t reichstago, tapo paskelbta,
Vadovaujantis vien tiktai kad Ebertas

sentimentu (jausmais), rei
kėtų pritarti šitiems žo
džiams. Bet, deja, praktiš
koji politika privalo atsi
žvelgti ir į kitus dalykus.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So Halnted St., Chicagv, 
tll. — Telefonas: Roosevalt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paštui

Metami_________ ___
Pusei metų _________
Trims mėnesiams ___
Dviem mėnesiam ___
Vienam mėnesiui

Chicagoje per nešiotoju*i
Viena kopija_______
Savaitei____________________18c
Mėnesiui----------- r____________75c

Suvienytose Valstijose, n* Chicagoje. 
paštu:

MeUm* __ L.______________ $7 0<l
Pu^ei metų _T - 8.50
Trims mėnesiam*1.75 
Dviem mėnesiam ___ 1.25
Vienam mėnesiui__________ _— .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose) 
(Atpiginta)

Metams ________ ___$8.00
Pusei metų ___ ______ ______ 4.00
Trims mėnesiams ___________ 2 00

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu. -

$8.00
4.00 
2.00 
L.5O 

. .75

panaikino visus nepapras
tuosius patvarkymus, var
žančius asmens, spaudos ir 
susirinkimų laisvę.

Po to prezidento, dekreto 
visi komunistų laikraščiai, 
kurie buvo laikinai sustab
dyti (dėl kurstymų prie gin
kluotų maištų), vėl pradėjo ro autonominę valstybėlę Vokie- 

.----------------------- laimėji
mą rinkimuose turėję naciona
listai ir komunistai. Dabar atė
jusieji iš Vokietijos laikraščiai 

-------------  ------- ——_— ----- ‘-įrodo, kad buvo visai atbulai.

I
I Tiesa, renkant atstovus j

Kaip •* tiktai konservato
riai Anglijoje laimėjo rinki
mus, tai Rytų Indijos vy
riausybė suėmė ir sukišo j 
kalėjimą Indijos tautinio ju
dėjimo vadus.

MacDonaldo valdžia buvo 
paliuosavusi indusų lyde
rius, kurie buvo patekę į ka
lėjimą prie pirmesnės kon
servatorių valdžios.

Taigi matome, kiek yra 
“tiesos” toje pasakoje, kad 
Anglijos Darbo Partijos val
džia buvusi tokia pat pa
vergtųjų tautų “smaugikė”, 
kaip ir kapitalistinės vald
žios.

Po konservatorių perga
lės Anglija vėl pradėjo ruo
šti planus įsteigimui laivy
no bazės Singapore ir įstei
gimui orlaivių bazių Austra
lijoje ir Naujojoje Zelandi
joje. Ginklavimąsi eina pir
myn.

MacDonaldo valdžia tuos 
planus buvo atmetusi, norė
dama, viena, sumažinti karo 
išlaidas, antra, paskatinti 
prie nusiginklavimo kitas 
šalis. Vienok visokie be są
žinės šmeižikai šaukė, kad 
Anglijos socialistinė valdžia 
tarnaujanti imperializmui ir 
militarizmui!

Vienaa musų skaitytojas 
nesutinka su ta nuomone, 
kad Vilniaus kraštui Lietu
va galėtų duoti autonomiją. 
Jisai rašo:

“Tai butų tamsi klaida, 
jeigu Lietuva to dasileis-

rrių grupių, kurios Sjo į rinkimus Iv Brookljmo šlamštelis ma- 
atskirais sąrašais. no, kad žmones patikės šituo

Naujuose rinkimuose sočiai- melu! Vienoje tiktai mažiukėje 
demokratai, ir vidurinės partijos Gruzijoje, kurią bolševikai gink- 
stengsis sumušti fašistus, nacio- lu prijungė prie “Sovietų Są- 
nalistus ir komunistus. jungos”, yra bent dešimtį kartų

! daugiau kalinių, negu paduoda
l A'lVl© I .
HAM-: Apie kalinių skaičių bolševiki- 

7 joje tikrų žinių niekas, žinoma, 
negali surinkti, nes Rusijoje 
laisvos spaudos nėra. Bet vien 
tiktai Solovecko Salose randasi 
350 socialdemokratų, social-revo- 
liucionierių ir anarchistų. O te^ 
nai yra siunčiami tiktai patys 
“pavojingiausieji” kaliniai. Ki
ti, “mažiaus pavojingieji” yra 
laikomi nesuskaitomoje daugy-

SMŪGIS NACIONALISTAMS , “Izvestija
IR KOMUNISTAMS

BURGE

bėję vidurinės 
mų.

Pagalios, kadangi Rusijos 
žmonės neturi teisės nė laisvai 
balsuoti, nė 'tverti savo organi
zacijas, nė susirinkimus daryti, 
nė išreikšti savo nuomones, nė 
pasirinkti gyvenimo vietą,— tai 
visa sovietų Rusija yra kalėji
mas.

Neper senai telegramos prane
šė, kad Hamburge, kuris suda-

eiti. Rinkimų agitacija Vo- Iw®vijos, didelį 

kieti j oje, vadinasi, nėra
trukdoma. > <

. atstovus j
IJamburgo seimą, komunistai ir 
nacionalistai keletą vietų laimė
jo, o socialdemokratai 16 vietų 
prakišo, r Bet tai yra dėlto, kad 
pąskutinis Hamburgo _ seimas 
buvo išrinktas 1921 metais, kuo
met socialdemokratai buvo pa- pergyvena di leli kriz,. 
siekę aukščiausio laipsnio savo sienose eina kova tarpe dviejų 
stiprumo.

Jeigu tečiaus dabartinius 
Hamburgo rinkimus palyginti 
su balsavimais, įvykusiais šių 
metų gegužės 4 d., (kuomet buvo 
renkamas reichstagas), tai vaiz
das bus visai kitoks.

| Pirmiausia, " pastebima, kad 
išaiškino, kaipo §įuose įlinkimuose dalyvavo be-

INFLIACTJOS REICHSTA
GAS” .

Pirmiausią, ar tiesa, kad 
Vilniaus kraštas esąs Lietu^ 
vos “širdis”? Ne. Apie 
Vilniaus kraštą niekas taip 
nekalba. Lietuvos “šir
džiai” lyginama dažnai Vil
niaus miestas, bet niekuo
met ne Vilniaus kraštas.

Vienok ir pats Vilnius 
vargiai turi tokia reikšmę 
Lietuvai, kaip širdis gyvam 
organui. Be širdies žmogus 
negalėtų būti gyvas, o Lie
tuva, Štai; jau keletas metų metų gegužės mėuęsio 4 
gyvuoja be Vilniaus; ir - ne d. buvo rinkimai į Vokietijos 
tiktai gyvuoja, bet ir, rodos, parlamentą (reichstagą), ku- 
tolyn eina stipryn. , P’iuose labai didelių laimėjimų 

i turėjo kraštutinės partijos —
Mes manome, kad teisin- nacionalistai ir komunistai, kuo- 

gesnę mintį išreiškė tas as- met socialdemokratams teko pa- 
muo, kuris pasakė, kad ne nesti sunkil? nuostolių. 
Lietuva negali apseiti be T 
Vilniaus, bet Vilnius negali rezultatus i_________________________________ ______
apseiti be Lietuvos! Šitoje f,enk!4! kad. Vokietl<!?i,,ar^na81 veik 100,000 balsuotojų mažiaus 
mintyje yra ir daugiaus vii- reninu. Teiensmon
ties Lietuvai, nes ji reiškia, 
jogei Lietuva vistiek gy
vuos, kad ir lenkai nesugrą
žinu jai josios senąją sosti
nę ! Bet pačių Vilniaus kraš
to gyventojų reikalai vers 
juos eiti prie susijungimo su gine pasekmė to 
Lietuva.

Dabar apie tai, kaip įvy
kinti tą susijungimą.

Apie tai ir Lietuvoje, ir 
Amerikoje yra mažai galvo
ta. Dauguma žmonių įsi
vaizduoja, kad Lietuva tie
siog iš ko nors “gaus” Vil
nių, kaipo dalyką, kuris jai 
priklauso “pagal teisę”; jei
gu gi ji negalės jo gauti ge
rumu, tai ji turės jį “pasiim
ti” jėga.

Praeities patyrimas te- sį prįe naujų reichstago rinki 
čiaus rodo, kad tiek 
mo”, tiek “pasiėmimo” 
tys yra silpnai pamatuotos, 

i Vis didesnis skaičius žmonių 
prieina prie to įsitikinimo, 
kad, jeigu Lietuvai lemta 
atgauti Vilnių, tai tiktai su 
pačių Vilniaus krašto gy
ventojų aktinga parama.

Rusijos kalėji-^zija, delei visų tų reformų sto
vinti moraliu atžvilgiu labai že
mai. Bet čia jie klysta. Pran
cūzai laike didžiojo karo parodė 
tiek dvasinio tvirtumo, kiek 
reta valstybe pasauly. Pagaliau 
tikybos dėstymas mokyklose 
visvien doros nepadalino.

Tinkamas intelektualinis auk
lėjimas stiprina dorą daugiai 
negu kas kita. Juk bažny-

Tas, ką bolševikai vadina savo čios dora yra neigiama. Ji liepia 
“kalėjimais”, yra urvai politi- ne vogt, ne meluot ir t.t. Mo- 
nienis kaliniams kankinti. Juose kykla gi ne tik tą patj sako, bet 
bolševikų teroro aukos yra lai-Į dar išmokina sąžiningai užpel- 
koitiog tokiose sąlygose, kad nyti sau pragyvenimą, užsilai- 
didele dauguma jų gauna džio-tkyti švariai, būti mandagiu, 

drąsiu ir sakyti teisybę vietoj 
melo. O ar tas viskas nėra do
ra? Taigi mokykla gali išau
ginti tinkamus piliečius ir be 
sąžinės arba piroto suvaržymo- 
kuris dabar taip praplitęs Lie
tuvoj- Kad varžymas nėra ge
ras daiktas, paiodo' ne tik šių 
dienų pedagogaĮ,.bet taipgi ir vi
duramžių' štai' šv. Anzelmas 
yra pasakęs." “Jeigu jus paso
dintame!; savo darže mįedĮ ir su- 
veržturnet jį iš visų pusių taip, 
kad jis negaištų tiesti savo ša
kų, ką jus rastumėt po keleto 
metų paliucsfivę Ryšius; šakos 
butų nelygios ir kleivos, ir ar 
tai ne jūsų butų kaltė?”

Lietuvos valdžiai vertėtų pa
galvoti kas gali išeiti iš to jau
nimo- kurio dvasios ir proto 
laisvę jį šiandien varžo, po prie- 

žmonių mate- danga platinimo dorus. Kokiuos 
rialis ir dvasinis stovis. Dabar- ateity piliečius 
tinėse sąlygose tik mokslo ži- Ar ne intelektualiai 
niomis tinkamai 
gali pasekmingai 
ir kitų gerovę.

Teciau ne vien 
praktika parodo, kad dabartinės 
klerikalų valdžios ^auklėjimo 
sistema nėra .tikusi. Kasdiena 
laikraščiuose skaitome apie mo-1 Lietuvos mokykla, 

*, perkėlimus salinti tik einant ta linija, kurią 
prieš religiją, nubrėžė jau kitos kultūringesnės 

reli- už mus tautos. Jos paliuosavo 
kurie auklėjimą nuo bažnyčios kon- 

tikrąji trolės ir intelektualinį bei mo- 
tarp tikę j i- į valinį lavinimą pavedė patiems 

mokytojams.—M. V.

vą arba skorbuta ir miršta arba 
patys sau darosi galą. j

Auklėjimo krizis Lietuvoje
Lietuvos mokykla šand's

Josios
religija santikiuoja taip, kaip 
paskutinioji su literatūrą, isto
rija, geometrija ir t.t. Jeigu 
paklaustų kas iš jų dviejų sto
vi aukščiau* aš neabejodamas 
pasakyčiau, jog dora. Religijos 
pamatas yrą tam/sus, neaiškus 
arba dar geriau sakant fikty
via, tuom tarpu kaip dora re
miasi gyvenimo realybėmis ir 
moksliniais (principais. Reika
lauti, kad religija butų svar
biausia auklėjimo dalis, gali tik
tai tie, kuriems visiškai nerupi 
žmonių apšvieta,

srovių, atstovaujanč'ų senąją i’ 
naująją dvasią pedagogikoj 
Mes čia Amerikoj pi^lebim tik 
dalj to, kas ištikro ded.'.-’i musų 
senajam k aš te.
apie Dr. J. šliupo, 
beri.vių darbuotojo 
iš mokytojų tarpo;
tom apie Mariampolės
zijos

girdim 
<■ garsaus 
r šalinimų 

n es skai- 
gimna- 

į vairius persekiojimus ir 
Bet kaip ne keisti atrody- 

- , J , . A.. ’ x - • negu renkant reichstagą.' To ne- tų šie faktai, vienok jie yra tik
ke, kad Vokietijos socialistai jau veizint, socialdemokratai padi- 

dino savo balsų skaičių, kitų gi 
visų partijų balsų skaičiai su- 
miažėjo. Balsavimo rezultatai bu
vo tokie:

Socialdemokratai gavo 174,- 
522 balsu (gegužės 4 d.—173,- 
587); . '

Demokratai gavo 73,382 balsu 
(geg. 4 d. — 81,514);

Komunistai gavo 78,612 balsu 
(geg. 4 d. —114,364);

Liaudies partija gavo 73,782 
balsu (geg. 4 d. 76,482);

Vokietijos nacionalė^ partija

nešti sunkių nuostolių.
Bolševikų spauda tuos rinki-1 
ii nnrvilHnliio lemnlrl Ir '

“baigią smukti” ir neužilgo vi
sas Vokietijos proletariatas bu
siąs po Maskvos vėliava.

Protaujančiųjų žmonių nuo
monė tečiaus buvo kitokia. Jie 
tvirtino, kad kraštutinių ele
mentų sustiprėjimas yra tiesio- 

finansinio ir 
ekonominio krizio, kurį Vokie
tijoje iššaukė pinigų infliaciją 

j (išleidimas tokios daugybės po
pierinių markių, kad jos visai 
neteko vertės). Jie manė todėl, 
kad, kaip tiktai Vokietija suge
bės stabilizuoti (padaryti pašto- O>avo ^-į bal 
via) savo valiutą ir pramonė 122 004)’ 
ims tvarkytis, tai nacionalistų ir 
komunistų pasisekimams ateis . 
galas. |

Dabar Vokietijos pinigai jau | 
tapo sutvarkyti: įvesta senoji, 
prieškarinė auksinė markė. Pra
monės krizis yra likviduoja
mas. Ir dabar Vokietija rengia-

“gavi- mų. šitie rinkimai duos progos 
vii- pamatyti, kuri nuomonė buvo 

teisingesnė: ar ta nuomonė, kad 
Vokietijos darbininkai galutinai 
pateko po bolševizmo Įtaka ir 
kad Vokietija eina prie bolševi
kiško perversmo — ar ta nuo
monė, kad komunistų, lygiai 
kaip ir nacionalistų, sustiprėji
mas Vokietijoje buvo tiktai lai
kinas liguistas reiškinys, nelem
tosios infliacijos rezultatas.

Gruodžio 7 d. į šitą klausimą 
bus duotas atsakymas. Jisai bus Į 
galima suprasti, ’ žinant, kokių

Čia mes negvildensime, 
kokiu bildu vilniečiai gali 
prisidėti prie to, kad Vil
nius susijungtų su Lietuva, pasekmių davė gegužės 4 d. rin- 
Aišku tečiaus viena, kad be 
jų pritarimo, o dar labiaus 
prieš jų norą, Vilnius neda
li patapti Lietuvos dalini; 
apie tai ir svajoti neverta.

Kaip butų tečiaus, jeigu 
vieną gražią dieną vilniečiai 
pasakytų: “Mes norime de-Į Vokiečių nacionalė partija ga- 
tis prie Lietuvos, bet tiktai vo 5,718,543 balsus ir 106 atsto
tąja sąlyga, kad musų kraš- VU8j 
tui butų suteikta autonomi
ja, panašiai kaip Klaipėdos 
kraštui?” /
sitikime Lietuva turėtų at- kai) gavo 2,700,447 vai. ir 44 at
sakyti jiems:
laujate autonomijos, tai pa
sikarkite — tegu jus valdo 
ponas Želigovskis!?”

