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Smarkus mūšiai su 
separatistais

Derybos su Ruhr fabrikan 
tais atsinaujino

Rusijos “atstovas” 
kalėjime

Rinkimai Bulgarijoje
Rinkimus

valdžia.
laimėjo dabartinė

Spėjama, kad franeuzai niekai 
ir nebuvo jų nutraukę.
BERLINAS, lapkr. 21. —

Prisipažino peržengęs špionažo 
įstatymus. lapkr. 21. —Nors

Užėmė Palatinatą
Pasiuntė notą Vokietijai

Derybos su fabrikantais 
atsinaujino.

130 separatistą žuvo mu 
šiuose su valstiečiais

separatistai pasišaukė pagelbon 
frucutzuis. Atvykę franeuzai se
paratistus nuginklavę ir išsiga
benę už Reino.

Separatistai užėmė Mainf. Val
stiečiai neteikia separatis
tams pasigailėjimo.

•BERLINAS, lapkričio 
Gautomis čia žiniomis,

21. —
Parei-

Mainz
Bet

Separatistai užėmė 
Palatinatą

separatistams gelbėjo fran
euzai.

No. 276<<^437
Br3

Walton pralaimėjo pirmą 
apeliaciją

Atidarys unijos dirbtuvę
Kooperatyve moterų rūbų dirb

tuvė bus atidaryta Chicagoj.
Okla

ir užėmė miesto salę.
Mūšiai tarp vokiečių valstie

čių ir Pareinio separatistų kas- 
die darosi smarkesni. Laike pa
starųjų septynių dienų valstie
čiai Siebengebirde (Septynių 
Kalnų) distrikte, tarp Borm ir 
Coblenz, užmušė 130 separatis
tų kareivių.

Tarp 3,000 ir 4,000 separatis
tų ir 5,(XM) ištikimųjų vokiečių 
dalyvavo mūšiuose penktadieny’ 
ir šeštadieny. Mušis, siautė ke
liuose kaimuose ir miesteliuose. 
Separatistai buvo užėmę Hon- 
nef miesto salę, bet išlaikę ją 
tik kelias valandas.

Gyventojai neteikę jokio pa si

stams. Du nedideli būriai Liko 
visai išnaikinti.

Pirmieji mūšiai prasidėjo, 
kada automobiliui su 5 separa
tistais suktojo ties Hoevcll. Visi 
penki liko nušauti. «Už valandos 
atvyko automobilius su se
paratistų vadovu Strohmann ir 
3 palydovais. Strohmann liko 
nušautas, bet kiti pabėgo.

Separatistai tada sugrįžo di
desnėmis spėkomis ir miestelį 
išplėšė. Bet kada jie atnauji
no ataką ant Honmef, prie Rei
no, jie liko atmušti apsaugos 
kareivių ir valstiečių. Separati
stai pabėgo, palikdami 70 už
muštų ir 50 suimtų. Suimtuo
sius tuojaus išvežta į neokupuo
tą Vokietiją.

Keli automobiliai su separa
tistais liko užpulti penktadieny 
ir viena grupė iš 14 žmonių li
ko visai išnaikinta.

Ant rytojaus vežimas su 30 
separatistų vėl bandė pulti 
Honnef. Iš tų 30 separatistų 
23 liko užmušti ir 7 pabėgo.

Vėliau didesnė banda puolė 
miestą, bet liko atmušta. Tada

FRANKFORT, lapkričio 21. 
—Separatistų bandos, prigel- 
biamos Francijos kareivių, užė
mė didelę dalį Bavarijos Palati- 
nato. Neustadte miestiečiai už
mušė du separatistus ir kelis 
sužeidė. Vėliaus franeuzų ko- 
nianduotojas Pa'latinate gen. 
Demotte pasiuntė miesto gal
vai Ultimatumą, grūmojantį di
delėmis pabaudomis miestui, 
jei nebus tuojaus išduoti užmu
šėjai.

Franeuzų Alžiro (negrai) ka
reiviai izoliavo tris miestus, po 
ko separatistams buvo lengva 
juos užimti.

Separatistai išleido prokla
maciją, kad jie jau visą 'Palati
natą užėmė ir paskelbia karo

Derybos tarp vokiečių fabri
kantų Ruhr distrikte ir francu- 
zų apie tolimesnį dirbimą dirb
tuvių ir tarp franeuzų ir Otto 
Wolff apie atnaujinimą pir
mesnės sutarties, vėl atsinauji
no. Daugelis spėja, kad nutrau
kimas derybų tarp liūgo Stin- 
nes ir franeuzų pereitą savaitę 
buvo tik “bluffas” ir kad abi 
puses labai nori susitaikinti.

Žinios dabar tvirtina, kad 
franeuzai niekurias sąlygas pa
sunkino, o kitas palengvino. 
Tvirtinama, kad franeuzai rei
kalauja iš vokiečių fabrikantų, 
kad jie mokėtų frankais už 
pergabenimą geležinkeliais kon
tribucijos anglių. Tai reiškia, 
kad vokiečiai netik turi duoti 
dykai anglis, bet dar ir primo
kėti už tą “garbę”.

Yra tikrais dalykas, kad tose 
derybose vartojama labai daug 
intrigų ir “bluffo” ir 
sus paskelbimus apie 
kia priimti su dideliu 
mu.

todėl vi
jas rei- 
atsarg ne

Rusija boikotuoja Šveica
riją

Tai dėl Vorovskio užmušėjo iš
teisinimo.

Išmainyk

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar 
rasi naudingu išmainyti jį ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
rį pasistatysi namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bungalow. Paskelbk apie tai 
Naujienose. Čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 
jus sueisite ir padarysite jum 

abiem pageidaujamą mainą.
4

Visuose tuose miestuose se
paratistai šaudė j langus ir ban
dė terorizuoti gyventojus.

Talkininkai susitaikė dėl 
uotu Vokietijai

Bus pasiųstos dvi notos, Angli
jai priėmus notų tekstą.

PARYŽIUS, lapkričio 21.
Talkininkų ambasadorių taryba 
šiandie galutinai susitaikė ir 
priėmė tekstą dviejų notų, ku
rios bus pasiųstos Vokietijai. .
Viena nota buvo apie talkini n 

kų utilitarinę kontrolė Vokieti
joje, o kita apie kronprinco su
grįžimą iš Holandijos į Vokie
tiją-

Abi notos bus įteiktos Vo
kietijos ambasadai šį vakar, 
kaip tik spės pasirašyti po jomis 
premjeras Poiincare.

iFrancuzai labai džiaugiasi 
tuo sUsitaikimu, nes tai reiš
kia išgelbėjimą talkininkų są;- 
jungos. Anglija gi pilnai užgy- 
rė notų tekstą.

Susirinkime buvo atstovau
jamos ir Jungt. Valstijos, 

atstovas nebalsavo.
bet

ių

Tai bent “švietėjai!”

SECACUS, N. J., lapkričio 
21. — Vietos švietimo (mokyk
lų) taryba sužinojo, kad pra
dinės mokyklos mokytoja p-'le 
Helen Clark ruko. Tuojaus ta
po sušauktas taryboj susirinki
mas ir “dorieji” tarybininkai 
nutarė pranešti tai mokytojai, 
kad jei ji tuojaus “nepasitai- 
sys” ir nepalliaUš nikius — kad 
ir namie, bus pasalinta iš vie
tos.

atstovo, kil
davę užša
li,200,000,- 
ir drabužių,

CHICAGO. — Max Schall
man .karjera, kaipo asmeninio 
Lenino ir Trockio 
ris vien Chicagoje 
kymų padaryti už 
000 automobilių
užbaigė vakar, kada federalinis 
teisėjas Cliffe nuteisė jį trintos 
metams kalėjiman ir užsimokė
ti $3,000 pabaudos.

Schallman prisipažino per
žengęs špionažo įstatymus.

Daugelis biznierių manė, kad 
jis atstovauja Rusijos valdžią. 
Todėl jie darė su juo didelius 
kontraktus ir dar duodavo ge
rą kyšį — “komisą”. Taip J. 
A. Doyle gavo kontraktą pa
siųsti 10,000,000 batų armijai 
už $36,000,000. London Button 
Co. gavo $1,500,000 kontraktą, 
už ką Schallnianui davė $3,000 
ir išleido $30,000 supirkimui 
reikalingų išpildymui kontrak
to mašinų. Schallmanas taipjati 
užsakė 5,000 didelių trokų.

Visą tai buk turėjo eiti Ru
sijos armijai, o fabrikantams 
lutų buvę užmokėta tada, kada 
Jungt. Valstijos butų 
nusies Rusiją.
siūti 10,000,000 batų

Bet Max Schallman 
jų niekad ir nebuvo
atstovu, o tik paprastu suk
čium.

OKLAII'OMA CITY, 
lapkričio 21. — Senato pašalin
tasis Okkihomos gubernatorius 
J. C. Walton atsikreipė prie fe
deralinio teismo, 
panaikinti senato 
prieš jį.

pripaži-

armijai 
ištik rų-

partija lai-
200 vietų parlamente, 

laimėjo tik

SOFIJA, 
dar pilni pereito , septintadienio 
rinkimų daviniai nėra žinomi, 
fečiaus išrodo, kad Zankovo 
valdžia, kuri pasigriebė valdžią 
keletą mėnesių atgal, ginklu 
nuversdama valstiečių Stambu- 
linsikio valdžią, aplaikė rinki
muose didelę pergalę. Apskaito
ma, kad Zankovo 
m ėjb
kuomet opozicija
50 vietų. Ta opozicija yra pasi
dalinusi tarp 35 valstiečių ir 
komunistų ir 15 liberalų. Pa
stebėtina,, kad liberalų partijos, 
kuri valdė šalį pradžioj paša uo
linio karo ir pačią Bulgariją į 
tą karą įtraukė, balsai žymiai 
padidėjo.

Pereitame gi parlamente val
stiečiai turėjo 195 vietas ir ko
munistai 25.

Visi valdžios ministeriai li
ko išrinkti. Rinkiniai buvę 'la
bai tvarkus.

atmetė 
todėl,

prašydamas 
nuosprendį 

Teismas atsisakė tai 
padaryti. Gubernatorius dabar
ketina apeliuoti j šalies augš- 
čiausį teismą.

Federalinis teismas 
gubernatoriaus prasimą 
kad jis (teismas) neturįs juris
dikcijos spręsti tokias bylas.

Gubernatorius tikisi, kad ir 
paprastas grand jury jį apkal
tins ir sakosi esąs prisirengęs 
pasiduoti areštui. Visi tie įrody
mai, kokie buvo paduoti atsto
vų butui, kada tasis tyrinėjo 
gubernatoriaus veikimą, dabar 
liko paduoti grand jury.

CHICAGO. — International 
Ladies ^Garment Workers Uni
ja rengiasi atidaryti didelę 
kooperatyvę moterų rūbų dirb
tuvę, kuri kainuos $100,000. 
Keli siuvėjų susirinkimai už- 
gyrė tokios dirbtuvės steigimą 
ir ryto viešame siuvėjų susi
rinkime Schoenhofen svetai
nėj prasidės vajus pardavinėji
mui serų. Unijos 
steigimą užgyrė ir 
unijos valdyba.

Steigimas unijos 
iškilo delei unijos 
mo darbininkų, 
vių ‘savininkai
šino ir , stojo griežto n kovon
su unija, pasikviesdami sau 
talkon net ir teismus.

dirbtuves 
centrai i nė

dirbtuvės 
organizavi- 

kam dirbtu- 
labai pasiprie-

iDEBSAS TEBESERGA
Kompanijos viršininkai pateko 

kalėjimam

Unijos viršininkai nuteisti

MASKVA, lapkričio 21. — 
Rusijos valdžia, delei išteisini
mo Lausannoje Maurice Conra- 
di, kuris laike Lausannos taikos 
konferencijos nušovė Rusijos 
atstovą Vorovskį, įtraukė į juo
dąjį sąrašą Šveicarijos respub
liką. Tai pareiškė užsienio rei
kalų ministeris Cičerinas.

čičerinas sako, kad Šveicari
ja brangiai užmokėsianti už tą 
piktadarybę, už kurią esanti 
kalta vista Šveicarijos buržuazi
ja. Rusija neturės jokių ofici
ali nių ryšių ir reikalų su Švei
carija ir neves su ja jokios pre- 
kybobs, nors tai ir atneštų Ru
sijai nuostolių. Taipjau rusai 
nes ila nik y s Š vei car i j o je.

Dr. Cook, šiaurės polio “atra
dėjas”, rastas kaltu prigaudi- 
nėjime žmonių.

FORT W0RTH, Tex., lapkri
čio 21. — Federaliniame teis
me jury rado kaitų vartojime 
pašto priga vingiem s tikslams 
Dr. Frederick A. Cook, savo 
laiku paskelbusį kaipo šiaurės 
polio “atradėją”. Paštą gi pri
gavi ilgiems tikslams jis naudo
jo organizuodamas aliejaus 
kompanijas. Jis rastas kaltu 
ddl 12 kaltinimų. Bausme jam 
dar nėra paskirta.

Visi kiti, išėmus vieną, kurie 
buvo kartu juo teisti, taipjau 
liko rasti kalti, nors mažesnia
me skaičiuje kaltinimų.

Cook pragarsėjo 1908 m., kad 
sugrįžęs į Daniją iš tolimos 
šiaurės paskelbė, kad jis pasie
kęs šiaurinį polių. Jį priimta 
su didelė garbe. Vėliau sugrįžo 
iš kelionės dabar 
Perry, kuris 
šiaurinį polių,
abejoti apie teisingumą 
Cook tvirtinimų ir gailiaus pasi
rodė, kad tie jo tvirtinimai apie 
pasiekimą šiaurės poliaus yra 
melagingi. Bet iki tai sužinota, 
Cook plačiai pagarsėjo ir gerai 
pasipelnė. 1919 m. jis svtėresi 
kito biznio — organizuoti 
aliejaus kompanijas, kurios ne
turi aliejaus. Bet dabar ir tuo 
bizniu pakliuvo ir gal teks jam 
pamatyti kalėjimą.

jau miręs 
tikrai pasiekė 
Tada pradėta 

Dr.

McADOO BALSAVIMUOSE 
SUMUŠĖ FORDĄ.

SIOUX FALUS, S. D., 
kričio 21. — Vakar įvyko 
minaciniai balsavimai dėl kan
didatų į prezidentus. Rcpuibliko- 
nai balsavo dėl Coolidige ir se
natoriaus Kiram John'sion kan
didatūrų, o demokratai de'l Wil- 
sono žento Wm G. McAdoo ir 
Henry Fordo kandidatūrų.

Balsavimuose pilną pergalę 
aplaikė McAdoo. Demokratai 
Valstijoje turi 50,000 balsų. 
Nepilni daviniai rodo, kad iki 
šiol McAdoo gavo 30,000 balsų, 
o Fordas mažiau kaip 10,000. 
Taigi pirmuose balsavimuose 
Fordas, kaipo kandidatas į pre
zidentus, nežiūrint savo popu- 
liaringumo ir plataus garsini
mo, pasirodė labai silpnas.

CHICAGO. — Fred Mader, 
buvęs namų būdavote jų tary
bos prezidentas ir kiti du virši
ninkai Fixture Hangers unijos 
liko priteisti užsimokėti po 
$500 pabaudos, o penkios kom
panijos užsimokėti nuo $500 
iki $1,000 už suvaržymą tarp- 
va/lstijinės prekybos elektros 
reikmenimis, kas yra peržengi
mu Shermano prieštriMinių 
įstatymų. Visi teisiamieji prie 
kaltės prisipažino. Nuteisė juos 
federalinis teisėjas Lindley.

TERRE HAUTE, Ind., lap
kričio 21. — Socialistų vado
vas senelis Eugene V. Debs vis 
dar tebeserga, nors jo šeimyna 
sako, kad liga nėra pavojinga. 
Nesenai gydytojai įsakė seneliui 
gulti į lovą delei jo nuovargio 
laike ilgo prakalbų maršruto. 
Jis nepaklausė gydytojų įsaky
mo ir keletą dienų atgal susir
go. Dabar gydytojai įsakė se
neliui ilgą laiką ilsėtis.

40 VAGONŲ MARKIŲ 
SVARĄ DEŠRŲ.

Už

no-

Keturi žmonės užmušti
CHICAGO. — Vakar auto

mobiliai užmušė keturius žmo
nes. Šią savaitę jau 7 žmonės 
užmušti.

BERLINAS, lapkričio 21. — 
Palinkę prie statistikų Vokieti
joj finansininkai apskaito, kad 
jei kas pirktų vieną svarą deš
rų (kiilbasų) ir norėtų už jas 
užmokėti 1,000 markių bank
notais, tai reikėtų 40 tavorinių 
vagonų traukinio tas 
nugabenti dešrininkui, 
kiai- parodo kaip stovi 
Vokietijos pinigai.

markes
Tai aiš-
šiandic

Prigėrė vyne.

NEWARK, N. J., lapkr. 21. 
—Du (žmonės liko areštuoti už 
neteisėtą išdirbainėjimą svaiga
lų, po to kaip Louis Russoma- 
no prigėrė didėliame vyno ku
bile, kur jis spaudė vynuoges.

Negrai nulinčiavo negrą.

Nuteisė moterį valyti gatves.

SPRING’FIELD, III., lapkr. 
21.— Pereitą pavasarį šerifas 
padarė kratą Mrs. Lena Pan- 
chire iš Benion, namuose ir 
rado daug munšaino. Ją palik
ta pataisai. iBet moteris nesi
liovė pardavinėjusi mimšainą 
ir dabar vėl pakliuvo. Dabar 
teisėjas jau neberodė pasigai
lėjimo ir nuteisė ją 100 dienų 
kalėj iman ir užsimokėti $1,000 
pabaudos. Kartu teisėjas pa
žymėjo, kad atsėdėjus kalėji

me paskirtą laiką, jei ji neuž
simokės pabaudos, tai turės 
atidirbti valydama gatves, po 
$1.50 už darbo dieną.

Jos advokatas ketina kreip
tis į federalinį teismą, nes to
kia bausmė esanti peržengimas 
konstitucijos.

TUNICA, Misis., lapkr. 21— 
Būrys negrų nulinčiavo negrą 
Ęd Hardy už tai, kad jis užmu
šė seną negrą ir atėmė iš jos 
$500. Užmušėjas liko suimtas 
baltųjų, beft negrai jį atėmė, 
užmušė ir lavoną įmetė į upę.

Dorininkas pakliuvo už ne
dorumą.

21.

Leido atidaryti Rusijoje 
kunigų seminariją

MASKVA, lapkr. 21. — Si
nodas gavo leidimą iš valdžios 
atidaryti kunigų seminariją, 
kuri buvo uždaryta bolševi
kams užėmus valdžią. Leidi
mas pažymi tą sąlygą, kad 
akademija turi mokinti tik 
teologijos ir neliesti politikos.

viršinin-
Co., 302 
nesenai 
nuteisti

CHICAGO. — Trys 
kai Wellins Garment 
So. Markei St., kurią 
suorganizuota, liko
trims metams kalėjimai] ir už
simokėti po $1,000 pabaudos, 
o ketvirtas liko nuteistas vie
niems metams kalėjimai] ir 
tiek pat pabaudos užsimokėti 
už vartojimą pašto prigavi n- 
giems tikslams. Nuteisė juos fe
deralinis teisėjas Cliffe. Kad 
gavus kreditų jie išsiuntinėjo 
melagingus pranešimus apie 
kompanijos finansinį stovį.

MADISON, Wis., lapkr. 21.— 
Dane pavieto taryba 
patvarkymą, kuriuo 
džiania jaunesniems 
metų vaikinams ir merginoms
lankytis į viešus šokius, jei su 
jais nėra jų tėvų.

priėmė 
uždrau- 
kaip 16

YONKERS, N. Y., lapkričio 
21. — Savo garažiuje liko ras
tas nušautas niayoras Walter 
M. Taussig. Netoli jo gulėjo re
volveris. Spėjama, kad jis pats 
nusižudė, nors priežasties to
kiam žingsniui nežinoma.

ŠIANDIE — apsiniaukę, bis- 
kį šalčiau. '

Saulė teka 6:47 valandą, lei
džiasi 4:25 vai. Mėnuo leidžia
si 5:41 valandą ryte.

PINIGŲ KURSAS
Vakar lapkričio 21 d., užsienio 

pinigų ne mažiaus kaip už 25,000 
dolerių bankų buvo skaitoma Ame
rikos pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....
Austrijos 100,000 kronų ....
Belgijos 100 frankų ...........
Danijos 100 markių .........
Finų 100 markių ...............
Italijos 100 lirų .................
Franci jos 100 frankų .......
Lietuvos 100 Litų ...............
Norvegijos 100 kronų .......
Olandų 100 kronų .............
Švedijos 100 kronų ...............
Šveicarijos 100 frankų „...i

MARION, III., lapkričio
— Buvęs Herrino mayoras W. 
B. WaJker, 57 m., tapo areštuo
tas už bandymą paimti kyšį. 
Walker, kuris yra vedęs ir net 
anūkų turi, tapo areštuotas 
Herrino hote’ly su svetima mo
terim. Jis buvo užsiregistravęs 
po svetima pavarde. Betgi tas 
pats Walker veda smarkią kam 
paniją už įstatymų vykinimą ir 
važinėj^ pas gubernatorių 
Sma.il prašyti, kad tasis pašalin
tų šerifą Galligan už nevykinf- 
mą prohibiciljos ir doros įsta
tymų.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus

... $4.36

... $1.45
... $4.65
. $17.25
... $2.70
... $4.38
... $5.42
. $10.00
. $14.72
. $37.88 
. $26.38 
. $17.41

Sustabdė priėminėjimą 
nių pinigų.

pašali-

21. — 
prado

LONDONAS, lapkričio 
Vokietijos reichsbankas 
dant nuo rytdienos nebepriimi
nės miestų ir geležinkelių išlei
stų pinigų. Tuo bus panaikinti 
visi pašaliniai, ne valdžios išlei
sti, pinigai.

