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Qi i LJ11 m a q R11 ei i ne Meksikos sukilimas Naujas sekretorius Lietu □UKUimas I\US1JOS bajgjasi yos Atstovybėje
arini j o j ?

Nauja Kriaučiy Kliubo 
auka Gimnazijai

Sukilėlių vadovas de la Huerta 
nežinia kur pabėgo.

41 žuvo kasykloje

Rusai - Rumunai taikinsis
Meksikos sukilimas baigiasi

Rusijoje prasidėjęs armi 
jos sukilimas

41 maineriŲ prigėrė 
kasykloje

Trockini ištikima armija buk 
rengiasi pulti Maskvą. Bol
ševikai gabenasi totorius ir 
mongolus.

Įgriuvo tvenkinio dugnas ir už
liejo kasyklą.

MEIICO CITY, vasario 6. - 
Karo ministerija paskelbė, kad 
pabėgus iš Vera Cruz sukilėlių 
vadovui de la Huerta, sukilimas 
prieš Obregono valdžią liko su
laužytas.

Manoma, kad de la Huerta 
bėga į Yucatano sostinę Meri- 
da, kur sukilėlių gaujos kiek lai
ko atgal nužudė tos valstijos 
gubernatorių socialistą Felipe 
Carrillo •Puerto. Tai rodo įvai
rus bevieliniu tekgraifu pasiųsti 
pranešimai nuo laivo, pasirašyti 
“J”, užveriantys “paskutinius 
prasimus,” o jau ne įsaky
mus, Sukilėlių koųianduotojams 
Campeche, Yucatan ir Tuxpan 
apygardose.

Henrikas Rabinavičius atvyko 
Amerikon užimti Lietuvos 
atstovybes sekretoriaus vie
tos.
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Vokietis Slankė parito 
lenkę Zbyszko
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Iš Bolševikijos

LONDONAS, vas. 6. — Dai
ly Mail Rygos korespondentas 
praneša, kad Rusijoj prasidė
jęs armijos sukilimas ir kad 
sukilėliai pienuoja pulti Mask
vą. Sukilusios raudonosios ar
mijos divizijos dabar stovi 
strateginėse vietose į pietus nuo 
Maskvos ir rengiasi pulti sos
tinę kaip tik ateis pavasariniai 
atodregiai balandžio mėn.

Smulkmenos pieno yra žino
mos bolševikų valdžiai, kuri 
skubiai gabenasi linkui Mask
vos totorių ir mongolų divizi
jas.

Sukilusioji armijos dalis su
sideda iš divizijų, kurios rėmė 
Trockį laike jo kivirčių su ki
tais bolševikais ir yra 
vaitjamos caro oficierių, 
prisidėjo prie bolševikų 
jos laike pastarųjų trijų

Korespondentas sako,
kartu su puolimu ant Maskvos 
galima tikėtis sukilimo Ura
inose ir Kronštadte.

vado- 
kurie 
armi- 
metų.

kac

OROSBY, Minu., vas. 6. — 
41 maineriai žuvo Milford ge
ležies rudos kasykloje, nedide
lio, tvenkinio dugnui įgriuvite į 
kasyklą ir užliejus ją. Tik 7 
maineriai, kurie dirbo arčiau 
šaftos dar spėjo išsigelbėti. Ki
tiems gi nebuvo nė progos gel
bėti, nes {griuvimas įvyko vi
sai be jokio įspėjimo ir vanduo 
tuojaus užliejo kasyklą veik 
iki lubų.

Į šiai^rę nuo kasyklos yra 
Is'land ežeras,tarp kasyklos ir 
ežero yra i&didelis tvenkinis. 
Po to tvenkiniu ir buvo kasyk
la, kuri yra 1,500 pėdų ilgu
mo.

Dabar skubiai’ pumpuojama 
vandenį iš kasyklos ir tvenki
nio, bet manoma, kad praeis 
keletą savaičių, pirm negu ga
lima bus išimti lavonus iš ka
syklos, nes netik vandenį pri
sieis išpumpuoti, bet išimti ir 
dumblą, kuris iš tvenkinio jau 
užpildė kasyklą.

Žuvusieji daugiausia yra jau
ni žmonės, vedę, kurie paliko 
varge jaunas žmonas ir mažus 
kūdikius. •

Meksikos sukilėliai eva 
kavo Vera Cruz

MEXICO CITY, vas.zX*^ 
De la Huertos sukilėliai sku
biai evakuoja Vera Cruz, fede- 
raiiniams kareiviams paėmus 
Cordoba, svarbią geležinkelių 
kryžkelę. Pats de la Huerta su 
ikeliafis IJitaiiS .sukilėliais vado
vais pabėga iš Vera Cruz kari
niu laivu1 į nežinoipą vietą, 
veikiausia į kurį nors distrik- 
tą, kurį vis dar kontroliuoja 
sukilėliai.

Reikalaus sustoti imti 
aliejii

Bus
prieš išnuomojusias valdžios 
aliejaus laukus kompanijas.

pareikalauta injunetiono

Sukilėliai kooperuoja si 
Ukrainon kareiviais, kurie ma
no pradėti terorizuoti pietva
karinę Rusiją, rengiant žydų 
skerdynes. v

Bblševikų valdžia koncent
ruoja neruuiškas raudonosios 
armijos divizijas Kalugoj, Tū
loj ir Kazaniuj, o ,čekos pulkai 
yra koncentruojami prie Tū
los.