Ne, Lietuva šitaip atsa- vus; 
kyti negalėtų. Ir ji taip ne-' 
atsakytų. Nes yra genaus 
Vilnius su autonomija, negu 
visai be Vilniaus!

kiniai, štai jos:
Einant nuo tiesinės į kairę, j- 

vairių partijų jėgos tuose rinki
muose pasireiškė taip:

Nacional-socialistai (fašistai) 
gavo 1,924,018 balsų ir 32 atsto
vu;

Vokiečių socialė partija gavo 
337,943 balsus ir 4 atstovus;

Ūkio partija (žemvaldžiai) 
gavo 1,265,074 bal. ir 15 atsto-

Ar šitokiame at-| Liaudies partija (pranioninin-

“Jeigu reika- stovus; ,
Bavarijos liaudies partija ga

vo 946,649 bal. ir 16 atstovų;
i Centras (katalikų pulti j a) 
'gavo 3,921,206 bal. ir 65 atsto-

giname Vilniaus kraštą, 
kaipo Lietuvos širdį ir so* 
stinę, tai tenais kitaip ir 
negali būti, kaip tiktai 
Lietuvos širdis, o ne auto
nomija kokia. Klaipėda 
tai yra kitus faktas, o Vil
nius yra kitas. Jeigu te
nai sąlygas statytų lietu
viams, tai tik liurbiams- 
yeršiams gali (tokias) są
lygas statyti, o ne Lietu?1 patriotai ir buržujai” susi- ge turėjo daugiausia 
vai. Lenkai sulaužė tai? tarę neduoti komunistų par
ką. * Jie teriojo mus tau- tijai*vesti rinkimų kampa- 

Jie turi niją. Tuo gi tarpu Vokieti-

Demokratai gavo 1,658,076 
bal. ir 28 atstdvus;

Socialdemokratai gavo 6,014,- 
372 bal. ir 100 atstovų;

Komunistai gavo 3,746,643 
balsus ir 62.atstovu.

Nacionalistų partija, kaip mu
kia, kad Vokietijos “spcįąL tome, tame “infliacijos reichsta- 

atstovų, 
nors balsų ji buvo gavusi ma
žiaus už socialdemokratus. Tas 
prieštaravimas išsiaiškina tuo, 
kad prie nacionalės partijos pri
sidėjo keletas atstovų iš mažes-

Bolševikų agitatoriai rė-

tą per- amžius.
sugrąžinti vįską ir atly-ljos spaudoje spalių 25 d

(geg. 4 d.—

partijaTautinė (fašistinė) 
^avo 13,412 bal. (geg. 
37, z 57);

Centras (katalikai) 
568 bal. (geg. 4 d.—9,612) ; ,

Nepriklausomieji gavo 1,631 
bai. (geg. 4 d.—3,206).

Dalyvavo linkimuose da ir 
įvairios smulkios grupės —nuo
mininkų, amatininkų ir t. t. Jos 
surinko po keletą tūkstančių 
balsų ir pravedė keletą atstovų. 
Tie atstovai- veikiausia eis iš
vien su socialdemokratais arba 
su demokratais.

Naujamjam Hamburgo seime 
socialdemokratai turės 53 atsto
vus, demokratai 21, centras 2, 
antetininkai2, nuomininkai 2, 
butų ieškotojai (irgi jpairtija!) 
1. Iš šitų grupių tur-but susida
rys valdžia.

Prieš tuos atstovus stovi 23 
liaudies partijos atstovai, 4 fa
šistai, 24 komunistai, 28 nacio
nalistai.

Palyginimas dabar įvykusiųjų 
rinkimų Hamburge su balsavi
mais gegužės mėn. 4 d. rodo, 
kad sustiprėjo vien tiktai social
demokratų partija. Skaudžiau
sių nuostolių turėjo fašistiniai 
nacionalistai, netekusieji dviejų 
trečdalių balsų; paskui komli- 
nistai, kurie pralaimėjo 35,000 
balsų (arba apie 30 nuošimčių), 
ir nacionalistai, prakišusieji 31,- 
000 balsų (arba 25 nuošimčius).

Pora dienų atgal mes minėjo
me apie rinkimus Vokietijos pro
vincijoje, Anhalte, kur taip pat 
vienintėlė laimėtoja buvo social
demokratų partija, o pralaimė
tojai buvo nacionalistai ir komu
nistai.

Iš tų faktų matyt, kad Vokie
tijos žmonės jaii ėmė atsipeikėt. 
Gruodžio 7 dieną bus “žėląbos” 
diena, atžagareiviams, naciona
listams ir jų prielipui —komu
nistams.

gavo

DRĄSUS MELAS

“Maskvos ‘Izvestija’ paduo
da, kiek yra politinių kalinių 
Sovietų Sąjungos kalėjimuo
se. Jų priskaitoma tik pusant
ro tūkstančio visoj Sovietų 
Respublikoj.”

paviršius, 
giliau- 
mestoji musų mokyklom siste
ma yra visai svetima musų lai
kams ir musų tautai.

Toji auklėjimo sistema, jei
gu ją taip galima pavadinti, yra 
labai paini išnagrinėti, nes ten
ka imti domėn ne tik tuos neva 
mokslinius pagrindus- ant ku
rių ji stovi, bet ir visus išsisu
kinėjimus', dažnai prieštarau
jančius pačiai sistemai. Bend
rai imant musų krikščioniški 
pedagogai ir politikieriai sten- 
g'Msi sutaikinti natūralius reiš
kinius su stebuklais; intelek
tualinį lavinimą su proto var
žymu. Savo sistemą jie remia 
šiais punktais; 1) Religija turi 
būti svarbiausia auklėjimo da- 

i lis — centras, 2) lavinimas do
roj yra negalimas be religijos 
dėstymo. *

Šitie du dalykai ant popierių 
atrodo ne taip jau labai kenks
mingi auklėjim/ui. Bet kuomet 
valdžia juo* ima taikinti gyve
nime, taip kaip ir kiekvieną iš
leistą įstatymą, tų dviejų punk
tų pragaištingumas pilniausiai 
iškila aikštėn. Bet pirma negu 
eiti toliau, pažiūrėkim- kiek yra 
teisingas klerikalų reikalavi
mas, kad religija užimtų viso 
auklėjimo centrą. Kaip žino
me, religijos uždavinys yra ren
gti žmones pomirtiniam) gyveni
mui. Ir ištikro, viduramžiuose 
visos mokyklos beveik ir buvo 
tam tveriamos, kad palengvi
nus dūšios kelionę į aną pasau
lį. Bet šiandien laikaj persi
mainė. Mokyklos tarnauja vals
tybei; žmonėmis. Jos uždavinys 
yra prirengti žmogų taip, kad 
jisai galėtų užsipelnyti duoną ir 
užlaikyti savo šeimyną; kad ji
sai butų naudingas tai draugi
jai, kurioj jis gyvena. Ištikro- 
visuomenė, kurioj religinis auk
lėjimas užimtų mokyklose pir
mąją vietą, gyventų taip var
gingai, kaip ir musų tėvai ke
lius šimtus metų atgal.

| Antras klaidingas tikrinimas, 
jog mokinimas doros nėra gali
mas be religijos pamokų. Ne
mažai yra lietuvių paprastų 
žmonelių ir inteligentų, kurie 

(negali numatyti skirtumo tarp 
doros ir religijos. Jie mano, 
kad tie du dalykai sutampa ir ne 
gali būti išskiriami. Tuomiar 
pasinaudoja visokie nesąžiningi 
politikieriai- kuriems tikras tau
tos išauklėjimas kuoma|iausiai 
įlipi. Dorą jį’ religija taip ski
riasi viena nuo kitos, kaip lai
vas nuo rašalinės. Pirmoji yra 
musų* pareigos link kitų žmo
nių, antroji i;įnkinys tikėjimų 
apie Dievą. Dora vadinasi tokia 
mintis arba veiksmas, kurs pa
gerina, patobulino žmonių gyve
nimą. Religiją gi sudaro neaiš
kų, prieštaraujančių sau ir mo
kslui idėjų rinkinys. Dora su

Krizio esmė gludi
Dabartinė kr.-dem. pri-

apsiginklave •» 
kovoti už savo

teorija, bet ir

mes turėsim? 
kreivus ir 

neišvystytus,? Musų tautos re
generacija yra galima tik per 
mokyklas. Bet mokykla bus tik
tai tuomet verto savo pašauki
mo, kuomet ji taps paliuosuota 
nuo dabartinių pančių. Ir šis 
krizis, kurį dabar pergyvena 

, galima pra-
kytojų atleidimus, 
už nusižengimą 
Valdžia draudžia “įžeisti 
giją, bet giria tuos, 
skriaudžia ir iškraipo 
mokslą.* Kadangi 
mo ir mokslo tęsėsi nuolatiniai 
konfliktai, tat neįžeidimas reli
gijos priveda prie suvaržymo 
mokslinių tyrinėjimų ir paties 
proto — to svarbiausio civiliza
cijos faktoriaus. . Auklėjimas 
katalikiškos doros moksleiviuo
se privedė prie to, kad mokyk
lose pasidarė tiesiog nepaken
čiama dvasia.
auklėtojai pasidarė 
netolerantai- susiskaldę Į prie
šingas grupes ir t.t. Tikybos 
mokytojas šnipinėja savo kole
gas ir klasės .akyse smerkia 
tuosius, kujie nesilaiko pamo
kose Romos dogmų. Tokia pa
dėtis nieko gero mums nežada. 
Yra sunku suprasti kodėl baž
nyčiai, o per jų ir Romai yra 
duodama tokia diktariška galia 
mjusų mokyklose, kurios gami
na ateities veikėjus ir piliečius. 
Argi musų švietėjai nežino, 
kad bažnyčia per amžius prie-, 
šinosbir dabar dar tebesipriešina 
kiekvienam progresui? .Juk ji 
yra tik tormozas musų tautos 
apšvietai, o ne kas kita, šian
dien lietuvių švietimo įstaigos 
virto chaotiniu apkarpyto moks
lo, prietarų ir politikos mišiniu.

Desperatingai kovodami už 
religijos pirmenybę mokyklose, 
klerikalai nenori atsisukti ir pa
žiūrėti' jog patsai gyvenimas 
yra nusistatęs prieš juos. Jie 
nesulaikė progreso ir kiekvie
nam svarbesniam susirėmime 
prklaimėjo. Kovą už’ mokyklos 
kontrolę Lietuvoje jie irgi tu
rės pralaimėti; nes jų ginklai 
paseno ir surūdijo.

Įvairenybės
Puslaukinių tautų telegrafas.

['T”j Puslaukinės negru tau
telės Afrikoje vartoja gan to-

bartinio auklėjimo krizio, pa
žangieji siūlo paliuosuoti mo
kyklą nuo bažnytinės kontrolės 
ir leisti mokslui nevaržomai vys
tytis, kaip tai daroma visose 
kultūringose šalyse. Tikyba tu
rėtų būti išimta iš mokyklos 
sienų ir palikta šeimai ir baž
nyčiai. šitie siūlymai yra pa
remti geriausiais pedagogijos 
žinovais. Naujesnieji autoritetai 
stovi už tikybos prašalinimą iš 
mokyklos kas jau ir yrą jvyk- 
dinta Amerikoj, Prancūzijoj, 
Anglijoj ir kitur. Dora gali 
būti skelbiama nepriklausomai 
nuo religijos, Tiesa, klerikalai 
mėgsta prikaišioti- jog Prancu-

ne kas 
gyvulio 
ant tri- 
Bugno 

60
o ar-

Moksleiviai ir jų bulių priemįonę tarpusavio susi- 
didžiausi žinojimo — būgną, apie kurį 

dauguma lankiusių Afriką šiaip 
rašo: “būriai vyrų nuo anksty
bo ryto iki gilaus vidurnakčio 
pakaitomis po kelis kartus tvo
ja dideliais vėzdais į gan primi
tyvų būgną, kuris yia 
kita, kaip kokio nors 
išdžiuvusi oda, ištempta 
jų i žemę įkaltų kuolų,
garsas kurtus ir girdimas 
anglų mylių apylinkėje, 
čiau priėjus tiek tvirtas 
europiečio neįgudusi ausis gali 
sprogti kartu su diafragma.” 
Būgno garsas vienodai supran
tamas visų negrų tautelių ne
žiūrint net į skirtingą jų kalbą, 
kai tuo pačiu lieka nesuvokia
mas europiečiui. Būgno pagal
ba negrai siunčia toliau vieti
nes naujienas, lygiai kaip ir ki
to būgno perduotas.

Labai Įdomų atsitikimą papa
sakoja vienas britų muzėjaus 
paleologas, kapitonas GazeL 
den, kuris išgyveno du metu vi
durinėje Afrikoje samdydamas 
negmis kariuomenėn. Janj te
ko gyventi Niger provincijoje, 
kurioje • priskaitoma j 200,000 
gyventojų labai žemos kultūros. 
Nepaliaująs kurtus būgno gar
sas pradėjo jam veikti i nervus. 
Kartą kapitonas ryte išgirdo 
nepaprastai daug kalbant savo 
naujokus.
“didelis laivas balto 
nugrimzdo. Daug baltų 
nių paskendo.” Tuokart 
tonas netikėjo, tačiau po 
dienų gavo telegramą, 
“Luzitanijos” žuvimą. ’ 
gruma susivėlino 
nom4 dėl linijos netvarkos, 
pitonas' pradėjo klausinėti savo 
naujokų, iš kur jie sužinojo a- 
pie laivo žuvimą ir po ilgų ka- 
mįantinėjin^ų patyrė, kad žinia 
buvo paduota iŠ Kairo |bugna 
pagalba ir tokiu budu ėjo toliau 
nenustodama prasmės. Kz. Ob,

Iš jų sužinojo, kad 
žmogaus 

žmo- 
kapi- 
trijų 
apie 

Tele- 
keliom die- 

Kh-
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Reiškiasi didesnis 
veikimas

Pereitame “LSS žinių” nume
ryje drg. J. G. iš Brooklyno pra
neša, kad ten draugai planuoja 
platesnį ir didesnį veikimą. Rei
kia pasveikinti draugus brook- 
lyniečius, kad jie pirmutiniai ši 
rudenį pakėlė savo balsą. Toks 
draugų brooklyniečių nusistaty
mas paragins ir kitų kolonijų 
musų draugus prie smarkesnio 
veikimo-

Taip ir reikia, draugai!
Musų Sąjungoje1 nuolat 

būti kas nors veikiama. Jei 
noje kolonijoje draugai negali 
daug veikti arba stoka labiau 
prasilavinusių draugų,' tai jie 
gali pasikviesti iš kitų kolonijų 
ir darbas bus dirbamas toliau.

Drg. J. G. užsimena dar apie 
labai svarbų dalyką — narių sa
vitarpinį lavinimosi. Tai puikus 
dalykas. Pagilinti socialistinį 
žinojimą visuomet yra geru da
lyku. Kiekvienas musų sąjun- 
gietis turi gerai pažinti socia
lizmo teoriją. Suprantama, pa
matiniai visą socializmo teoriją

turi 
rie

Jei kokioje kuopoje 
veikti ar 
nors jau 
pranešti

kiek mus reikia žinoti, mes tai 
galime atsiekti, jei tik pas musų 
draugus bus noras.

Dar vienas svarbus dalykas— 
musų kuopiečiai tankiau turi 
rašinėti ir į savo organa—“LSS. 
Žinias“.
yra kas nors sumanyta 
jau veikiama arba kas 
nuveikta, tuojau reikia 
į organą. Tas yra naudinga ki
tiems draugams. Skaitydami to
kius pranešimus visur drau- 
uiii pradeda ft-alvoti apie didesnį 
veikiniii ir lavinimosi.

kiekvienas musų draugas skai
tytų Naujienas. Tas būtinai rei
kia daryti. Socialistai negali 
gauti jokio dvasinio peno skai
tydami Laisvę ar kitą komunis
tų arba klerikalų laikraštį. Pa
likite tuos laikraščius jiems 
tiems. Jie juos leidžia, lai 
sau juos ir skaito.

| Mi

lyti savo laikraščius ir turime 
platinti juos. Musų socialistinė 
spauda yra labai didelis ginklas 
nuo visų musų priešų- Taipgi 
yra didelis apsišvietimo Įran
kis. Darbininkai įkaitydami 
socialistinius laikraščius, ypač 
tokius kaip Naujienos, įgauna 
daug apšvietimo Skaitykim 
Naujienas ir raginkim, kad ir vi
si musų draugai skaitytų.