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

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

HAUJ8ENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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. f. . v • .v.Paskutiniais amžiais susiži
nojimo reikalas tarp įvairių pa
saulio tautų labai padidėjo ir 
dar vis žengia pirmyn. Tai yra 
labai paimto ir įdomus klausi
mas. Kas jame yra priežastis, 
kas pasekmė toli gražu nėra 
lengva susekti. Tų priežasčių 
ieškodami ir pasekmes nagrinė
dami būtinai susidursime ir 
bendrai su mokslo ir švietimo 
kilimu, ir su susisiekimo (ko
munikacijos) patobudėjimu, ir 
su socialine tvarka, ir su nau
jais atradimais ir taip be galo, 
nes, pavyzdžiui, jeigu Lietuvos 
berneliai ar mergelės ėmė ke
liauti į Ameriką, tai tik dėl to, 
kad Lietuvoj buvo žinoma šis- 
tas apie aną šalį, kad nuvyki
mas Amerikon pasidarė, ačiū 
garlaiviams (garo mašinoms!) 
palyginamai greitas ir pavir
ins, pagalios, kad Lietuvoj* so
cialinė ir politinė tų bernelių ar 
mergelių padėtis juos verste 
vertė eiti iš savo gimto krašto 
už jūrių marelių aukso kalnų 
ieškoti. Tyčia paimta pavyzdy: 
iš musų gyvenimo. O ką besa
kyti apie susižinojimo reikalin
gumą prekybos, mokslo ir ki
tose srityse. Tas susižinojimas 
tarp įvairių ypač kultūringųjų 
tautų šiandien yra virtęs žmo
nijos progreso laidu.

mes

Žino

visus 
žmo-

Paskutinio karo metu 
kiekvienas savo asmeniniu pri
tyrimu pažinome, kas tai yra 
susižinojimų sutrinamas, 
nės, kurie ramiu laiku 
via ilsiai galėjo patenkinti 
savo kulturinius ir šiaip
gauto gyvastį ir sveikatą palai
kančius reikalavimus, tiems su
sižinojimams susi trukdžius pa
teko sunkion padėtim Ir vėl 
iliustracijai gana pavyzdžių iš 

musų pačių gyvenimo. Taip, 
jeigu4 dar kerosiną galėjo pava
duoti aviataukių žvakė arba 
ir tradicinė skalelė, tai druskos 
pristigimą gavo sunkiausiai at
jausti. Ir ne veltui vokieč 
okupacijoj žmonių dainiaus su
dėta dainele prie visų vargų 
priskaitė ir “druskos vargą“.

Susižinojimas mokslo srity 
be galo daug padėjo jo ir bend
rai civilizacijos kilimui 
tautos mokslininkai 
darni su viso pasau’lio 
ninkais daug daugiau 
nes pasinaudoja kitų
O kadangi vieno žmogaus 
žiaus yra per maža, 
galėtų visa aprėpti, tai per ben
dravimą buvo sunaudotos vi
sos atskiros tos plytelės, iš ku
rių šiandien yra pastatyti ste
buklingi ir kilnus mokslo 
šviesos rūmai.

ienos 
bendrau- 

moksli- 
nuveikia, 
žiniomis.

am-
idant jis

ir

ke- 
dar

Bet susižinojimui skersai 
lią visus amžius stovėjo ir 
šiandien tebestovi kalbų įkirti
mas kuriomis kalba kultūrin
gasis pasaulis. Tai yra baisios 
klintys! Kiek reikia padėti 
brangios žmogaus energijos, 
kiek materialinių turtų, ligi jas 
nors dalinai pavyksta nugalėti. 
Dar skaudžiau tos kliūtys šian
dien atjaučiamu, kad musų lai-

teikti plačiosioms minioms, kad 
jis butų prieinamas ne. tik vie
nuoliui išrinktajam arba lordui 
didikui, kaip senaisiais laikais 
yra buvę, bet ir prasčiokui dar
bininkui, ir kad visais žmonijos 
kultūros turtais jis galėtų pasi
naudoti, nesimokydamas 
gelio kalbų, kam jis nei 
nei ištekliaus neturi.

Apie šitas kliūtis jau 
žmonių laužyta galvos, 
istorijoj, yra buvę laikų, 
viena kalba atatinkamu 
kultūringajam pasauly nebuvo 
vartojama, ir tos kalbos buvo 
graikų ir ypač lotinų, kuri Eu
ropoj ilgiausiai buvo užsilikusi. 
Ji ištikrųjų yra buvusi anų lai
kų kultūringojo pasaulio visuo
tina kalba, kuria naudojosi 
mokslininkai, pirkliai, adminis
tratoriai ir keleiviai. Ją buvo iš
plėtę rymėnų kalavijas ir kul
tūra. Bet šiandien iš tos didy

dau- 
laiko

senai 
Tiesa 
kada 
laiku

bes vos menkas šešėlis tėra li
kęs. Lotinų kalba šiandien be
sinaudoją aukštoji dvasinė ka
talikų administracija tarnybos 
reikalais, užsiliko dar pamaldo
se, iš kur taip pat kas kart vis 
labiau ir labiau išspaudžia ją 
gyvosios atatinkamųjų tautų 
kalbos, vartoja ją dar gamtos 
mokslai nomenklatūrai, na ir... 
daktarai receptus teberašo. 
Apie jos atgimimą nebėra ir 
kalbos. Taip kad pasaulis liko 
be bendros visuotinos kalbos. 
Tiesa, didžiųjų kultifringųjų 
tautų kalbos, kaip anglų, pran
cūzų ir vokiečių yra labai išsi
platinusios pasauly, bet apie 
kurios nors vienos apsdrinkimą 
bendra ir visuotina kalba taip 
pat bent ligi šiol nebuvo kalbos. 
Plačiausiai pasauly yra paskli
dusi anglų kalba, bet utž tai Eu
ropos vidurys geriausiai moka 
vokiškai, o pasaulio diplomati
jos srity bent ligi šiol buvo be
veiks išimtinai vartojama pran
cūzų kalba. Vienoj prieš karo 
na skelbtoj laiškų kalbos statis
tikoj buvo parodyta, jog tarp
tautiniam susižinojime vėliau
siais laikais laiškų daugiausia 
buvę rašoma anglui paskui vo
kiečių, toliau prancūzų kalbo
mis. Karo pasekmės kalbų 
konkurencijai žymiai atsilieps, 
ir daugiausia nukentės vokiečių 
kalba prancūzų kalbos naudai.

Kadangi jai/ senai įsitikinta, 
jog jokia senųjų kalbų negali 
sugrįžti prie savo pirmykštės 
padėties, o taip ir jokia naujų
jų kalbų šiais laikais negali iš
stumti kitų, tai žmogaus min
tis ėmė dirbti kitoj krypty: bu
vo imta galvoti sudaryti dirb
tinę kalbą, kuri be jokio kiek- 
vienos faiitos jos įžeidi
mo galėtų būti priimta ir ku
rios dai?g lengviau galima butą 
išmokti, negu dabartinių gyvųjų 
kalbų, taip daug įvairumo, for
mų ir išimčių turinčių. Sudary
ti dirbtine kalbą yra bandę 
daug vyrų, ir konkrečių žings
nių yra padaręs dar vidury
XVIII amžiaus anglų vyskupas 
Vilkinsas. Bet praktikoje tie 
visi ieškojimai ir darbai tik
XIX antrojoj pusėj šio to teįs
tengė pasiekti. Taip, 1880 m. 

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Buvusi Vcelik Studio
1147 W. 18th St., kampas May St.

Kalbame lietuviškai

Ofiso Telefonas DD U A RPOAB Buto Telefonas .
Central 4104 Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

Dykai Balsavimo Kuponas
DEL

‘Naujienų’Automobilių Kontesto
Geras dėl 100 balsų

Aš čia prisiunčiu 100 DYKAI BALSŲ ir meldžiu 
įskaityti į kreditą:

Miss., Mr. arba Mrs

Adresas
Šis kuponas, gražiai iškirptas, užrašytas vardas 

ir pavardė kandidato ir atneštas arba atsiųstas į 
“Naujienų” Kontestb Departamentą, 1739 So. Hal
sted St., Chicago, III., bus priskaitomas tam žmogui 
kaipo 100 DYKAI BALSŲ.

Jums nieko nekainuoja, kad balsavus už jūsų 
draugą tais kuponais ir jus nesate verčiami būtinai 
balsuoti, jūsų liuosa valia. Surinkite kiek tik galite 
ir atsiųskite — jie visi bus rokuojami.

Tas kuponas nebus geras po lapkričio 26,1923.

vokietis pastorius šleieris yra 
sugalvojęs Volapiuko (VoJa- 
puk, volą — pasaulio ir piuk— 
kalba) kalbą, kurios palindau 
daugiausia buvo dedama augių 
kalbos žodžių šaknys. Šita kal
ba jau turėjo gerokai šahninkų, 
kurie buvo sulsiburę į tam tik
rus ratelius, draugijas; net uni
versitetuose (Paryžiuje, Bor- 
do’je, Madride, Amerikoje ir ki
tur) buvo atidarytos Volapiuko 
katedros; ėjo jau* ir laikraščių.

Po Volapiuko buvo atsiradę 
ir daugiau dirbtinių kalbų: 
Pasilingua (proif. Štelinerio), 
Kosmos (E. Landos), Lingua 
Gatolica (A. Liptejo), Espe
ranto (d-ro Zamenhofo) ir ki
tos. Iš tų visų kalbų šiais lai
kais šalininkų daugiausia turi 
Esperanto kalba. Visose šalyse 
dabar yra Esperanto rėmimo 
ir platinimo draugijų (tokia 
draugija yra ir Lietuvoj su 
įkun. Dambrausku pryšaky), 
esperantistai leidžia daugybę 
laikraščių, knygų, verčia gar
siausius visų taitftų veikalus, 
kuria patys originaliu ius ku
rinius, daro suvažiavimus ir 
net pasaulin irto kongresus, lei
džia milžinines sumas savo kal
bos propagavimui ir t. t. šitos 
kalbos mokoma daugybėj įvai
riausių mokyklų. Šalin tų 
žingsnių, kurie taip sakyt kal
bos augimui daromi, Esperan
to jau’ pradeda įsibrauti į prak
tikos gyvenimą, ypač tarptau
tinės prekybos srity. Užsieny

Prakalbos
Rengia

ALDLD. 187 Kuopa

Pėtnyčioj, Lapkričio-Nov.
23 d., 19 23 m.

G. frenčiaus Svet,
(Buvusi Elijošiaus)

1809 W. 46.St. r ,

ti
Kalbės du kalbėtojai:

. P. ŽALPIS ir DEIKIENfi
Inžanga dykai.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Kviečia visus

Komitetas.

visoj eilėj prekybos mokyklų 
šalia kitų dalykų randasi ir 
Esperanto. Ir galima tikėtis, 
kad Esperanto ateity dar dau
giau laimės. Prie charakterin
gų reiškinių reikia priskaityti 
tai, jog Tautų ILyga vienoj sa
vo ankstyvesnių sesijų buvo 
nusprendusi patarti savo na
riams remti šitą kalbą ir įves
ti į mokyklas šalia kitų 'gyvų
jų kalbų. Bet šių metų sesi
joj šis patarimas atkaukiama. 
Nesunku numanyti, kad čia at
siliepė prancūzų ar anglų na
cionalistų ambicijos, nes Espe
ranto kalbai plečiantis tų kal
bų viešpatavimui butų paker
tamas kelias. Tiesa savo pata
rimus atšaukdama Tautų Ly
ga kitus inotivus nutrodo, kaip 
ir paprastai ji daro daugely sa

I

Naujienų Gale

Chicagos ir apielinkių. lietuviai didelę daugybę savo biznio 
reikalų atlieka per Naujienas kaipo vienutinį lietuvių susiži
nojimo įrankį. Ar tai kas nori pirkti, ar parduoti, ar mainyti, 
ar rasti, ar atsišaukti, ar darbininkų gauti, ar darbo susirasti, 
ar biznio, naujienų pranešti, ar sušaukti žmones į licitacijų, ar 
kitų kokį biznį atlikti su lietuviais, — kožnas — be partijų,.ti
kėjimu ir ličiu skirtumo — tai viską atlieka ir g*ali atlikti vien 
per Naujienas.

Kiekvienas teisingas ir lietuviams tinkamas ar prieina
mas biznis pasiskelbęs Naujienose gauna pageidaujamų pa
sekmių, ir kas gauna ko nori, tas kartais iš džiaugsmo nepa
tingi ir pačioms Naujienoms pranešti, kad viskas gerai pa
vyko.

v Štai keletas laiškučių Naujienoms nuo žmonių, kurie skel
bė šiokį ar tokį savo reikalų Naujienų skiltyse:

“Nąujienos”
“Garbingi Ponai

thiodu žinot, kad viskas labai gerai nusidavė. Gavau žmo
nių kiek tik man reikėjo. Išviso ant to darbo šešiolika personų 
atėjo. Viskas ką turiu sakyti, tai labai ačiū!

Su pagarba,
M. Drignat,

6200 University Avės.

The Lithuanian Daily News.
Gentlemen.

I had six responses to the advertisement I ran in your paper 
August 23, 24, 25.

“Naujienos”.
“Gerbiame ji: \

“šitame laiške rasite čekį už apgarsinimą Simano Daukanto 
Draugijos, kurs tilpo Spalio 27 d., 1923. Taipgi pranešam, kad 

’ me.s turėjom puikias pasekmes iš šito apgarsinimo nes gavom 
apie šimtą narių ir buvo pilnutėlė svetainė žmonių, neatsižiurint, 
kad Birutės koncertas buvo tą patį vakarą. Taigi ačiū!

Su pagarba
Vlad. Jurkeviče,

3237 S. Auburn Avė., 
Chicago, Illinois.

vo žingsnių, kur norima pa
slėpti dabartinių ’ Lygos šeimi
ninkų (anglų ir prancūzų) tik
rieji norai.

Esperanto kalbai, kaip ir vi
soms 'kitoms djrbtiifėms kail- 
boms, prikišama, joig esanti 
perdaug sausa, šabloniška, ki
taip sakant, be tos gyvos sie
los, kaip kitos natūralinės kal
bos. D^l to jos ‘ priešininkai 
drąsiai tvirtina, kad Esperan
to niekada negalėsianti jų. at
stoti. Tik viena jie užmiršta, 
būtent, kad esperantistai ir ne
turi tikslo naikinti visas kitas 
kalbas. Jie tik sako, kad da
bartinės kailbos tetinka tos ar 
kitos tautos viduj, bet tarptau
tiniuose santykiuose jos ne- 
praktingos, nes daugelio jų 
mokytis yra sunku ir nepro-

Tik didelis Naujienų prasi
platinimas ir jų artimas 
ryšis su žmonėmis gali už
tikrinti skelbėjams tokias 
pasekmes

Yours very truly 
K. Ryan,

2455 W. Pershing Rd.

Godotinos Naujienos.
Mano paskelbimas, jūsų dienraštyj buvo man labai naudin

gas, Jr. likos Parduota į tris dienas po apgarsinimo. Atsišaukė 
kupčiai iš visų dalių Amerikos ir žmonės nupirko iš kito stato, iš 
Troy, N. Y. Tai patarčia, kad su visokiais reikalais garsintus 
žmonės Naujenos, o kožnam eis ant naudos.

Su pagarba
Stanley Grikštas,

r 3446 So. Emerald Avė.

The Lithuanian News Pub. Co.
Dieąr Sir:

The results that I have obtained from the advertisement in 
the Naujienos were very satisfactory. I have had Severai 
inųuiries about the farm, būt one is special. I am sure I will sėli 
my farm.

I thank you very much for the advertisement.
Yours truly

A. Salela,
5710 W. 65th St.

duktinga. Kur kas greičiau 
ir lengviau išmokti vienos 
dirbtinės kalbos, kuri tam ty
čia nepainiomis taisyklėmis 
sudaryta kaip Esperanto; ten 
ir žodžių šaknis europiečiai tu
ri labai dažnai pažįstamas, nes 
į pagrindą padėta daugiausia 
romanų, dalinai slavų ir kiek 
mažiau /germanų, šakos tautų 
kalbos. Taip pat kalbos dalių 
ir įvaikių formų taisyklės yra 
labai lengvos, vienodos ir be 
tos baisybės išimčių, ktfrių 
taip daug turi “gyvosios ir ne
begyvosios” kalbos. Pagalios, 
kai dėl kalbos sielos, tai preky
bos, kelionių ir net mokslo da
lykuose ji nėra taip svarbi, o 
dailiajai literatufai ir jos kūry
bai kiekviena tauta pasilieka 
savo gimtosios kalbos dirvą.

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

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
» Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCH1NSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd Stn arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2552

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

lengvomis išlygomis. , f

r-

Tol. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashinrton St.

Narną Tek: Hyde Park 3395

JOHN L BAGDžIUNAS
ADVOKATAS

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

ir jgaliojimus.
7 S'outh Dearborn Street 

Room 1538 Tribūne BIdg. 
Telefonas Rando! p h 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street
Telefonas Canal 1667

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

1811 Recter Building
79 West Monroe Street, Chieago. 

Phohe Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St,

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy s Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 4681

ūverkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

Musų pigi renda ir mažos išlaidos pa
daro galimu sutaupyti jums nuo

$5 “ $25 ■
ant jūsų siuto ai'ba overkauto. Mes 
turime visokio nvaterijolo kokio jųa 
tik norite, vienodų spalvų ir’ vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai C? 4 O Crt
ir augščiau ▼ ■

Vaikų siutai ir overkautai ©O *>£1 
ir augščiau

S. GORDON,
739 W. 14th St.

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

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

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.



Ketvirtadienis, lapkr. 22, ’28 NAUJIENOS, Chicago, m.

ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Lapkričio 22, 1923 Eilinis No. 33

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

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

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

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

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

Chicago, III.
NARIAI:

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

— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

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

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

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

Dauginimas nariu
Kai kurie musų organizaci

jos nariai suka sau galvą: kaip 
čia gavus daugiau narių musų 
organizacijai?

Man rodosi, kad tai yra labai 
paprastas dalykas. Jei tik mu
sų senesnieji draugai norėtų, 
mes galėtume turėti daug dau
giau narių, negu dabar turi
me.

Kaip tą padaryti?
Kiekvienas musų organizaci

jos narys turi savo draugų ir 
pažįstamų, kurie simpatizuoja 
socialistams, bet aktingai prie 
m Ūsų organizacijos neprisidėję. 
Taigi) paprasčiausias dalykas— 
prika’lbinti tuos draugus, kad 
jie prisirašytų prie musų kuo
pų. Tik reikia nepatingėti iš
aiškinti jiems dalykus — rei
kia būti organizatoriais. 1 
met gausiai turėsime savo 
ganizacijoj narių.

Bet 'reikia žiūrėti, kad 
nauji nariai nebūtų vien 
padauginimas musų skaičiaus, 
bet kad jie atėję į musų orga
nizaciją dirbtų jai. Jei mes tu
rėsime ir didelį skaičių narių, 
bet jei tie nariai bus tik kai
po papuošalai nieko neveiks 
organizacijos labui, vistidk iš 
to mes neturėsime didelės nati- 
dos. Juk ne daugumoje yra 
svarba, bet gerumoje. Vienas 
geras ir darbštus organizacijos 
narys atsveria dešimtį “taip 
sau” narių, — tokių narių, ku
rie tik dėl skaičiatis-padaugi- 
nimo priklauso organizacijai.

Prieš karą, kol nebuvo su- 
skaildyta musų organizacija, 
šimtais rašėsi į musų kuopas. 
Bet kas iš to buvo? Praėjo tas 
ūpas, ir tie visi naujokai nuėjo 
sau vėjais.

Biri i geru socialistu dar ne
užtenka prikalusyti organizaci
jai, — reikia studijuoti patį so
cializmą. Studijuoti socializ
mą reikia turėti geras pamati
nis isisbvvininias; reikia turėti 
ir Jiiioso laiko toms studijoms. 
O kiek iš m tisų turi to liuoso 
laiko? Su kuo tik pakalbėk, 
kievienas skundžiasi, kad laiko 
neturįs. O neturint to laiko, 
nei studijuoti nėra kada. Ir iš
eina, kad įneš negalime plačiau 
susipažinti su socializmo moks
lu, o nesusipažinę plačiau su so
cializmo mokslu ir pati orga
nizacija pasidaro nepastovi. 
Nauji nariai atėję, nepažindami 
giliau socializmo uždavinių, pa
buvę kiek organizacijoje vėl 
nueina savais keliais.

Dar kita priežastis kodėl pas 
mus yra maža narių, tai ta, 
kad mes šioje šalyje begyven
dami, taip sakant, suameriko- 
nėjome. Daugelis buvtisių ge
rų draugų nuėjo į biznį. Nuėję 
į biznį, dar mažiau laiko turi. 
Ir pamažu visai užmiršta savo 
organizaciją. Kiti tapo laisvos 
profesijos žmonėmis. Tie irgi 
skundžiasi, kad maža laiko tu
ri. Kiti praturtėjo ir nori dar 
labiau praturtėti. Tie visai iš
sižada socializmo* ir rūpinas 
vien savo reikalais. Kiti vėl 
norėtų, kad ne jie tarnautų

Tuo- 
• or-

tie 
tik

|organizacijai, bet kad organiza
cija jiems tarnautų. Tokių ap- 
r reiškinių pasitaiko beveik 
Ii i ck v ienoje organizacijoje.