Rusijos ir Rumunijos 
derybos

Derybos įvyks Viąnnoje, 
mėnesyje.

kovo

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-ŽEM®”.

BUCHARESTAS, vasario 6. 
— Rusijos ir Rumunijos vald
žios sutarė laikyti derybas Vie
niu? j e, Austrijai prjpažinus Ru
siją. Tose derybose bus išsprę
stas Dniestro sienos klausimas. 
Derybos prasidės kovo mčnesyįjįie, 
ir jose bus svarstoma tokie- 
klausimai, kaip parinkimas vie
tos, kur Ukrainos pabėgėliai 
galėtų pereiti sieną, nustaty
mas Besarabijos ateities ir pa
darymas prekybos sutarties 
tarp Rusijos ir Rumunijos.

WASHINGTON, vas. 5. — 
Valdžios specialiniai prokuro
rai pareikalaus injunetiono, 
kuris uždraustų aliejaus kom
panijoms imti aliejų iš tų 
žemių, kurias jos gavo iš val
džios. Tai bite padaryta kaip 
tik prezidentas, pasirašys po 
Wallsho rezoliucija, pahąiki- 
nančią valdžios aliejaus laukų 
išnuomojimą.

Ex-senatorius ir buvęs vi
daus reikalų sekretorius Fa 11 
turės liuldyti prieš senato ko
mitetą apie tų laukų išnuomo
jimą ateinantį penktadienį. Jis 
buvo šan..’kianias liudyti šian- 

, bet dabar kongresas yra 
Nutraukęs posėdžius delei Wil- 
sono mirties. Ketvirtadieny ko
mitetas pareikalausi iš senato 

^suteikti platesnių galių, taip 
kad Fall nebegalėtų daugiau 
^priešintis ir nestoti ant komi
teto pašaukimo,

Graikijos plebiscitas bus 
kovo 9 d.

$10,000,000 prohibicijos 
vykinimui

Čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi # kaipo bar- 
geną. Jei turi namūs pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią Ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos. . *

ATHENAI, vas. 6. — Pre- 
mieras KarfAndaris šiandie pa
reiškė, kad plebiscitas dėl mo
narchijos ar respublikos įvyks 
<ovo 9 d., bet valdžia vistiek 
rekomenduos tuojaus panai- 
dnti dinastiją. Naująją valdžią 
remia venizelistai 
eonai.

ir respubli-

Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-ŽEMfi.

Mayoras nusižudė.

Ypač kad šie mętai yra namų 
pirkimo metais.

RAPID CITY, S. D., vakario 
6. — Rapid City mayoras ir 
vietos banko prezidentas Harry 
Wenta šiandie nusišovė, many
damas, kad jis pamaži ėina iŠ

WASlfliNGTON, vas. 6. — 
.Atstovų butas užgyrė tą dalį 
iždinės biudžeto biliąus,S kuri 
skiria $10,629,770 prohibicijos 
vykinimui sekamais fiskali
niais" metais.

Politikieriai pradėjo šaudytis

NEVY ORLEANS,
6.— Mrs. Ropvland Clark, bu
vusi kandidatė į Palmetto, ILa.; 
mayorus, liko 
nentas rinkimuose Ruey Ml ‘ 
liko gal mirtinai pašautas ir 
Clarkienės sūnūs ir duktė liko 
sužeisti pemšaudime tarp šių 
politikierių Palmetto gatvėje.

šauta, jos opo- 
yer

Lietuvos atstovybė Washing- 
tone šiomis dienomis susilaukė 
naujo sekretpriaus, kurs matyt 
paskirtas užimt buvusio sekre
toriaus Viniko vietą.

’ Naujuoju sekretorium yra 
(Henrikas Rabinavičius, Lietuvos 
pilietis žydų kilmės, jau gana 
pasižymėjęs savo gabumais 
Lietuvos diplomatijos ; srityje. Įpan)je 
Lietuvos valdžia, paskirdama jį 
šion atsakomingon vieton prie 
atstovo Bizausko, matyt tikisi 
gauti didesnio Amerikos žydų 
palankumo ir paramos Lietuvai.

P-as H. Rabinavičius yra bu
vęs apie trejetą metų Lietuvos 
atstovybės sekretorium Londo
ne, kurią tai vietą dabar užimi 
p. V. K. Račkauskas. Sako, kad 
tai ačiū H. Rabinavičiaųs pa
stangoms tapo iškeltas aikštėn 
grafo Tiškevičiaus kėsinimasis 
suvienyti Lietuvą su Lenkija ir 
tapti Lietuvos ir Lenkijos kara
lium. Grafas Tiškevičius tada 
buvęs Lietuvos atstovu Londo
ne, o Rabinavičius dirbęs atsto
vybė j k.

H. Rabinavičius paskutiniuo
ju laiku buvo‘Lietuvos atstovy
bės sekretorium Paryžiuje. I

CHICAGO. North Sidės 
I Liet. Kriaučių Paš. Kliubas kaip 
tik prasidėjo au'kų rinkimas 
Mariainpolės Realinei Gimna
zijai, tuoj sudėjo savo nema
žą auką ir pasižadėjo ir toliau 
tą Gimnaziją remti. Ir savo 
prižadą išteisėjo.