Anglijos Darbiečiu 
nuveikti darbai

i»..rbo Partija Anglijoje turė
jo valdžią savo rankose tik de
vynis mėnesius. Per tuos devy
nis mėnesius, darbiečiai padarė 
labai daug Anglijos darbinin
kams. Kuomet liberalai ir kon- 

i. rvatoriai pradėjo užsipuldinėti 
ant darbiečiu už padarytą sutar
tį su Rusija ir už nubaudimą ko
munisto redaktoriaus, tai dar- 
biečių valdžia paskelbė naujus 
rinkimus.

Šiuose rinkimuose daugely vie
tų liberaliu su konservatoriais

susijungė, tuo budu darbiečiai 
mažiau tegalėjo išrinkti atstovų 
j parlamentą. Proporeionaliai, 
Darbiečiai gavo apie penkis im
liomis balsų. Bet kuomet rinki
mų sistemą nėra tobula, tai jie 
negavo tiek atstovų, kiek jiems 
ištiesų prigulėjo.

Štai ką Darbiečiai per devynis 
mėnesius yra padarę:

1. Jie parodė, kad darbininkai 
moka valdyti šalį ir geriau negu 
lordai ir markizai-,

2. Jie pašalino pavojų gresian
čiam pasauliniam karui.

3. Priimtas pamatinis įstaty
mas aprūpinti darbininkus šva
riais, jaukiais ir sveikais butais.

4. Sumažinta muitai valgo
miems produktams; sumažinta 
kelioms dešimtims milionų mo
kesčių darbininkams.

5. Padidinta ' pašalpa bedar
biams ir nusenusiems darbinin
kams. - j

6. Atgaivinta darbininkų ko
mitetai, kurie tvarkys algų klau
simą, ypač žemės ūkio darbinin
kams.

Tuo pačiu laiku, kuomet Dar
bo Partija turėjo atiduoti daug 
jėgų krašto valdymui, ji yra žy
miai padidinusi savo narių skai
čių.

Partijos vardas pakilo. Didelis 
skaičius darbo inteligentijos yra 
Įstoję partijom

Darbiečiai gan pilnai pasigir
ti, kad jie mokės gerai valdyti 
šalį. Jų rekordas, pasiliks vi
suomet nesumuštas. Tik komu
nistai gali sau kaip jiems patin
ka plepėti, bet jų plepalai netu
ri pagrindo. Protingi darbinin
kai mato, kad Anglijoje tiktai 
darbininkai gali tinkamai ir ge
rai valdyti šalį. .

Kuomet Įvyko Anglijoje mu- 
nicipaliniui rinkimai lapkričio 2 
dieną šių metų, tai Darbiečiai 
laimėjo apie milioną balsų. Dar
bo Partija laimjėjo dvidešimtį 
daugiau vietų. Konservatoriai 
laimėjo aštuones, o liberalai 
pralaimėjo dvidešimt keturias 
vietas.

Anglijoje dabar bus dvi parti-

niuku partija.— Azy

Moteris ir jos dabartinė 
padėtis

Nuo seniausių žmonijos isto
rijos laikų? išskiriant tik neku- 
riose šalyse buvusį matriarcha
tą- kur moteriš turėjo žymesnę 
socialę (visuomeninę) rolę, ma
tome moterį pavergtą ir netu
rinčią lygių teisių su vyrais. 
Jos toks pavergimas rišamas 
su nuosavybes atsiradimu1 Jr 
karų išsiplėtojimu. Vyrai tarp 
kito karo, grobio pavergdavo ir 
moteris ir jos buvo karių-vyrų 
privatinė nuosavybė. Tuo vy
ras padėjo pamatą pamatinei 
moterį priklausomybei. . Mote
ris buvo jiems geriausioji dar
bo pajėga. Vyras turėdavo tuo
met pelnomai — apsaugojamą- 
jį darbą, o moteriai buvo palik
ta namų ruoša, ūkio darbas. Jos 
darbas siekė tik siaurai apribo
tą akiratį, kuomet vyro namai, 
anot patarlės, buvo visas pa
saulis. (Iš čia ir kilus žinoma 
patarlė: Pasaulis — vyro na
mai, namai — moters pasaulis).

Vyras, saugodamas moterį, 
kada ji būdavo nėščia ar penė- 

1 davo kūdikį- ir irupindamasis 
bendrais savo, tuokart ir mote
riškės reikalais, skaitė moterį 
savo privatine nuosavybe. Nors 
jis ir ją gerbdavo, bet ne kaipo 
moterg tik kaipo nepamainomą 

i darbo jėgą. Primityvis gamy
bos būdas buvo labai neproduk
tingas j r moteris visuomet pra- 

> versdavo išdirbimu įvairių šei
mynai reikalingų reikmenų. 
Vyras — šeimynos galva veik 
visuomet būdavo karuose, o mo- 

i teris turėjo rūpintis šeima, ti
kiu ir nebuvo tokios jėgos, ku
ri galėtų ją pamainyti. Ir tuo 
tarpu ji neturėjo jokių teisių- ji 
turėjo tik prievolės.

Vyras liko moters ponu. Ir 
šitas paprotys virto nepajudi
namu gyvenimo principu. Kad 
pateisinus šį mioterš pavergimą 
ir padarius jį oficijaliai teisėtu, 
buvo bandoma pridengti gražia 
»r lengvute kalba apie “išmin
tingą namų šeimininkę.” t. y. 
kas jau buvo gyveninio faktu, 
užmaskuot sentimentakškumu. 
Ir ko. neišglavota: ir Dievas ją 
tokia sutvėręs, ir ji negalinti 
daugiau nieko dirbti,'kaip prie 
pečiaus sėdėti, vaikus daboti ir 
po namus ruoštis. Visos tos 
kalbos, kad moters prigimtis y- 
ra silpna ir nuodėminga, kad 
jos kenkiančios žmogaus išga
nymui, todėl nuo jų reikią ša
lintis ir tt. ką skelbia Įvairios 
tikybos, viskas 4a|s buvo tam, 
kad 'įrtodytį,” jog1 moteris yra 
tik vyro vergė.

O tasai moters pavergimas ir 
buvo pamatinė priežasits mo
ters atsilikimo ir silpnumo išti
sų amžių bėgyje.. Ištisų amžių 
bėgyje j moterį žiūrėta kaipo Į 
įrankį ir visur stengtasi jų auk
lėti vienšališkąi ir vienam tiks
lui, būtent: prirengti ją tinka
ma namų šeimininke, darbui 
šeimoje, o visą namų apsaugą 
ir atsakomybę pavesdavo vyrui. 
Vynas turėjo rūpintis visomis 
moters, kaipo silpnesnės, globo
jimu.

Bet mes, sulyginę dabartinę 
moters padėtį ir tuometinę, ra
sime didžiausią skirtumą. Tuo
metinę kuklią moters šeiminin
kės padėtį pateisina ekonomi
nės sąlygos. Bet dabar, kada 
yra griežtai atsimainę ekono
minės sąlygos, gamybos sutvar
kymas, iškito ir vyro bei mo
ters šeimoje ir pačiame visuo
meniniame ir ekonominiame gy
venime.

Motors ekonmnniės sayy.s to- 
yy bes pradžią mes randame ta
da, kada suužė pirmoji garo ma
šina. Garo mašina yra moters 
išliiiosuotoj a. toje prasmėje, 
Kad davė galimybes moteriai ir 
pačiai savystoviai dirbti ir gy
venti. Juo mašinos tobulėja, 
juo labiau atitraukia moterį 
nuo šeimyninio idilinio gyveni
mo, daugiau atitraukia ją nuo 
įvairių šeimyniško .darbo šakų, 
nes jos namų dirbiniai negali 
konkuruoti (lenktyniuoti) su 
geresniais ir pigesniais fabrikų 
gaminiais. Gal tas netuip aiš
kiai pastebima Lietuvoj, nes čia 
pramonė labai menka, bet pra
moningose šalyse (pav. A’meri- 
koje)vtas labai ryšku. Taip pra
monės 'išsivystymas griežtai 
griauna senovinę moters šeimo
je ekonominę padėtį. Bet iš 
pusės toji pat 
janti 'gamyba duoda 
galimybės apsireikšti 
meniniame gyvenime.

Tokiu budu mažėjant moters 
darbui daugelyje ūkio darbo ša
kų, nes tai pavaduoja fabriku, 
turtinga moteris įgavo daugiau 
laisvo laiko ir tą laikų sunau
doja savo smagumams (kartais 
rimtam lavinimosi darbui). Ga
lima bendrai pasakyti, kad ji pa
virto vyrui ištaigos \ objektu 
(daiktu).

Gi žemesniųjų luomų mote
ris, dėl įvykusio ekonominio 
pejjve/rsmo, (turėjo Ieškoti kitų 
šaltinių, kad išsilaikius gyve
nimo kovoj. Todėl pradėjo im
tis net ir atskirų profesijų (mo
kytojauti, ligonis slaugyti ir k.) 
ir griebėsi tų priemonės šalių, 
gurios joms buvo prieinamos ir 
įveikiamos. Darbo klasės mo
ters buvo atvestos visai j naujo

tobulė- 
moteriai 

ir visuo-

Šihur^s m.

Proletaras
čia ne bakūžė, čia ne dvaras, 
čia ne užburti rožių krūmai, 
čia neiškyla drąsus ąras 
čia ne auksuoti deivių ruimai.

čia tik mašinų veržias garas 
nors aplink skaistu — saldumai, 
čia tik prislėgtas proletaras 
ir jo jaunystę kerta durnai.

čia gi susmuktų linksmas dvaras, 
tik pelėsiai, nešvarumai —

čio n.u gyvena proletaras
ir x padanges siekia durnai.

» čia ne bakūžė, čia ne dvaras,
čia tik mašinų margas ratas, 
čia gi tarp gratų proletaras^

' baigia prikaltas savo sveikatą.
1923-Xl-2.

Chomeriki, narys Centralinio 
Komiteto Gruzijos Socialdemo
kratų.

DžUGELI, narys Centralinio 
Komiteto Gruzijos Socialdemo
kratų, Jis iki 1917 metų buvo 
bolševikas, organizatorius ir va
das nacionalinės Gruzijos armi
jos.

Achikvišili, narys Centralinio 
Komiteto Gruzijos Socialdemo
kratų . Buvęs Tifliso miešto, 
galva.

PATAVA, narys Centraliiifo 
Komiteto Gruzijos Socialdemo
kratų.' ' •

ČŠEIDŽE, buvęs atstovas Ru
sijos Durnoje, Batumo Komiteto 
Gruzijos Socialdemokratijos na
rys,

SALUKVADZE, 
komiteto Gruzijos 
kratų.

CENTERADZE, 
tralinio Komiteto
cialdemokratų. Jis buvo bolševi 
kų ištremtas, bet vėliau buvo 
sugryžęs dėl partijos darbo.

Tie visi sušaudyti draugai jau 
senai sėdėjo bolševikų kalėjime. 
Kuomet atėjo sukilimas, bolše
vikai išvilko juos iš kalėjimo ir 
sušaudė. Istorija ‘dar tokių atsi
tikimų nežino. Tik Rusijos bol
ševikai gali tokiais savo darbais 
“pasigirti“. Tiktai Rusijos bol
ševikai gali, tokiais darbais “pa
sižymėti”.

pirmininkas 
Socialdemo-

narys Cen-
Gruzijos So-

gi priguli prie Socialistų Parti
jos, konvencija. Konvencijoj 
dalyvavo 50 delegatų. Svar
biausi nutarimai: Italų Sočiai 
Estų Federacija iki šiol turėjo 
savaitinį laikrašti,' dabar tą 
laikraštį leis du syk i savaitę, 
O 1926 metais tą patį laikraš
tį pradės išleidinėti kasdien. 
Federacija turi Chicagoje na
mą. Nutarė, kad tas namas bu
tų kontrolėje Federacijos.

Priimtos kelios rezoliucijos: 
Prieš pasmerkimą mirtimi Sac- 
co ir Vanzettj. Prieš persekio
jimų socialistų Italijoj. Prieš 
siautimo reakcijos tarpe Peter
sono streikierių. Ir pasveikini
mas Debsui.

Italų Federacija > yra skait
linga nariais ir energingai vei
kia organizuodami italų darbi
ninkus.

darbo sritį — į fabriką, į pra
monę. Ir čia jos pasirodė dide
lės vyrams konkurentės, nes 
padidino bedarbių armiją ir da
vė galimybės kapitalistams nu
mušti darbininkams uždarbį.

Tokiu budu mašina sugriovė

tuojau darodė. 
išsiliuo- kad nužudymas fašistų policis- 
pąteko to, taipgi yra darbai girtų fašis- 
Dabar tų.

Iš vi&ų dalių Italijos ateina

RINKIMAI JUNGTINĖSE
VALSTIJOSE

šį metą rinkimai Jungtinėse 
Valstijose sujudino visą šalį. 
Nors respublikonai laimėjo, bet 
užtat jie turėjo išpilti penkioli- 
ką milijonų dolerių ir nusipirk
ti sau vietas.

ir jų laikraščiai platinasi. Buvo 
padarytas specialis vajus tų so
cialistinių laikraščių užrašinė- 
jimo. Bet gauja girtų fašistų, 
rugsėjo 12 dieną, nužudė fašistų 
policistą, Ir tą kaltę norėjo už
mesti socialistams. Mat, fašis-

darbo klasės pirmykštę darbo tai norėjo nuplauti ąavo dėmę 
sritį, jos darbas perėjo iš šei- už nužudymą socialisto Mątteo- 
mps į visuomenę, sulygino vy- tti. Bet fašistams tas nepasise- 
rą ir moterį ekonominėj srityj. k,ė, socialistai

Bet moteris dalinai 
savusi iš vyro globos, 
kapitalizmo Įverguvėn.
darbininkas vyras ir moteris y- 
ra I 
to paties kapitalistinio sutvar
kymo, todėl jie privalo bendrai daugina savo narių skaičių. Pa- 
ir kovoti. Galutinas moters iš- < • - - • -'*•
siliuosavimas įvyks tik darbo į- Įįsįų partijose, nes mat, tos par- 
rankius suvisuomeninus, t. y- tijos norėjo susijungti į daiktą, 

[bet nepavyko. Tuomet abidvi 
I .1 ♦ • 1 •• • ^^—1 ~

lygys drapgai, skriaudžiami į džiuginančios žinios, kad. socia
listų organizacijos labai sparčiai

sidaugino narių abiejuose socia-

MEKSIKA

raukius suvisuomeninus,

Darbininką, vyrą ar moterį,'partijos pradėjo smarkiai agi- 
kapitalizmas lygiai smaugia ir tuoti už savo partiją, tuo budu 
juodu abu turi būti suinte- i abidvi pasidaugino narių skai- 
suoti tos tvarkos nuvertimu ir čiumi. Bet abidvi socialistų par- 
ųukurimu laimingesnės ateities- tijos atmetė komunistų pasiuly- 
Tai privalo turėti omenyje'sudaryti parlamente “rump 
kiekviena darbininkė moteris ir1 parlamentą“, vien tiktai dėl agi- 
darbininkas vyras ir bendroje tacijos skleidimo. .
kovoje su išnaudotojais jie abu t Socialistai surengė daug dide- 
turi derinti savo žingsnius.

J. Laputaitė. čiodami 60 metų
(“žiežirba“)

Tarptautinis frontas
AUSTRIJA

lių masinių susirinkimų apvaikš- 
sukaktuvių 

nuo įsikūrimo Pirmo Socialistų 
Internacionalo.

Italijoj rinkimuose socialistai 
remia tą kandidatą, kuris eina 
prieš fašistus. Tuo budu pas
kutiniuose rinkimuose fašistai 
daugely vietų pralaimėjo.

Pereitą birželio mėnesį Social
demokratų Partija turėjo pilnai 
užsimokėjusių narių 566,124. į 
metus laiko partijos narių skai
čius užaugo 51,851. Nuo partijos 
buvo daug narių atsisakę laike 
didelio finansinio krizio h* eko-' 
nomines suirutes. Kaip tik už-| 
augo partijoj narių' skaičius, 5 . 
tuojau prasidėjo smarkiau negj^r„^vuo į 
ti ir apsišvietimo srityje. Vy
riausių partijos laikraštis “Xr- 
bciter-Zeitung”, m;etai laiko at
gal turėjo 20,400 skaitytojų, o 
dabar jau turi 111,400 skaityto
jų. Kiti partijos organai taipgi 
labiau išsiplatino. Viso partijos 
laikraščių yra išpįatinama 6(^6,-1 
000. O kuomet dar pridėti pjro- ■ 
tęsinių sąjungų spaudą, kuri 
yra taipgi socialistine, tai pasi
daro viso 2,000,000 socialistinių 
laikraščių skaitytojų. Partijos 
knygų leidimo įstaiga Vienoje 
per vienus tiktai metus ] 
48 įvairaus turinio knygas. Tų.
Jcnygų per metus išparduota L , . ... , ,
180,000. Lekcijų į metus laiko 
buvo perskaityta 1,442. Jaunų 
socialistų organizacija surengė 
17,189 visokių parengimų į tuos 
jų parengimus ' atsilankė 624,-į 
751 asmenų. Dailės Biuras Vie-: 
noje, kuris yra užlaikomas dar-, 
bildukų, turėjo 921 teatrini per- r statymų, žmonių i tuos darbiAos 
ninku perstatymus atsilankė Jlrae w 
354,259. Buvo surengta 20 dide
lių koncertų Darbininkų Simfo
nijos orkestros.