Kitas dar svarbus dalykas 
kodėl pas mus maža organiza
cija-: — patys darbininkai nesi
rūpina savais reik adai s. Laukia, 
kad kas jiems iškeptų karve
lius ir pradėtų mėtyti iš dan
gai.^. Yra didelis apsileidimas 
pačių darbininkų. O jeigu jie 
patys nesirūpinai savais Įreika-: 
la’; ir nenori stoti į organiza
ciją, kuri jų reikalu® gina, tai 
kaip gali būti pati organizaci
ja didellė? |

Be to, 
vis turi 
klaidina 
vėjiniais 
megogija padaro iš savo narių 
fanatikes.

Juk nėra nei vienos komunis
tų prakalbos, kad jie neniekintų 
iva rių-įvairiausiais budais so- 
cialistu. O socialistai dažniau- *r
šiai nieko jiems nesako, nes su 
durnu, du turgif, su pliku nė; 
ko peštis.

Tuo budu mes dar turėsime 
prilaukti koil išsiblaivins visokie 
rukai ir užrausimai bodševisti- 
nių “idėjų”. O svarbiausia, kol 
išnyks ta biauri demagogija ir 
nepatinkamų asmenų nidkini-

komunistinė sėkla dar 
įleidusi savo, šaknis, 
darbininkus visokiais 
malūnais ir savo de-

Tuo tarpu mes pasilikę kad 
ir mažas skaičius, dirbsime sa
vo socialistinį darbą ir toliau. 
Kas nori kartu su mumis dirb
ti. nrašome.—A. ž.

/ A.

A. Bernotas ir mūsiškiai 
komunistai

Musų komunistai yra prida
rę daugybę klaidų, atlikę daug 
blogų darbų, — jie patys tą ge
rai žino, bet ar jie prie savo 
tų blogų darbų prisipažįsta? 
Anaiptol. Jie jų užsigina, arba 
savo nelemtus darbus kitiems 
primeta. O jei kuris iš jų tar
po prasiblaivo ir prisipažįsta 
klaidą padaręs, tokį jie išnie
kina bjauriausiais žodžiais, vi
sų jiems parodytų jų darbų už
sigina, o primeta kitiems nebu- 
čiausių dalykų. Geriausias to 
pavyzdys yra buvusio komunis
to Bernoto prisipažinimas ir ko
munistų darbų nušvietimas. 
Bernotas, buvęs vienas veik
liausių Lietuvos komunistų, ap
rašė visus jų žygius ir sukty
bes Lietuvoj ir ragina buvusius 
savo “draugus” komunistus 
pabusti, mesti savo niekingus 
darbus, paliauti klaidinus dar
bininkus. Ir kas pasidarė? Mū
siškiai Amerikos komunistai 
šoko ginti savo sėbrų Lietu
voj ir baltinti jų juodus darbe
lius. Štai “Vilnies” redaktorius 
Mizara išpleškino savo organe 
ilgiausi straipsnį, kuriame 
kraipydamas faktus ir stengda
masis diskredituoti Bernotą 

šmeižia jį visokiais budais, kar
tu šmeiždamas Lietuvių Socia
listų Sąjungą ir savo nelemtų 
darbų pasekmes suversdamas 
sąjungiečiams. Reikia mat, 
vargšams komunistėliams, “va
lytis”, pasirodyti darbininkams,

kad jie esą balti ir nekalti, o 
kad save nubaltinus, tai reikia 
kitus išniekinti, apjuodinti — 
savo blogus darbelius nekal
tiems suversti. Tai paprasta 
komunistų taktika.

Visi “Vilnies” ir “Laisvės” 
užsipuldinėjimai tai yra jų pa
čių savęs išdavimas. O kad mu
sų komunistai Amerikoj yra to
ki pat kaip ir Lietuvoj, tai yra 
man ir kitiems žinomas daly
kas. Imkime kad ir reikalą su 
Friends of Soviet Russia orga
nizacija, kurioj veikė ir mūsiš
kiai lietuviški komunistai: rin
ko, kaulijo aukas Rusijos ba
daujantiems žmonėms, — ir 
žmonės gausiai davė, ir aš da
viau, — bet kiek tų aukų matė 
badaujantieji? Aukos buvo 
vartojamos komunistų propa
gandos tikslams, visokiems ko
munistiškiems raštams, reklia- 
moms (vieną kartą man išme-| 
tinėjant Jakeliui, kam jie ba- 
duoliams aukas vartoja propa
gandai, Jukelis atsakė: žinai, 
drauguti, kad kitokiu budu mes 
negalėtume gauti pinigų, o pro
paganda reikalinga!), užlaiky
mui raštinių, agitatorių, agen
tų.....

“Draugučiai” komunistai ga
lėjo mulkint savo pasekėjus, 
galėjo klaidint darbininkus pir- 

Įmiau. Bet laikas atiduoti apy
skaitas. O kad Jukelis gyriasi, 
kad jam su baduolių aukomis 
pavykę sugriauti Lietuvių So- 
cialistų Sąjungą, tai jis klysta. 
Tiesa, aukas jie išeikvojo, bet 
LSS. gyvuoja ir gyvuos. Komu- 

Įnistai galėjo pirmiau kenkti Są
ri ungai, kol žmonių ūpas degė 
ir jie nesugebėjo įžiūrėti tikroj 
šviesoj komunistų pučiamo 
burbulo. Bet dabar tas burbu
las sprogo ir visi pamatė, kasi 
ištikrųjų tasai komunistų bur
bulas buvo. Visas jų “komuniz
mas” ėmė smukti ir baigia 
smukti, tuo tarpu Sąjungai vis 
geriau sekasi. Andai Chicagoj 
LSS. VIII Rajono surengtose 
prakalbose žmonių buvo pilna 
salė, kuomet į komunistų “pra
kalbas” žmonės visai nebenori 
eiti. Dagi tokiame Brighton 
Parke, kur pirmiau sąjung-ie- 
čiams nebuvo įgalima ^prakalbų 
surengti, dabai’, kada buvo su
rengtos prakalbos, kuriose kai-1 
bėjo Naujienų 
Grigaitis, žmonių 
pilna svetainė ir 
miausiai klausėsi.

Gali dar ateiti 
ir pats Mizara ir kiti jo draugai 
išsipagirios iš komunizmo, išsi
blaivins ir, išsispaviedoję, kaip 
Bernotas, panorės grįžti į so
cialistų eiles. —Meteoras

redaktorius P. 
prisikimšo 

visi kuora-

laikas, kad

Kas darbininku 
draugas?

neturi

jei iki šiol 
ir išnaudoji-

nepaliuosuos
beteisės ir

kiek- 
pasi- 
kada

Darbininkai Mraugų 
kitose visuomenės klasėse, jie 
tik tarpusavy yra vieni kitų 
draugai. Dalis darbininkų jau 

įsenai tai žino; bet kita dalis jų 
dar ir šiandie tikisi sau pagel
bės iš tų žmonių, kiltie jų kla 

Įsei nepriklauso. Šitų darbinin
kų pasitikėjimas, kad “nužengs 
galybę iŠ dangaus” ar iš kitur 
ir .palktosuos iš tos beteises, 
kurioje jie šiandie gyvena, yra 
ta priežastis, kad 
tebekenčia vargą 
mą

Niekas kitas 
darbininkų iš tos
priespaudos kaip tik jie patys. 
Ir toil jie nepasiliuosuos, kol 
nesusipras, kol nepažins viens 
kito ir nepaduos viens kitam 
draugiškai savo ranką.

O kad prie to priėjus, 
pienas daribininkas .turi 
brėžti sau dienotvarkį:
eiti pasilinksminti, kada eiti 
pasiklausyti prelekcijų, kada 
eit į prakalbas, kada eit į de
batus, diskusijas, kada skaityt 
mokslišką literatūrą, etc. Kai 
darbininkai pasibrėš panašų 
dienoktvarkį ir eis sulig jute, 
jie nejus, kaip prabėgs tie ilgi 
dvyliką mėnesių, o naudos bus 
daug, — pradės pažinti savo 
draugą ir priešą, — tad ir pa
duos draugiškai savo ranką 
draugui darbininkui.

—Laisvės Mylėtojas.
<[ Patarimas, reikia pripažin

ti, labai originalia... Red.]

K$ reiškia Socializmas •- - - -
Ką reiškia pats žodis socia- 

llizmas ir už ką jis stovi. Apie 
tai jau yra daug kalbėta ir ra
šyta visokių žmonių. Dabar 
pažiūrėsime ką apie socializmą, 
kaipo mokslą ir kaipo atei
nantį naują visuomenės surė
dymą saiko autoritetai ir žino-, 
vai, iš kurių žmonės semias 
žinių ir mokslinių nurodymų.

Standard Dictionary: “So
cializmas yra teorija, kuri tu
ri tikslą perorganizuoti surė-1 
dymą; padauginti turtą ir pa
daryti daug geresnį padalinimą 
darbo išdirbinių su pagelba ko 
kktyvio valdymo Žemes ir ka
pitalo ir koilektyviu valdymu 
visų industrijų. Jo tikslas yra 
suM'kti l^iekvienam pakauk^-1 

Iniaii visko”. (Taip pat rašo ir 
Standard Eencycloipedia).

įCentury Dictionary: “Socia
lizmas yra teorija arba siste
ma visuomenės organizacijos, 
kuri visai arba dalinai praša
lins pavienių asmenų pastangas 
ir kompeticiją, alit kurių da
bar remiasi visuomenės tvar
ka; vietoj to bus. kooperatyve | 
akcija. Įsteigs teisingesn| ir | 
lygesnį išdalinimą darbo pro

I dūktų; taipgi žemės ir turtų, | 
kaipo šaltinių visų produktų; 
tai bus visos visuomenės nuo-

II savybė.”
Webster’s International: “So- 

cializmas, 'tepili j a arba siste- 
I ma socialių reformų, kuri sie
kias! pilnos visuomenės 
konetr akcijos, labiausiai 

Isingu ir lygiu padalinimu 
savybių ir žemes”.

Encyclopedia Britanica, 
nuolikta Laida: “Socializmas 
yra teorija, kuri turi tikslo pa
imti aentralliinę demokratinę 
valdžią ir padaryti -geresnį pa
dalinimą turtų ir tuo budu* ge
riau apsaugoti turtą negu ( kad 
dabar yra”.

New International Encyclo
pedia: Socializmas yra idealin- 
ga ekonominė sistema, kurioje 
industrija bus vafldoma draugi
jos nurodymais ir labui visos 
visuomenės. Tai yra kontras^- 
tas dabartines visuomenes 
koanpeticijos režimo.”

Nelspn’s En^ycriopedia: “Ti
kslas sO'Ciallizmo yra paimti po
litinę galę, kad pavertus pri
vatinę nuosavybę, žemę, kapi
talą į kolektyvę nuosaybę ir 

Įsuvartojant ją labui visų”.
Johnson’s Universal Cyclo- 

pedia: “Socializmas yra mora
lė reforma, kuri nori panai
kinti dabartinį žmonijos skur
dą ir tai ne pagelba naujos ko- j 
kios religijos, bet nauja 
le organizacija”.

Aitnerican Year Book, 
pedia and Atlas: “Nei 
žodis nėra taip iškraipomas, 
kaip žodis ‘Socialistas’. Socia
listas tai nėra anarkistas; jie 
yra priešai teorijoj ir prakti
koj. Socialistai nenori panai
kinti šeimynos, pašalinti reli
gijos arba pasidalyti nuosavy
bę; jie nenori tai padaryti 
riaušėmis arba kraujo pralieji
mu. Socializmas reiškia žmo^ 
nių valdymą produkcijos reik
menų ir kontrolę valdžios per 
darbininkų klasę. Proga dirb
ti visiems kas nori ir visiems 
d arban inkams sutdikįti pilną
vertę jų produktų. Typinis 
socialistas yra ramus ir geras 
darbininkas. Jis supranta, 
kad pasaulis vėl eis savo keliu ir 
po jo mirčiai, bet jis atsimena, 
kol jis yra gyvas, kad jo prie
dermė yra padėti tam pasau
liui krutėti. Jis laiko save 
esant maža dalele gamtos ir 
yra užganėdintas, kad gali nors 
kiek prisidėti prie to didelio 
tiksllo”.

Įvairios Žinios
Savivaldybių rinkimai 

Čekoslovakijoj.
“Der čechoslovakische So- 

zialdemikrat” praneša davinius 
savivaldybių rinkimų, kurie į- 
vyko š. m. rugsėjo 16 d. visoj 
Čekoslovakijoj. Ypatingai če- 
koslovakų socialdemokratams 
šie rinkimai buvo savo rųšies 
kvotimai. Dalykas toks, ka(į 
vasarą 1920 m. galinga social
demokratų partija buvo komu
nistų suskaldyta. Gruodžio 
mėn. tų pačių metų komunistai 
padarė sukilimą, kuris pasiseki
mo neturėjo ir tik1 davė progos 
buržuazijai padėti visu frontu 
puolimus prieš darbininkų kla
sę. Visa tai žymiai susilpnino 
darbininkų jėgas. Apie social
demokratus komunistai kalbė
davo, kad čia belikę vieni vadai 
be armijos.

Tačiau savivaldybių rinkimai 
parodė, kad socialdemokratai 
kaip buvę pasilieka stipriausiai 
darbininkų partija. Imant 
drauge čekoslovakų ir vokiečių 
socialdemokratų partinius sąra
šus jie surinko 598,838 balsus, 
komunistai gi (skaitant taip 
drauge čekoslovakus ir vokie
čius) 314.607 balsus. Išviso
rinkimuose dalyvavo 4,116,156 
rinkikai.

Streikai Rusijoj.

<re-
tei-

nuo-

Vie-

socia-

Cyclo- 
vienas

Darbininkų judėjimas 
Rusijoj

Uralo metalo dirbtuvėse ki
lo streikais. Sustreikavo % val
diškų dirbtuvių. (Daidbininkai 
reikalauja laiku mokėti atlygi
nimą, stistabdyti dirbtuvių 
uždarinėjimą ir rūpintis liku
siais be darbo darbininkais. 
Greta ekonominių
ir politiniai reikalavimai — žo
džio, spaudos laisvė ir darbi
ninkų atstovų neliečiamybė.

pastatyta

ne-
ko-

Rusijos darbmin’kfiinis 
mažai tenka kovoti prieš 
munistų valdžią už savo teises. 
Viemur Ritute iškilia streikai, 

į Vadovaujamos komunistų par
tijos įstaigos susirūpinę darbi- 
niinlkų ncpasiitenkiinfimu1. Be
darbiai išsiunčiami (iš dides
niųjų pramonės centrų.

Estija. — Estų soc. dem. 
partija galop susijungė su 
estų nepriklausomųjų socialis
tų organizacija. Susijungimas 
įvyko todėl, kad nepriklauso
mieji skilo*. Vieni jų nuėjo į 
komunistus, dauguma gi įsi
liejo į esti jos s. d. partiją. Es
tuose tokiu budu sutvirtėjo 
darbininkų jėgos. Estų Seime 
s.-d. frakcija dabar tutrės 20 
atstovų.

Darbininkų organizuotumas 
Anglijoj.

Paskelbta daviniai apie įvy
kusį ipereitą mėnesį 55-tą Ang
lijos darbininkų profesinių są
jungų suvažiavimą. Suvažiavi
me dalyvavo 702 delegatu, ku
rie atstovavo 4,369,268 organi
zuotiems darbininkams. Suva
žiavime dalyvavo taip pat Eu
ropos ir Amerikos darbininkų 
atstovai. Suvažiavimas nutarė 
paremti medžiaginiai darbinin
kų laikrašti “Daily Herald”, 
kurio išeina 350,000 ekzemplio- 
rių. Toks darbininkų susior- 
ga n iz avimas krašto politikoj 
daug nusverid.

Kaunas
laiku smarkiaiPastaruoju 

pradėjo plėstis musų Partijos 
organizacinis
Jau yra susidarę 5 partinės or
ganizacijos: Kauno 'kuopa [cen
tre], Aleksoto, A. Panemunės, 
Šančių ir gelžkelininkų L. S.- 
D. P. organizacija. Kauno mie
sto darbininkai pamatė, kad 
nepakeliui su visokiomis “du- 
kaunomis” draugijomis, tad ir 
organizuojasi į savo tikrą dar
bininkišką Socialdemokratų 
Partiją. Susitvėrus tiek or
ganizacijų atsirado reikalas su
daryti miesto Komitetą. Kauno 
kuopos iniciatyva š. m. 21 spa
lio sušaukta Partijos Kauno 
miesto konferencija. Susirin
kusieji draugai gyvai svarstė 
iškeltus klausimus. Seimo na
rys dr. Bielinis plačiai atpasa
kojo organizacinius uždavinius 
Kaune. Nutarta sudaryti tam 
tikrą propagandos kolegiją, Iš
rinktas miesto Komitetas, ku
riam ir pavesta rūpintis suda
ryti minimą kolegiją. Į Komi
tetą išrinkti šie draugai: V. Ga
linis, O. čipkaitė, J. Paplaus
kas, A. Frenzelis, Zinevičius, 
Neverauskas ir Jurevičius.

darbas Kaune.

tinęs L. S.-D. P. gelžkeliečių ’ 
kuopos narių visuotinas susi-! 
rinkimas. Dalyvavo kuopos na
riai ir apie 30 prijaučiančių. 
Buvo pranešimai apie Seimo 
darbuotę ir Europos politinę 
padėtį. Nutarta daryt kuopos 
susirinkimai kiekvieno 
pirmame sekmadieny.

mėnesio

Klovainiai.
Spalių 14 d. įvyko L. 

Klovainių organizacijos 
kiams. Iš 12 organizacijos na- 

Įrių atvyko 5, bet kadangi su- 
Įsirinkimas buvo šaukiamas an
trą kartą, tai skaitėsi įvyku
siu.

L.S.-D.P. prijaučiančių klo- 
vaniškių nemažai yr 
va veikimui nevisai lengva. Vi
sa buožija ir klerikalija dan- 
daus ir pragaro jėgomis puolė 

i musų draugus pačioj kuopos 
gimimo dienoj. Linkuvos nuo
vados viršininkas savo valia vi
soj platumoj panaudojo ant 
kuopos pirmininko dr. J. Pli- 
kuno pečių — atėmė nemaža 
sveikatos ir kitus kuopos na
rius privargino. Todėl silpnes
nės valios draugai bijo lankyti 
organizacijos susirinkimus.

Iš antros puses pačiam vei
kimui trūksta inteligentinių jė
gų klovainiečių tarpe, bet vis 
tik aktyvesni draugai darbuo
jasi; daro susirinkimus ir atei
ty mano nugalėti visus sunku- 
miAs.

susirin-

,bet dir-

Rozalimas.
Spalio 21 d. įvyko L.S.-D.P. 

Rozalimo kuopos narių susirin
kimas. Susirinkime kai kurie 
draugai aimanavo deliai stokos 
inteligentinių jėgų vietoje. Bet 
vis tik dauguma draugų tvirtai 
laikosi savo organizacijos ir tu
ri tvirto pasitikėjimo savyje 
kovoje su juodosiomis jėgomis. 
Susirinkimas apsvarstė eilę ei
namųjų klausimų (kokių? 
Red.). Nutarta kiekvieno mė
nesio pirmą sekmadienį daryti 
kuopos eilinius susirinkimus. 
Kuopa turi 90 narių, turi kny
gynėlį iš 190 knygučių. Tuo 
reikalu tikisi gauti paspirties iš 
Partijos Centro Komiteto.

Kuopos Komitetas rūpinasi 
tiksliai sutvarkyti savo litera
tūros platinimą.—P.Papartis.

Mrs. A MICHNIEVICZ- VIDIKIEN.
AKUŠERKA

I 3101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paini

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegija; il
gai praktakavu 
si Pennsylvani- 
jos ligdnbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo.

Už dyka pata- 
| rimas, da ir kito
kiuose reikaluo- 

Į se moterims ir 
merginoms; kreip 
Įritės, o rasite 
pagelbą.

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 Iki 9 ▼. 
vakare.

Tel. Blvd. 8138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKUSERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa

šlama uju mote
rims prie gimdy
mo kiekvienam! 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South
> Halsted St.

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

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

Ofisas ir Laharatorijar 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

f Dienomis: Can&l
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 413G
Telefonaii

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.
—■■■■■■ ............... i. ■/ 1

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 va
kare. Nedaliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
< Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandos: I
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare •

4608 S. Ashland Ave^ 
netoli 46th St., Chicago, III. I

Tel. Boulevard 9537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7-t8 vak. Nedfiliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Tndepen^pnce Blvd. Chicagr -

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2889

Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jj, 
Ir. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 3140

.......—' .... .. R
Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A., R. BLUMENTHAL

Optometrtot
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Aehland Avė 
Karnizu. 47-toe r*t.

2-roe lubote

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Savo artimiausiems žmo
nėms kaipo Kalėdų 

Dovaną

Kama $60

DR. M. ŽILVITIS, 1
DENTISTAS

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Pažerėnų gelžk. st.
Rugsėjo 16 d. š. m. įvyko vie-

Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo gimdnSms ir drau
gams su kuriais susirašinSji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str^ 
Chicago, IU.

DR. F. E. REICHARDT
Specialistas chroniškų ligų. Buvęs 
pirmiau Irving Park Senatorijoj 

vyriausiu gydytoju.
Valandos nuo 4 iki 6 subatom, ki

tomis dienomis pagal sutarti.

2009 North Avė.

(Kampas Mihvaukee Avė.)
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Fniiiih*d Suudayjiy Jie daugiausia yra kilę is
" inteligentų, kuriuos kitąsyk 
[žiauriai persekiojo caro val
džia už jų revoliucines idė
jas; iš darbininkų ir ūkinin
kų. Ažuot pašalinę visokią 
priespaudą, jie įvedė Rusi
joje dar aršesnį despotizmą, 
negu tas, kuris buvo prie 
caro.

Buvusieji vergai papras
tai kopijuoja savo buvusiuo
sius ponūs.

!!%• Llthasnlan Daily Neva

Th« Lithoaaian Xaws Pwb. C®.. Ina.