Kliubas tos Gimnazijos nau
dai, be savo pirmesnės aukos, 
buvo surengęs vakarėlį sausio 
13 d. Vakarykščiame Kliubo 
susirinkime* buvo išduotos at
skaitos iš to vakarėlio, . kurios i 

, kad vakarėlis davė 
$25.8'5 gryno pelno, kuris ir 
eis Mariampolės Realinei Gim-; 
nazijai,

Kad butų daug tokių draugi
jų, kurios taip stropiai rūpin
tųsi tąja Gimnazija, tai bema
tant ji įsigytų tinkamus ir gra-| 
žius rumus. HA

Nežiūrint jau 
kliitbiečiai

Vokiečiai laimėtojui surengė 
didžiausias ovacijas.

CHICAGO. Vakar įtock- 
y ardų pavilione įvyko įdomios 
ristynės tarp dviejų milžinų: 

[vokiečio .John Slankė ir buvu
sio pasaulinio čempiono^ lenko 
Stasio Zbyszkos.

Laimėjo vokietis. Jis |po 1 
vai., 20 m., 25 s. ritimosi pa
guldė Zbyszko. Vokiečiai tada 
savo laimėjusiam tautiečiui su
rengė didžiai.Sias ovacijas 
ant savo pečių nunešė jį 
gimosi kambarį. ,

Be jų ritosi ir kitos 
Taip Joo Gostal, čekas, 
Paulsoną į 10 m. 25 s., 
ni parito MeCarthy
15 s., Patt McGill parito Ho- 
sanek į 31 m„ 35 sek.

Publikos buvo prisirinkęs 
didžiulis pavilionas. Buvo daug 
ir lietuvių. Ryto bus daugiau.

ir
į ren-

poros, 
parito 
Gardi* 

i 15 m.,

CHICAGO VEIK IZOLIUOTA

Telegrafinis susisiekimas su 
rytinėmis valstijomis galimas 
yra tik aplinkiniais keliais.

CHICAGO. — Po trijų die
nų sniego audros geležinke
liai jau pradeda kiek atsikasti 

i ir traukinių vaigščiojimas kiek 
i gerėja, nors* kitur betgi deda

ma pastangas tik atkasti jau 
pirmiau užpustytus traukiniite.

Bet telegrafinis susisiekimas 
tarp Chicagos ir kitų valstijų 
užvakar ir vakar žymiai pa
blogėjo. Telegrafo vielos ties 
South Bend, Ind., liko nutrauk
tos, taip kad susisiekimas su 
New Yorku ir kitomis rytinė
mis valstijomis yra galima tik 
aplinkiniais keliais — per New 
Orleans, Kansas City ir lI>es 
Moines. Yra nubrauktas susi
siekimas ir su nieikuriomis va-) 
karinėmis valstijomis, taip kad 
ir su jomis galima susižinoti i 
tik aplinkiniais keliais.

Chicago taigi liko, dalinai 
izoliuotas ir jeigu cltĮcagiečiai 
nepajautė save atkirstais nuo 
pasaulio, tai tik delei radio, 

rkuris padarė galimu susižino
jimą sū visais miestais, o taip
jau1 ir 
žinių.

gavimą visų reikiamų

TRYS KALINIAI NUŠAUTI.
1

JEFIFHRSON CITY, Mo., 
vas. 6. —Trys kaliniai, kurie 
nužudė 60 m. kalėjimo 
Hart ir pabėgo iš 
ko nušauti šieno 
jie buvo pasislėpę 
ir kur juos užtiko 
mo sargai. 

*- ’ * .. .    II

sargą 
kalėjimo, li- 
stirtoje, kur 
nuo audros 
kiti kalėji-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, vasario 6 d., užsienio pini

gų no mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais Šitaip: •

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos, 109,000 kronų 
Belgijos, 100 frankų . 
Danijos 100 markių ......
Italijos, 100 lirų ............
Francijos, 100 frankų .....
Lietuvos, 100 litų ..........
Norvegijos 100 kronų 
Olandijos, 100 kronų . 
Suomijos, 100 markių . 
šverijos, 100 kronų .. 
Šveicarijos, 100 frankų .r

.. .$4.33 
...... $1.45 
.. $4.18 
.... $16.45 
..... $4.88 
...... $4.66 
.... $10.00

$13.58 
$87.62

.. $2.52 
. $26.35 

.... $17.46

sudėtų aukų, 
ir ant toliau 
tos Gimnazi-

Salovecko saloj sušau 
dyta keletas kaliniu 

socialistų.

ketina
nepaliauti veikę
jos naudai ir prie pirmos pro
gos vėl ją pa reni ti.

—Kliubietis.

Buvęs prezidentas Wilson 
palaidotas

Palaidotas be viešų ceremonijų, 
dalyvaujant ir prezidentui 
Coolidge. ’Ex-prezid. Taft su
sirgo.