ČECHOSLOVAKIJA

Mek
sikoje tapo išrinktas preziden
tu socialistas -generolas Phi- 
tarco Elies CALLES. Jis nese
nai važinėjosi Europoje, — 
studijavo ten darbininkų padė
tį. Kelios dienos atgal gr$dąi 
mas Meksikon viešėjo ir Jung
tinėse Valstijose, čia darbinin
kai—socialistai jam kėlė dide
les ovacijas. Ne\v Yorke jam 
buvo surengtos didelės prakal
bos. JiS labai dėkojo Jungti
nių Valstijų socialistams už to
kį gražų jo sutikimą ir suren
gimą jam prakalbų.

Jo pasveikinimui drg. M. 
Hillųuit pasakė kalbą, tekan
čiame LSS. Žinių numery pa
duosime turinį tos kalbos.

Visi protingi darbininkai 
džiaugiasi, kad Meksikoj tapo 
išrinktas socialistas preziden
tu. Tikisi, kad ir karas tarpe 
Jungtinių Valstijų ir Meksikos 
dabar busi prašalintas. () socia
listams tai yra tikras laimėji
mas.

Paskutiniais rinkimais

Darbininkai, kurie rėmė La 
Follette ir Wheelerį, surinko 
api£ penkis milionus balsų; tiek 
pat, kaip ir Anglijos Darbiečiai. 
Reiškia, kad Jungtinių Valstijų 
darbininkai dabar jau žino, kad 
jie turi jėgų.

Dabar tiktai reikia, kad visi 
organizuoti darbininkai sudary
tų savo Darbo Partiją ir stotų į 
kovą su kapitalistų partijomis 
visu smarkumu.

• 'Reikia pažymėti, kad į Kon
gresą šįmet pateko du socialis
tai: Bergeris iš Wisconsin ir La 
Guardia iš New Yorko.

Tai dar pirmu sykiu Jungti
nių Valstijų istorijoje bus du 
socialistai Kongrese.

Iš Lietuvos S.-D. Partijos 
gyvenimo

— X-5 d. įvyko 
S. D. P. org. su- 
N u tarta 

kuriame

ITAIJJA

Pragos laikraštis Socialdemo
kratas pažymi, kad paskutiniuo
se rinkimuose Ash mieste, kur 

įbuvo didžiausi tvirtovė komu- 
Įnistų, socialdemokratai šįmet 
į>'«-vo -vii-sų. Per kelioliktu tnene- 

’ L nei so
cialistų organizacijos; Maskvos 
agentai darė visas pastangas, 
Kad socialistus visai išnaikinus: 
Bet dabar, kuomet darbininkai 
labiau atsipeikėjo nuo komunis
tinio mulkinimo, socialistai vėl 
gavo viršų. Socialistai tuojau 

(cinai atgaivino savo organizaci
ją ir dar gavo daug naujų narių 
ir socialistinė propaganda dabar 
čionai eina visu smarkumu. So
cialistai tame mieste gavo 2,260 
balsų ir išrinko savo 8 atstovus.

- ’T'iPirm suskilimįo $ocialdemokra- 
gavo 2,816 bąlsų ir turė

jo savo 12 atstovų.
| Nesenai čia pasimirė žymus

tatorius Adolf Burien. Jis gimė 
darbininko šeimynoje 1844 me
tais. Iš pat jaunų dienų buvo au
dėjas. Paskiau pasidarė geras 
agitatorius; laimėjo keletą žy
mių darbininkų streikų. Prisidė
jo prie Socialdemokratų PaętK

jjme ųz 
valdžios.

RUSIJA

Socialistu Partijoj

Socialistų Partijos organiza
torius, A. iB. L-e \vi s sugryžo iš 
vakarines dalies valstijos orga
nizavimo maršruto. Jis; turėjo 
masinius mitingus Cambridge, 
Chelsea, Dorchcster, Lynu, Sa
lem. Surinkta nemaža agitaci
jai aukų ir parduota daug ‘li
teratūros. *

Organizatorius A. Weisbord 
kalbėjo dideliame masiniame 
susirinkime Amesbury., Pasise
kimas! buvo didelis.

RHODE ISLAND

didelisČia 
masinis mitingas, kuriame kal
bėjo Socialistų Partijos orga
nizatorius Weisbord. Šį masi
nį m i tingų surengė vietinė So
cialistų Partijos kuopa. Mitin-

nusisekė puikiai.

MAINE

Socialistų organizacijos 
joje, pradėjo atsigriebti, , 
riričiaf “La Guistizia“ 1 
Avanti“, oficialiai organui Uni- 
tarian Socialistų Partijos ir 
Maksimalistų Socialistų Partijos 
rodo, kad nežiūrint dideEo per
sekiojimo fašistų, partijos auga

Itali- 
Laik*

Bolševikų valdomoj Rusijoj yra 
.duotas įsakymas: “Fizinis išnai
kinimas menševikų“. Ir kuomet 
kruvinieji komisarai gau
na progą, tą įsakymą pildo. Gru
zijos sukilime tas išnaikinimas 
prasidėjo. Pirniiutinėj grupėj 
sušaudytų žmonių, kuriuos ęeka 
vadina “Organizatoriais“, ran
dasi geliami vardai nužudytų 
žmonių:

Drg. Luberge, nuo skilimo 
8u komunistais, buvo Ūkęs vie
natinių narys Socialistų Parti
jos toje valstijoje. Jis užsimo
kėdavo* duokles ir gyveno vie
nas. Bei dabar jis jau /suorga
nizavo Lewistone ir Auburn 
kuopas. Jis praneša, kad so- 
uijHiljstų darbuotė šioje valsti
joje turės nemažo pasisekimo.

--------------------------- J U; I '■

NEW YORK

Buffalo. — Cja spalio 10, 11 
ir 12 buvo laikoma Italų So
cialistų Federacijos, kuri taip-

Mažeikiai 
Mažeikių. L. 
sirinkimas. 
vakarėlį, 
“Salamono 
išrinkti revizijos komisiją iš 
Tamašausko ir Raudonio ir nu
tarta pranešti Centro Komite
tui apie prasižengimus nekuriu 
draugų, sudarant sąrašą į savi
valdybes.

surengti 
pastatyti 

nutartu

Skuodas, Mažeikių apskr. —« 
Įvykusiam spalių .5 d. Skuodu 
organizacijos narių visuotinam 
susirinkime, išklausytas prane
šimas organizacijos komiteto 
ir perskaityti raštai Centro 
Komiteto. Nutarta: organizaci- 
jos susirinkimus daryti kiek
vieną menesį pirmą sekmadie
ni. Vedusias moteris paliuo* 
šuoli nuo nario- mokesčio.

Korespondentas.

Alsėdžiai. — Prieš pat rinki
mus Alsėdžiuose įkurta L. S. 
D. P. organizacija, kuri išsta* 
lė kandidatus į valse, tarybą, 
Organizacija, kurios vardas 
alsėdiškiams naujas —* rinki? 
muose surenka 300 balsų ir, 
praveda 2 atstovu. Tuos rim 
kimus alsėdiškiai skaito didelj 
socialdemokratų laimėjimą. Są
rašas norėta atmesti, bet po
nams nebesi sek e. —Klebonas.

prieškarine diena

Mažeikiai. — Mažeikių s.-d. 
organizacija surenvė viešą mi* 
tingų. Kalbėjo draugai A. Tam 
rinskis ir kiti. Darbininkų upaų 
buvo labai pakilęs.

Beje, kalbėjo vienas ir “krik* 
ščioniškas” žmogus, ik urs pa* 
sakė, kad be karų apseiti ne* 
galima. Darbininkai labai pui* 
kiai įvertino tuos jo žodžius.

t, jilmB,,, , ,, į ■ ĮJ.Įl IĮ —

(laša ayt b-to pusl)^
--------------- ' Į .L .............................. -

50 centų už pinigines 
telegramas be skirtumo , * 11 | 
sumos ir adreso ilgumo. f. $ 1,

R-



NAUJIENOS, Chicago, ID

L. S. S. ŽINIOS
(l'ųsa nuo 5-to pusi.)

Pasekmingas draugiškas1 
vakaras

a) Atsiliepti visų turėjusių su 
partija by kurių ryšių įvairiais 
jos kovos momentais arba su
teikti mums visų tokių žmonių 
adresus.

Lietuvos Socialdemokratų Rė
mėjų Fondo kuopa Cbicagoje, 
lapkričio 8, turėjo surengusi 
draugišką vakarienę. Svečių į tą 
vakarienę atsilankė apie 80 as
menų. l.špradžių svečiai šiaip 
sau būreliais šnekučiavosi, o ki
ti šoko.

Paskiau pradėjo rengti stalus 
ir nešti užkandžius. Kaip vis
kas buvo prirengta, visi susėdo 
vakarieniauti. Kaip jau visi už
sikando prasidėjo trumpos pra
kalbos. Pirmininkas pirmiau
siai perstatė d. Grigaitį. Jis pa
pasakojo apie Lietuvos Social
demokratų veikimą; nurodė, 
kad Socialdemokratai Lietuvoje, 
tai yra vienatinė partija, kuri 
veikia su dideliu pasišventimu. 
V ra daug draugų, kurie atsiža
dėjo ir savo profesijos, kad tik 
daugiau pasidarbavus Lietuvos 
liaudžiai, — Lietuvos darbinin
kams.

Svarbiausia pažymėjo, kac 
Lietuvos Socialdemokratai nėra 
siauri partiniai žmonės, — jie 
kovoja už visus nuskriaustus ir 
skriaudžiamus žmones. Jie ko
voja už moterų lygias teises, o 
kuomet Lietuvos moterys įgau
na lygias teises, tuomet jos bal
suoja prieš Socialdemokratus. 
Nors daugelis Lietuvos moterų 
dar dabar nepritaria Socialdemo
kratams, bet jie tikisi, kad tai 
yra tiktai laikinas dalykas; kuo
met jos labiau apsišvies ir la
biau supras Lietuvos politinę pa
dėti, tuomet jos bus pirmutinės 
i-ėmėjos Socialdemokratų.

Lietuvos Socialdemokratai 
daug plačiau žiuri į gyvenimą; 
jie nesi vaduoja momento išro- 
kavimais, kaip pavyzdžiui Rusi
joj komunistai; jie turėdami 
galią savo rankose, visoms ki
toms partijoms, kurios neprita
ria komunistų nusistatymui, už
čiaupia bumą, — sukiša i kalė
jimus, o jei dar ir to neužtenka, 
—sušaudo. Tai kruvini despo
tai.

Paskiau kalbėjo A. Žymontas- 
Jis ragino, kad susirinkę svečiai 
sudėtų aukų Lietuvos Socialde
mokratams. Susirinkę svečiai 
tam pritarė ir sudėjo $31.75. 
Nors kiekvienas buvo užsimokė
jęs po $1 įžangos, bet dar ir au
kavo. Tas reiškia 
kos socialistai yra 
rėmėjai Lietuvos 
kratų.

Reikia pažymėti, kad šio va
karo šeimininkės: dd. Kemėžie- 
nė, Mauricienė, Skamarauskienė 
ii- Valienė-Baronienė, pagamino 
labai gardžią vakarienę. Aš no
rėčiau, kad ir daugiau tokių va
karienių socialistai surengtų.

—Chicagietis.

kad Ameri- 
vienatiniai 

Socialdemo-

Liet. Socialdemokratai 
rengiasi prie jubiliejaus
1926 metais sukaks 30 metų 

nuo įsikūrimo Lietuvos Social
demokratų Partijos. Toms su
kaktuvėms pažymėti partija ren
giasi išleisti didelę knygą, kurio
je' bus aprašyta partijos istorija, 
paduoti svarbesnieji partijos 
išleisti atsišaukimai, nutarimai 
j r kitokie dokumentai-

Rengdamasis prie šito darbo, 
Centro Komitetas paskyrė tam 
tikrą komisiją rinkti medžiagą 
partijos archyvui ir istorijai. 
Kauno “Socialdemokrate” tapo 
šituo reikalu Įdėtas sekantis pra
nešimas:
Musų drangų ir rėmėju žiniai.

L.S.-D.P.C. K-tas yra parin
kęs komisiją rinkti medžiagai 
partijos archyvui ir jos istorijai. 
Kadangi partijos darbuotė tęsia
si trečią dešimtmetį, daugelis jos 
buvusių narių ir rėmėjų dabar 
gyvena Amerikoje, Britanijoj ar 
kur kitur, todėl yra prašoma:

b) Suteikti mums atskirų žmo
nių, partijos, kuopų (organizaci
jų) veikimo ir politinės savo ra
jono padėties aprašymus, žy
mint. ir minint atskirus įvykius, 
nurodant jų datas ir vietas, i- 
vardinant nukentėjusius nuo ca
ro ir okupacijos valdžių, sutei
kiant pastarųjų fotografijas, 
vietų nuotraukas ir biografijas.

aprašymai streikų, politinių by
lų, kratų, suėmimų, mapifestaci- 
jų, susirėmimų su policija, pro
testų ir tt., žymint santykius su 
kitomis mums priešingomis par
tijomis, grupėmis ir asmenimis.

LS.-D.P. archyvui būtinai rei
kalinga:

a) rinkti įvairią musų parti
jos literatūrą lietuvių, lenkų, žy
du, rusų kalbomis;

b) aktyvesni rašiniai apie L.S.- 
D.P. svetimoje mums spaudoje;

c) ypatingai svarbu turėti į- 
vairųs atsišaukimai, lapeliai, re
zoliucijos, nutarimai ir šiaip ra
šiniai, spausdinti partijos C.K. 
vardu įvairiais laikotarpiais, y-; 
pač 1904—1906 m., hektografuo
ti ir rašyti vietos organizacijų 
ir centro leidiniai;

d) iš laikraščių visi S.-D.P. 
Aidas Lietuvos Dar- 
- 1898 m. (Paryžius),

“Robotnik 
Darbinin- 

Darbi ninku 
“Parti

ni., “Pir- 
•( Rygos), 
“žarija,” 

“Echo”

leidiniai: 
bi ninku“ 
“Echo Robotnycze,” 
Litevvski 
kas“ - 
Balsas, 
jos Žinios’ 
myn” — 
“Naujoji 
“Skardas,” 
(pastarieji 
—7 m.),
“Darbo Balsas” (okupacijos me
tu) ir “Echo.“ “Arbeiter Stim
ule fun Lite” (žydų kalba 1907 
m. Vilniuje), “Socialdemokra
tas” (Maskva — 1918 m.) ir 
komplektai kitų partijos leidi
nių ;

e) be minėtų laikraščių geisti
na gauti komplektus “Kovos“ 
(L. S. S. organas Amerikoje), 
“Rankpelnio“ (Britanija), “So
cialdemokratas“ (Britanija), 
“Draugas“ — 1905 m., “Var
pas,“ ypač pastarųjų laikų, ir ki
ti laikraščiai;

“Kauno
- 1897 m., ‘ 
’’ “Darbininkas,

— 1906
1905 m.

“Topor,
Vilniaus laiku 1906

“Vilnis“ (Rygos),

išleistos knygutės, ypač nuo 
1896—1906 m. Įvairiomis kalbo
mis ir partijos programos spaus
dintos ir hektografuotos 1895 — 
1896 metų.

Be šitos medžiagos geistina 
airėti partijos vėliavas, ant
spaudas ir kitokią archyvinę me
džiagą.

Prašome visų atsiliepti, rink
ti, raginti kitus rinkti nurody
mų žinių ir medžiagos, siųsti ją 
mums ir reikalauti paaiškinimų 
ir nurodymų. Turintieji kurių 
nors dokumentų, bet nesutinkan
ti perduoti juos archyvui, pra
šomi juos paskolinti ir duoti pa
sinaudoti turima medžiaga.

Visą susirašinėjimą adresuo
ti šiaip: Kaunas, Kęstučio gt, 40 
—1. L.S.-D P.C, Komitetas, K. 
3ieliniui.