Zditor P, ftrigaitii 
1789 South Halstad Straat 

Chicago, III.
Taiephona RooMvelt 85M

Subscription Ratcai 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outiida of Chicag< 
$8.0$ per year in Chicago, 

8c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
■ekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 So. H&latad Si., Chicago, 
III. — Telefonas] Roosevelt 8500.

Uiaimokijimo kainai
Chicagoje — paltui 

Metama............... ........ ........
Pusei metų...... ........................
Trims minėsiantis
Dviem minusiam ...... ............
Vienam minėsiu!

Chicagoje per nekiatejual
Viena kopija --------------- —
Savaitei —18c
Minėsiu! ................ .........   75c

Suvienytose Valstijojo, na Chicagoje. 
paltui

Melams_____________—_____ $7.00
Pusei metų... ...........   8.50
Trims mėnesiams ... ..................... 1.75
Dviem minėsianti  1.25 
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur uisieniuoMi 
(Atpiginta)

Metams.................. $8.00
Pusei metų................... 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00 
. 4.00 
. 2.00 
, 1.50

.75

Apžvalga
VIS MURZINA.

Vergove negrų 
respublikoje.

ko-
Gib-

Chicagos “Tribūne” 
respondentas, Floyd 
bons, praneša, kad, atlankęs 
jtM)dveidžių respubliką, Li
beriją, jisai užtiko tenai 
vergovę. Moteris ir vaikus 
tenai perka ir parduoda. 
Moterį galima nusipirkti už 
$20. Ją gali parduot tėvas, 
brolis arba vyras. Moters 
taip pat yra duodamos, kai
po užstatas, pinigų skolinto
jui. Žmogus, nupirkęs mote
rį arba paėmęs, kaipo užsta
tą, nemoka jai jokio atlygi
nimo už darbą; vaikai, ku
riuos ji pagimdo, būdama 
vergovėje, priklauso josios 
ponui. |

Pastebėtina, kad šitokia 
tvarka atsirado respubliko
je, kurią įsteigė paliuosuo- 
tieji vergai. Korespondento 
nuomone, taip įvyko dėlto, 
kad Liberijos gyventojai lai
ko pažeminančiu laisvam 
žmogui daiktu žemės dirbi
mą arba kitokį rankų dar
bą. Kadangi laisvieji žmo
nės nenori dirbti, tai turėjo 
atsirasti vergai, kurie ati
dirba už juos.

Vienok yra nesunku su
prasti, kodėl Liberijos neg
rai žiuri į darbą su panie
ka. Jie atsimena tuos lai-! 
kus, kai jie patys arba jų 
tėvai gyveno vergovėje: tuo
met jie turėjo dirbti — dėl
to, kad jie buvo vergai; o 
jų ponai darbu neužsiimda- 
vo — dėlto, kad jie, kaipo 
laisvi žmonės, galėdavo nau
dotis vergų darbu. Tų neg
rų galvose susidarė toks su
pratimas, kad laisvas žmo
gus yra tas, kuris yra lais
vas nuo darbo.

• Bet ne vieni tiktai neg
rai taip protauja. Panašią 
logiką galima nuolatos pa
stebėt ir pas kitus žmonės. 
Imkite tautas, kurios per 
daugelį metų buvo paverg
tos: kai tokiai tautai pasi
seka nusikratyt svetimo 
jungo, tai žiūrėk, ji tuojaus 
ima skriausti kokią nors ki
tą, silpnesnę už save tautą. 
Jai rodosi, jogei laisvė tame 
ir reiškiasi, kad ji gali po- 
naut ant kitų.

’ daug tu nuimi insipikai uzta- 
raudams burzuaziszkos cen
tro valdibos purvinus ir kru
vinus darbus, kuri tikrai nu
žudė siimtus darbiniku pirk
dama Amerikos kapitalistu ir 
tokiu pacu burzuju karo bo
nus.... Mias tau šita praneši
ma padarom ne jukais ir dėl
to niko nelaukdams iszpildik 
mus teisingus reikalavimus. 
Kitaip turėsi gailėtis po laiku 
kat neiszpildei mus teisingu 
reikalavimu.

“SLA. narei darbinikai.”
Tai šitaip rašo Bimbos, Miza- 

ros ir kitų komunistinių agita
torių sufanatizuotieji žmonės. 
Jie grūmoja “Tėvynės” redak
toriui panaudot tokius įrankius, 
kad jisai “daugiaus nestovėtų 
ant kelio darbininkams”, vadi
nasi, — grūmoja užmušt!

Nesenai komunistų laikraš
čiai ir kalbėtojai “bažijosi” pub
likai, kad komunistai “buržua
zinėje tvarkoje” neužsiimą at
skirų asmenų žudymu. Visi ži- 

Įno, kad dažnai užsiimti tokiu 
darbu komunistai ir negalėtų 

! tenai, kur jie neturi valdžios, 
nes už žmonių žudymą gręsia 
didelė bausmė. Bet tai nereiš
kia, kad komunistai yra princi- 
pialiai priešingi politinių savo 
priešų žudymui. Atvirkščiai, vi
sa savo agitacija jie nuolatos 
stengiasi sukurstyti savo pase
kėjuose tokią neapykantą prieš 
kitų partijų žmones, kad tie su
fanatizuotieji gaivalai nesusto
tų prieš žmogžudystę, jeigu tik
tai jiems pasitaikytų proga.

Augščiaus paduotasai grūmo
jantis laiškas yra tiesiogine tos 
agitacijos pasekmė.

Laimė tiktai, kad tie darbi
ninkų demoralizuotojai tolyn tu
ri vis mažiaus pasisekimo. Už 
metu, kitų nuo jų darbo paliks 
tiktai šlykšti atmintis.

PRILIPO LIEPTO GALĄ.

“Laisvė” rašo:
“Paaiškėjo ir tas, kad Ber

notas turi gerus ryšius su 
buožių valdžios žvalgyba ir, 

I veikiausia, nuo pastarosios 
ima aigą taip pat. Bernoto ry
šiai su žvalgyba yra gerai ži
nomi ir patiems socialdemo
kratams, bet pastarieji vis 
tiek šeria Bernotą ir skaito jį 

I savo žmogum. Vadinasi, Ber- 
i notą ir kitus darbo žmonių 

judošius bendromis jėgomis 
šelpia socialdetnokratai ir 
žvalgyba.”
Begėdiškiau šmeižti savo po

litinius priešus nesugebėtų nė 
aršiausias huliganas. “Laisvė” 
gerai žino, kad nėra nė vieno 
fakto, kuris liudytų apie Berno
to ryšius su žvalgyba, tuo la- 
biaus, apie jo “ėmimą algos” iš 
žvalgybos.

“Laisvė” elgiasi taip, kaip vi- 
I si apakę nuo fanatizmo gaiva
lai. Fanatikas nepakenčia skir-1 
tingos nuomonės, žmogų, kuris | 
laikosi skirtingos nuomonės, fa-1
natikas stengiasi sunaikinti; jei-1 Tas purvinas šlamštas, kuris 
gu jisai negali atimti jam gyvy- ėjo Chicagoje po vardu “Tele- 
bę, tai stengiasi bent moraliai gramas”, jau užsidarė. Jo leidė- 
užmušti. jas, p. Vilovičius, slapstosi nuo

---------------- - žmonių, kurie sakosi buvę ap-
GRUMOJIMAI “TĖVYNĖS” ' gauti, bedarydami su juo “biz-

REDAKTORIUI. nį.”
------------ Taip skandalingai pabaigda- 

“Tėvynės” redaktorius, S. E. mas savo dienas, “Telegramas” 
Vitaitis, paskelbė laišką, kurį ji- metė negražų šešėlį ant asmenų 
sai esąs gavęs paštu. Vietomis ir srovių, kurie buvo susispietę 
tas laiškas esąs toks šlykštus, aplink jį arba šiaip jį rėmė. Pir- 
kad net ne visą jį buvę galime moję eilėje čia stovi žymi dalis 
dėti į laikraštį. Jisai skamba tautininkų-sandariečių veikėjų, 
taip (daugtaškiu pažymint pra- kurie — vieni atvirai, kiti slap- 
leistus perdaug biaurius žod- tai teikė jam paramos, tikėda- 
žius):---------------------------------- | miesi išauginti jį ir tuo budu

įsigyti savo partijos organą 
Chicagoje. Mes nepavydime 
tautininkams turėti savo laik
raštį, bet kad jų veikėjai galė- 

T * ■ jo dėtis prie tokios šlykštynės, 
kaip “Telegramas”, tai yra dau- 

n.aie jgiaus, negu nuostabu. , 
jusu gedamas stengėsi mo- 
zmo- ranaį ,pastiprinti tą šlamštą ir 

klerikalų “Draugas”. Nors dėl
J svieto akių jisai neva nupeikda

vo jo “laisvamanišką” spalvą, 
bet už tai visa širdžia jisai pri
tardavo tiems purvams, kuriais 
p. Vilovičiaus laikraštis nuola
tos drabstydavo “Naujienas” ir 
“Naujienų” vedėjus. Per pasku
tinius dvejetą mėnesių “Drau
gas” buvo taip pamėgęs “Tele- 
gramo” nepraustburniavimus, 
kad perspausdindavo ištisus jo 
straipsnius, parinkdamas kurie 
“riebesni”. Anot to posakio: 
toks tokį pažino ir į kumus pa
vadino.

Nežiūrint tečiaus tos para
mos ir užuojautos, “Telegra
mų!” nepavyko pralobti iš “Nau
jienų” šmeižimo. Skaitančioji 
Chicagos lietuvių publika pasi
rodė turinti daugiaus padoru
mo ir estetinio jausmo, negu 
Laukis, Andriulis, Bumša ir 
jiems panašus.

“Tėvynės Redaktoris.
“Buržuju gizeli:-

“Mes SLA. narei darbinin
kai negalim ilgeu pakęsti ta
vo nusususios politikos 
reikaluse.... Mes SLA. 
darbininkai szita visa 
buržujai purvina darba

’me ir daugeu netilėsime. Is- 
garsisime visem SLA. nariam 
ir kuopom, kat jie žinotu ka 
rinkti in SLA. virszinikus ir 
kat apvalitu savo ištaiga 
nuo....

“Vienok mias nenorim bur 
ti tokeis nedraugiškais jums 
burzuju gizelei, nes mes asam 
susipratia darbinikai. Todėl 
mias nenorim jus visu galu
tinai prazuditi nors jus ir ver
ti tik an sausos szakos paka
bki. Todėl mias pastatome ši- 
tokes isligas; tuoj aus turi re- 
zignouti isz Tevyns redak- 
toeaus vietos savo vieta su- 
sipratusem darbinikui redak
torių uzleisdams. Rezignoda- 
mas turi perstatit in savo vė
tą Drg. R. Mizara isz Chica- 
go, III. Jai šito nepadarisi, tai 
ne tik mias tavo purvinus 
darbus visomianei pranešim 
bet net panaudosim tokius 
inrankius kad tu darbininkam 
ant kelo nestovėsi dageu, nes: 
darbinikai negali ilgeu tavo 
politikos purvinos ir burzua- 
zijei tarnojanczos pakiast. Ne- 
manik kat tave iszgelbes SLA. 
valdiba kure tu teip labai 
pradejei paštam laike ginti ir 
pilvu sleusdamas uztaraut:! 
szituose linkimose ais laukan plimentų majorui Deveriui už 
senoj valdiba bet tu turi is- jo neatlaidžią kovą su. prohibi- 
aiti laukan pirma jos. Per- cijos įstatymų daužytojais.

Buvo sustojęs gub. Pinchot.

Pennsylvanijos gub.■ Pinchot 
kelioms valandoms buvo susto
jęs Chicagoje.. Jis vyksta į O- 
mahą. Pasikalbėjime su repor
teriais jis pasakė nemažai kom-

Vilnijos Lietuvių Memorialas
įteiktas Tarybai ir

U. r

delegatams ketvirtajame Tautų Sąjun
gos susirinkime.

(Pabaiga)

okupacijos 
vyriausybė

Nuo pat Vilnijos
^irad^i^s Lenkų 
stengiasi kiek 'galėdama pakei
sti krašto išvaizdą. Užphidinu- 
si musų kraštą kariuomene, 
žandarmerija ir slaptąja poli
cija, Varšuvos vyriausybė pra
dėjo naikinti lietuvių ir balt- 
gudžių inteligentų sluoksnį ir 
ardyti visas musų kultūros ir 
ekonomijos įstaigas su tuo 
tiksliu, kad prašalintų kiekvie
ną musų tautinio gyvenimo 
reiškinį.

čia mes nurodysime tik kai 
kuriuos faktus, susilaikydami 
plačiai aiškinti dalyką.

Lenkų okupacinė administ
racija uždarė Vilniuje lietusių 
prekybos ir pramonės . banką 
ir konfiskavo jo turtą.

Ji irgi uždarė centralinę lie
tuvių ir baltgudžių koperaty- 
vų sąjungą, kuri turėjo sky
rius beveik visose bent kiek 
žymesnėse krašto vietosie. Lie
tuvių Ikdperatyvuls Vtilnjiuje, 
kaip “Laimė”, kurie neprik
lausė minėtajai sąjungai, iš
tiko irgi panašus likimas.

Įvairiomis fiskalinėmis prie
monėmis, (būtent, uždėdami 
nepakeliamus mokesčius, var
todami priespaudos budus, 
okupantai daro privačiom pre
kybos įstaigom nebegalimą 

buvimą ir Verčia jas likviduoti 
jų veikimą (Lithuamian Ame
rican Sales Corporation), pa v., 
Vilniaus ‘Laimė”, kuri nepri
klausė koperatyvų sąjungai.

Kaip rusų režimo laikais, 
;aip ir lenkų administracija 
riesiliaujal trukdžiusi į'rigyti 
žemės vietos žmonėms lietu
viams ir baltgudžiams; tuo 
pat metu ji imta kraštą koloni
zuoti lenkais, prisiųstais iš 
Lenkijos. Varšuvos seimas nu
balsavo tam tikslui žymių kre
ditų. Vietos gyventojai smar
kiai erzinami, įąi jie mato, jog 
didėlės žemės yra skaldomos ir 
atiduodamos svetimiems, tuo 
tarpu kaip jiems trinksta že
mės, reikalingos (pragyveni
mui.

Lenkų vyriausybė nesidrovi 
naikinti net labdarybės įstai
gų. Tai ji tiesiog uždaro lietu
vių našlaičių prieglaudas ir pa
lieka vargšus nelafimi'ngUs ap
leistus,. tai ji rekvizuoja butą, 
kur gyvena vaikai (Subačiaus 
»g. 16 ir 23 Vilniuje), ir išme
tu juos į gatvę.

Lietuvių, Sanitarinį Draugi
ja Vilniuje, kuri turi vaistinę 
(Vilniaus g.), kur varginges
nį žmonės galėjo gauti vaistų 
papiginta kaina, gavo lenkų 
valdžios įsakymą liautis parda- 
vinėjus vaistus.

B'Uvo( Vilniuje (Dmmnikonų 
g. 12) valgykla, kurioje ma
žiau pasiturintieji lietuviai in
teligentai galėjo gauti paval
gyti papiginta kaina. Lenkų 
administracija rekvizavo šį 
butą, nenurodydama motyvų. 
Ji nenaudoja buto, tuo tarpu 
1'ietuVių inteligentų padėtis pa
blogėjo.

Įvairiausiais sugalvotais pre
tekstais Lenkų valdžia nuolat 
daro kratas, areštus ir lietuvių 
ištrėmimus iš krašto, juos kai
tindama tai šnipavimu Lietu
vos naudai, tai sąmokslo ren
gimu prieš okupantus. Kartais 
areštai daromi masėmis. Gana 
bus čia .paminėjus, jog sausio 
mėn. 1922 m. apie 50 asmenų 
iš lietuvių ir baltgudžių inteli
gentų buvo įmesta į kalėjimą 
ir 33 asmenys, lietuvių ir balt- 
gudžių vadų, bUvo ištremti už 
demarkacijos linijos. Šie pasi
lieka ištremti, nežiūrint Tau

tų Sąjungos Tarybos .užtarimo 
ir nežiūrint kreipimosi į jo
sios III susirinkimą, šios va
saros pradžioje buvo padary
tos kratos pas žymesnius Vil
niaus lietuvius ir visai nese
nai pas bailtgudžius, net pas 
Varšu'vos seimo atstovus. Bir
želio mėnesio pabaigoje politi-

nė policija suėmė visus jaunus 
vyrus, kurie baigė Vilniaus lie
tuvių gimnazijoj ir pedagogi
jos kursų mokslą, įtardama 
juos šnipavimu (p. p. A. Paku
la, M. Žemaitis, A. Umbrasas, 
Pr. Tamulevičius, J. Kumpa, 
J. Tijūnėlis ir k.). Neturėda
ma įrodymų, policija pavarto
jo kankinimą, kad išgautų ap
kaltintųjų prisipažinimą: visų 
pirma jiems sudavė į veidą net 
iki kraujo, paskiau jiems suri
šo rankas ir kojas, perkišo 
lazdą, pavertė ant žemės ir su 
špieruta plakė per papades.

Lenkų admjinistradija sten
giasi sutrukdyti lietuviams ir 
baltgudžiams inteligentams Už
darbiauti, kad juos priversti 
emigruoti.

Lietuviams ir baltgudžiams 
neduodama Užimti jokios val
diškos vietos, net ir miesto 
savivaldybėse ■ ((pavį, Dr. Ry
mas, Švenčionių apskrities gy
dytojas, jau ikeilnti metai at
statytas be jokios priežasties).

D-r u i DanijeliUi Alseikai ir 
p. D-rei Varniukai Alsicikienei 
Vilniuje uždrausta verstis sa
vo amatu ne tik viešose, bet. 
(ir privafįin^sie įstaigose (pay., 
Lietuvių Sanitarės Draugijos 
poliklinikoje).

Visos Vilniaus vaistinės ga
vo atatinkamos valdžios įsaš 

kymą neparduoti vaistų minė
tųjų gydytojų receptu.

Visai nesenai' ViiniaUs tink
lo geležinkeliečiai lietuviai 
ir baltgudžiai gavo įsakymą 
pasitraukti nuo t am y 1 M) s arba 
važiuoti į Lenkiją.

Jaunuoliai, kurie baigė 
mokslą lietuvių ir baltgudžių 
mokyklose, nors juose mokslo 
programa * ir bendrai imant 
mokymais uėra $emesifiS), o 
kartais net aukštesnis, negu 
lenkų mokyklose, nepriimami 
į lenkų Universitetus ir tuo 
budu yra verčiami nutarukti 
savo tolimesnį mokslą arba va
žiuoti į užsieniuis.

Spaudos laisvės lietuviams 
ir baltgudžiams nėra. Gauti 
teisei loisfi kokį laikraštį rei
kia gauti atatinkamų valdžių 
sutikimas, kuris labai retai tė
ra duodamas. Bet kaip tik lei
dimas gautas ir laikraštis pra
deda eiti, atsiranda naujų, be
veik neįiugoilimų kliūčių: išėję 
numeriai labai dažnai konfis
kuojami, redaktoriai ir leidė
jai baudžiami pinigų pabaudo
mis arba traukiiarhi į teismus, 
o laikraščiai sustabdomi. Pa
vyzdžiui galima (priminti, jog 
pirmUoj u šių mėtų pusmečiu 
a^iuoiū lieituvlių savaitrašcfio [ 
‘^Gimtoji žemė” numeriai bu-1 
vo konfiskuoti. Trys lįcituvių I 
laikraščiai, išeiną Vilniuje, bu
vo trumpu laiku penki oliką 
kartų traukiami į teismą; jų 
redaktoriai beveik neapleidžia 
kalėjimų; joiks baltgudžių laik
raštis erguliariai negali išeiti; 
kaip tik numeris pasirodo, jis 
konfiskuojamas.

Yra vartojami paslaptingi 
budai, lietuvių ir baltgudžių 
laikraščių plaifmalmuĮi) siMky- 
ti. Slaptu įsakymu paštams 
minėtieji laikraščiali (išsiunti
nėjama tik kediioiins dienoms 
praslinkus nuo jų prisiuntimo 
į paštą. Laikraščių 'išnešioto
jai ir pardavėjai dažnai esti su
imami.

Plačiausia prieinama sritis 
lietuviams ir baltgiudžiams in
teligentams buvo mokymas. 
Rusų vyriausybjė, siekusi kraš
tą surusinimo, neleido moky
ti vaikus tėvų kalba. Nusikra
tę caro valdžia žmonės tikėjo
si laisviau atsidustą. Su labai 
dideliu pasiaukojimu lietuviai 

įsteigė ir laikė šimtus prade
damųjų ir keletą aukštesniųjų 
mokyklų. Lenkų okupacijai 
prasidedant, lietuviai turėjo 
vieną mergaičių gimnaziją, 
vlieiiąį mišrią -gĮininaziiją, peda
gogijos kursus Vilniuje, gim-]

ir surasti klausimo išsprendi
mą, kuris atsakytų gyventojų 
valiai.

To laukdami, mes prašome 
pasiųsti į Vilnių Tautų Sąjun
gos tardymo komisiją; ši prie
mone, mums rodos, galės nu
raminti ginčijamo krašto gy
ventojus ir padėti tiesioginiu 
budi!

Prof. Dr. M. Reinys, 
buv. Vilniaus . Liet, šviet. 
Draugijos “Rytas” pirmin.

Ženevoje, Rugsėjo mėn.
23 d. 1923 m.

— ................

restorano

jog Vil- 
pri vatinės

naziją švenčięnyse ir per šim
tą pradedamųjų mokyki^ Vi
sos šios mokyklos buvo priva
tinės, pačių žmonių laikomos 
ir tūkstančių mokinių lanko
mos.