Goldman rastas kaltas
Receiverių karaliui gręsia ka

lėjimas. )

CHICA (1 ().— Pro f esionali n i« 
reeeiveris Jacob Goldman, ku
ris padėjo nubankru.tyti dau
gelį kompanijų ir nusinešė jų 
pinigus, vakar teisėjo Wells 
jury liko rastas kaltas vagys
tėje ir neteisėtam pasisavinime 
kompanijų, kurių receiverių 
jis buvo, pinigų. Tai reiškia, 
kad Gddmanui gręSia nuo 1 
iki 10 irilbtV kalėjimo. Bylos 
nagrinėjimas ' tęsėsi daugiau

WASH'INGT()N, vas. 6. — 
šiandie tapo pa'lai^otąs pereitą 
septiutadienį miręs buvęs pre- .. .
zidentas Woodro-w Wilson. I nepaskirta, kadangi jis

Palaidota jį be jokių viešų ce-j kalavo natijo bylos liagrinčji- 
ranonijų. Pamaldos namie bu-Įfho.
vo atlaikytos dalyvaujant tik Goldman nuskriaudė šimtus 
nedideliam būreliui giminių ir kompanijų. Jis buvo reeeive- 
artimiausių draugų. Tose pa- nu ir vienai lietimų kompam- 
maldose taipjau dalyvavo pre- Į jai, 'Liberty I^nd & Investment 
zidentas Coolidge'su savo žmo-|Go., bet jai po didelio vargo 
na. Tulrėjo dalyvauti ir buvęs pasisekė nuo Goldnjano atsi- 
prezidentas Wm. H. Taft, bet kratyti, nors kompanija visgi 
urnai susirgo vidurių liga ir I tiek nukentėjo, kad jau nebe- 
laidotuvėse dalyvauti negalėjo. įstengė atsigriebti, ir dabar 
Vieton jo, augščiausįjį teismą Į likviduojama. Goldman 
atstovo teisėjas Brandeis. Taf- skriaudė ir šiaip pavienių 
to liga, sakoma, betgi pasiduo-1 tuvių.
da gydimui.

Rusų Socialdemokratų par
tijos atstovybė Berlyne gavus 
žinių, kad pastaruoju laiku iš
skersta keletas socialistų, bol
ševikų valdžios išsiųstų į kon
centracijos punktą Solovecko 
saloj, Baltosiose jūrėse. Atsiti
kę taip: kaliniai, nebegalčda- 
Ini ilgiau pakęsti baisių perse
kiojimų .ir žiaurumų iš šalies 
kalėjimo administracijos ir 
sargybos (kuri beveik išimti
nai susideda iš kriminalistų), 
ėmė kelti protestą. Tai ir bu
vus skerdynės priežastis. Ka
lėjimo sargams buvę įsakyta 
“nes/igaiiėtii patronų” “bjaury
bėms socialistams,” ir tie ne
sigailėjo: keletas nelaimingų
jų buvo sušaudyta, dar dau
giau sužeista.

Skerdynės smulkmenų kol 
tas trūksta, bet kad ji įvyko, 
patvirtina trumpa 'žinutė iš
spausdinta Maskvos “Prav- 

doj,” kur pranešama, kad 
‘(kl įvykių Solovecko koncen
tracijos punkte sovietų valdžia 
siunčia specialinę komisija 
tarddymui daryti.”
Gruzijos Socialdemokratai šau

kiasi Socialistų Internaciona
lo pagalbos.
Centralinis Gruzijos social

demokratų partijos komitetas 
kreipėsi į Socialistų Internavio- 
nalo pildomąjį komitetą su 
prašymu, kad jis dbrytų kokių 
nors žingsnių, kad išgelbėjUls 
žinomą Kaukazo socialdemo
kratų darbuotoją Homeriti, pa
tekusį į Tifliso “čekos” nagus.

Areštavo, keturis 'studentus.

prezidentas Wni. H. Taft,

yra 
nu
li e*

Sherville viešbuty] tapo ar
eštuoti keturi Princėtono uni
versiteto studentai už nemokė
jimą bilų ir bandymą netikusį 
čekį išmainyti.

’ šiandie — apsiniaukę, šalta.
Saulė teka 6:53 v., leidžiasi 

5:10 v. Mėnuo leidžiasi 7:10 v. 
vak.

Policija jieško Dr. Jack J. 
I Iš namų Wilsono kūnas liko|Moses (1310 S. Albany Avė.), 
išlydėtas į Bethlehem koplyčią, 
kur irgi buvo laikomos pamal
dos. Karsto nešėjais buvo ka
reiviai. Koplyčioje pamaldose 
irgi tik artimieji žmonės teda
lyvavo. Po pamaldų 
buvo nuleistas į koplyčios ru- 
&į, kur jis biis iki nebus paskir
ta nuolatinė palaidojimui vie
ta.

Didelės minios žmonių buvo 
nustojusios gatves, kuriomis 
važiavo laidotuvių procesija. 
Ties koplyčia irgi susirinko la
bai daug žmonių, taip kad rei
kėjo pastatyti kariuomenę pri
žiūrėti tose gatvėse tvarką, o 
pačias gatves uždaryti visiems 
vežimams, išėmus laidotuvių 
automobilius. Buvo prisiųsta 
daugybės vainikų veik iš visų 
miestų, taipjau ir svetimų val
stybių. Vainikais liko užpildy- 

iti namai ir koplyčia^ Po laido- 
>tuvių visus vainikus \ atiduota 
Walter Reed ligoninėj, kad gė
lėmis gailėtų pasidžiaugti ir 
ten esantys ligoniai ir sužeis
tieji laike didžiojo karo karei- ’ « • • viai.