Wennersten’s
Bohemian Blend

Henning Wennersten Inc
2960 I.AVVRENCE AVĖ., CHICAGO

WENNERSTEN’S yra labai 
lengvas prirengti, kadangi Malt 
ir Hops sujungti. Bandyk j j!
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Maiimum Knygų Išpardavimas ■■ Minimum Kainos
Naujos Knygos iš Liefuvos. Auksinė proga knygų pirkėjams. Nuolaida 25% iki 35%

Aušros Knygynas tik-ką aplaikė iš Lietuvos daug naujų ir reikalingų knygų Amerikos Lietuviams, kaip tai: va
dovėlių lietuvių kalbos mokslui, aritmetikų, žodynų, teatralių veikalų, žęmlapių ir t. t. šitos visos knygos buvo 
laukiamu svečiu Amerikos lietuviams. Nūdien, didelė spraga lietuvių visuomenėj bus užtverta. Butų geistina, 
kad visi tie kurie mano imti šitų knygų, užsisakytų tuoj, nes vėliau užsisakiusiems gal kartais netekti.
Nuo čia garsinamų knygų Aušros Knygynas duoda sekamų nuolaidų: 25% iki $5.00 ir 35% virš $5.00. Geriau pa
sakius: jei imsi knygų už $5.00 prisiųskite tiktai — $3.75, o jei imsite už $10.00 Aušros Knygynui prisiųskite tik
tai — $6.50. šita proga knygų pirkėjams tęsis tiktai iki Gruodžio-Dec. 31 dienai, pasiskubinkite su užsisakymu.

0DVMA1
VADOVĖLIAI — ŽODYNAI

Nei viena lietuvių mokykla Amerikoje negali apseiti be šitų 
dovėlių lietuvių kalbos mokslui. Taipgi, čia aritmetikos ir žody
nai yra tinkamiausi, būtinai įsigykite.
Ant šitų visų knygų perkantiems nuleidžiam 25 centus nuo kiek
vieno dolerio — 25%, o perkantiems daugiau negu už $5.00 nu
leidžiam 35 centus nuo dolerio — 35%.
Murkos Lietuvių Kalbos Vadovėlis. 1 d., pusi. 151...............  1.25
Murkos Lietuvių Kalbos Vadovėlis. 2 d., pusi. 291 ................ 1.75
Murkos Vaikų Darbymečiui. I d. Pirmąjam mok. sky. p. 180 1.50 
Murkos Vaikų Darbymečiui. 2 d. Antram mok. ,sky. p. 320 1.75 
Murkos Vaikų Darbymečiui. 3 d. Trečiam ir ket. sky. p. 407 2.00 
Klimo Skaitymai. Lietuvių Kalbos Pamokos. Pusi. 294 ....... 1.50
Jablanskio Vargo Mokykla. 1 d. Kalbos Mok. Reik. p. 206 1.25 
Jablanskio Vargo Mokykla. 2 d. Kalbos Mok. Reik. p. 336 2.00 
Rygiškių Jono Lietuvių Kalbos Gramatika. Pusi. 280............1.25
Damijonaičio Lietuvių Kalbos Gramatika. Pusi. 128................ .75
Damijonaičio ABC Pradžiamokslis. Pusi. 61 
Klimo Lietuvių Kalbos Sintakse. Pusi. 52 ...
Seinigo Mastomoji Paišyba. Pusi. 57............ - ....................1.25
Mašioto Aritmetikos Uždavinynas. 1 ir 2 dalis, pusi. 198 .... 1.00 
Mašioto Algebros Uždavinynas. 1 ir 2 dalis, pusi. 164.....
Busilo Aritmetika. 1, 2, 3, 4, 5 dalis. Viso 5 dalįs, pusi. 514 
Smetono Aritmetikos Teorija. Pusi. 139 .............................
Mašioto Plokštumos Trigonometrija. Pusi. 132 .................
Ilgūno Komercijos Aritmetika. Pusi. 311 .............................
šikšnio Geometrija. Pu^l. 127 ..............  -.....................
Ambrazčjaus Lenkiškai-Lietuviškai-Rusiškas, žodynas.

Pusi. 552. apdarytas................................r-—...... ■:

va-

Ja

3.00
1.00

2.50
.90

5.00
3.00
4.50
1.00

Šepetienės Vokiečiu-Lietuvių-Rusų žodynas. Pusi. 303, apd.
Lalio Lenkų-Lietuvių Kalbos žodynas. Pusi. 331, apdarytas 
Vegelės-Strazdo Rusiškai-Lietuviškas žodynėlis. Pusi. 252 
Jokanto-Durio Lotynų Kalbos Vadovėlis. L ir 2 dalis ir

Lotynu Kalbos Sintakse. Pusi. 430, apdaryta ..................
Lalio Pilnas Lietuvių-Anglų-Anglų Lietuvių žodynas.

Apdarytas, pusi. 1274 ............................................... -....  10.00
Lalio Anglų-Lietuvių Kalbos žodynas. 11 d., apd., pusi. 835 6.50 
Laukio Rankvcdis Anglų Kalbos. Apdarytas, pusi. 310........ 2.50
Laukio Lithuanian Self Instruction. Pusi. 173 .............  .50
Anglų-Lietuvių ir Liet. Anglų Kišeninis žodynėlis. Ap., p. 151 1.25 
B ilgos* Lietuvių Kalbos žodynas. 1-mas sąsiuvinis nuo a

iki anč, pusi. 80.............................................................—- 3.00
ŽEMLAPIAI IR ŽEMĖS GLOBAI

P. Matulionio Lietuvos žemlapis. žemlapis visai naujas, yra vi
si Lietuvos miestai ir miesteliai, bažnytkiemiai ir kaimai, taip
gi kalnai, upės, ežerai, geležinkeliai, vieškeliai, plantai, pelkės, 
tikroji valstybes siena, Kurzono linija ir t. t. Spalvuoto žemla- 
pio kaina $2.00, o nespalvuoto tik $1.50.
A. Vireliuno žemės Globas. Globas su ilga koja ant kurios ap
sukamas aplink. Kaina $10.00, to paties globo, bet biskį įlenkto 
kaina tiktai $6.00.
Ant visu šitų žęmlapių ir globę nuleidžiam 25 centus nuo dole
rio — 25%, o perkantiems daugiau $5.00 nuleidžiam 35 centus 
nuo dolerio — 35%.

ĮVAIRIOS KNYGOS
Gamtos Mokslai, Geografija, Literatūra ir kitos geros knygos 

čia knygos naujos ir visos naujai gautos iš Lietuvos, knygos ga
na žingeidžios iki šiam laikui Amerikos Lietuviai neturėjo pro
gos kur jų gauti. Nūnai, patartina visiems šitą sąrašą peržiūrė
ti ir radę sau tinkamų knygų įsigyti. Ant šitų visų knygų nuleid
žiam 25 centus nuo dolerio — 25%, o perkantiems daugiau negu 
už $5.00 nuleidžiam 35 centus nuo dolerio — 35%. 
Rubakino Iš Tamsios Praeities Į šviesią Ateitį. Su 300 paveik

slų. Lietuvoje draudžiama skaityti. Pusi. 220 .......  2.00
sakenio Fizika. Visos 3 dalys, pusi. 472....................................3.50
Šalčiuvienės Afrika. Su paveikslais, pusi. 186........................ 1.50
Striupo žmogus žmogui. Pusi. 177.......................................... 1.50
Dineiko Moters Kūno Kultūra. Su paveikslais, pusi. 149 .... 1.50 
Dr. Etingerio Lietuvos Pramonė. Su paveikslais, pusi. 247 $3.50 
Jakšto Naujoji Literatūra. 1 ir 2 tomas, pusi. 1168........... 6.50
Benedictseno Lithuania. A study of the past and present

of the Lithuanian People. Su daug paveiks., pusi. 247 5.00 
Miulerio Įžymiausių Žmonių Jaunystė. Paveiks, pusi. 168 .... 1.50 
Touhy’o špionažo Paslaptys. Pusi. 159...... ....... .•?......... :.......
Zarankos Mano Atsiminimai iš Lietuvos karų. Pusi. 173 .... 
Klimo Musų Kovos Del Vilniaus. Pusi. 103..........................
Ruokio Organinė Chemija. Su paveikslais. Pusi. 384 ..........
Janušonio Pažinkite Mus. Augalų Chrestomatija, p. 270, apd 2.00 
Stankevičiaus Augalų Fiziologija. Pusi. 134, apd. .... . 1.50
Binkio-Šimonio žmonių Poezijos Antologija. Dainų rinki

nys, paveiks., pusi. 196.......... ............. k...
Čelpanovo Psichologijos Vadovėlis. Pusi. 242, apd 
Kalevala — Suomių Tautos Epas. Pusi. 424, apd
šilečio Vokiečių Okupacija Lietuvoje. Su paveiks, pusi. 190 5.00 
Prof. Heinemano Vokiečių Literatūros Kūryba. Apd., p. 550 3.50 
Klaipėdiškio Mažosios Lietuvos Politikos Veidrodis. P. 190 
Zakševskio Naujųjų Amžių Istorija. Dvi dalis, pusi. 330 .... 
Avižiaus Raktas Pažinti Augalams. Paveiks, p. 250, apd.'.... 
Varno Ant Politikos Laktų. Karikatūros. Pusi. 31......... .....
Dr. Fersterio Jaunuomenės Auklėjimas. Pusi. 543 ..... .........
Lietuvos Kariuomenė. Su daug paveikslų..............................
Pinigus malonėkite siųsti “money orderiais”, “čekiais” arba “cash”, bet registruotame laiške. Jei dar neturite 
muzikalių dainų katalogų, prisiusime. Laiškus su pinigais siųskite tiktai šituo adresu:

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted St., Chicago, Iii

1.25
1.00
3.50

.. 3.50
. 2.00
.. 3.50

Ketvirtadienis, lapkr. 13, ’24

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

l'raukima* dantį *** ■kauimo. 
Bridgo geriausio aukso Su rr?usw 
•ieitom galima valgyti kiečiausią mal- 
<tą. Gaian tuo jame visą savo darbą, b 
temas musą kaino s. Sergėkite «av« 
lantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 Weat 47tii Street,
Netoli AfilatNnrt z

Stankevičiaus Bites. Kaip Bites užlaikyti ir t.t., pusi. 68 .... e75
Stankevičiaus Zoologija. Paveiksluota, pusi. 219 .........
Biržiškos Dainų Literatūros Vadovėlis. Pusi. 101 .............
Kultuvą. Mėnesinis žurnalas. Vienas numeris .................
Stonio Ašarėlės. Eilėraščiai. Pusi. 118 ..............................
Merkio-Krikščiuno Lietuvos Įstatymai. Apd., pusi. 1031 .
Vilniaus Albumas ........................ ......... ...............................
Stankevičiaus Batanika. Bendroji -dalis. Pusi. 100 ..........
Įvairus Raštai: Basanavičiaus, Baranausko, Angos, Birži

škos, Griniaus, Ivinsko ir kitų. “Lietuvių Tautos” 
Leidinys. Apdaryti į vieną knygą .......................... 5.00

BELETRISTIKA-APYSAKOS
yra apysakos, vaizdeliai, legandos geriausių lietuvių ir kitų

. 1.75 
... .75 
... .50 
. 1.00 
. 4.00 
. 8.00 
... .75

čia
tautų autorių. Knygos visai'naujos ir lik-ką aplaikytos iš Lie
tuvos. Ant šitų visų knygų duodam nuolaidą irgi 25 centus nuo 
dolerio — 25%, o perkantiems už daugiau negu $5.00, nuleidžiam 
35 centus nuo dolerio — 35%.
Sinkevičiaus šventas Petras Ryme. Apdaryta, pusi. 230 .... 1.50 
Savicko šventadienio Sonetai. Pusi. 244 .............................. 1.00
Beecher-Stove Dėdės Tarno Trobelė. 1 ir 2-ra dalis, pusi. 481 2.00 
Tvvaino Princas ir Elgeta. Pusi. 195 ..................... .
Slovackio Anhellis. Paveiksluota, pusi. 51 ............ *...
Mašioto Senio Pasakos. Paveiksluota, pusi. 125 .... 
Evaldo Gamtos Pasakos. Paveiksluota, pusi. 126 .... 
Andersono Pasakos. Pusi. 409 ...................................
Sokolnikovo Grunvaldas. Pusi. 311'..................'........
Lazdynų Pelėdos Raštai. 4 tomai, apd. į vieną, pusi 
Walterio Scotto Ivanhove. Pusi. 450, apdaryta ......
Vaižganto Raštai. Apdaryta, pusi. 1142 ................
Turo Pąmpejos Galas. Apdaryta, pusi. 200 ............
Reido Karo Takas. Apdaryta, pusi. 219 .................
Rci

25%, o perkantiems už daugiau negu $5.00, nuleidžiant

90

......... .75
...........3.00
...........2.50
950 .... 4.50
..........  2.50
..........  7.00

.75
. .75

1.25

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo 1 
inkstų, reumatizmo,' 
riškų,

visų skilvio ligų ir žarnų 
/ nervu mote- 

vyrišku ligų ir visu ne
sveikumų.

Geriausia egzaminacija X-Ray ir 
electronic, kuomet reikalinga.

1545 W. 47th St., 
netoli Ashland Avė.

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 
8 valandai vakare.

X-KAY EGZAMINACIJA $1.00
Vyrai ir 
moterys ne 
žiūrint kaip 
ilgai jus 
kenčiate ir 
ką kiti dak 
tarai paša 
kė jums, 
ateikite i r 
tegul X - 
Ray pasa
ko tiesą.

1.50 
.50

AloKsliškas egzaminavimas su moder
nišku X-Ray prašalina klaidas — su
teikia geras informacijas, nes yra ma
tomi sergantys organai. Egzamina
vimas nekenksmingas, neskaudus ir 
nereikia nusiimti rūbų.

Ar turite skaudamą skilvį, kmtinę, 
nugarą, galvos skaudėjimą, galvosukj, 
užkietėjimą vidurių, prastą apetitą, 
reumatizmą, asthnva, odos ligas, rup- 
turą, inkstų arba skilvio ligas, ner
vingumą, chroniškas arba privatiškas 
ligas? Jei norite gerų pasekmių, 
ateikite tuojau. Visi vėliausi čiepa.' 
ir serum yra suteikiama, įskaitant 
“606.arba 914“ nuo kraujo užnuodiji- 
mo.

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venous įčirškimas (į kraują), sutei
kia gerą pagelbą tūkstančiams ser
gančių. Puikus gydymas bile nuo ko
kios ligos kur tik dasiekia kraują. Ne
žiūrint kiek jus išleidote ir nieko ne
gelbėjo, ateikite ir gaukite tiesą išgy
dyme. Atsineškite šį skelbimą su sa
vim ir gausite dykai kiaujo spaudimą 
išbandymą su X-Ray egzaminacija.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. Pa- 
nedėly, .seredoj ir subatoj nuo 9 ryto 
iki 8 v. nedėlioj nuo 9 rvto iki 12 dien.