Į Ijenlkų vyriautsybė (pirmiau
siai pasiskubino sunaudot 
daugumą šių mokymois įstaigų, 
kur buvo mokoima gimtąja 
mokinių kalba. Vilniaus mer
gaičių gimnazija buvo užda
ryta.

Mišrajai gimnazijai ir lietu
vių pedagOgfijos kursams at

ėmė butą, kuris buvo jau nuo 
senai gautas ir įrengtas didelė
mis išlaidomis.

Lietuvių gimnazija Švenčio
nyse turėjo nuolat kovoti su 
lenkų administracija, kuri no
rėjo rekvizuoti butą 
naudai.

Reikia pažymėti, 
niaus krašte visos
mokslo •įstaigos privalo gauti 
ypatingą leidimą, šis leidimas 
duodamas tik vieniems mie
tams, kas, aišku, žymiai truk
do mokymo augimą. Niekas 
nėra tikras , gauti reikalauja
mąjį leidimą.

Kai šiemet šios aukštesniojo 
mokslo įstaigos kreipėsi prie 
atatinkamųjų valdžių, kad 
gautų leidimą atidaryti mo
kyklas mokiniams, toms įstai
goms atsakė, jog leidimas bUs 
duodamas tik tUoihet, jei kai 
kurie dalykai bus mokomi len
kų kalba, kaip valstybinėse len
kų gimnazijose ir jei visi mo
kytojai turės lenkų pasus. Ši 
pastaroji sąlyga yra tik mas- 
įkuotas bukins minėtoms (mo
kykloms uždaryti, nes moky
tojai nuo senai veltui rūpina
si gauti šiuos pasus: lenkų 
administracija jų neduoda, pri- 
sidengĮdamai kuo įvairiausiais 
ir niekiausiais motyvais.

Lietuvos gimnazijos direk
torius Švenčionyse p. M. Un
tulis irgi vienas iš mokytojų 
tuo pat motyvu gavo Įsakymą 
apileisti ^nikų teritoriją iikįi

1 dienos. Lietuviųrugsėjo
“Ryto” Draugija, kuri padeda 
laikyti šią mokyklą, pristatė 
kitus kandidatus, kurie turi 
atatinkamas kvalifikacijas ir 
lenkų pasus; lenkų administra
cija visus juos atmetė; šitokio
mis sąlygomis mokykla yra 
priversta nustoti gyvavus.

Lietuvių gimnazijos ir peda
gogijos kursų Vilniuje buvimo 
klausimas lieka neišspręstas. 
MJokslo metai prasidėjo, mo
kiniai! susirinko (penatais me
tais gimnazijoje buvo 522 mo
kiniai) ir visi veltui laukia len- 

[ kų valdžių atsakymo; moks
las tad negali1 prasidėti. Prade
damoj ų mokyklų padėtis nė
ra geresnė. Reikalavimai kai 
dėl buto, mokymo kalbos ir 
mokytojų pasų verčia sulaiky
ti visą darbą. Reikia pastebėti, 
jog lenkų valdžios reikalauja, 

[kad Lydos, Vilniaus ir Ašme- 
| no s apskrityse istorija, geog
rafija., aritmetika ir 'gamta 
butų mokomos lenkų kalba, t. 
y., kad visos lietuvių mokyk
los pamokos butų vedamos 
’jbnlku kalbai. Tifks rcikialavli- ' v 1 ‘I t
mas priimti reiškia uždaryti 
lietuvių mokyklą.

Net bažnyčiose lietuvių kal- 
ba nėra toleruojama. Lydos ir 
Vilniaus apskrityse 
žandarmerija trukdo 
pridteida,marias [pamdldas 
tuvių kalba.

Vilnijos įgyventoj ai 
daugumoje yra griežtai 
šingi Lenkijos viešpatavimui. 
Jie nesiliaus kovoję prieš o’ku- 
kaciją iki visiško išsivadavi
mo ir šutei jungimo su kitais 
lietuvių kraštais, su kuriais 
jie nori sudaryti laisvą ir ne
priklausomą valstybę. Vilniaus 
okupacijos pailginimas iš Len
kų puses, tosios okupacijos, 
kuri prasidėjo mito. generolo Že
ligovskio smurto ir kurią Am
basadorių 
nutarimu 
1923 m.,.
tik nestiprina Lenkijos, bet su
daro rimtą pavojų Europos 
taikai.

Mes kreipiamės prie Tautų 
Sąjungos, karštai jos prašyda
mi prašalinti minėtąją padėtį

lenkų 
laikyti 

lie-

savo 
prie-

Konferencija savo 
kovo men. 15 d. 

rodos patvirtina, ne

Taip, kaip cariz
mo laikais.

[Laiškas iš kalėjimo]

Kauno “Liet. Žiniose” skai
tome:

Kad pas mus Lietuvoj vis 
dar toli gražu nuo pasikeitimo 
tvarkos, kuri viešpatavo Rusų 
caro žandarų diktatūros me
tais, duoda mažą iliustraciją 
ir šio laiško ištraukos. Laiškas 
rašytas nepilnamečio gimnazi
jos mokinio.

Laiškas kiek nušviečia ir 
musų jaunuomenes dalies psi
chologiją ir nusistatymą į val
stybę. Vertėtų rimtai ir peda
gogams, ir administratoriąmš 
pasvarstyti, ar geru keliu ei
name beauklėdami jaunuome
nę. Žiaurumas čia niekuomet 
gerų vaisių neduoda, štai tas 
laiškas.

IX. 15. 1923.
Gerbiamoji Dėdiene!

Dovanokit, kad beveik du 
metu Jums nei karto nerašiau.

Jus savo laiškuose minėdar 
vote, kad norėtumėt matyti 
įmanė žmogum mylinčiu savo 
tėvynę ir naudingu jai, kai pa
baigsiu mokslus. Nors ir aš 
pats apie tai svajojau, bet iš- 
tikrųjų toji tėvynė pasirodė 
man visai kitokia. Gyvendamas 
svetur aš bent galėjau netruk
domas mokytis, sugrįžęs gi 
Lietuvon štai jau antru kartu 
esu areštuojamas ir laikomas 
kalėjime, kaipo pavojingas val
stybei asmuo, nors pirmukart 
areš tuoj aunas turėjau tik 15 
metų. Tada pirmukart teko pa
tirti demokratingosios lietu
viškosios žvalgybos šampolų 
per tardymą ir tada pirmu 
kart buvau atitrauktas nuo 
gimnazijos suolo ir įgrūstas į 
tamsius kalėjimo Urvus. Du 
mėnesiu palaikę tuomet palei
do ir mokslą nedaug tesutruk- 
dė. Bet štai šių metų pradžioj 
vėl buvau kartu su tėveliu 
areštuotas. Kad nepasisektų šį 
kartą greitai mane su tėveliu 
paliuosuoti, pasirūpinta pada
ryti pagrindas laikymui kalėji
me. .. Ant musų tvarto, kur 
labai lengva yra pašaliniams 
prieiti, atrasta • dvi rankinės 
granatos... Na, ir buvo pada
ryta mums byla su sprogsta
mąja medžiaga. Dabar tardy
mas velkasi jau daugiau kai 
pusė metų, o mes vis sėdime ir 
nesulaukiame, kada gi bus 
išaiškintas musų dalykas.

Mokslą man dabar sutrukdė 
daug ilgesniam laikui ir neda
vė baigti gimnazijos. Matote, 
Gerbiamoji Dėdiene, kad tėvy
nė man pasirodė -ne motina, 
bet pikta pamotė... Bandžiau 
iš pradžių ieškoti teisybės, ra
šinėjau skundus, prašymus, 
lx?t į juos atsakydavo... tylė
jimu... Dabar likosi tik laukt, 
kol teismas bylą išaiškins ir 
paliuosuos mažu iš kalėjimo. 
Kad teismas mudu paleis, esa
me tikri, nes mums padaryta 
provokacija su granatomis per
daug jau aiški. Tai ir tardyto
jas kartą pripažino, bet mato
mai kuom tai patsai suvaržy
tas nepaleido mudviejų. Nelai
mė, kad (Lietuvoj bylos po du 
metii tęsiasi. Galima, kad visą 
tą laiką prasėdėsime. Rūpintis 
mat mumis nėra kam. Mamyte 
viena, rašo, ne visai sveika 
esanti ir darbais užimta. Be to 
ir mudviem kiek padeda...
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New Yorko-Brooklyno 
padangėj

Prie New Yorko Leader’io 
“mirties”.

Atperkant dienraštį “New 
York Call” nuo socialistų, dar
bininkų organizacijos buvo sli
dėj usios po šitokias sumas pi
nigų: International Ladies Gar- 
ment VVorkers’ unija $25,000; 
Amalgamated Clothing Work- 
ers’ of America — $25,000; 
Garlends Fund — $10,000.

Kitos mažesnės organizacijos 
sudėjo po kiek mažiau. Įdomu, 
kad komunistų “Laisvė”, minė
dama kas davė pinigų N. Y. 
Leader’iui leisti pamini tik In
ternational
VVorkers. Apie 
uniją sako, kad 
Bet tos unijos 
“Advance” radau, kad 
mėtų unija yra davus 
Vadinasi, “Laisvė” per
luoja. Mat komunistams “są
moningai meluoti” patapo jų 
dorybe! Jiems nesmagu pri
pažinti, kad Amalgamėtų unija 
remia socialistus, o ne komu
nistus.

Ladies’ Garment 
Amalgamėtų 

tai “bluffas”. 
organe 

Amalga- 
$25,000. 
akis me-

Parapijos revoliucija.
Apreiškimo Panelės šven

čiausias parapi jonų “revoliuci
ja” nusisekė. Tos parapijos 
kunigužis rezignavo ir nuėjęs 
kažkus į vienuolyną. Tai skau
dins “kikas” jegamastėliui nuo 
savo (buvusios) gaspadinės...
Dr. J. Hurvič’as “Forverts’e”.

Dr. I. Hurvič,as, nesenai su
grįžęs iš Rusijos, dabar nuola
tos rašo žydų socialistų dien
rašty “Forverts” straipsnių 
apie Rusijos “rojų”. Apie tai 
teko patirti iš socialistų ir ko
munistuojančių žydų. Dr. Hur
vič’as yra “atsivertėlis”, kaip 
lietuvių Karalius, Bernotas, 
Aleksa ir kit., tik už pastaruo
sius daug inteligentesnis, švie-

• sesnis žmogus. Jis, iš tiesų, 
yra stambus asmuo. Trockini 
išvažiavus Rusijon jis buvo už
ėmęs bolševikų dienraščio “No- 
vy Mir” redaktoriaus vietą. Vė
liaus buvo Mai’tenso finansiniu' 
patarėju. Bet nuvykęs Rusi
jon, ten ilgesnį laiką pagyve
nęs, pamatęs ir paragavęs visų 
Bolševikijos “rojaus” vaisių, 
grįžo atgal visai kitoks žmogus 
ir dabar pliekia kaijį bolševi
kams ir visam bolševizmui.

Iš Laisvės jomarko.
Lapkričio 11 d. “Laisvės” na

me buvo laisviečių surengtas 
nedidelis j o markelis—vaka
rienė. Kalbėjo Bimba apie ne- 
žudymą V. Aleksos. Jis netikįs, 
kad komunistai butų jį nužudę, 
bet jeigu ir taip, tai nesą ko 
gailėtis. Jis manąs, kad tą 
žmogžudystę veikiausia atliku
si pati Lietuvos buržuazija, kad 
apjuodinus komunistus.

So. Omaha, Hehr.
‘ Dvasią šventa” apsvilino 

altorių.• **

Praeita nedėldienį parapijo
ninis suėjus bažnyčion melstis, 
staiga altoriuje 
ugnies liežuvėlis, 
vieno papuošalo 
kito. Kai kurios 
rai akim 

sužibo baltas 
kurs ėmė nuo 

šokinėti ant 
moterėlės ge- 

neprimatančios pra
dėjo viena kitai bakčioti į pa
šones ir dievobaimingai rodyti 
į altorių: Dvasia šventa, girdi, 
nusileidus ir lakiojanti ugnies 
liežuvėliais...

tyienas vaikinas tai 
jęs greitai puolė prie 
ir ėmė tą tariamąją 
šventą” gaudyti nuo 
gėlių ir naikinti. Bet 
liežuviai ėmė ir jo drabužius 
laižyti. Tuomet puolė daugiau 
drąsesnių žmonių vaikinui į 
pagalbą ,ir pagaliau ugnis bu
vo užgesinta.

Po pamaldų žmonės išėję lau
kan dejavo, kad šv. Antano pa
rapijos bažnytėlę nuolatos lan

pastebė- 
altoriaus 
“Dvasią 

dirbtinių 
ugniniai

ko nelaimės—-ne vieną kartą 
jau ir yra svilusi, degusi, o kar
tą net lietuvių dievaitis Perkū
nas į jos bokštą spyrė. Pamal- 
desnės davatkėlės sako, kad tai 
vis dėl tų bedušninkų biblistų 
Dievas savo koronę leidžiąs. *

—P. Valkiutė.

Pasidarbavimas Vilniaus 
kraštui ’

Pittsburgh, Pa. — Butų ne
įeisima nepaminėti keletą dar-
bų, atliktų musų okupuotos so*- 
stinės gerovei. Patsai darbas 
yra toks svarbus ir reikalingas, 
jog turime pasveikinti kiekvie
ną žingsnį padarytą toj srity. 
Kaip kitur, taip ir čia, Pitts- 
burghe, lietuviai supranta, jog 
jeigu nesiimsiu! rupinties Vil
nium, jis pateks į lenkų reples. 
Todėl pirmas klausimas, reika
laująs skubaus atsakymo, yra: 
kaip galime palaikyti savo mo
kyklas, šelpimo įstaigas ir prie
glaudas okupuoto j Lietuvoj ? 
žinoma tą atlikti galėtume su
sirūpindami ir paskirdami au
kų. Viena, kita draugija tą jau 
padarė; trečioji rengiasi pada
ryti. Beto dar vietiniai veikėjai 
nutarė surengti bendromis pa
jėgomis balių ir pelną paskirti 
Vilniaus lietuvių našlaičiams, 
kurie paskutiniu laiku kenčia 
nemažai skurdo dėl medžiaginio 
nedatekliaus ir dėl 'lenkų perse
kiojimų. Sykiu žadama suorga
nizuoti ir nuolatinį Vilniaus naš
laičių šelpimą. Jeigu tas įvyk
tų, ko reikia visa širdžia trok
šti, lietuvių padėtis okupuotoj 
Lietuvoj galėtų pagerėtų med
žiaginiu ir dvasiniu žvilgsniu.

Sekantis žingsnis, vertas pa
minėjimo, yra sumanymas pa
siųsti prof. J. L. Simpson’ui, 
Edinburgh’e, padėką už jo as
meninius pasidarbavimus Lietu
vos reikalams. Kaip žinome, 
prof. Simpson’as ir šiandien 
tebegina užsienio spaudoj, jog 
Vilnius neteisingai prijungtas 
prie Lenkijos ir turėtų būti grą
žintas Lietuvai. Išreikšti padė
ką tokiam asmeniui yra musų 
pareiga. Ir butų gerai, kad ką 
nors panašaus padarytų ir visi 
Amerikos 'lietuviai, krūvon su
sidėję. Kuomet kalba musų 
spaudos biuras “Elta”, retai 

kas pasauly teužgirsta; kuomet 
gi tą patį pasako prof. Simpso- 
nas ar kiti — milijonai žmonių 
atkreipia domesio. Turint tą 
omeny, kodėl mums gailėties 
mandagumo ir neatlikti to, kas 
mums reikalinga atlikti? Tiktai 
tokiu budu tepajėgsime įsigyti 
sau draugų didžiųjų valstybių 
tarpe. Prie paliuosavimo Vil
niaus nemaža gali prisidėti ir 
pittsburghiečiai, nėatšaldydami 
savo noro darbuotis. Todėl tęs
kime ir toliau pradėtąją vagą ir 
ncpaleiskime arklo iš rankų, 
idant ant okupuotos tėvynes 
dirvų neužaugtų lenkiškos us
nys ir dilgynės.

3 ----------------------------- L , .
104-1'14 So. 4th St., Broolrfyu, N. Y. k

Į

Rašykite dėl žingeidžios aprašomos 
knygutės Justj vietiniui agentui arba | 
didįjį ofisą 19 State Street New York.

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
L1MMENTAS

Naudojamas nuo diegiančių sąnarių 
ir muskulų.

Nuo skausmų krutinėję ir pečiuoto. 
Kuomet reumatizmus jūsų muskulus 

sutraukia į mazgą.
Nuraminimui drebančių, durančių 

neuralgijos gnaibymų.
Nuo -išnarinimą ir numušimų. 

Nuo dieglių ir skausmų. 
Patrinkit juomi —Pravys skausmą 

šalin.
Visuomet laikykite bonką po ranka— 

niekuomet negalit žinoti, kada Jia 
jums bus reikalingas.

35c. ir 70c. už bonką a p tiekose,
F. AD. RICHTER & CO.

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

Kaip Lietuvoj apeina
ma įstatymai.

Leipalingis, Seinų apskr. Kal
besiui šiuo tarpu apie svaigina
mųjų gėralų krautuves ir jų is
toriją. Pavyzdžiui (trumpa 
minėsiu) 1921 metų gale vir
šaitis Volungaitis be tarybos ži
nios, išdavė leidimus degtine 
pardavinėti Borovskiui, Chai
mui ir Šalmukuti, kurie tuoj iš
sipirko patentus ir ėmė parda
vinėti degtinę. ApsižiiVrėję 
valsčiaus tarybos nariai, kad be 
jų žinios tai padaryta, aniulia- 
vo anuos tris leidimus, o leido 
nuo savęs sulig užprotokuluotu 
nutarimu keturiems kitiems 
prašantiems: Volungevičiui,
Tumasoniui, Bojarskiui ir Sa- 
fersomrti. Tokiu bud u, kadan
gi anie trys jau patentus tu
rėjo, 1922 metais buvo Leipa
lingy 7 degtinės krautuves.

šlamėt, 1923 m. Liepalihgy 
gyvuoja 1 traktierius Volunge
vičiaus ir 3 degtinės krairtuvės 
Ch. Finkelšteino. Borovskio ir 
Šarmuko. Visiems jiems iš
duoti valsčiaus leidimai einant 
prieš valdžios įstatymus, nes 
nuo šventoriaus 1) iki Volun
gevičiaus tik 85 metrai tolu
mo, 2) iki Ch. Finkelšteino — 
56 metr., 3) iki Borovskio 92 
mtr.; nuo sinagogos 1) iki Fin
kelšteino 42 mtr., 2) iki Bo
rovskio — 74 metr., nito mo-

Į Lietuvą
Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams' pasa- 
Žieriams.

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — S'outhampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic. Greitas su
sisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su 
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plyinouth — Southanipton — 
Cherbourg — Hainburg 

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė. 
Nauji laivai Belgenland, Zeeland ir 
Gothland (3 klesa).

Viskas užrakinama, privatiški pasl- 
dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba
Pasažierių Departamentas

127 So. S’t«te St.. Chicago, III.

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedSlioj 10-12 dieną.

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

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

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

CompafcnJo

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRH-PARI8

ROCHAMBEAU ............. Nov. 24
LA SAVOIE ...................  Dec. 1
SUFFERN ........................  Dec. 11

NEW YORK, VIGO <SPAIN), 
BORD£AUX

NORTH .GERMAN
LLOYD

Savaitiniai išplaukimai į 
LIETUVĄ 

New York-Bremen 
Su nauju gražiu laivu 

“COLUMBUS” 
Didžiausias Vokiet. laivas 
Ir vienos klesos cabin lai
vai. Labai daug pagerinti 
trečios klesos parankamai. 
Parankus uždaromi kam
bariai su 2 ir 4 lovomis. 
Del laivakorčių prie bile 
vietinio agento arba

North Gerfnan Lloyd 
100 No. La Šalie SU 

Chicago, III.

kyklos iki Šarmuko tik 26 met
rai, oi turi visur 100 metrų bū
ti. Ir visoms leista ir visos 
gyvuoja! Tiesiog skandalas! 
Kilo skumd'ų. Atvažiavo Vei-' 
sėjų nuovados milicijos virši
ninkas teisybės sužinoti. Mata
vo jis nuo pat bažnyčios durų 
vingiuota linija, apsunkdamas 
kilpomis balutes ir “rado” visur 
reikalaujamą atstumą! Tokiu 
matavimu tik juokų pašalie
čiams padarė, o svaigalų krau
tuvių savininkai džiaugėsi “tei
singi/’ matavimu ir krautuvių 
išganymu. Vienas žiūrėjusių 
bematuojant nusijuokė, kad 
esą reikėtų nuo altoriaus pra
dėti, per bažnyčios duris ap
dink šventorių vingiais—spira
lėmis išmatuoti, tai ir kleboni
joj esą galima butų traktie? 
riuts atidaryti. —J. Str. (L-va)

KOSULYS
yra greitai sulaikomas jeigu varto
jama į laiką

I LIETUVĄ
ANT KALĖDŲ IR NAUJŲ 

METŲ ŠVENČIŲ 
Greitais ir dideliais expresiniais 

laivais.

25 N. Dearborn St 
Netoli Washington 

CHARLES E. SCHLYTERN, DANIEL V. HARKIN, 
Diretokių Prezidentas Prezidentas

DR. JOHN F. VAN PAING
3101 So. Halsted St. ‘ 

Valandos nuo 7 iki 9 vakare.

Ševeros Gyduoles .užlaiko 
šeimynos sveikatą.

SEVERA’S 
COUGH BALSAM.

Palingvins kosulę ir prašalins daug 
kentėjimu. Priimnas dėl vaikams 
ir aukgusems.

Kaina 26c ir 60c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS 
nuo Šalčiui ir Gripui ir Galvos 
skaudėjimui paeina nuo peršalimo.

Kaina 20c.