» • • •

-Leidžiant Wilsono kūną į 
koplyičiois rusiį, subaubė ifortų 

kanuoįės, atsisveikinimui su 
buvusiu -komanduoto j u, o viso
je šalyje buvo tylos minutė, 
kada apsistojo visas, biznis ir 
judėjimas.

kuris prapuolė prieš kelias sa
vaites.

kaistas SIŲSKIT PER

naujienas
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

1739 S.Halsted St
i liri'ųdii



Komunistų Melagijada
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KONCERTASirBALIIIS
savu

mokiniai

darbininkai

ASHLAND AUDITORIUM
Kampas #Van Buren Ashland

KovoUžsisakyklt 
Borden’s 

“Selected” 
šiandien

Komunistas komunistų taikraš 
tyje peikia komunistus.

turtingas bus šio kon- 
■ apie tai bus pranešta 

paskelbime

ik, kur nori... Tai gry- 
Tikrai gėda,

visos lietuvis

Neimkite musų žodžių už 
gerumų Borden’s “Selected” 

pieno. Persitikrinkite pa-

J. P. WAITCHĖS~
LAWYER Lietuvys Advokatu 

Dienomis Room 614-516 
127 N. Dearborn S'L,

Tėlephone Randolph 5584 
ikarais: 10786 8o. Wabasb Avė. 

Tel.: Pullman 6877.

K. GUGI8 ADVOKATAS
Miesto ofisai 

127 N. Dearborn St, Room 111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6 

Gyvenimo vieta:
8828 So. Halstod SL 
Tel.: Boulevard 131fl 

Valandos: nuo 6 11d 8 v. v. Iriafr- 
▼i®D4 Jv,a.kar*’ ifekyrua ketvertu. 

Nedėtomis nuo 9 iki 12 ryto.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 >So. La Šalie St. Room 680 
Tel. Central 6890 

Vak. «223 S. Hatated St, Ckicate. 
Tel. Yarda 4681

S. W. BANEb, Advokatai
Vai.: 9 A. M. iki 5 p. M 

Room 909 Chicago Trust Building 
79 waat Monro* Street,

Telephone Randolph 2900 
Kea. 3203 So. Halsted St. 

Verda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St, arti Leavitt St.
Telephonaa Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. Ud 6 v. 
Veda visokias bylas visuose taia- 
jnuose. ■ Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus 
Namus, Farmus ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lfi/1 fFVATYlia

BORDENS
EnnHoductsCo.oį- Illinois

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Bbulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Kovo 9 dieną Naujienų Dešimties Metų 
Sukaktuvėms paminėti yra rengiamas labai 
puikus, labai didelis, labai smagus, labai 
įspūdingas

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6800 

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 

Bridgeport kitais vakarais
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

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

ANT NAUDOS.

mokytojai ir 
elpiamieji, biedni
biznieriai, apsivedę ir neve

dę, visi o visi naujieniečiai yra širdingai lau
kiami į bendrą visų linksmybę Naujienų 
Dešimtmetinių Sukaktuvių Koncerte ir 
Baliuje. . > '

Rusijoje leidžiamame latvių 
komunistų laikraštyje “Kreewi- 
jas Zihną” (Rusijos Kova”) iš 
18-tos gruodžio vienas latvyp 
komunistas, deportuotas iŠ Lat
vijos, rašo apie likimą iš tos ša
lies deportuotųjų komunistų. 
Rašytojas, Behrzmaletis, sako, 
kad deportuotų prieglaudos 
punkte, tai yya Voroncovo palo- 
cijuje No 3, kaikurie ten jau 
veik metai laiko, bet darbo ne- 
iešką, tinginiaują ir aikvoją prie 
glaudos ir be to mizernas provi- 
zijas. Kuomet gi su kitais depor
tuotais, tarp kurių esą tokių, 
kur sėdėją po dvejus metus 
I^atvijos kalėjimuose, “su tais 
kaikurie administracijos asme
nys elgiasi visai nepritinkamai, 
dagi neatleistinai.... Atsitinka,
kad draugams uždaroma visos 
durys 
na ir karti tiesa.
kaip septynių pūdų (280 rusiškų 
svarų. Argos) direktoriams ir jų 
“ponioms” (tai faktas), nežinia 
kodėl da su didžiausiu rūpestin
gumu duodoma medikais prie
žiūra, gydoma nuo mažakraujys
tės; neatleistina, kad politinių 
emigrantų name mėnesiais, be 
jokibs l^ontrolės, gyvena dyka
duoniai; gėda, kad atsakomingų 
įstaigų veikėjų ponios automo
biliais važioj a turgun pirkti avi
žų kralikams, kuomet musų pir
mų eilių draugai nuplyšę, nuvar
gę ir visai sergantys klaidžioja 
iš vienos sanatorijos kiton, ir 
vis pėsčiomis.”

Taip kritikuojami Maskvos 
biurokratai latvių komunistų 
organe. Reikia žinot, kad iki 
šiol latviai komunistai buvo vie
ni iš uoliausių rėmėjų Maskvos 
režimo. Jie gindavo ir teisinda
vo sovietų valdžios pikčiausiUs ir 
žiauriausius patvarkimus. Del 
Latvių komunistų pasišventimo 
komunizmui ta niaujant Raudo
nosios armijos atakos batai i jo
nuose, užimant pildymą šiaip jau 
pavojingų pareigų ir atlikinė- 
jant didelės atsakomybes dar
bus, jie visuomet buvo augščiau- 
sių sovietinių ištaigų giriami ir 
dėkuojami.