CHICAGO MEDICAL CLINIC
Dr. E. V. lleaton, Direktorius 

505 S. State St. kampas Congress,
2 ariRŽtaa. Chięasro. III.

čia yra naujausi, geriausi teatro veikalai. Mes juos ką-tik ap- 
laikėme iš Lietuvos. Iš jų tiktai keletas seniau išleistų, o kiti 
visi tik-ką apleidę spaudą. Aušros Knygyne mes jų turime po 
keleto šimtų — patartina įvairių prevencijų teatro mylėtojams 
pasiskubinti su užsisakymu šitų veikalų, pavėlavę negausite. 
Imant šitų veikalų nemažiau dolerio nuleidžiam 25 centus nuo 
dolerio — 25%, o imantiems sykiu daugiau $5.00 nuleidžiam 
35 centus nuo dolerio — 35%.
Ibseno šmėklos. 3 veiksmų drama, pusi. 139 .............................75
Ilauptmano Susitaikymo šventė. 3 veik, drama, pusi. 124 .... ,75 
Ūamsuno Vakarų Aušra. 3 veik, drama, pusi. 136............
Hamsuno Ties Karalijos Anga. 4 veik, drama, pusi. 203 . 
Čechovo Trys Seserys. 4 veiksmų drama, pusi. 139........
Hamsuno Gyvenimo žaislas. 4 veik, drama, pusi. 139 ....
Komedijėlės Mėgėjų Teatrui. (7 komedijos), pusi. 184 ... 
Brandono Karolio Teta. 3 veik, komedija, pusi. 95............
Gaigalo Laisvės Koyotojai. 4 veik, drama, pusi. 45 ................. 50
Ostrovškio Komedijos. Pusi. 160..... ...................................—.90
Čiurlionienės Komedijos. Pusi. 155 ............................................ 90
Lordo Dunsanio Kalnų Dievai. Pusi. 110 ..................................75
Keturakio Amerika Pirtyje. 3 veik, komedija, pusi. 75 ..........40
Žemkalnio Monologai. Pusi. 16 ...........................................—— .30
Maksvyčio Byla Del Linų Markos. 2 veik, komed. pusi. 34......40
Vienas iš Mus Turi Apsivesti. 1 veik, komed. pusi. 24............. 40
Ibseno Nora. 3 veiksmų drama, pusi. 142 .................................75
Glaso-Kleino Potašas Perlamutras. 3 veik, komed., pusi. 83 .60 
Samanio Ponas Daugnoris. 4 veik, komed. pusi. 44 ................ .40
Čechovo Vyšnių Sodas. 5 veik, komedija, pusi. 67..................... 60
Ilauptmano Vebrinos. 4 veik, vagių komed., pusi. 99 ......  .60
D vijų Moterių Parduoto ja Laimė. 4 veik, drama, pusi. 48......40
Aguonaičio Izraelio Vaikai. 4 veik, drama, pusi. 56.... i............50
Viadimirovo šėtono Karalystė. 2 veik, tragedija, pusi. 63......50
Mačiulio Erškėčių Taku. 5 veik, drama, pusi. 198............... 1.25
Fieldmano Gyvenimas. 4 veik, drama, pusi. 147 ................... 1.25
Stiazdo Sugrįžo. 4 veik, drama, pusi. 107 ............   1.00
Flereso-Caillaveto Buridano Asilas. 3 veik, komed. pusi. 104 .65 
Ibseno Visuomenės šulai. 4 veik, drama, pusi. 173 ..........
Švecerio Teodolinda. 1 veik, komedija, pusi. 25.................
Vargovaikio Kova Su Girtoklybe. 3 veik, drama, pusi. 167 
Puidos Gairės. 3 veik, drama, pusi. 110.... ..............
Putino Valdovo Simus. Lyrinė ditama 6 vaizdų ir kiti raš

tai, apd., pusi. 480 ..................................................
Jakavičiaus Flirtas, žaislas su 60 kortų ...... .....................
Krėvės Šarūnas. Drama, poema, pusi. 287 ....... .................
Giedriaus šis-tas Vaikų Teatrui. Pusi. 70 .........................

AMERIKOS LAIDOS KNYGOS
čia yra parinktos geros Amerikos laidos knygos, jų neturin
tiems verta įsigyti arba pasiųsti savo draugams bei giminėms 
į Lietuvą Kalėdų Dovanų. Ant šitų visų knygų nuleidžiam 25 cen
tus nuo dolerio, o perkantiems daugiau $5.00 tiems nuleidžiam 
35 centus nuo kiekvieno dolerio.
Laukio žinynas. Pusi. 392, apdarytas ..................................  4.00
Pilnas Orakulas. Pusi. 414, apdaryta.................  5.00
Šerno Geografija. Paveiksluota, apdaryta, pusi. 469 ........... 4.00
Dr. šliupo Liėtuvių Protėviai. Apdaryta, pusi. 283 ............... 2.00
šerno Ethnologija. Paveiksluota, apdaryta, pusi. 667 ........... 4.00
Prof. Vipperio Trumpa Senovės Istorija. Paveik., apd., p. 305 2.50 
Dr. Bacevičiaus Istorija Abelna. Paveik.,' apd., pusi. 498 .... 2.75 
Dr. Karaliaus Lyties Mokslas. Paveik., apd., pusi. 400  7.00 
Dr. Pietario Iš Mano Atsiminimų. Apdaryta, pusi. 301 2.00 
Dr. Loeb Kultūra ir Spauda. Pusi. 153..................................... 60
Istorija Amerikos. Apdaryta, pusi. 364 ..................................  2.25
Istorija Chicagos Lietuvių. Apdaryta, pusi. 580 ................... 3.00
Basanavičiaus Įvairios Pasakos. 700 pasakų, p. 1,300, apd. 9.00 
Olszewskio Sapninykas. Apdarytas, pusi. 205 ...........   1.50
Šerno Senu Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai. Apd., pusi. 370 2.50

.75 
. .30 
1.00 
1.00

3.00
1.50
1.25

.40

Reumatizmas
Metuose 1898 aš Įgavau raumenų ir 

sub-acute Reumatizmą. Aš taip kentė
jau kaip tie, kurie žino kas tas yra 
kentėti per 3 metus. Aš bandžiau viso
kias gyduoles, bet prašalinimas mano 
skausmų buvo tik laikinas. Galų gale aš 
suradau gyduolę, kuri galutinai išgydė 
mane ir tokis negeras mano stovis dau
giau nebegrįžo. Aš daviau j j kitiems, 
kurie labai kentėjo, net jau lovoje Ru
jojo, kai kurie iš jų 70 iki 80 metų am
žiaus, ir pasekmės buvo tos pačios kaip 
ir mano paties Ligoje.

Aš noriu, kad kiekvienas kenčiantis 
nuo bile formos raumeninių ir sutinimų 
per narius reumatizmų, kad pabandytų 
didelės vertės mano pagerinto “Home 
Treatment,” nes ji yra puiki gydymo 
jėga. Nesiųskite nei cento; tik atsiųski
te savo vardą ir adresą ir aš prisiųsiu 
jums dykai išbandymui. Kaip jus jj pa
vartosite ir pamatysite, kad yra geras, 
pašalins visus jūsų skaudėjimus, vlso- 
kias formas reumatizmo, jus galėsite at
siųsti tuomet pinigus — $1. Bet su
praskite, aš nenoriu jūsų pinigų kol 
jus nebusite tikrai užganėdintas. Ar tai 
nėra teisingas? Kodėl kentėti ilgiau, 
kni i Pawng/-!rA’?1?^ yra įsiūlomas dy
kai . Neatidehokit. Rašykite šiandien.

Mark H. Jackaon, No. 61 K. Durston 
Bldg., Syracuse, N. Y. Mr. Jackson yra 
ateakomingas už teisingumą steitmento.

1.50
1.50
1.75
2.50
3.00
3.00

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kuri gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišimo laiko.

Mes turime metodą kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pahandy- 
tumėt ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jųis senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ma arba augšta temperatūra, jus 
lote reikalauti dykai išbandymui musų 
todo. Nedaro skirtumo kokiame klii 
jus gyvenate, jūsų amžius 
mas, jei jus kenčiame nuo i 
g S tos temperatūros, musų 
bes jums greitai.

Mee specialiai norime 
kurie turi be vilties ligas, 
formos {kvėpuojančių gyduolių, 
prirengimų, 
nepagelbėjo. Mes norime t___
vienam musu iškaščiais, kad mus 
das yra paskirtas prašalinti visus

priva- 
• me- 
■imate 

užsiėmi-
pagel-
tiems 

visokios 
opiutao 
ir tt .

kiek- 
meto- 

negali-

arba ____
dusulio arba au- 
metodaa
pasiusti 

’ ..*<ur

“patentuotų durnų’ 
Mes _ norime parodyti 

musų 
. ___ ___ ________ ,1__ l

mus kvėpavimus, visus tuos nemaloniu* 
paroxysmus. 

Tas dykai pasiūlymas yra labai žvarbu, 
kad nepraleidus bent vieną dieną. Rašyki
te tuojaus ir pradėkite metodą tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą. 
Darykite tai šiandien — jums nereikia 
mokėti nei už pašto ženkleli.

Dykai bandymo kuponas 
Frontier Asthma Co., Rm. 62 C. 

Niagara and Hudson Sta., Buffalo, N. Y 
Atsiųskite dykai bandymui jūsų me

todo pas:



<
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CHOGOS
ZW$
Automobilistams

A tėjus šaltesniam orui atsira
do naujas pavojus automobilis
tams — carbon monoxide gasaš. 
Jau trečias žmogus šį rudenį mi
rė nuo to gaso. 7’ 
jauni vaikinai užtroško Cicero, o 
trečias — Herbert C. Mershon, 
to m., 7616 Eastlake Terrace, 
nutroško savo garadžiuje betai
sydamas automobilių. Jis, ma
tyt, bandė išbėgti iš garadžiaus, 
bet nebesuspėjo,

Pavojus yra tanie< kad delei 
šalto oro nū vienas nenori taisyti 
savo automobilio lauke, bet įsi-; 
veža į garadžių ir ten užsidhro.: 
Užsimiršęs ar nežinodamas už
darytame garadžiuje paleidžia 
motorą. Degantis gasolinas pa-' 
gimdo carbon monoxide gasą, 
kuris pripildo garadžių ir žmo
gus miršta į kelias minutes. Tas 
gasas neduoda jokio ypatingo 
kvapo ir veikia labai greitai, blo
giausia, kad žmogus nė nepajun
ta besiartinančios mirties, o jei 
ir pajunta, tai, paprastai, jau 
būna pervėlu gelbėtis. Tas ga
sas yra tiek pavojingas, kad 
žmogų jis numarina i kelias mi
nutes laiko.

Tas gasas visuomet pasidaro iš 
degančio gasolino, bet lauke jis 
susimaišo su oru, atsiskiedžia ii 
pasidaro nebeliek pavojingas. 
Tečiaus kur daug automobilių 
važiuoja, oras visuomet bui$ 
sunkus, svaiginantis. Todėl je: . 
branginate savo gyvastį, niekad 
nepaleiskite automobilio moton 
uždarytame garadžiuje, net 
trumpai valandėlei.

Pirmadieny keturi plėšikai įė
jo į Interstate National Bank^ 
13310 Baltimore AVe., Sbuth 
Chicago, įsakė visiems darbinin
kams ir banko viršininkams iš
kelti rankas ir visus juos suvarė 
Į didžiąją banko šėpą. Tuo lai
ku bankas rengėsi prie mainimo 
liejiklų darbininkų čekių ii’ visur 
gulėjo krūvos pinigų. Plėšikai 
nesiskubindami siisikroyė pini1 
gus į maišus, išėjo iš banko, su- 

Pirmiausia duLgdo į automobilių ir nuvažiavo 
JA * • •• • » •• • .savo keliais. Kada ant greitų

jų suskaityta pinigus, pasirodė, 
kad plėšikai išsinešė $15,000.

Sugavo gerą paukštį
Policija bej ieškodama Dean 

O’Banion, bullegvrio ir mušei
kos, užmušėjų, pagavo į savo 
tinklą visai netikėtą paukštį, 
kurio ji jau senai jieškojo. Tai 
Ben Newmark, pagelbininkas 
valstijos gaisrų maršalo. Jį su
nitą kartu su Thonias Boyle 
)as tūlą moterį. Newmark vra 
ipkaįtintas federalinės valdžios 
kaipo falsifikatoriiiK, suklasta- 
yęs karo taupimo ženklus .ir 
>ask leidęs tuos klast uotus 
lenkins'po visą šalį.

>

siu, kad ne Biekša yra dzūkų 
karalius, ale aš. O lai aš paro
dysiu nuimdamas Požėlai ka
rimą nuo galvos, kurių jis už
sidėjo, nugalėdamos Biekša.”

Neužinirškite taipgi, kad ry
toj ‘^Mildos” teatre be Požėlos 
risis dar Steinke ir Brooklyno 

žvaigžde, kuris jau 
ristikams 
—Rep.

lietuvių žvaigždė, 
rengiasi Chicagos 
kailį išdirbti.

K. Sarpalius ir Bancevičius pri
ima brooklyniečio iššaukimą. 
Chicagiečiai nėra bailus. Nu

gąsdinti jų negalima. .Atvažia
vo koks tai X ristikas iš Brook
lyno ir metė pirštinę Bancevi- 
ciui ir K. Sarpaliui, manyda
mas, kad tuo juos nugąsdins. 
Bet ne taip išėjo. Kaip Sarpa- 
liūs, taip ir Bancevičius sako, 
įpg jiedu bile kada sutinka su 
Brooklyno žvaigžde 
ir patrankyti jį po 
taip, kad jam aky

persiimti, 
matrasą 

pradės

“Lietuvių Universiteto” 
vargai

NAUJIENOS, CMcago, m....... d..... . I !■■!■! Į»J|........ .. u i .............■IIĮilĮitH 
ti • Atiha. Joronis Smitas, 
prezidentu — kun. Jlie Trulža, 
rekorderiu — Anthony P. 
Ginmis, medikalbu direktorių— 
W. P. Laue, M. D. ir advokatu

Alexander F. Indfieri. ’ Pa- 
įtaivjais (advisory ‘Vouncil) li- 
jko paskelbti žymesnieji Gary 
gyventojai, daugelis kurių nė 
inežino, kad jie turi “garbes'” 
būti “kolegijos” patarėjais.
* Prirengta ir išsiuntinėta ap
garsinimus ir “mokykla” .pra
dėjo veikli. Mokinama 'buvo 
visko — visi esantys i rįiešan- 
jys mokslai buvo dėstomi' ir 
žadamą buvo viską į Artlpipą' 
taiką išmokinti, ir jai kaip kas 
įnori - ar pačioj e’vniokykl^je., 
įir per laiškus. Toje mokyklo
je per laiškus galima buvo ir 
medicinos mokintis, ir iliuziš
kos, ir dainavimo, ir advokatu 
likti kuo tiktai nori jbųji. 
Nereikia nė mokyklą lankyti, 
nė laiką gaišti — prisiuntei 
pinigus, o jau Smitas ir kiti 
“profesoriai” tave išmokins 
namie sėdinti — per trumpus 
laiškus.

r?Dr.’’
Gary, Ind.,
no viską per laiškus. Bet “ko
legija” jau uždaryta. Sako, 
ir nesimokinusiems, davinė
jo diplomus, bile užsimokėjo. 
Valdžia tyrinėja tą diplomų ? 
“kolegiją”

A. Smitas buvo atidaręs 
kolegijų.’* Moki-

Pardavinėjo diplomas t

ta mokykla kiek 
to niekas, apart 
“pro!ešerių”, tur- 
Bet -laišku®, 
mokinių 'buvo at-

Taip, esamomis žinio-
...  » ' ■■■■■ ■įu..lll

Ar turėjo 
mokinių - - 
Smito ir jo 
būt nežino, 
kaip išrodo, 
s i radę.

mis, Julįmi lAilovicb, 3101 S. 
lidlšfčd ■ St.j' “mokino
si” medicinos ir gavo medici
nos daktaro laipsnį už $499. 
Tą i i) bępt sakfr advokatas Or- 
ibwški,z' kuris* dabar tyrinėja 
tos “mokyklos” veikimą. Pa-' 
sek to. joties (irlowskio, diplo
mus gavo apie 50 “studentų”,* 
daugiausia chicagiečių ir gavo 
vien užsimokėdami tam tikrą 
sumą pinigų.

Pats Smitas, nors jis ir life-Į 
thviškai nemoka sTaŠjzh, buvtį 
vyriausias “profesorius” ir va
dino save daktaru. Jis giriasi 
gavęs daktaro diplomą iš St. 
Louis universiteto, bet nors 
skelbė save daktaru esant, jis1 
nepasirūpino gauti teisę prak
tikuoti mediciną Indiana val
stijoj. Be to jis esąs porą mie
tų lankęs Valparaiso universi-

Seka ant 8-to pusi.)

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
: -‘VyU S/'/ T " j

Naujienų v Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 
pranešimą iŠ Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai' tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

Pinigus gavo:
Perlaidos:
95712 — A. Sebeskįs
20774 — P. Stančikas
2Į1439 _ $ Linięnė 
21450 — N. Mečienė 
21475 — D. Sinkienė 
21487 — U. Stancelienė 
21454

54537 — M. Daunis 
54351 _ K.
21262 — J.

į 54362.— S.
21437 — E.
čekiai: .
12237 — J.
5644

Bagdonienė 
Jatulevičius 

Ilasbadauskas 
Stonienė

■r

E.
Vaitkus 
Kniukštaitė- P. Butkevičienė

Kvitai su paemejy parašais randas* 
“Nauiienu” «fina

GULBRANSEN

Registruojanti Pianai 
Išgirsk ir pamatyk musų 

krautuvėje.

j Hm
» -J.

(

1/
. įr |*r.'. V (

A.

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

■HMIIIIIIIIIIII... .
PRANEŠIMAS

šiuomi pranešame Chicagos lie
tuviams, o ypač Bridgeporto apie- 
linkės, kad aptieka The New City 
Pharmacy, buvusi po nuni. 332/ 
S. Halsted St., dabar persikėlė i 
naują vietą 3130 So. Halsted St.