< W. F. SEVERĄ CO 
CEDAR RAPIDS, IOWA

išjfe

Prospect 2992
Specialė atyda taisymo. 

tTALO-AMERICAN 
ACCORDION MFG. CO.

Petromilli & Piatanesi Bros., Sav. 
Vienatinė dirb
tuvė S. V. bile 
s|yliaus ir sys- 
temos armoni
kų, pianų ir 

chroamatikų.
Žinomi muzi
kantai vartoja 

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

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

Lietuviai Daktarai *
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. C. K. ČERYS
' DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3415

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

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

nuo 5:80 Ud 7:81 vakare.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., ; Chicago. III.

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6—9 vak. Nod. pagal sutartį.

Siųskite Pinigus 
Kalėdom Dabar
Musų kainos pasiuntimui į užrubežį yra 
lygiai tokios kaip marketas parodo — ar 
tai draftais, money orderiais arba kabeliu. 
Mes turime privilegijos išmokėti pinigus 
tikrais doleriais — bet kai kurios šalys rei
kalauja savais pinigais.
Ateikite šiandien ir pasiųskite savo pinigus 
į užrubežį.

Klauskite prie langelio No. 6 
Užrubežinis Departamentas

RALTIJOSAMERIKOC
U LINIJA 9Broadvay. Nev^rk.NY L>

Suoki LIETU VKJ PER HAMBURGĄ,PILIAV\

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
«Telephone

Boulevard 2160•
Valandos

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

DR. A. MONTVIO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutarti

Telephone Yarde 5032

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedeliomia ofisas yra 

uždarytas

ūr. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akaieris

8315 Soath Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

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

S. S. ESTONIA ................................ Dec. 5
S. S. LITUANIA ............................ Dec. 19

TREČIOS KLESOS KAINOS J:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50

— LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės nrie savo agentų

SERGANTI ŽMONES
Gali gauti patarimą nuo

DR. VAN PAING
Ir surasti priežastį savo ligos

GAUKITE PILNĄ EGZAMINAVIMĄ PER SPE
CIALISTĄ SU MIKROSKOPU IR 

KRAUJO IŠBANDYMU.
Jei jus turite chronišką vidurinę ligą, lytišką 

ligą ar kraujo užnuodijimą, tuomet jus 
reikaalujate specialio gydymo.

_ Serumas dėl privačių ligų.

Telephone Yards 5834

DR. P. G. KIEGNER
PriSmimo valandos nuo 8 iki 12 : 

ryto ir nuo 7 Iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

ii

z

Office Hour«: 10 iki 12 pietį 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0267
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZAIATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 41 iki 4 po piat, 
6 iki 9 vakare

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

Kampas 18 ir Halsted St.
_________v

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Falrfax 5574. 
CHICAGO, ILL

KLAUSKIT SAVO
KAIMYNO

Moterjs pasisako viena ki
tai kaip jos pasigelbėjo per 
Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compound.

Perrysburg. Ohio. — “Aš vartojau 
Lydia E. Pinkham.'’s Vegetable Com-

pound todėl, kad 
aš turėjau skaus
mus mano šonuose 
visą laiką. Aš ne
galiu atsiminti 
kaip ilgai aš ken
tėjau, bet tai bu
vo senai. Vieną 
dieną aš kalbėjau, 
su motere kurią 
sutikau gatveka- 
ry, ir aš pasakiau 

____________ ... jai kaip aš jaučiuo
si, ji sako, kad ji taip pat kentėjo to
kia pat liga ir ji pradėjusi vartoti 
V egetable Compound ir tas pagelbė
jo jai. Todėl aš nuėjau ir nusipirkau 
tą gyduolių ir aš tikrai rekomenduo
ju, nes jos labai geros. Kuomet aš 
pamatau sergančią moterį, tuojau pa
tariu vartoti Lydia Pinkham’s Vege
table Compound”. — Mrs. Ada Frick, 
Route 3, Perrysburg, Ohio.

Beveik kiekviename miestely ir mie
ste šioje šalyje yra moterų kurioms 
pagelbėjo Lydia Pinkham',s Vegetable 
Compound. labiausiai gydant visokias 
moterų ligas ir jos visuomet pasako 
tą gerą kitoms savo kaiminkoms mo
terims. Todėl jei jus sergate kokia 
nors liga, kodėl neduoti Lydia Pink
ham’s Vegetable Compound gerą ban
dymą.

Terpetinas Pra
šalina Skausmą
Terpentinas prašalina skatfcmą 

GREITAI! Mokslas sako, kad niekas 
taip greitai nejsisėda kaip naujasis 
Turpo išradimas. Skausmą rodos, 
kad stebuklingai sustabdo.

Naujas Turpo išradimas yra sutai
sytas su visais Turpcntine gydan
čiais vaistais. Negadina, neužtrina 
pūslių — netaukuotas ir neatsiduo
da. Greitai prašalina šaltį, skauda
mą gerklę, kosėjimą, tonsilitis, lum
bago pleurisy, katarą ir neuralgiją. 
Taip pat prašalina galvos skaudėji
mą labai geras nuo nusideginimo, jsi- 
pjovimo ir išsisukimo.

Turpo turi didelę galę įsisėsti į kū
ną. Tiktai pasitrynęs krutinę labai 
greitai palengvina ir sustabdo skau
smą. Turpo išvarinėja reumatiškus 
skausmus sustabdo lumbago, šako 
gerklės skaudėjimą, pleurisy, catarą 
ir neuralgiją.

Nekentėk! P/a šalink skausmą tuo- 
jaus šu Turpo—Turpentine Ointment 
kuris turi savyje geriausius vaistus 
Menthol ir Camphor. Gauk Turpo 
šiandien nuo savo vaistininko — 35c. 
ir 70c.

kurio padirbimas ir balso 
ohonographu, kurie yra par- 
iretas labai gražiai padary- 

• turi stipru motorą ir aišky

Pirkite Tiesiog iš 
DirbtuvėsSu,,učipvi“rkup’

Mcb prisiusime tiesiog | 
Tamistos namus tą nepa
prastos vertčs NAUJĄ 
KABINETINI PHO- 
"NOGRAPHĄ-kurio 
atvaizdą čionai matote, su 
20 nauju lietuyifiku 75c Co- 
lumbia rekordu, grojančiu 
40 įvairiu kompozicijų ir 200 
geriausiu adatų, —viską už

$29.*
Persiuntimą Apmokama

TIKTAI PAMASTIKITE! $29 nuperka Ta- 
inistai phonogr.* 
garsumas lygini" 
luodama pofl 
tas iš mahoiyni ;
balsą. Galima ant jo grajint vieoki rekordai.

PARDUODAME NEPALYGINAMAI PIGIAU 
UŽ KITUS, TAI TODĖL, KAD PARDUODAME 
PAMIŠTAI TIESIOG IŠ DIRBTUVES. Šis būdas 
pardavimo sutaupina išlaidas: pardavėju, vertelgų, 
agentu, olsėlio, pervežėju ir 1.1, ir, žtai, tos yisos 
sutaupintos išlaidos atiduodama Tamistai.

Kiekviena mašina esti išbandoma ją išsiuČiant— 
tat gi yra gvarantuojama ant 20 metu. Už $29 pri
siusime Tamistai šj puiku kabinetinį Phonogra- 
phą, su 20 nauju lietuvišku 75c Columbia rekordu, 
grojančiu 40 įvairiu kompozicijų ir 200 geriausiu a- 
datu. Užganedinimą gvarantuojame, arba grąži
name pinigus. Prisiuskite Money Orderi ar čeki.
UŽSISAKYK TA NEPAPRASTAn A D A Dl 
PHONOGRAPHĄ IR REKORDUSLJADAnJ 
General Phonograph Co. 

2271 St. Clair eAve. Dept. L. 12 
CLEVELAND, OHIO e

Patyrimas daug mėty
Pritaikau akinius dėl jaunų ir se
nų. Jeigu akiniai nėra tinkamai 
pritaikyti, tai visą žmogaus kūną 
vargina. Ateikit pas mane, o su
teiksiu teisingą patarnavimą, aš 
esmi tikras lietuvis.

PETER A. MILLER
2256 W. 22nd St.,

Tel. Canal 5838
CHICAGO, ILL.

Fine for Lumbago e
Musterole drivea pain away and 

brings in ita place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gcntly.

It is a clean, v/hite ointment, made 
with oil of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65o 
in jars and tubes; hospitabsize, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTĖS



NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtadienis, lapkr. 22, ’23

Laimei šitas Milžiniškas Naujiem Kontesto Dovanas!GRAND CAPITAL DOVANA ANTRA DOVANA
Eųuippcd with Extra Tire and Tube. Front Bumper and Wheel Lock. Jbr EcMamfar

Tikrai naujas, 1924 MODELIO, šešių cilinderių 
COLUMBIA SEDANAS

Pilnai {rengtas, vertas $1,700
Pirktas ir parodomas pas , ■

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

CHEVROLET SEDANAS
Įrengtas su extra tajerais, tube, frontiniu bamperiu ir 

užrakinamas, vertas $920 *
Pirktas ir parodomas pas r

MILWAUKEE AVĖ. MOTOR SALES
2504-06 Mihvaukee Avenue, Chicago, Illinois

TRECIA DOVANA PENKTA
DOVANA

Thor Electric Skalbia 
moji Mašina verta

Puikus Solitaire 
Deimantinis Žie-

pasirinki

$183.75

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

Pirktas ir parodomas pas
FRANK BRESKA, AUTORIZUOTAS FORDO 

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

Pirkta ir padaroma
pas

mui vyrams ar 
moterims vertas 

$150
Pirktas ir parodomas pas

5039 S. Ashland Avė.
Chicago, UI.

HĘNRY RHEIN’S JEWELRY 
STORE

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

Genuine Victrola, Sty- 
liaus XI, verta 

$150
Pirkta ir parodama pas

SEPTINTA DOVANA 
$100 vertės tavorų 

orderis

AŠTUNTA DOVANA 
$75 vertės tavorų 

orderis

Bile ta vorų augščiau minėtos vertės, tik 
groseris nėra į tai įskaitomas

Bus gaunamas pas

Devinta Dovana Dešimta Dovana 11-ta Dovana
$50 Auksu

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

batoje, gruodžio 22, 1923.

$15 Auksu 
$5.00

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

iki gruodžio 22, 1923.

GEORGI & VITAK 
MUSIC CO.,

4639 So. Ashland Avė 
Chicago, III.

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

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

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

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

TAS KUPONAS YRA GERAS

30,000 extra balsu

Surašąs Balsų ir “NAUJIENŲ 
Prenumeratos Kaina

Prenumeratorius ............................................................
Adresas ........................................... ..................................
Suma pinigų {mokėta ................. Kreditas duodamas
paprastų ir extra balsų šiam prenumeratoriui:
Kandidatas .......................................................................
Adresas ............ ...............................................\................

Nominacijos Blanda
“Naujienų” Konteste Kiekvienas Laimės,

gera Jei 5000 LaiSU
Aš {STOJU IR BALSUOJU 5000 BALSŲ UŽ

PIRMAS PERIODAS 
{‘skaitant pirmutines šešias savaites 
(užbaigiant gruodžio 22), sekamas 
skaitlius balsų bus išduodamas už 
prenumeratas:

ANTRAS* PERIODAS.
{skaitant septintų ir aštuntų savaitę 
(užbaigiant sausio 5, 1924), sekamas 
skaitlius balsų bus išduodamas už 
prenumeratas:

TREČIAS PERIODAS.
{skaitant devintų ir paskutinę savaitę 
(užbaigiant sausio 12, 1924), sekamas 

i bus išduodamas u..balsų sakitlius 
prenumeratas:

Miss, Mr. arba Mrs
Adresas ....................

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

Balsų 
5,000 

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

Iš kitų miestų paštu 
------ 5,000 

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

metų $4.00 
8.00 

16.00 
24.00
40.00

$8.50 
7.00 

14.00 
21.00 
85.00

metų $4.00
8.00

16.00
24.00
40.00
miestų 
$3.50 
7.00

14.00 
21.00 
35.00

kitų 
metų

Balsų
3,333 
8,000 

17,333 
36,000 
60,000

paštu
3,333 
8,000 

17,333 
36,000 
60,000

metų

kitų 
metų

$4.00 
8.00 

16.00 
24.00
40.00
miestų 
$3.50
7.00 

14.00 
21.00 
35.00

Balsų 
2,500 
6,000 

18,000 
27,000 
45,000 I 

paštu
2,500
6,000 

13,000 
27,000 
45,000

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

Del Informacijų Atsišaukit, Rašykit ar Telefonuokit Naujienų Kontesto Dept 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illiųp's, Telephone Roosevelt 8500.
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Smulkios žinios

v

Atsidarė radio paroda.
Coloseume atsidarė antra ra

dio paroda. ) Pirmą vakarą tiek 
daug prisirinko žmonių, kad 
tūkstančiai turėjo grįžti nuo 
durų,—nebuvo vietos.

♦ ♦ ♦

Tyrinės skerdyklas.
Federalinė valdžia nori tyri

nėti skerdyklų knygas. Tik ne
žinia, ar skerdyklų baronai da- 
sileis, kad pas juos butų daro
ma revizija. 

♦ ♦ ♦

Nepasisekė.
Francis Gregory sumanė pa

sipinigauti. Ji ėmė rašyti p-iai 
C. R. Francis grąsinančius laiš
kus, reikąlaudama $2,500. Esą 
p-ia Francis neatmokėjusi mo
kesnio nuo savo uždarbio ir 
p-lė Gregory grasino pranešti 
apie tai valdžiai. Už tylėjimą 
ji reikalavo $2,500.

P-ia Francis, kurios visi mo- 
kesniai buvę atmokėti, pranešė 
apie tuos laiškus policijai. Pa
dariny] p-lė Gregory tapo suim
ta ir pasodinta į šaltąją.

♦ * ♦

Thompson nenori aiškintis.
Jau antru kartu buvęs Chi

cagos į majoras Thompson atsi
sakė stoti prieš specialį jury, 
kuris tyrinėja menamą graftą, 
įvykusį Thompsono administra
vimo laikais.

* ♦ ♦

Pasipiktino.
Herman Cohen (6153 S. Ver- 

mon av.) nuvyko į Adelphi te
atrą pamatyti “The Lady”. Pa
sak jo, aktorės francuziškai 
ėmusios kalbėti labai nepado
rius dalykus. Cohen tuo tiek 
pasipiktinęs, jog pareikalavęs 
grąžinti jam pinigus, už bilietą. 
Pinigų jis negąvo. Tąsyk jis 
nuėjo į teismą ir išpirko ketu
rioms aktorėms ir manadžeriui 
varantus.

* * *
Užmušta dvi moterys ir maža 

mergaitė.
Paskutinėmis dienomis auto

mobilių tapo užmušta dvi se
nos moterys ir viena šešių me
tų mergaitė. Tuo budu šiais 
metais viso jau užmušta 618 
žmonių. 

♦ * *

Prohibicijos įstatymas turi būti 
pildomas.

Kalbėdamas Chicagos Bar 
Asociacijai, majoras' Dever pa
reiškė, kad jis dėsiąs visas pa
stangas, idant prohibicijos įsta
tymai butų pildomi, nepaisant 
net to, kad jam ir prisieitų at
sižadėti nuo tolimesnės politi
nės karjeros.

* * *
Nušovė savo penktą vyrą.
Simeon Bulavski , 1613 Hur 

on St., randasi Cook County 
ligoninėje. Jo padėtis esanti 
kritinga. Gi jo moteris, Mary, 
pasodinta kalėjiman.

“Ji nušovė mane , ji nušovė 
.mane”, — kartojo Bulavski ve
žamas į ligoninę.

Bulavski esąs jau penktas 
Mary’s vyras. Ji įtarusi Bu- 
lavskį turėjime meiliškų prieti
kių su kitomis moterimis ,ir be 
niekur nieko pradėjusi šaudyti.

* * *
Nemdkąma klinika

Prie Cook County ligoninės 
atsidarė mokyklos vaikams 
d n tų kh-i j: »

Martenson pasitrauksiąs.
Chicagos niok\(klų 'viršinin

kas, Peter Martenson, greitu 
laiku pasitrauksiąs nuo uži
mamos vietos. Tatai paaiškė
jo paskutiniame Mokyklų Ta
rybos susirinkime.

* * ■>

$1,000,000 Vokietijos vaikams. <
* Amerikoje neužilgo prasidės

Lietuvių Rateliuose
North Side

Pinigams dirbti mašina

Gua

šia ašarų

tvarkingesnio

šiandie ritasi' K. Požėla

Rganius.

Kalėdos Artinasi

Todėl Chicagos Komi

BY LOUIS RICHARD

TĄRTtD

policijai: 
pardaviau

kad “Vai 
pasekmin

Perlinės Queen Koncer 
tinos Yra Geriausios

vajus, kad surinkus $10,000,000 
Vokietijos vaikų šelpimui. Chi
cagos kvota butsianti $1,000,- 
000.

Sandariečių vakaras. — “Bijū
nėlis” ruošiasi prie Naujų Me- 

Agurkų 
Vaidylų Brolija.

TčžTiHED TH>$ 
Al ORH "60 ▼
/ TO
Tur you om 

be. 
-----------

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Akių Specialistas

Musų komunistai irgi dar 
buojasi: dar nesuspėjo sukelt 
revoliuciją visam pasauly kaip 
jau pradėjo pompuot bendrą 
frontą; tik tas šelmis Grigaitis 
su Naujienomis viską “peizo-

TRytn r'Gir Al E.

P/D7VT

Ashland Boulevard Audito- 
riume šiandie vakare, lapkričio 
22 d. susikibs jau spėjęs pagar
sėti lietuvių tarpe Europos vi
dutinio svorio čempionas, lietu
vis K. Požėla, su- ukrainiečių 
čempionu Niek Bihun.

Sporto mėgėjų tarpe daug 
kalbama delei tų ristynių. Ar 
vikrusis Požėla įveiks ukrainie-

Tel. Lafayette 4223
Phimbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vimdo »

pranešė, kad 
užsibaigęs ir 

girdi,, matėte

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karšti atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. t

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

Pilnas žmonių Dr. Ross’ off- 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
unkštų, pūslės ir šlapumo li

tų pasitikimo 
fondas.

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH

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

iki 9 vai. vakaro.
4647 S'outh Halsted Street 

(kampas 47 gatvės

Zionininkai nori gauti 10,000- 
000 narių.

šiandie vakare La Šalie vieš 
būtyje zionininkai (žydai, ku
rie rūpinasi Palestinos atvadavi 
mu) pradės savo vajų, idant ga
vus 10,000,000 narių savo orga 
nizacijai.

Dar North sidiečiai neužmir
šo praėjusio “Bijūnėlio” kon
certo. Gi dabar “Bijūnėlis” 
rengiasi prie kito veikalo. Bus 
sulošta operetė. “Bijūnėlio” 
vakarėlio žada būt pasitikimui 
Naujų Metų. Lauksime.

Physical Therapy 
Institute 

frR. ANELE KAUSBILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

Electr o—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių, 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.

3254) So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

Valarulos: 9 iki 8 vakare.
Nedeliom 9—12 iš ryto.

Phone Yards 4951

thąi you 
W VYlLihrtS

TH
\ "FIGHT

Musų kai kurie laikraščiai— 
tai šaltinis neišsemiamų bur
nojimų vienas kito.

Nėra ten nei rimtos kritikos 
neigi rimtų pasiryžimų ir sie
kių prieiti prie 
gyvenimo.

Plačioje visuomenėje įsivieš
patavo kažkokia apatija prie 
draugijinio sutartino gyveni
mo.

Pažvelgus j draugysčių, klu
bų ir kuopų susirinkimus matai 
vidntik ne svarstymą bėgančių 
reikalų ,o pirštais badymą vie
nas kito.

Visi mes jaučiame, kad nege
rai, reikia kas nors daryti, kad 
užbaigti tuos negerumus ir 
pradėjus tvarkingiau ir tikslin
giau eiti pire rimto našaus kul
tūrinio darbo.

štai chicagiečiai surado “gy
venimo akmenėlį. Ačiū p. Kl. 
Jurgelioniui atsidarė Makslo 
Draugų paskaitos Ray- 
mond Chapely, 816 W. 31 st St. 
Ir stebuklai: šimtinė minia lan
ko tas paskaitas ir atidžiai klau
sos ir mokinasi, štai jau iš ei
lės atsibuvo devinta pamoka. 
Ir kaip maloniai ir gražiai po

M. Yuška
3228 W. 381 h St., Chicago, UI.

GYDYMAS
$50 už $12.50

Visą šitą nj&aesį, aš gydysiu visuj 
atsišaukusius pacijantus už numa
žintą profcsionalj mokestį, būtent 
$12.50 bile kokią negalę. Kentantia 
nuo kroniškų besikankinimų, nerangu
mo, negalių ar silpnumų, turėtų pasi
naudoti šiuo prakilniu numažinimu, 
tuojaus. Atsimink, aš duodu jums ta 
pačią priežiūrą ir atydąl kaip, kad 
jus mokėtumet pilną kainą $50.00. 
Gydymas tų negalių yra mano gyve
nimo užsiėmimas. Aš žinau, jog ai 
galiu suteikti jums goriausi gydymą 
žinomą medicinos

daug visokių 
žmonės apie 
sakant, apie

Kaip yra 
yra 

apie kurią 
Vaidylas

e H
O

7 ^5lJ v - —*

pamokos žmonės tarp savęs kal
ba ir svarsto pamokos turinį.

Ateik ir persitikrinsi, kad 
tai ne reklama, ne tuščias skel
bimas.

šį straipsnelį rašau ir pažy
miu aiškiai, kad tai tikslas pra
nešti jums, jog Mokslo Drau
gai teikia kas nedėldienį pamo
kas tiems, kurie nori pasimo
kyti, įgyti didesnį ir platesnį 
pasaulėžvalgą.