Dabar toks atviras atakavi- 
mas kaikurių sovietinių įstaigų 
Maldininkų liudija, kad Rusijoje 
ne tik komunistų spauda prade-1 
jo savo nuomonę išreikšti, vietoj 
aklo šliaužojimo prieš valdžioje 
esančią kliką, bet taipgi reiškia, 
kad ir uoliausieji komunizmo rė
mėjai pramato savo tvarkos ne
tinkamumą. Atrodo, kad ir taip 
daug girtoji komunistų milita- 
riai disciplinuotoji partija nega
li būt visuomet maitinama ir pa- 
patenkinarna melais. Nėra abe
jonės, kad Sovietų valdžios sis- 
temačiai skelbiamieji melai bu
vo įžymus veiksnys partijos dis
ciplinai išlaikyti.

Tai. Dearboęr, 9057

■ ‘ A.6. SIAUS'
ADVOKATAS

Ofiiaa Tidurmiestyjt
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG,
77 W. Washington St.

Cor, Washington & Clark

Namt Tel.i Hyde Park 8895

PIRŠLYS!
Rašo meiliškus straipsnius 

Rašo Juokus
Deda daug Merginų paveikslų 

Veda apsivedimo Skyrių 
Atskira kopija 15c.

Piršlys

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimus.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal

Visa lietuviškoji Chicaga 
kos Amerikos mieli svečiai, musų draugai

♦ . ■

veikėjai, rėmėjai, korespondentai, reporte 
1

riai, rašytojai, platintojai, skaitytojai, kri
tikai, garbintoj
labdariai

Tel. Lafayette 4228
Phimbing, Heating - 

Kaipo lietuvis, lietuviams vWdoi 
patarnauju kuogeriausial

M. Yuška
3223 W. 38th St, Chičago, U.

Melų sėjimas.
Komunistai laikydamiesi jė

zuitų taisyklės, kad tikslas iš
teisina priemones, tarpe įvairių 
kitų nepateisinamų taktikos pri
emonių naudoja ir melavimą. 
Melavo sistemačiai. Komunistų 
melavimo sistemą vargiai pra
lenkia kapitalinistinių šalių me
lų skleidimą pasaulinių karo lai
ku, kuomet vokiečių propagan
dos įstaigos melavimu lenktynia
vo su alijantų tokiomis pat įs
taigomis. Komunistų melavimą 
galima padalinti į du frontu: 
užrubežinį ir vidujinį. Kaip vie
name taip antrame fronte jie 
nesigailėjo pastangų nei pinigų.

Užrubežiniame melavimo 
froitfe jie nesigailėjo milijonų 
rublių (auksinių) išleisti. Kiek
vienoje šalyje su didesniu socia
listiniu judėjimu III Internacio
nalas Rusijos pinigais skleidi 
propagandą. Pirmoje vietoje, 
buvo skelbiama, kad Rusijoje tai 
jau tikras darbipinkų rojus. Sa
vo, tikrume, durtuvais ir melais 
palaikomą tvarką jie girdavo 
iki dangui. Rodėsi, kad ten tik
rai darbo žmonėms rojus: viską 
jie valdo ir tvarko—valdžią, pra
monę, pfekybą ir visas kultūri
nes įstaigas. Kitu žvilgsniu, vi
sur buvo raginama rengtis revo
liucijai, kuri, jei ne tuojau įvyks 
skelbiamoje šalyje, pavyzdžiui, 
Austrijoj, tai ot už mėnesio, kito 
ji įvyks kitoje šalyj, pavyzdžiui, 
Čecho-Slovakijoje. Pastaroje gi 
buvo skelbiama, kad revoliucija 
įvyks tuojau kitose šalyse ir tt. 
Trečiu atžvilgiu, esančios socia
listų partijos buvo skaldomos, ju 
dalys padaromos komunistinė
mis partijomis.

Taigi savo melavimais jie pir-l 
miausiai sužadindavo užrubežyj 
simpatijos sau, po tam paskleis- Į 
davo gązdinimų-provokuojamų 
žinių apie besiartinančią pašau-[ 
lipę revoliuciją, ir galop, iš me
lagingai sužadintų ir suvedžiotų 
minių sutverdavo savo sekėjų! 
partijas.

Vidujinio jnelavimo frontui 
palaikyti komunistams nereikė-1 
jo taip daug pinigu. Čion jie 
kontroliavo visą spaudą, teisin
giau užgniaužė višą nekomunis
tinę spaudą. Išdrįstančius abe
joti apie komunistines spaudos 
pranešimų teisingumą sukimš- 
davo kelejimuosna. Palaikymui 
savo pašokėjų su savim jie aiš
kino, kad esamas vargas ir skur-* j 
das Rusijoje tai tik laikinas. | 
Vargsta ip skursta darbininkai | 
ir kapitalistinėse šaly'se, kur jie I 
neturi politinės galios. Jeigu pri
sieina skuist Rusijoje, tai reik 
pakentėti trupučiuką iki darbi
ninkai sukils kitose šalyse ii* 
įves komunizmą. Tasai revoliu
cijų įvykimas kitose šalyse bu- i 
vo skelbiama su detaliniu tikru
mu, pranešant ne tik mėnesį, 
bet kaip kada ir dieną. Po tų re
voliucijų įvykimui, tai jau bus 
tikras rojus visame pasaulyje. I

(Bus daugiau)

cerio programas - 
laiku šiame
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Ketvirtadienis, Vas. 7, 1924

L.S.S. ŽINIOS
Of icialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

.Vasario 7,1924 Eilinis No. 44
Tl! II. ii !■■■■■

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. Žymontaa, 1739 So.