Naujoj vietoj galėsime suteikti 
dar geresnį patarnavimą, nes vais
tinė bus didesnė ii’ moderniškiau 
įrengta. /

The New City Pharmacy
John Malakauskas, sav.

3430 S. Halsted St., Chicago, III.
IIIIIIIIMHMH

' Rusiškos ir Turkiškos 
Maudynes

Atdaros dieną ir naktį.
Vanos, liefaųs ir marių druskos 

’ihau^yne^ .^Ruimai ir lovos dėl 
dėl

dėlSmulkios Žinios

Atkeliauja Įdomus
Svečiaiii

Nužudė našle

mą

Skausmas strėnose

DZŪKAS AR POŽĖLA?

Kaina T 6c ir $ 1.26.

Gaunamas pas jūsų aptiekorlų.

COMC OKj.JOf

\ riGKe vb

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

ir 
prit’inamas užmušime krank Lorn- 

betto ir dabar laukė teismo. Jo

prūdas 

maudynės

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

■jau kas mano vyrą nušovė, bet 
’as neišduosiu jų vardų. Meą 
?atys su jais apsidirbsime.”

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

Kas yra pusiau sunkiojo svo
rio lietuvių čempionas 
;iežnas dzūkas

—“dra-
ar Karolis Po-

Du vaikai mirė pirmadieny 
juo nusiplikinimų karštu van
deniu.

bų ir bejieškodamas ją rado 
jau negyvą su šautuvu peršau

tu O-sn
s /'VObfv?

Tas klausimas 
'Pręstas. 
'ereitą

Į PbR r?-'O Pou u-ui StTkSo

Kas i$ to kliubo išėjo — 
žinau, bet “universitetą 
tas tikrai atidarė 
žiniomis, jis perėjo per 
nius

Kur Hambel praleido naktį 
niekas nežino, l ik ant rytojaus 
vakare jis pasiėmė traukinį į 
(’.hicago ir išvažiavo. Kiek pa
važiavęs traukinis sustojo pra-

Užvakar lietus lijo, 
buvo 
buvo 
Delei
iidomobiliai nė vieno žmogaus 
it užmušė, l ai dar pirma die
na buvo kelių savaičių bėgy, 
kad automobiliai apsiėjo » be 
inkų.

gatvės 
šlapios ir automobilistai 
priversti būti atsargesni, 

tos priežasties užvakar

irie 
iu žmonės, kurie 
lomobiliu pro šalį. 
’:e malė jo pati ir 
kai. Manoma, kad

naky/nės. Didelis 
platlKymo. 

Specialės rusiškos 
moterų seredoms.

N Z. SAPERSTEIN & SONS 
Savininkai

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

Phone West 1511 Chicago, III.

Phone Boulevatd 9641
A. KAIRIS

Marinimo ir budavojinao genei*alis 
KONTRAKTORIUS 
3352 So. Halsted St., 

Namai 3356 Lowe Avė.
--------------------

Mes perkame Lietuvos dolerinius 
bonus, taipgi parduodamo Vokieti
jos valdžios bonus, 1 milionas 
8/15% už $1.25.

KAUFMAN STATE BANK 
114 N. LaSalle St., Chicago.

Mr. 1. Knovvitt Thai poor sirnp ceriainlv puls rus toot. into ii

'ū

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka 

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

8, ir nedėlioj nuo 9 iki 12.
Tel. Yards 4951 3252 S'. Halsted St.

GARY, INDIANA
Gal skaitytojai pamena, kaip 

tūlas laikas atgal “Dr.” Anta
nas T. Smitas tvėrė kokį lai 
lietuvių politinį kliubą ir ke
tino atidaryti universitetų. Jis 
buvo net ir prakalbas sakyti 
pradėjęs.

“Lietuviškas universitetas”

Mis. Marga re t Alku, našlė 
James Allen, kuris suorgani
zavo Chicago j Alku Paini and 
Pulty Co., liko nužudyta pir
madienio naktį jos namuose 
Barrington, III. Ją nužudė kou-

lis ant rytojaus pats nusižudė.
Našles lavoną rasta tik ant 

rytojaus po piet. Bado jos su
ims Thomas, kuris vėlai naktį 
sugryžo namo ir paskui vėlai 
atsikėlė. Jis atsikėlęs norėjo 
pabarti motiną už nepažadini-

stojo traukinis visai arti nužu
dytosios namų. Hambel tur
būt pamano, kad traukinis li
ko tyčia sustabdytas ir bijo
damasis, kad jį nesuimtų, iš to 
paties šautuvo 
kulką į galvą, 
sios jis paliko 
nieko kito ne.

Prie nužudyto- 
rašlelį, kad jis 
dėjęs padaryti, 

nedoriausia mo
teris. Manoma, kad jis bandė 
prie jos pirštis, o toji jį atme-

(iro,šerniukas Salva tore De 
Loraurentis, 45 m., 700 S. Laf- 
<n St., liko nušautas bestovini 

savo grosernes. Nušovė jį 
važiavo au- 
žmogžudys- 
šeši jų vai- 
jį nušauta

■ ue- 
Smi- 

Esamoinisi
■ žymes-• • T • • ' 1 Ibiznierius, prisistalyda-1 

dideliu amerikonizatoriu 
prikalbino juos prisidėt i 
“universiteto” būti pa
lis. Kitų vardus ir visai 

be jų žinios padėjo.
l’aip tai gimė Gary State 

College, kurios prezidentu ir 
buvo tas “Dr.” Antanas S 
tas. Sekretorių gi buvo jo

BE PERTRAUKOS
20 metų praktikavimo

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

Dr.George U.Lipshulch
Atidarė savo ofisą 

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

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

rinės ligos.
Telefonas Randolph 5380

dar nėra iš- 
Požėla laimėjo 

ristynes grekp- 
Tačiau dzu- 

jog tas 
nereiškia, 
rikoje, ir 

mane paguldo 
jeigu

SEVERAS 
LEDSYL

Tiesa, 
metą i 

"omauų stiliumi, 
kas Bancevičius sako, 
'almėjimas nieko 
“Mes gyvename Ame 
todėl tegul j 
amerikoniškai, jeigu nori būti 
čempionas pusiau sunkiojo svo
rio. Jis ‘dzūkų karalių’ Biekšą 
įveikė Bostone, bet aš parodys

M € Ar A NOO

UMUU G (i- lt<~

j V ■

Smilgių šeimyna Sekite 
Naujienas ir Laukite

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C„ D. O., N. T. -

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

4204 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos uuo 9 tylu iki 12 pietų. 
Vakaro nuo 6 iki b vai. vakare. 
Nedėldieniais, nuo 9 iki i2 pietų. |

Telephone Lafayette 4643 I

Thornton Fisher
z l V-NOV/ VbS < 
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Ketvirtadienis, lapkr. 13, '24

Chicagos žinios
(Tąsa nho 7-to pusi.)

tolų ir taipjau esą mokinęsis 
medicinos Illinois universitete 
ir Chicago Medical College.

kime rugp. 27 d. Smitas rezig- pasisekimu. Brooklyno publika 
navo iš “mokyklos” preziden- pageidavo, kad tas veikalas bu
to vietos ir ton vieton tapo iš- tų dar pakartotas. . Veikale va- 
rinktas Howland. Smitas rezig^ dovaujaučias roles vaidina pats 
mindamas pasisakė esąs pa- dramos tėvas 
skirtai modikalių inspektorių Tendžiulytė.

Lauksim su
slaptosios .matyti naują 

čiams veikalą, pasidžiaugti jo su- 
vaidinimu ir prisiminti neseniai 
pergyventus gražius musų tau
tos

J. Vaičkus ir p.

Smitas bėga
mo-
Bet

Smitas vedė savo 
apie porą metų, 
pamatęs, kad gali pa

kyklą“
turbūt
kliūti bėdon, jis prikalbino tū
lą Dr. A. P. IlQ\vland iš Chi
cago įeiti mokyklos direkcijon 
ir pirmame direktorių susirin-

apskr., KviedarnOs 
sodos Liambo. . 38 

Amerikoj išgyve- 
Lietu- 
vieną 
Kaži’

KAZIMIERAS GRIGALIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu lap
kričio U dieną, 1 valandą po 
pietų Cook County ligonputyje, 
išsirgęs 7 mėnesius. Paeina iš 
Tauragės 
parapijos
metų amžiaus 
no 15 motų Nevedęs, 
voj paliko 2 pusbroliu ir 
puseserę Jovaišos ir dėdę 
inierą Jaunių.

Amerikoj priklausė prie 
jų draugijų: Sv. Jono Krikšty
tojo ir IIlinojaus Pašalpos Kh'u- 
bo Laidotuvės įvyks pėtnyčioj 
8 vai. iŠ namų, 915 W. 32 St., j 
Šv. Jurgio bažnyčią, iš ten Į šv. 
Kazimiero Kapines.

Užprašom abi draugijas irM- 
sus pažįstamus dalyvauti laido
tuvėse.

Laidotuvėm rūpinasi:
K. Galinski,, 
K. Venckus.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4139.

tį vi c*

ALPA
Bohemini) Importuoti Apyniai 

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

Alpa Malt Eitract Co.
2428 VV. 47 St.

Phone Lafayette 1104

SU

National Restaurantas
ĮSU So. Halsted St.

Vėl atsidarė, kuris buvo trumpam 
laikui užsidaręs dėl pataisymo. 
Gaminame geriausius ir skaniau
sius visokius valgius.

lietuviai savininkai.

UŽSISAKYKIT IR SKAITYKIT LIE 
TUVIŲ BURTININKŲ LAIKRAŠT)

“BURTININKAS”
“BURTININKE” telpa: Burtininkų 
monai; Juokai; Planetos; Būrimą- 
laimės; {vairios paslaptys, ir daugiau 
“Burtininko“ kaina metui $1.00. Siųs 
darni prenumeratas adresuokite:

LIET. ŠVIET. KNYGYNAS, 
3106 S. Halsted St. Chicago, 111. 

Dept. 2.

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi dideli smagumu 
pats sau, savo gimininis ir drau
gams su kuriais susiraiiniii ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką totą, negu su runka- Geidau
ta, parankiausia ir dalikatniauiia 
aiio.ėli su lietuviškomis raidimis 

šaulyje. Galima ir angliškai nr 
*vti.

Gaunamos

NAUJIENOS 
173!) S. Halsted Str 

Chicago, III.

napionalės 
be lo esąs

agent) ir

nekantrumui pa- 
mums chicagie-

PRANEŠIMAI ĮIEŠKO darbo PARDAVIMUI NAMAi-ŽEME

tary'bos tyrinėtoj u, 
narys
(secret service 

negalys būti oficia-
liniai surištas su mokykla, ku
rioj mokinama medicina. Po 
to Smitas tūlam laikui buvo vi
sai apleidęs Gary.

vaizdus —n.

Vieton mokyklos — auksinės 
žuvys

Per porą mėnesių, kada 
Howland prezidentavo, nebuvę

Jonas Butėnas bus
Chicagoje t

-----------  t
Dainininkas Jonas Butėnas,

jokių pamokų, jis negavęs jo-kurį ir chicagiečiai pažysta iš ke- 
kio atlyginimo ir neturėjęs jo- lių čia pirmiau jo buvusių kon- 
kių reikalų su mokykla. Nieko certų ir kuris buvo išvykęs Ita- 

negirtjėdamas apie .'savo mo- lijon baigti dainavimo mokslą, 
kyklą, Ho\vland sumanė ją bet dabar jau sugryžo ir lankosi 
aplankyti ir pažiūrėti kas ten po lietuvių kolonijas, duodamas 
veikiama. Nuvykęs Į Gary jis koncertus, aplankys ir Chicago. 
vieton mokyklos rado nešvarų 
kambarį, - “kiaulmigį,” kaip 
:is sako, kuriame viso labo 
buvo tik puoilas su keliomis 
toksinėmis žuvimis. Ji- supra
to ir Inoj nubėgo pas advoka
tą, su kuriuo atėjo, išlaužė kitas 
duris ir “mokyklos” spintoje 
"ado antspaudą, mikroskopą ir 
keletą popergalių. Tai buvo vi-

.Jo koncertas Chicagoj bus gruo
džio 17 d. Bus chicagiečiams į- 
domu užgirsti jį dabar ir pama
tyti ant kiek jis pažengė daina
vime. Po savo koncertų marš
ruto jis ketina gryžti Italijon, 
kur yra pakviestas dainuoti 
no,į operoj.

V ie

nieko.vtdžių, nė “lekcijų
Mokykla liko be galvos

Iškilo didelis, skandalas. Su- 
(ryžo ir Smitas. Prasidėjo abi
pusiai kaltinimai. Smitas kalti
na, kad Ilovvland įsilaužė į jo 
butą — pasirodo, kad “mo
kykla’,’ ir Smito butas yra vie
nas ir tas pats dalykas.

Ho\vland skubiai sušaukė di- 
"ektorių ir “patarėjų” susirin
kimą, atėjo su savo advokatu 
OrloAvskiu ir rezignavo iš “gar
bingos“ prezidento vietos, su
grąžindamas prezidentystę Smi
tui. Bet ir Smitas tos “garbes” 
dabar nenori ir visomis jiego- 
mis nuo jos kratosi, ne! irgi 
m advokato pagelba. Reiškia, 
smito “kolegija” liko našlaite 
be galvos, nuo kurios dabar 
visi kratosi.

Hotvland kaltina, kad Smi
to “kolegija” visai nebuvo jo
kia mokykla, o lik prisiden
gus mokyklos vtirdu buvo pur- 
lavinėjami diplomai.

Smitas gi teisinosi, kad jis 
niekam diplomų nėra davinė- 
’ęs, girdi, nė vienos diplomus 
nėra išdavęs ir jeigu kas turi 
diplomą su jo parašu, lai esą 
falsifikacija. Jis esą 
51.0(10 tam, kuris jam 
’o išduotą diplomą.

Į visti tą dalyką įsimaišė ir 
federalinė valdžia. kuri ypač 
tyrinėja išdavinėjimą diplomu 
:r ar nebuvo daroma prigavys- 
lčs pašto pagelba.

Smitas betgi nenusimena, ar
ba bent bando nuduoti drą
są. J's esą panaikinsiąs dabar
tinę mokyklą if paskui sukur
kiąs naujų, 
“mokvkla

Lš vietos draugijų veikimo.
Draugystė Lietuvių Tvirtybė 

gana uoliai rengiasi prie- savo 
turkių vakaro, kuris bus lapkri
čio 26 d. Matysime kas daugiau 
laimės, o laimėti bus ko. 
lauksime to vakaro.

Tad

Draugystės Lietuvos Kareivių 
labai džiaugiasi, kad turi surin
kę labai daug dovanų dėl maska
radinio baliaus, kuris bus sausio 
31 d., 1925 m. Draugystė gerai 
gyvuoja. Ją pilnai remia stam
besnieji biznieriai, nes ir drau
gystes nariai remia tuos biznie
rius. Todėl visiems gerai se

Vakarinės žvaigždės Pašelpos 
Kliubas irgi neatsilieka. Jis ir
gi rengia maskaradinį balių, ku
ris bus gruodžio 31 d. Niekurie 
komitetų silpnai darbuojasi, tur
būt pasitiki nutaiimiu, kad visi 
nariai suneštų po vieną dovaną. 
Nutarimas geras, bet jis neįvy
kinamas. Bet tiek to pasekmes 
pamatysime vėliau.

duosiąs v ♦. 
parodys

turėsiąs.
—Praeivis.

Lietuvių Rateliuose
Juozas Vaičkus vėl ren 

gia Spektaklį
Statys scenoje dramą “Laisvės 

Kovotojai.”

pir-

Požėlos - BanceviČialis ristynėms, 
(kurios įvyks lapkričio 14 dieną 
“Midos” teatre, 3140 So. Halsted St.) 
tikietai jau parsiduoda “Mildos“ te
atre, “Naujienose” ir “Aušros” kny
gyne.

JlEšKAU virėjo darbo. Turiu 
gerą pati rimą.

Atsišaukite:
4415 So. Wood St.