Dr. A. L. Graičunas.

Vaidylų Brolija irgi kįla, 
kaip ant mielių. Dar tik nese
nai pradėjo organizuotis, o jau 
suspėjo pasiekt Cicero, Bridge- 
portą ir kitas kolonijas.

Mat, vaięlylos stebuklingai 
gimdosi: daktaras Antanas pa? 
gimdė žilgalvį Kazį; žilgalvis 
Kazys pagimdė dainininką Jo
ną; dainininkas Jonas pagimdė 
Juozą; Juozas pagimdė Ksave
rą, Ksaveras dar iki šiol nepa- 
gimdė nei vieno, ale užtat Juo
zas turėjo dvynukus ir tt.

Vaidylų Brolija rengia “Vai- 
dulių naktį” gruodžio 16 d. Mel- 
dažip svetainėje. Bus vakarie
nė, šokiai, žaibuos žaibais, Di
dis Perkūnas griaus, o Praam
žius laimins brolius Vaidylas. 
Taigi norėdami pamatyt visas 
tas ceremonijas pasistengkite 
nusipirkt tikietus iš anksto pas 
brolius Vaidylas.

—Vaidylų brolis.

“Gyvenimas” padidėjo

Daktaro A. J. Karaliaus lei
džiamas “Gyvenimas” gerokai 
padidėjo ir toliau žada didėti. 
Ką tik išėjo iš spaudos antras 
numeris su keletu dailių pavei
kslų. šiame numeryje telpa 
daug naujų ir žingeidžių daly
kų, apart to dar daug reikalin
gų kiekvienam receptų.

Toks žurnalas, kaip “Gyveni
mas”, turėtų rastis kiekvieno 
lietuvio stuboje.

Lapkričio 18 d. Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė. 
įvyko ALT. Sandaros 23 kp. 
gražus vakarėlis. Vienu žodžiu, 
vakarėlis buvo puikus ir 
sėkmingas; publikos birvo 
pilna Liuosybės svetainė. 
Programas buvo irgi tur
tingas. Kalbėjo tautiškas ku
nigas P. P. želenka ir p. Kodis. 
Abu kalbėtojai kalbėjo gerai ir 
rimtai apie lietuvių reikalus 
nekoliodami kitų, kaip kad da
ro komunistai arba kitą syk ir 
Ivaškevičius. Toliau sekė dai
nos ir muzika. Gražiai pagrie
žk smuiku p4ė M. šleuteriutč 
akompanuojant p. P. Sarpaliui. 
Paskui sudainavo duetu p-lės 

ir V. Čepųkiutė. 
turi labai gra- 
tad ir malonu 

dainuojant. Po 
mergaitės keletą

Pati “Vaidylų Brolija” di
džiausiu smarkumu auga. Per
eitoje sueigoje liko nutarta, 
kad kandidatai nebus priimami 
kiekvienoje sueigoje, bet kartą 
į mėnesį, nes perdaug ateina 
kandidatų, kurių 
užima daug laiko.

“Pirmyn” Mišrus Choras ir
gi juda. Buvo pasikvietė Girių 
Karalių, kuris taip puikiai nusi
sekė. Dabar, kaip girdėt, keti
na pasikvies! “Birutę”— tik ne 
Bridgeporto “Birutę”, ale gra
žią operetę “Birutę”, kurią lie
tuviai labai mėgsta.

KOJŲ TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, uleeriai, įaugę pirštų nagai, 
sutinusios kojos, skaudami keliai ir 
nariai, paplokščios kojos,, ir t.t. Taip
gi komai, bunianai ir callausei.

Kodėl jums kentėti? nuo tų nesma
gumų kurie padaro skaudėjimą ir ne
malonumą kuomet —

Aš Išgydau
Vėliausiu-ir moksliniu metodu visai 

be skausmo. Aš pagelbėjau daugu
mui. Kodėl ne jums? Jei jus buvo
te visur ir nieks nepagelbėjo, tai atei
kite ir pasimatykite su kojų specia
listu

Dr. Wm. Gribow
17 N. State St., Roem 1714.

Phone Dearborn 4514.
Valandos nuo 9 iki 5. Vakarais: 

2058 N. Division St. Valandos nuo 6 
iki 9. Nedėliomis ir šventėmis nuo 9 
iki 1. Phone Brunswick 5991.

Egzaminavimas Dykai.

Padarytos iš 76 ir 102 raktų, oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos 
plieniniais reeds. Dailaus užbaigimo 

arba grežiai išmargintos.
Neapsigaukit, žiūrėkite, kad ant 

koncertinos butų pažymėta

“PEARL QUEEN”
Taipgi parduodamos lengvais mėne

siniais išmokėjimais.

Katalogas atsiunčiamas 
dykai

Georgi & Vitak Music Co.
4639 So. Ashland Avenue, 

CHICAGO, ILLINOIS

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau staigias ir 
chroniškas, suaugusių ir jaunų be 
vaistų ir operacijų. 3538 S. Halsted 
St. Vai. 9 iki 12 a. m. 8:30 iki 9:30 
p. m. Phone Yards 7344, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, III. 
Nedėliomis 9 iki 12.

“Visi pardavinėja”.
Šerifas areštavo Frank 

rą iš Meluose Park, kuris yra 
įtariamas pardavinėjime mun- 
saino. Iš jo esą pirkusi “skysti
mėlio” F rančos Muszejuski, ku
ri paragavusi tos dovanos turė
jusi atsisveikinti su 
pakalne.

Giutara pareiškęs 
■‘Suprantama, aš 
skystimą, bet Provisoj visi 
daro.”

B. Briedžiutė 
šios mergaitės 
žius balselius, 
klausyt jiedvi 
to sudainavo 
dainelių vadovaujant p. P. Sar
paliui. Dainavo labai gražiai. 
Gi būrelis mažų mergaičių gra
žiai pašoko vadovaujant p-lei 
A. Rugiutei.

Visos tos mergaitės yra “Bi
jūnėlio” auklėtinės.

Tikimas, kad ateity “Bijūnė
lis” smarkiau pradės veikt. Jau 
ir dabar, matyt, nesigaili tie, 
kurie “Bijūnėlį” sukurė ir ku
rie prie jo priklauso.

Pabaigai sudainavo porą dai
nelių p. K. Sarpalius. Kaip vi
siems žinoma, K. Sarpalius yra 
vienas geriausių 
baritonas.

Pirmininkas 
programas jau 
bus šokiai. Jus, 
ir girdėjote ko mokoma v “Bi
jūnėlio” vaikučiai, užtat kurių 
vaikai dar nėra “Bijūnėlio” na
riai prirašykite juos, nes dabar 
bus įvestas skyrius šokių ir 
žaismių. Pirmas skyrius mo
kinamas dainų ir lošimo; irioiky 
tojas—P. Sarpalius. Antras 
skyriui mokinamas lietuvių kai 
bos gramatikos, skaityt ir ra
šyt; mokytojas įDr. A. Montvi- 
dats. Trečias skyrius — šokių 
ir žaismių; mokytoja p-lė Al
dona Rugiutė.

Po tos kalbos prasidėjo šo
kiai prie puikaus Sarpalių or
kestro. Publika linksminos iki 
vėlyvo vakaro.

Keikia dar pridurti, kad kitas 
lietuvis, Jonas Meyeris, Ameri
kos lengvo svorio čempionas 
gins toje pačioje vietoje čem
pionatą. Jis susikibs su italu. J. 
Pareiti. Be to dar risis ir kitos 
poros. Tat sporto mėgėjams 
bus labai gera pramoga.

šias ristynes rengia žinomas 
Chicagos promoteris “Doc” 
Krone.

SpUIRE EDGEGATE —Henry Exercised Great Care in His Tcstimony

Žiema jau atėjo; Kalėdos ar
tinasi. (Lietuvos Našlaičiai ša įv
irinsi pagelbės prie musų ameri
kiečių 
tekis Lietuvos Našlaičiams Šel
pti, sumanė parengti Bazarą, 
kad sušelpti vargstančius naš
laičius. Bazaras bus ne bile 
kokis, bet su Lietuvos našlai
čių rankdarbiais.

Gaisras Iroųuois klube
Kilo gaisras Iroųuois kube 

(26 N. Dearborn St.). Tėčiai) 
gaisras buvo laiku pastebėtas ir 
pasisekė jį greit užgesinti.

Užmigdė ant amžių.
Dr. Norman J. Ferguson 

(dentistas), 401 W. North avė., 
davė narkotų savo pacijentui, 
John G. Machle, kad užmigd
žius jį. Pacijentas užmigo ir 
daugiau nebeatsibudo. Jis 
24 metų amžiaus.

sudemoralizuota laik- 
musų be principų ir 

nusistatymo laikrašti
ja, dideliais žingsniais žygiuo
ja prie liepto galo.

Į musų laik^ąštiją paprastie
ji skaitytojai žuri kaipo į mela
gių virtuvį, kur fabrikuoiama 
visokios* rųšies ‘išmislai ir plet-

ja”. Bet musų tavorščiai keti
na nepasiduot. O kad butų ge
resnės pasėkmės, tai ,girdėt, su
tvėrė agurkų fondą ir kožnas 
naujas narys gausiąs veltui ko
munistišką agurką, nes, girdi, 
sauso niekas neklauso. Agur
kai, esą, turi būt gerai rauginti. 
Tas darbas pavesta progresis- 
tėms kaipo geroms šeiminin
kėms. Girdėti ,kad jau jos ke
lis agurkus Užraugusios.

Musų komunistai, labai šelpę 
Rusijos darbininkus, pradėjo 
statyt sau stubas ir pirktis ma
šinas. Juo didesnę stubą pasi- 
budavoja ,tuo esąs didesnis ko
munistas; juo brangesnį nusi
perka automobilių, tuo esą dau
giau sušelpęs Rusijos alkanus 
darbininkus... ,

Mat ne uždyką Kanklių Cho
ras Jefferson giriose komunis
tiškų sandvičių privalgęs šauk
davo: “komunizmas jau gyvuo
ja ir vėliava jau plevėsuoja...”

i “Vaidylų 
kuoge- 

tai bus tik- 
kuogenausias pro- 

įžymųs 
pasiro- 
Perku- 
žilasai 

— Kri-

Nidio-las LazohVKski nusipirko 
nuo Alėxander Kasmierski pi
nigams “d aplikuoti” mašiną. 
Įdedi į mašiną vieną dolerį, o 
išeini du doleriu! Ko daugiau 
bereikia?

Lazo|wski sumanė pasidaryti 
daug pinigų ir sudėjo į mašiną 
j>2,375. Kasmierski “užtaise” 
mašiną ir liepe laukti kokias 
tris dienas, kol “radio” srovė 
nepadarys “duplikatus”. La- 
zoįvvski nieko gera nesulaukda
mas atidarė mašiną, — ir nera
do ten nė vieno dolerio..

Visas dalykas pavesta išsprę
si teisėjui Huirfey, bet pastara
sis sakosi nesąs “radio“ eksper
tas ir šaukiasi jury pagalbos.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be nkaugmo. 
Bridgo geriausio aukso. Su m*as< 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Are.

Baisioji Vaidylų Naktis.
Daug kalba, 

paskalų leidžia 
vaidylas, geriau 
“Vaidylų Broliją 
žinomą, “Vaidylų Brolija 
slapta organizacija, 
niekas nežino. Pas 
viskas laikoma slaptybėje.

Gruodžio 16 d. “Vaidylų Bro
lija” rengia M. Meldažio sve
tainėje “Vaidylų Naktį”. Nak
tis bus nepaprasta, nes joje bus 
šis tas parodyta iš 
Brolijos”. Bus 
riausi užkandžiai — 
ra puota 
gramas, kuri išpildys 
Chicagos artistai. Čia 
dys visiems galingasai 
nas, šviesusai žaibas, 
Praamžius, ir Vaidylos, 
vės ir kiti.

čia bus galima šiek tiek pa
žinti “Vaidylų Broliją“.

Bilietai šiam vakarui jau yra 
pardavinėjama. Kas nori ma
tyti vaidylas arba dalyvauti jų 
toj. “Brolijoj Vaidylų” nakty, 
lai bilietus perka iškalno, nes 
gali bilietų pritrukti. Bilietai 
galima gauti “Naujienose”. K. 
Montvido ap tiekoj e ir pas “Vai
dylų Brolijos” narius.

Pliysical Culture Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratan, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
uzsisenčjusias, be vaistu ir opera

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

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 
Nuo 6 iki 8 vakarais. 

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

mdkslui.
Dr. H. G. Mart’x 

337 W. Madison U 
Chicago, III.

DAKTARAS 
DEL VYRŲ
Pradėjau 25 tt 

tai — puikinus ax 
darodymas, kad a 
Į esu pasekmingas 
ir prieinamas, £1 , 
ne tiesa?

EUROPIŠKAS' GYDYMAS 
Naudojamas

SUŽINOK TIESĄ. Tegul Wasarrhtk 
no bandymai jūsų kraujo, ar mikros
kopinis egzaminavimas jūsų slapty
bių suranda, ar jus esate liuesas nuo 
ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. 
Naujas gyduolių sutaisymas, perkei
čia praktiką medicinoje ligos ligšiol 
skaitomos neįveikiamomis, lengvai pa
siduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj 
visus vėliausius serumus, čiepus. an
titoksinus, bakterinas ir naujausias, 
ypatingas gyduoles ir vėliausius ir 
geriausius budus gydymui užsisenė- 
jusių negalių. Stok prie būrio dėkin
gų užganėdintų pacijantų, kurie 
plaukte plaukia j mano gydymo kam
barius kasdien. Ateik tuojau dėl dy
ko apžiūrėjimo ir slapto egzaminavi
mo, 
$10.X—RAY EGZAMINACIJA $1.

Nelauk lig- paskutinių dienų, kad 
dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim1. Tei
singas gydymas. Nėra apgavi ogų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmeg 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:80 po p 
Soredomis ir subatomis: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1. 
DR. II. G. MARTIN 
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Markei) 
Chicago, III.

Komisija praneša, 
dylų Naktis” gana 
gai eina. Smarkiai yra parduo
dama bilietai ir laukiama daug 
svečių

Mokslo Draugų Paskaitos
Musų 

raštija, 
aiškaus

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausį Ameriko- 
nlšką i* ’^epe- 
jišką b< Ją £?dy- || ’JMl
mo. Didjlii skai- 
čius žmoti% U<y- 
domų kasdita per Ci
Dr. Ross, šutei- 
kia t progą duoti >>
gerihusį medikai) ggfflL
patarnavimą že- 
miausia kaina. To 
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks ■ 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.-
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearborn Street, 

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto. 
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje. 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, sererk.^ę ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.
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Li&iuviu Rateliuose. PRANEŠIMAI gus, Jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams. REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI. NAMAI-ZEME

(Seka nuo 7-to pusi.)

Kiekvienas stengiasi įteikti
arti-

tik ir

dalykėliai

Racine, Wis. — Sandaros Kliubas 
lapkričio 25 d. Turner svetainėje (ku
ri randasi prie kampo Lincoln ir Hub- 
bard gatvių) ruošia teatrą ir šokius.

Programas susidės iš perstatymo 
“Meilė — Visų Ligų Gydytoja” ir 
“Jonuko Kelinės”. Apart to bus dai
nos, deklemacijos ir kiti pamargini- 
mai. Prasidės 2 vai. po pietų ir tę
sis iki 12 vai. nakties.

Kviečiame visus lietuvius kaip vie
tinius, taip ir iš apylinkių suvažiuoti.

— Komitetas.

Norintieji pasigarsint 1 sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne Viliau, kaip 9 vai. va
karo.

MOTERŲ VYRŲ

ASMENŲ JIESKDJIMAImiems žmonėms.
Atsilankę į bazarą kaip 

rasite to, ko niekur negalima 
gauti. Tie gražus 
yra Lietuvos našlaičių rankelė
mis padaryti. Nežiūrint kas 
gautų toMą dovanėlę — ar tai 
jaunas ar senas, moteris ar vy
ras — turės amžiną atmintį —■ 
viena, kad iš Lietuvos, antra, 
tai našlaičių rankutėm padary
ta. Ypač jaunimas čionai iš
auklėtas, kuris nėra matęs to
kių gražių dalykėlių, nusidžiau- 

gavęs tokią dovaną.
jeigu atsirastų geros šir- 

žmonių arba draugijos, ku- 
norėtų paremti šį bazarą

O 
dies 
rios 
pinigiškai, yra maloniai meld
žiami tai padaryti. Aukas ma
lonėkite siųsti ižd. P. Balickie- 
nes vardu, adresu — sekretorei

ce. Gi rankdarbius siųskit N. 
Valančauskienei, 3246 S. Hals- 
ted St., 3 lubos.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Euro- 
tegu) 
paštą

Šie laiškai yra atėję iš 
pos. Kam jie priklauso, 
nueina į vyriausįjį 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertised 
VVindow” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo.

501 
503 
511 
525
528
541
542 
544 
540 
548
557
558
563
564
565
566
567
569
570
580
585
586
587
592
593

Adamaviciukei Pranciškai 
Banuliun Patarun 
Daviotas Antanas 
Jaras Adolfą 
Ivonaitis Jonas 2 
Lubin Jo 
Makauskiene Ona 
Matuk Adam 
Mockeni Marijona 
Miniauskis Kazimeras 
Rimkus John 
Reimonto V 
Rudat Auguste 6 
Satkuskiene Weleje 
Saputis Aleksandro 
Šeputi Alex 
Sasnausku Kostantinas 
Shimkus Stanley 
Shatkus John 
Stanislovaitis Franc 
Vilkas Jonas 
Vilcenskaitei Julijana 
Vosilunas Prana 
Zauriene Paulina 
Zadeikis Jan J

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

The įlydė Park High School Pa- 
rent Teacher Association will hold 
a Runiniage Sale on November

22, at the Grant Memorial A. M. 
E. Church Cor. 46-th St. and Evans 
Avė. The proceeds will be devoted 
to helping deserving, students 
trough high school who otherwise 
would be unable to continue their 
studies.

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

— Komitetas.

su

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

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

— Bazaro* Komisija.

Liuosybės Draugystės-menesinis su
sirinkimas įvyks šeštadienį, lapkr. 
24 d., L. Juodvalkio svetainėje, 733 
W. 18-tos gat., apie 8-ta valandą va
karo. Aptarimui yra labai svarbių 
dalykų, pertat privalo visi draugai 
dalyvauti.

— J. Danta, Rašt.

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

'Englewood, UI. — Pirmas milžiniš
kas balius rengiamas S. L. A. 251 kp. 
Seredoje, Lapkričio-Nov. 28 d., 1923 
m. V. Leito svet., 6103 So. State St., 
Englewood, III. Pradžia 6:30 vai. 
vakare. Jžapga 35c. ypatai. Visus 
kviečiame į balių, kad smagiai pra
leidus vakarą.

Kviečia visus Komitetas.

JIEšKAU Juozo Tupio. Paeina 
Mažeikonio kaimo, Pakruojaus vai., 
Šiaulių apsk. Prieš karą gyveno 
[Ilinojaus valst. Meldžiu atsišaukite 
arba kas žinot praneškit.

P. Sagotas, 
Skokie Country Club, Glencoe, 111.

REIKIA merginų rinkimui ir 
pakavimui popkornų — $15 į sa
vaitę.

Atsišaukite
2750 W. 35th St.

REIKIA DARBININKU

REIKIA 2 paprastų darbinin
kų prie namų statymo darbo.

Atsišaukit
M. J. KIRAS, REAL ESTATE 

IMPR. CO.,
3335 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučerne ir 
grosernė. Turi bu£ parduota 
greitu laiku, nes einu į kitą 
biznį.

1209 So. Cicero Avė., 
Cicero, III.

NAUJOS SODYBOS 
1-2-5 akry traktai

VYRŲ RAKANDAI
APSIVEDIMAI.

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

— Mokytojas.

PAJIEŠKAU merginos arba 
našlės nuo 18 iki 28 m. Aš esu 
28 metų amžiaus, nerūkau, ne
geriu ,turiu gerą darbą. Atsi
šaukit prisiųsdamos savo peveik 
sla, 1739 S. Halsted St. Box 378 «k '

K. Vytauto 
į raštinin- 

Reikalui

Roseland. — D. L. 1_
Draugijos No. 2 nutarimų 
kas persikėlė įkitą vietą, 
esant kreipkitės šiuo adresu: 251 W. 
106 PI. — Rtšt. Pranas Grigula.

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams šelpti sulaukė iš Kauno nuo 
Moterų ' ‘ ........
skrynią gražių rankdarbių ir rengia 
bazarą gruodžio 2 d. Mildos svet., 
3142 So. Halsted St. Pradžia 4 vai. 
vak. Kviečia visuomenę, atsilankyti 
ir paremti bazarą, o tuo slišelpsite 
Lietuvos našaličius. — Komisija.

Globos Komiteto didelią

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

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

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

Detroit, Mieli. — Detroito Lietuvių 
Draugijų Sąryšis rengia puikų vaka
rą lapkričio 25 d., House of Ma .ses 
svet. Bus perstatyta dviejų veiksmų 
komedija “Bosienė”; veikalas nuo pat 
pradžių iki galui yra gana juokin
gas. Apart to bus dar koncertas, o 
vėliaus šokiai.

Visas pelnas to vakaro eis labdary
bės tikslams, kaip tai: palaikymui są
ryšio mokyklos ir drg. V. Turauskui, 
kuris jau antri metai randas ligonbu-

Todel visi bukite šiame paren- 
Kviečia Sąryšio Komitetas.

tyj. 
gimė.

L. D. Chicagos Rajono kon- 
įvyks nedėlioj, lapkr. 25 d..

Visos

L. D.
ferncija
11 vai. ryte, Naujiemi name.
kuopos prašomos prisiųsti delegatus, 
o kur to negalima, kuopų valdybos 
prašomos dalyvauti.