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

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

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

Chicago, III.
NARIAI:

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

— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro ’ 
Komitetas:

Pirmininkas — F. Skamarakas, 6829 
Calumet Avė., Chicago, III.

Sekretorius — A. Vilis, 2809 Powell 
Avė., Chicago, III.

Kasierius — A. Kemėža, 25 E. 23rd 
St., Chicago, III.

Finansų Sekr. — O. Banienė, 853 N.
Hoyne Avė., Chicago, III.

Knygius — J. Vilis, 1511 N. Wood 
St., Chicago, III,

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

L. S.-D. Partijos Kon 
ferencija

Pirmoji diena — 28. XII.
Konferencijos dalyviai prade

da rinktis iš vakaro, - gruodžio 
27 d. Pirmieji atvyksta Pasva
lio apskr. organizacijų atstovai. 
Iš kitų kraštų atstovai atva
žiuoja rytiniais traukiniais.

Gruodžio 28 d. apie 9 vai. ry
to f/Vok. real. gimnazijos salę 
Vytauto prospekte, kur buvo 
paskirta posėdžiavimo vieta, 
grupėmis ir pavieniui renkasi 
organizacijų delegatai ir svečiai. 
Kol posėdis neprasidėjo, drau
giu atskirais būreliais šneku
čiuojasi. Yra -atvykusių, iš toli
mų Dzūkijos (net iš Merkinės) 
ir Žemaitijos vietų. Eina tarpu
savis susipažinimas. Čia pat ko
ridoriuj sukrauti krepšiukai — 
atkeliavusių darbininkų kuklus 
lagaminas. Susidomėjimas kon
ferencija didelis.

Vienas priešingos mums par
tijos žmogus bandė patekti kon- 
ferencijon kaipo užsienių spau
dos atstovas, bet veltui. Konfe
rencijos biuras registruoja at
stovų įgaliojimus ir išdavinėja 
korteles — liudymus. Konferen
cijos dalyviai pasipuošia raudo
nais ženkleliais. Drauge su sve
čiais prisirenka didoka gimna
zijos salė. Susirinkusiųjų tarpe 
daug nepažįstamų veidų —- tai 
nauji proletarinės kovos vadai 
vietose, kurie paskutiniais me
tais stojo po socialdemokratų 
vėliavos. Tarp senų darbininkų 
matosi jaunuolių ir moterų. 
Ūpas pakilęs.

10 vai. dr. Bielinis Centro Ko
miteto vardu atidaro konferen
ciją ir siūlo išrinkti prezidiu
mą.

Išrenkama dr. dr. Venslaus- 
kis, Bielskis ir Kromeris, sekre
toriais Galinis ir Bagdonas.

Dienotvarkė, pasiūlyta C. K- 
to, su mažais pakeitimais pri
imama.

Konferencijos darbams prasi
dėjus, salėn įeina Klaipėdos kra
što darbininkų atstovai dr. dr. 
Matzies, Pannars ir Scharfetter. 
Eina sveikinimai.

Socialdemokratinio jaunimo 
“žiežirbos” vardu konferenciją 
sveikina dr. Januškis, linkėda
mas vyresniųjų draugų kovoje 
geriausio pasisekimo, žemės 
Ūkio Darbininkų Prof. Sąjun
gos Centro Valdybos vardu dr. 
Daukšys nupasakoja savo atsto- 1 
vaujamos Sąjungos įsikūrimo 
aplinkybės ir pažymi, kad prof. 
sąjungų ir socialdemokratų ko
vos galutinas tikslas yra tas 
pats. . - ..

Tribūną užima klaipėdiškis 
draugas Matzies. Jis sutinkar 
mas ovacijomis. Jo sveikinimą 
vokiečių kalba pirmininkas iš
verčia lietuviškai. Antras drau
gas iŠ Klaipėdos Pannars svei
kina lietuvių kalba.

Klaipėdiškiai pareiškia padė
kos Kauno draugams už artimus 
ryšius su jais. Jie kalba vardu 
1500 organizuotų socialdemo
kratų ir 10,000 profesinių są
jungų narių. Klaipėdos miesto

Taryboj socialdemokratai turi 
iš 36 — 22 vietas. Darbininkų 
uždarbis Klaipėdos krašte nu
statytas tarifais ir darbininkas, 
prieš pasisamdydamas dirbti, 
išanksto žino, koks bus jo? atly
ginimas. Darbo apsauga nusta
tyta įstatymais ir plačiai išvy
styta. šįmet socialės apsaugos 
reikalams Klaipėdos krašte nu
matyta 3 milionai litų. Klaipė
dos kraštas yra pažengęs žy
miai pirmyn ir nori išlaikyti tai, 
kas iškovota. Autonomijos rei- 
kalavimjas nėra nacionalistinis’ 
reikalas. Socializmas reiškia ne 
tik darbininkų klasės išliuosa- 
vimą, bet ir tautų solidarumų. 
Vietos užteks visiems, tik kad 
visiems' butų patikrinta teisė 
gyventi. Musų reikalai, musų 
idealai yra tie patys.

Sveikinimai, ypač draugų 
klaipėdiškių, sutinkami karštu 
plojimu.