Telefonas Boulevard 8942

Draugystė Apšvietus Vyrų ir 
Motoru vieton maskaradinio ba
liaus 
mu. 
vės.” 
tiško
Sarpaliaus.

rengia vakarą su vai din i- 
Bus vaidinama “Pabaigtu- 
Vaidins Chicagos Drama- 

Ratelio artistai; muzika

jau netoli SLA. 194 kp. pra
kalbos. Prakalbos bus su įvai
riais pamjarginimais. Kalbėto
jai gi irgi gerai žinomįi — S. Va
lančius ir Dr. S. Biežis. Jie jau 
senai čia bėra kalbėję. Bus pro
ga vietos lietuviąms su nauda ir 
smagiai vakarą praleisti, 
kalbos bus lapkr. 19 d.

—Teisi

Pra-

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicagb, III.

Praėjus su pasisekimu 
mam Juozo Vaičkaus Dramos 
Teatro pasirodymui, J. Vaičkus 
vėl rengiasi pasirodyti scenoje 
su visa savo trupe. Bet šį kartą 
jau daug didesniame veikale.

Sekamas J. Vaičkaus Dramos 
Teatro spektaklis bus ketvirta
dieny, lapkr. 27 d. (Padėkavonės 
dienoj), C. S. P. S. School Hali ko tą dieną nerengti. . 
teatre, 1126-30 W. 18th St. visi norinti Z3 _______
stato K. Gaigalo 4 veiksmų dra-v kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
mą iŠ Lietuvos valstybės ir ka

riuomenės kūrimosi * laiku
“Laisvės Kovotojai.”
Veikalas labai gražus ir įspū

dingas. Tas veikalas buvo J. 
Vaičkaus teatro suvaidintas 
Brooklyne, N. Y. atsisveikinimo 
spektakly ir praėjo su dideliu

Jono Butėno koncertas Chicagoj 
bus gruodžio 17 d. Prašome visus nie- 

Rengėjai.

Visi norinti gauti “Naujienas

namus, praneškite tuoj i Auiros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 

i 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 priduoto te reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

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

—Komitetas.

REIKIA OARBININKp
VYRŲ ir MOTERŲ ^

REIKIA DARBININKŲ VYRŲ 
IR MOTERŲ

PARSIDUODA restaurantas 
maišytų tautų apgyventoj vie
toj.* Daro gerą biznį. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vie
tos.

148 W. 69 Street.i

PARDAVIMUI 7 Va akrų žemės, 
prie 2 cementinių kelių už $7500, 1 
mylia nuo miesto rubežiaus, geras 
juodžemis, augšta apielinkė, $1000 
cash, kitus išmokėjimais.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Box <397

RACINfe, W1S. — Lietuvių Dra
mos Kliubas ruošia susidedantį iš 
penkiolikos numerių Lietuvišką Vode
vilį teatras, koncertas, dainos ir šo- 
\iai, visko bus. šis parengimas 
įvyks lapkričio 16 d., nedėlioj 3 vai. 
po pietų, Turner Hali. Užsibaigus 
programui tęsis šokiai iki 11 va), nak-, * . ’ . '
ties. širdingai kviečiame vietos ir Į Jus galite atlikti Šį darbą la- 
apieHnkės lietuvius clulyvauti 'tame 
Vodevilį pirmu syk pasirodis 1>. D. 
Kliubo Stygų orkestrą. Rengėjai.

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

EXTRA BARGENAS pardavimui 
bučernė ir grosemė, geroj vietoj tar
pe visokių tautų 
geras ,4 ruimai 
pirkti ir pusę.

Kreipkitės
3156 Wallace St.

apgyventa, 
gyvenimui.

biznis) 
Galit

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

Floersch, 2344 W. 69 St.

PARDAVIMUI Shoe Repair Shop 
mašinos geram padėjime, renda $10 
ir jeigu kas nepratęs prie mašinų aš 
pamokinsiu, ateikite nuo Gr80 iki 9:30 
vakare, subatoj nuo 1:30 iki 3 vai. po 
piet, o nedėlioj nuo 7 vai. iki 9 vai., 
priežastis, išvažiuoju ant farmo.

3303 So. Auburn Are.

MAN REIKIA mažos 10 arba 20 
akrų farmos, kur nors mainais į na- 

* mo prapeitę Chicagoje. Mano pra
nerto radasi geroje vietojo. Ką jus 
turite pasiūlyti?

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Box 593

Lietuvos Soc.-Dem. Rėmėjų Fondo 
mėnesinis susirinkimas įvyks ketvir
tadieny, apkričio J3, 8 vai. vak. Nau
jienų name, 1739 So. Halsted St. Na
riai priklausantis rėmimo kuopai ma- 
loončkite visi atsilankyti, nes reika
linga padaryti atskaita nuo vakarėlio.

— Kuopos sekr. M. J. Mauricas:

ASMENŲ JIESKOJiMAI
PAJIEŠKAU . Liudviko, Vaclovo ir 

Kazimiero Raubų, iš Lietuvos paeina 
nuo Jauniškio, Kražių parapijos, i Ra
seinių ap., pirma gyveno Roselando. 
turiu svarbų reikalų, meldžiu atsi
šaukti pas

JUSTINA VAIČIŪNIENĖ 
1037 W. 20 PI

dabartinio jūsų užsiėmimo. įga
liai geras pelnas. Puikus paki
limas gyvenkime. 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. Utarninko 
vakarais: nuo 6-šių iki 8 vakare. 
Klauskite:

DELIKATESEN ir grosernės krau
tuvė, sena įstaiga, gerai apsimokan
tis biznis, North West Side, didelis 
stakas, geri įrengimai . Yra‘ mėsos 
piaustytuvas, cash registeris, elektri
nis maiiklis, computing svarstyklės 
ir t. t. Tirštai apgyvento] reziden
cijų vietoj . Pigi renda su gražiu 4 
kambarių gyvenimu ir vana. Gera 
proga bile kam Pardavimo priežas
tis labai svarbi, už $1800 nupirksite 
viską, jei reikia, tai ir dalinafs išmo
kėjimais.

4265 Montrose
netoli Kildavę Avė.

BARGENAS
Parsiduoda namas 5211-13 South 

Halsted St. Storas ir 4 fl. steam heat 
kaina $35000. , Del informacijų kreip
kitės pąs

WM. GRITfiNAS, 
3241 S. Halsted St. 2 fl.

Tel. Boulevard 5066

PARDAVIMUI lotas ,už $200 pi
nigais nupirksite lotą prie 63 St. 
Randasi biznio vietoje. Paimsiu iš
mokėjimais po $20 į mėnesį. Turiu 
parduoti šį menes}.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Box 594

Aš ROZALIJA TRUSKIENĖ ir 
mano sesuo Michalina pajieškom Bar
boros Truskaites po vyrų Majevskie- 
nės ir jos dukters Rozalijos ir sū
naus Edvardo. Taipgi pajieškom Ka
zimiero Sfulcus, kurio tėvo vardas

nos pussere'ses sūnūs Turiu svarbų 
reikalą. Jie patys ar kas juos žino 
tegul atsiliepia šiuom adresu:

STE LLA ŠALK A USK AITE 
1134 W. 18th St.. 2nd fl. 

Chicago, III.

JIESKO PARTNERIU
REIKALINGAS partneris bar

beno mokykloj su ar be patiri- 
nio. Biznis eina gerai. Nereikia 
daug pinigų.

Atsišaukite
216 So. Halsted St.

!11 1 ?■'—"i------------------- 11 ................... ....

{VAIRUS skelbimai
STOGDENGYSTK

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. {staiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. T‘k patyrę unijos 
darbininkai samdomi J. J. Dunne 
Root’ing Co., 3411-12 Ogden Avė., 
Phone l.awndale 0114.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikomi malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

IŠRENOAVOJIMUI
RENDON kampinė krautuvė 

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

FLOERSCH, 
2344 W. 69 St.

DEL RENDOS 2 flatai po 4 
kambarius, pečiais šildomi, ge
ras namas, viskas gerai įtaisyta, 
elektra, gasas, toiletas ir van
duo. 450(1 So. Paulina St.

RENDA.1 automobiliams ga- 
radžius ir taisimo šapa. Užtekti
nai vietos dęl 8 karų. Kreipkitės 

A. Grigas,
3114 So. Halsted St.

RENDON 6 kambarių flatas karš
tu vandeniu šildomas gerame padėji
me, $65. Tame pačiame name, 4 
kambarių flatas, karštu vandeniu 
šildomas $50. Gražioj apielinkėj.

6530 So. Robey St.
Tel. Prospect 3926

RENDAI 4 ruimai, elektra, ga
sas, porčiai iš užpakalio. Renda 
$20.00 į mėnesį,

4634 So. Wood St. 
3-čios lubos.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RUIMAS vendai vyram. Gera 

vieta gyvenimui, maudynė ir ki
ti pa rankurnai. Kreipki te 

3363 Lowe Avė. 
1-mos lubos.

ADAM MARKŪNAS, 
Lietuvių Skyriaus vedėjo 

Room 849
First National Bank Bldg. 

68 W. Monroe St.
Chicago, III.

REIKIA DARBININKU
_______ MOTERŲ -

REIKIA moterų sortavimui 
popierų. Atsišaukite
PEOPLES IRON & METAL CO.

Waste Paper Department 
5833-5 So. Loomis Blvd. 
Phone Wentworth 6754-5

PAJIEŠKAU moteries, kuri galėtų 
pridaboti keturių metų mergaitę man 
einant į darbą. Geras atlyginimas, 
Pageidaujama neištoli, galima maty
ti dieną ir vakarais sekančiu antrašu.

2130 So. Halsted St, 
ant trečių lubij iš užpakalio

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS patyręs bu- 
čeris dirbti grosernej ir bu
ce rnė j.

Atsišaukite
1713 Canal St.

REIKIA ATSAKANČIO 
čerio.

Atoišaukit gfeit.
1840 So. Halsted St.

Tel. Canal 5821

AUTOMOBILIAI

bu-

PARDAVIMUI Paige touring ka
ras, 666, 1923, uždaromas, karas iš
rodo ir bėga kaip naufias Tikras 
bargenas. Turi būt parduotas šią 
savaitę, kaina tiktai $895

1746 N. VVestern Avė.
Tel. Humboldt 1252

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 kambarių rakan

dai (Furniturc). Daiktai visi geri, 
noriu parduoti greitai ir pigiai, sykiu 
ir ruimus galima renduoti.

Kreipkitės vakarais
3249 So. Halsted St.

2 lubos f rotas

PARDAVIMUI
GROJIKLIŲ pianų bargenas. Gro- 

jiklis pianas su benčiuipi ir muzikos 
voleliais, kaina

$110
Turi būt parduotas prieš lapkričio 16. 
3323 Lincoln Avė. net. Belmont Avė. 
* Klauskite M r. Vitak’s piano.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda grosemė ir visokių 

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

Atsišaukite
3443 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI kriaučių šapa, siu
vama naujus ir taisoma senus. Gera 
išdirpta vieta, darbo užtektinai. Ga
lima pirkti pusė arba visa. Priežas
tis pardavimo, turiu du bizniu.

Kreipkitės '
625 W. 31 St., 
Tel Yards 4797

UŽDIRBKITE PINIGŲ 
Pardavimui groserne ir 2 augs- 
tų mūrinis namas, 
priežastis, mirtis.

10700 Langley Avė.

PARDAVIMUI 7 krėslų barberių 
mokykla. Gera proga uždirbimui 
nuo $75.00 iki $80.00 j savaitę. Pa
tyrimo nereikia, kad vedus Šią barbe
nu mokyklą.

Atsišaukite
36 N. Halsted St.

PARSIDUODA Restaurantas ir de- 
licatessen krautuvė lietuvių kolioni- 
joj arti bažnyčios. Daro 
biznį.

Atsišaukite
1708 N. Ashland Avė.

Brunswick 1817

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
Medinis namas, ant 3 pragyvenimų, 6, 
5 ir 4 kambariai, eleetra, gasas ir 
maudynės. Rendos neša i menes. 
$94.50 Kaina $5,500! $1,500 įmokėti, 
likusius ant leng-vo išmokėjimo. Na
mas randasi South Sidėj. Atsišaukite 

6951 So. Union Avė. 
Tel. Englewood 8137

gert;.

PARSIDUODA groserne ir delica- 
tessen krautuvė maišytų tautų apgy- 
ventoj vietoj Daro gerų cash biznį. 
Noriu greit parduoti nes apleidžiu 
miestą.

Afhišaukite
6252 So. Morgan St.

PARSIDUODA 2 po 6 kambarius 
vėliausios mados visi įtaisymai karš
tu vandeniu apšildomi, maudynės ir 
“šauls’’ geroje vietoje, gražiai atro
do iš aluko ir iš vidaus galutinai pa- 
baiktas, geras pirkinis.

6653 So. Tai man Avė.

MORTGECI Al -PASKOLOS
PARDAVIMUI grosemė 

likatesen su 4 gyvenimui 
bariais, pigi renda, ilgas 
randasi geroje vietoje.

544 W. 37th St.

NAMAI-ŽEME

ir de- 
kam- 
lysas,

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

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

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

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

Atdara nedėlioj ir vakarais.

Mes skoliname pinigus ant 6% 
metams ant visokių aktyviškų šla
kų ir bonų. Musų patarnavimas 
yra greitas ir tikras. Be pasivė- 
linimų, Be ekstra mokesties.
NATIONAL CITY FINANCE CO., 
11 S. La Šalie St., Randolph 2124 

1405 Roanoke Bldg.

Lietuviški Bonai
Už pilną vertę yra priimami, 

perkant 
Parko, 
tas

MES padarome ir perkame ant
rus morgičius siekiančius $200 iki 
$5000.00, lengvais išmokėjimais už 
6% palūkanų ir mažą komišiną. 
Taipgi perkame kontraktų doku
mentus.

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

160 N. La Šalie St.

lotą prie Marųuette
Ix>to kaina $400. Ver-

dvigubai.
J. SINKUS AND CO., 

809 W. 69 St.
Tel. Normai 4400

PARDAVIMUI arba rendon na
mas So. Side, nauja 6 kambarių 
cottage, 1% augšto, galima pada-. 
ryti 2 flatu, cementiniu pamatu, 
furnace šildomas, penai valgomas 
kambarys, bufetas, 7 pėdų skie
pas, nereikia agentų; kaina $6500, 
cash $1000.

M. K. Mitcbell, 5923 S. Robey St. 
Tel. Diverse-" 1971,

DIDELIS mūrinis, 2 fintų namas 
prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
vvoo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 VV. 67 
St. Tel. Prospect 1364

4 KAMB. BUNGALOW
Pardavimui prie Chicago Burington 

ant' Quincy geležinkelio, 2 blokai nuo 
stoties, kieto medžio grindys, van
duo, gasas, elektra, akmeniniai stul
pai ii- viskas išmokėta, tiktai $3900, 
$400 įmokėti, ir po $40 į mėnesį. La
bai pigiai už pinigus. Atsišaukite ar
ba rašykite.

M. PETROWSKI,
17 East 61st Street, 
Phone Normai 7691

LABAI geroje vietoje namas, 
Southvvest Side Dvigubas frontinis 
Storas, namas per vidurį įeinamas. 
Presinių plytų frontas, prie karų li
nijos, 45 min. iki miesto. Pigiai- už 
pinigus, Naujienos, 1739 So. Halsted 
St., Box 402.

NORĖČIAU gauti tinkamo 
vasarinio resorto, prie bile ko
kio ežero, su namu arba be na
mo, mainysiu į mano Chicagoj 
biznio lotą, Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Box 403.

PARDAVIMUI arba mainy- 
Pardavimo mui 2 aukštų bizniavas namas.

į Kreipkitės:
1 4602 So. Rockwell St.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Reguliariai kursai D^afting, De
signing, Tailoring ir ' Dressmak- 
ing. lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

500 BEAUTY OPERA- 
TORKŲ REIKIA TUOJAU

Išmokite plaukų kirpimo, marcel- 
Jing, plaukų dabinimo, plaukų da
žymo, ir pastovio garbiniavimo. 
Moterų biznis, pilnas kursas $60, 
dienomis ir vakarais. Išmokėji
mais pagal sutartį.

THE WENZEL WAY 
177 State St., Room 306 

State 1887

Į šešias savaites
Išmoksite dresių designing, 
mo; pritaikymo; draping; i 
užbaigimo, taipgi skrybėlių 
mo ir kvietkų.

SNOVV COLLEGE
M. Johnson Manager

159 N. State St., Room 1622

kirpi- 
gražaus 

i dirbi-

PAKEITIMAS TAMSOS
I ŠVIESĄ

žiemos ilgi ir nuobodus 
žmonės turės, kaip nors 

tuos vakarus. Visi kū

Ateina 
vakarai, 
praleisti 
rie norite praleisti valandas nau
dingai, ateikite i 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 

3106 S. Halsted St., Chicago, UI.