— Rajono Komitetas.

Mokslo Draugų paskaita. Sekma
dienį, lapkričio 25 d..• 10:30 vai. ryto, 
Raymond Chapel (81p W. 31 St.) 
įvyks Mokslo Draugų paskaitą. Pre
legentu bus P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius. Paskaitos tema Demo
kratija istorijoje.

Kas yra demokratija? . Nuo kada 
demokratijos idėja ėnri’5 pas žmones 
atsirasti? Kaip vystėsi ta idėja?

Tie klausimai privalo rūpėti kiek
vienam, kūjis domisi tuo, kas šiandie 
dedasi aplinkui.

Iš “Birutės”.
Kaip žinoma, Padėkavonės dienoje, 

lapkričio 29 d., “Birutė” stato opere
tę “Sylvia” South Side Turner Hal 
salėj, 820 N. Clark. Bilietai jau par
davinėjama. . Jie galima gauti siose 
vietose:

Naujienose, 1739 S. Halsted St.
Bridgeporto Naujienų skyriuj, 3210 

So. Halsted St.
“Birutės” konservatorijoj, 3252 So. 

Halsted St.
Kulio aptiekoj.
Universal State Banke.
Pasiskubinkite bilietus įsigyti iš- kalno.

L. S. J. Lygos lavinimosi susirinki- 
rnas įvyks penktadienį, lapkr. 23 <t, 
7:30 vai. vak., Raymond Chapel svet., 
816 W. 31 St.

Bus lietuvių kalbos pamoka ir 
šiaip trumpi pranešimai.

— Komitetas.

Dramatiško Ratelio repeticija Už
burtų Turtų įvyks penktadienį Nov. 
23 d. Meldai© svetainėj. Visi lašėjai 
būtinai turi atsilankyti. ,

— Valdyba.

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo 
Amerikoje Centro vhld-ybos ir kuopos 
susirinkimas įvyks šeštadienio vaka
re, 7:30 vai. lapkričio 24 d., Raymond 
Institute. *

Centro mitingas prasidės lygiai 7 
vai., kuopos kiek vėliau.

Visi nariai būtinai turi atsilankyti.
* — Valdybos.

PASARGA

BFSFG AUŠINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
Hut atitaisytos j 24 vai.

Jokie apskelbimai iŠ streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
Hant Naujienų darbininkai geriaus 
alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda

mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
m ai, apsi vedimai, asmenų 
tnai ir Lt. turi būt iš kalno 
mi

jieškoji- 
jieškoji- 
apmoka-

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
bpjotini, Naujienų administracija pa

silieka teisę jų netalpinti, kol neii- 
tira jų teisingumo, ir grąžinti pini-

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos ar našlės, nuo 30 iki 40 metų am
žiaus, aš esu vaikinas 38 metų, turiu 
ir turto apie kurį paaiškinsiu per 
laišką. Kuri sutiktų, meldžiu rašyti 
laišką ir įdėti savo paveikslą; atsaki
ngą duosiu kiekvienai; vaikinų mel
džiu nerašyti. J. Gandis, 1526 S. 50th 
Ct., Cicero, 1)1.

PAJIEŠKAU merginos arba 
moteries našlės nuo 35 iki 40 m. 
apsivedimui aš esu našlys 35 m. 
Nemažesnė kaip 5 pėdų. Atsi
liepti Naujienos, 1739 S. Hals
ted St., Box 379. *

AR NORI GERĄ DARBį?
Musų agentai-knygų pardavinėto

jai uždirba $10.00 į dieną ir daugiau. 
Dirba lengvai, bei’ vartoja protą ii 
kalbą vietoje raumenų. Dabar yra 
proga kiekvienam mokančiam.' lietu
viškai kalbėti pastoti AUŠROS KNV- 
K YNO agentų-knygų pardavinėtoju. 
Musų Knygyne randasi tūkstančiai 
įvairių knygų kurios lietuviams būti
nai reikalingos — platindami šitas 
knygas darysite puikų pragyvenimą 
sau ir sykiu platinsite geras knygas 
lietuviuose. šitam darbui yra tin
kami visi: Seni ar jauni, moteris ar 
vyrai. Darbo valandos tokios kokios 
jums patogios —, dienomis arba va
karais. Agentai reikalingi Chicago
je, Chicagos apielfnkėse taipgi visojo 
Amerikoje ir Canadoje. Kurie gyve
nate Chicagoje kreipkitės ypatiškai: 
gyvenanti toliau nuo Chicagos, kreip
kitės laiškais. Supažindinsime 
sąlygomis, duosime nurodymus ir 
sus reikalingus patarimus.

Aušros Knygynas,
3210 So. Halsted St.

Chicago, III.

su
vi-

JIESKO PARTNERIU VYRAS SU KARU

REIKIA partnerio .prie naujo 
biznio, lietuvių distrikte, turi 
turėti $170 pinigais. Veikite 
greitai. Geo. Yutches, 1923 So. 
Union Avė. Phone Canal 2700.

ISRENDAVOJIMUI
SURFACE LINE KRAUTUVĖ 

25xG0. Nauja. Puikioje vietoje, 
vienoje geriausių biznio blokų South 
Side, 4 gyvenimui kambariai ir va
na. Vėliausi elektros įrengimai. 
Tinka bile kokiam bizniui. Ateikite 
pažiūrėti.

715 W. 47 St.
Phone Wentworth 4325

JIEŠKO KAMBARIU
PAJIEŠKAU kambario, geis

tina, kad butų Cicero, 11'1. Kam
barys turi būti švariai užlaiko
mas. Atsišaukit laišku. P. J. 
Burdulis, 1938 So. 49th Ct., Ci
cero, III.

REIKALINGAS” ruimas vie
nam vaikinui, Ruimas turi būti 
Bridgeporto apielinkėj. šildo
mas, elektra. Telefonas. Kas 
turit praneškit.

Tel. Boulevard 3856

SIŪLYMAI KAMBARIU
RUIMAS ant rendos vienam 

vaikinui; maudynė, elektra, te- 
telefonas.

3422 So. Western Avė., 
Tel. Lafayette 6247

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

PAGRAŽINAM NAMUS.
Ar Tamstai yra reikalas savo na

mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

BRIDGĖPORT PAINTING
. HARDWARE CO.,

3149 So. Halsted St., 
Tel. Yards 7282.

GIMINĖS Zofijos Čiukaites 
kurie siuntėte jai support affi- 
davit, malonėkit atsilankyti į 
“Naujienų” ofisą, nes yra svar
bus pranešimas dėl jūsų.

s

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA —
moterų sortavimui popierų 

atkarpų. Gera alga. Atsišaukite.
Frances Hughes Co.

1405 W. 21 Str.

Gali uždirbti $50 ir dau
giau kiekvieną nedėldienį 
nu vežant žmonės j Calumet 
City ir Fordo naują dirbtu
vę, kur 16,000 darbininkų 
dirbs. Pasimatykit su

Manager Lithuanian 
Department,

116 So. Michigan Avė., 
Room 1408,

Utarninke ir kętyerge nuo 6 
iki 8 vakare. Arba subatoje 

nuo 3 iki 8 vakare.

REIKIA patyrusių langų plo
vėjų, $1 į valandą, jei jus busite 
tiek vertas. ,Cl<p \ 

Roorp 21 .
62 W. Washington St.

——---------- -—.—— • •
REIKIA sheai^anų ir teams- 

terių į geležies -atkarpų jardą.
Atsišaukite

ALTON IRO& & METAL CO.
2122 So. Loomis St.

Salesmauy Reikia

namų

Trust
musų

Reikia teisingų, ambitingų ir 
gerai susipažinusių su lietuviais. 
Kurie yra susipažinę su pirmais 
morgičiais butų labai gerai, bet 
nebūtinai reikalinga.

( Mes darome pirmus morgi- 
čius ant apartamentinių 
Chicagoje.

The Chicago ■ Title and
Co. garantuoja kiekvieną
paskolą kurios yra išduotos ant 
namų ir žemes.,

Mes reikalaujame augštos rų- 
šies vyrų pardavinėjimui tų pir
mų morgičių vertes yra $100, 
$500 ir $1,000, pardavinėti lietu
viams Chicagoje. Nėra sauges
nio investmento kaip tas.

Kaina palūkanų yra 6V2 nuo
šimčių, turint minty absoliuti 
saugumą investmentų.

RITCHIE BOND & 
MORTGAGE CO.,

5 No. La Šalie St., Chięago, III.

REIKALINGAS apysenis 
žmogus prie valymo kambarių 
ir lovų pataisymo. Valgis ir guo
lis ant vietos, mokestis nuo 25 
iki $40 savaitei. Atsišaukite, 

1606 S. Halsted St.

REIKIA jauno vyro su For
do sedanu kuris supranta lietu
vių ir anglų kalbą, “Naujienų”, 
Kontesto Manageris, 1739 So. 
Halsted St.

REIKALINGAS dreiveris 
prie duonos išvažiojimo po gro- 
šernes su troku.

Kreipkitės ...
ADAMZVERTELKA
3341 So. Aubum Avė. >

GERIAUSIA PROGA JAUNAI 
PORAI.

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

1922 So. Kedzie Avė.,
1 lubos.

PARDAVIMUI saliuno fikče- 
riai visai nauji daiktai nupirk
si! pigiai, parduosiu automobi
lių labai pigiai Mexwell 1922 
modelio.

4858 So. Wentworth Avė.

AUTOMOBILIAI

EXTRA DIDELIS BARGENAS. 
Parsiduoda bučerne ir grosernė viso
kių tautų apgyventa. Daugiausiai 
lietuvių. Randa pigi. Penki kamba
riai dėl pragyvenimo užpakalyje što
ro. Turi būti parduota į trįs dienas 
su dideliu numažinimu kainoje. Par
davimo priežastis patirsite ant vie
tos.

1505 So. 49th Court, 
Cicero, III.

Prie Downers Grove prie ce
mentinio kelio, puiki turtinga 
juoda žemė tinkanti dėl vištų 
fannų, lygi žemė, galima pada
linti į mažesnius lotus. Geras 
pirkinys ateities investmenutui. 
Pabudavosim mažą namą. Dirb
kite mieste ir gyvenkite ant 
farmų, 40 minutų važiavimo iš 
miesto, $90 įmokėti, o kitus po 
$10 į mėnesį,

Louie Lahon,
156 W. Washington St 

Room 40, Main 2043

PARDAVIMUI visokių rusių 
vartotų karų, $50 ir aukščiau, 
lengvais išmokėjimais.

Kreipkitės t
2800 So. Michigan Avė.

NAMAI-ZEME
Pranešimas

PARDAVIMUI Fordas, Coupe 
dratiniai ratai, ratams raktas, 
moto myteris, sukamas starte
ris, kaina $300, agentų nereikia.

P. BALCHUL,
4351 Wentworth Avė.

Norime pranešti savo 
čiams Lietuviams, kad mes 
naują ofisą. Gerbiamieji 
gauti teisingą ir greitą patarnavimą, 
kreipkitės pas mus, o mes atliksim 
kuogeriausiai, musų vedėjai yra gerai 
išsilavinę šioj srytyj pardavime ir 
pirkime Namų, Farmų ir Lotų.

Mainome namus ant Farmų,

viengen- 
atidarėm 
norėdami

PARDAVIMUI 2 augštų na
mas ir attic, 7 kambarių rezi
dencija, sų vana, 50 pėdų lo
tas, 2 karų garadžius, iš fron
to įvažiojamas. Kaina $7,500.

Savininkas
2440 So. Millard Avenue

PARDAVIMUI
Mainome namus ant Farmų, far- 

mas ant Namų, Lotų ir kitokių biz- • «

PARSIDUODA čeverykų tai
symo įstaiga. Su visomis elek
tros mašinoms. Parduosiu pigiai 
nes einu į kitą biznį. Biznis 14 
metų sena išdirbta vieta.

807 W. 19th St.

PARDAVIMUI grosernė, sen- 
nai įrengta, geroje vietoje, da
romas geras biznis. Pardavimo 
priežastis, kitas biznis. Parduo
siu pigiai.

2859 So. Union Avė.
t

PARDAVIMUI grosernė, puikioje 
vietoje, lietuvių apgyventoje, biznis 
gerai išdirbtas, tunu parduoti į trum
pą laiką. ' priežastis pardavimo, ap
leidžiu mieštą. Apie kainą pasitarsi
me ąnt vietos.

M. RUTPLAUKIS,
4354 So. Wood St.

PARDAVIMUI restauranas. Par
duosiu arba mainysiu ant grosernės, 
kendžių štoro arba čeverykų taisymo 
dirbtuvės. Arba ant namo. Jei kas 
nori gali pirkti su rakandais arba 
be rakandų. Yra 4 kambariai gyve
nimui. Rusų apielinkėj.

1338 So. Miller St.

nių.
Siunčiame laivakortes ir pinigus j 

Lietuvą. Parūpiname visokius raš
tus ir paskolas. Perkant ir parduo
dant, turime teisę Notary Public.

Reikalaujant patarimo, kreipkitės 
prie musų. Mes pilnai ir teisingai 
patamausim veltui. Apdraudžiam 
rakandus ir namus nuo ugnies ir in- 
šiurinam gyvastį žmogaus.

Norėdami parduoti, mainyti savo 
namus, lotą ar biznį, nežiūrint kur 
nitų, kreipkitės prie musų, o mes už
tikriname išpildysime tamistų norą.

Turime pranešti kad turime kelio- 
iką kostumerių, kurie gali inešti nuo 

81,000 iki $25,000 pradinės mokesties. 
’rapertės turi būti prieinama kaina. 

7armos gali būti III. arba kitoje val
stijoje. Norėdami parduoti kreipki- 
;ės greitai. Praneškite kokia praper- 
;is ir apielinkė ir žemiausią kainą. 
Norėdami pirkti farmą duokite mums 
žinoti iš anksto, nes kaip darome 
expediciją, kad • galėtumėm paimti ir 
aprodyti.
FIRST NATIONAL REALTY CO., j 

3306 So. Halsted St., j
VALANDOS: I

Utaminkais, Ketvergais ir Subatomis 
nuo 9 A. M. iki 9. P. M.

Šiokioms dienoms nuo 9 iki 6 
Nedėlioms nuo 9 iki 2

ŽIŪRĖK I ŠITA DIDELI 
BARGENA’I

Ant South Sides. Kam mokėti 
$17,000 už 2 flatų, tai gali pirkti 4 
flatų mūrinį naują namą, vienų me
tų senumo už $17,000. Viskas yra 
jadaryta pagal naujos mados. Įmo
kėti $7,000, o kitus lengvais ismo- 
įėjimais. Del platesnių žinių tele- 
fonuokite savininkui. Lafayette 
970.

Pardavimui arba mainymui
Namas su bučerne ir groser- 

ne, randasi 23 PI., netoli lietu
viškos bažnyčios. Parsiduoda pi
giai arba savininkas maino ant 
bile kokio namo. Platesnių žinių 
kreipkitės pas

C. P. SUROMSKIS
3346 S. Halsted St.

Phone Boulevard 9641

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas, vana, elektra, cemen
tinis skiepas, viskas pirmos kle- 
sos padėjime, kaina $6,700. At
sišaukite. Mr. E. Feeney, 559 
W. 31 St.

BARGENAS.
Pardavimui bučerne ir. grosernė, 

naujas Ice Box, nauja ledo mašina, 
ketverios vogos, mėsos piaustytuvas, 
kavos ir mėsos maliklis, du setai 
įrankių, grosemės kaunteris ir alyvo 
tankas, vieno tono Fordo trokas, kai
na $3,500 krautuvė 28x60, su dum 
flatais 6 ir 4 kambarių. Karštu van
deniu šildomas, 2 karų garadžius, 3 
metų lysas, savininkas, 2400 St. Char
les Rd., Bellwood. III. Pone Bellwood 
1920.

NORIU PIRKTI
PRAPERČIŲ
APIELINKĖJE
CANALPORT AVĖ.

189 No. Clark St. Room 510

PARDAVIMUI medinis namas 2 
pagyvenimų mūrinis fundamentas, 
cimentuotas beismantas, už $6500, 
$2000 cash. Atsišaukite pas savinin
ką, 2158 Hasting St. Tel. Roosevelt 
2689.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 7 
flatų, 3 po 5 — 4 po 4 kambarius. 
Elektriką, vanos, beismantas 9 pėdų 
augščio, cimentautas, už $15500.

Kreipkitės prie savininko 2158 So. 
Hastings St. Tel. Roosevelt 2689.

PARDAVIMUI
Už $195 nupirksite $600 vertės gro

jikų pikną ir 120 rolelių. Pianas taip 
yra geras kaip naujas. Atsišaukite 
šiandien ar rytoj iki 9 valandai va
kare.

338 So. Ashland Avė., 
kampas Van Buren St.

NATIKĖTAS BARGENAS 2 
flatų mūrinis namas po 6 kam
barius, su visais įtaisymais, 
augštas cementinis beismentas. 
Vertas $11,000 parduosiit už 
$9,000. Namas randasi ant 
Emerald Avė., netoli 31 St.

C. P. Suromskis,
3346 So. Halsted Str.

* ■ - - - ■ ——-

PARDUOSIU mūrinį namą Storas 
1 kambariai prie Storo fomisu apšil- 
lamas pirmas augštas, antras augš- 
tas 6 kambarių, pečiais apšildomas, 
elektra, vanos ir visas įtaisymas, bei- 
iementas cimentuotas, už $10500. 
(nešti galima pagal sutartį. Atsi
šaukite pas savininką 2158 Hastings 
St., Chicago, Tel. Roosevelt 2689.

MORTGECIAI -PASKOLOS
HUMBOLDT PARK

Ant greito pardavimo. Parduosiu 
automobilių Paige bo pritrukau pi
nigu ant namo apartmento. Taipgi 

DIDELIS bargenas. Pardavi-1 parduosiu už $5,500 2 pagyvenimų v mn r n A i • - I medin; namą, 2-5 kambarių, cash rei-mui UZ $3,500 kampinė. groser-ĮkJa $3,300, yra augštas vanos toile- 
nė ir bučerne, prie 51. St., gera- taį elektrikas, gasas, kieto medžio 
nie padėjime, daromas geras Meldžiu pasiskubinti apžiūrėti, 1817 
biznis. Jerry Beran, 1957 W. 51 N. Talman A«. ir duoti man žinoti, 
St. kampas Robey, 2 lubos. ’ 3 augštas

PARDAVIMUI grosernė ir Delica- 
tesen. ‘
ta. Biznis geras patyrusiam žmo 
gui gera vieta uždėti bučemę. ----
da pigi. Nupirksit už pirmą teisin
gą pasiulimą.

Atsišaukite 
5744 So. Union Avė. ,

Visokių tautų apgyventa vie-' U.ž *15.’0.00 nupilsite 2 augSlų 
ų va vų apftjr c - I naują murmi namą, su pirmos klesos 

p" ' groseme ir delikatesen. Gerai jrenę- 
’1 ta, augštas skiepas, garu šildoma ir 

2 augštų nvurinė cottage užpakalyj. 
Rendos $2,250 per * metus. Kaina 
$24,000. Atsišaukite pas savininką, 
2646 W. 22 St., krautuvėj.

EXTRA BARGENAS ---------------- -----------------------
Pardavimui bučernė ir grosernė pardavimui už didelį bargeną, 
visokių tautų apgyventa, atsi-14. flatM ’į1® nan}as P.° 4. kamba- 
„ ... . . . . nūs. netoli 67 St. ir Langle Avė. Ga-
sauklte tuojau. Kas pirmesnis, Į ru šildomas, rendos $240 į mėnesį, pi- 
tas laimės. Turi būt parduota $8»900» kaina m?a;si‘ x « i-*. . i a matyti galima pagal sutartj. Telefo-tuojau, 4600 S. Prancisko Avė. | nuokite Englewood 8785.

PARDAVIMUI grosernė prie 63 PARDAVIMUI mūrinis namas 6 
gatvės, sykiu su bučerne, daromas metų senumo 2 po 6 kambarius ci- 
geras biznis. Nauji įrengimai ir montuotas beizmantas, lotas šalę ir 
naujas stakas. Parduosiu iš prieža-1 garadžius, atiduosiu pigiai. Atsišau- 
sties ligos, $2,500 pinigais, kitus pa- kito K. Balčius, 4037 So. Talman Av. 
gal sutartį. Del informacijų šaukite, | 7’el. Laffayett 2782, Subatomis po 
West 0381 po 8 vai. vakare arba su- metų, nedėlioj visą dieną, šiokiom 
batoje. | dienom vakarais.

| PARDAVIMUI ar rendai 3 akrai 
PARDAVIMUI grosernė ir visokių Į žemės 4 ruimų Cottage ant statė ke- 

smulkmenų krautuvė. Gali pasirink- lio Ogden Avė. Nauja bamė, elektri- 
ti •rieną iš dvieių. Viena randasi ant Į ka, vanduo, dratinė tvora aptverta. 
Bridgeporto. kita prie Jackson par- Į kaina $6500. Rendos $43.00 į mėne- 

Cach $2,500, likusius kaip ren- 
Klauskit savininko.

TėL Prospeet 5277 - ”,

ko. Geri bizniai daug stako. Kreip- • sj. 
kitės 3210 So. Halsted St., No. 53. da 
Tel. Fairfax 2619*

Antrų morgičių paskola — $500 
ki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
ino 1 metams už paskolą $1,000, 
nSnesiniais išmokėjimais ir jei title 
iėra komplikuota tas taipgi užmoka 
iž title ekzaminaciją, revenue štam
pas, ir rekordavimą. Atneškite deed 
irba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
27 N. Dearbom St.

MOKYKLOS
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo

Klesos Dienomis ir Vakarais 
Specialia vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

sau dreses.
Mes suteikiame vietas dykai ir iš
duodame diplomus užbaigusioms.
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643
Sara Patek, Principal

lau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

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