Eina pirmas darbų tvarkos 
punktas — pranešimas apie 
Centro Komiteto darbuotę, ku
rį daro dr. Kairys. Ilgoje kalbo
je pranešėjas duoda įvertinimą 
pergyvento momento nuo kon
ferencijos 1922 m. iki paskuti
niojo laiko, taip pat nupasako
ja pasiektus musų Partijos re
zultatus organizaciniame darbe. 
Per tą laiką partinių organiza
cijų skaičius išaugo dvigubai. 
Taip pat pasekmingai dirbama 
prof. darbininkų sąjungose; jos 
palaiko kontaktą su L. Š.-D. 
Partija.

Vyresniesiems draugams at
eina talkon jaunieji socialdemo
kratai, žiežirbininkai. Per rin
kimus į I Seimąi surinkta apie 
85,000 balsų, į II Seimą — jau 
apie 102,000 balsų. Tatai rodo, 
kad masių pritarimas musų Par
tijai auga. C. K. atstovas buvo 
pasiųstas Amerikon. Sueita į 
plačius santykius su užsienių 
socialistais. Partijos atstovas 
dalyvavo tarptautiniame socia
listų kongrese Hamburge.

Pranešimą apie S.-D. Frakci
jos darbuotę dalinai Steig; Sei
me, paskiau I ir II Seime daro 
dr. Bielinis. Pranešėjas apibu
dino Frakcijos nusistatymą 
svarbesniais klausimais. Nusi
statymas buvo toks, kokį dikta
vo darbininkų ir išviso darbo 
žmonių reikalai. Nė viena kita 
frakcija tokios pozicijos nega
lėjo užimti, kadangi joms dar
bininkų reikalai nerupi. Frakci
jos darbuotė apsireiškė įnešant 
pataisas prie patiektų įstatymų 
sumanymų, siūlant savo projek
tus ir iškeliant viešumon opiau
sius gyvenimo klausimus. Be to 
ant Frakcijos narių buvo uždė
tas sunkiausias organizacinis 
darbas žale Seimo.

Ilgas dr. Bielinio praneši
mas davė konferencijai gau
sios medžiagos.

Po pranešimų seka gyvos 
! sknsijos dėl centrinių Parti

jos organų darbuotės. Bendrai 
n . jo v®damaji linijai visi 

iri taria. Iškeliami tik kai ku- 
> smulkesnio pobūdžio klan
iniai • (taktika Seimo rinki

muose, negalėjimas aprėpti pa- 
idfljurio organizacinio darbo 

‘ ■ei lėšų ir žmonių stokos,

partinės literatūros trukumas, 
laikraščio turinys). Kai kurie 
draugai reiškia minties, kad 
Frakcijos iai mažiau kreip
tų dom į kasdieninį darbą 
Seime, bet daugiau dirbtų už 
Seimo sienų. Diskusijose daly
vauja dr. dr. Daukšys, šaulys 
(Skuodas), Markauskas, Pilkau
skas, Kedys (Mariampolė), Sa
kalauskas (Kaunas), Giedrys 
(Kybartų m.), Markelis, Pleč
kaitis, Kaknevičius (Liubavas), 
Jankauskas (Kybartų v.) Mar
cinkevičius (Suv. Kalvarija), 
Kasparas (šakiai), Venslauskis 
(Šiauliai), Purėnienė

1 vai. daroma pertrauka pie
tums iki 3 vai.

Po pertraukos baigiamos dis
kusijos dėl C. K. ir Frakcijos 
darbuotės. Rezoliucijai paruošti 
išrenkama komisija iŠ dr. dr. 
Pilkausko, šaulio, Sakalausko, 
Venslauskio ir Kasparo.

Klaipėdiškis draugas Pannars 
ima žodį atsisveikinimui. Kas
dieniniai darbai namie neleidžia 
Klaipėdos draugams liktis su 
mumis iki konferencijos galo ir 
jie turi vakariniu traukiniu iš
važiuoti. Dr. Pannars baigia at- 
sjxveikinimą karštu raginimu 
Sutartinai varyti darbą toliąu. 
Pirmininkaujantis dr. Venslau
skis pirma lietuviškai, paskiau 
vokiškai konferencijos vardu iš
reiškia brangiems svečiams par 
dėką už atsilankymą ir gerus 
linkėjimus. Konferencijai plo-* 
jant klaipėdiečiai apleidžia sa
lę.

Gautas pasveikinimas konfe
rencijai raštu* nuo žydų sociali
stų ir telegrama nuo 'Plungės 
organizacijos.

Po to seka dr. Markausko 
pranešimas apie Intemacionar 
lą. Pranešėjas nupiešia Interna
cionalo reikšmę, duoda žinių iš 
jo istorijos ir charakterizuoja 
Internacionalo stovį karo laiku 
ir po kaxo. Taktiniai skirtumai 
pažiūroje j karą ir revoliuciją 
suskaldė tarptautinę socialistų 
vienybę, bet prasidėjusi Euro
poje reakcija vertė įvairių šalių 
socialistus atstatyti tarptautinę 
vienybę, š. Ep. gegužės mėn. įvy
ko Hamburgo kongresas, kuria
me liko įkurtas Socialistinis 
Darbininkų Internacionalas. Ta
me pat kongrese buvo nustaty
ta platforma] svarbesniais tarp
tautiniais darbininkų klasės 
dausimais. Lietuvos Socialde
mokratų Partija turi garbės 
būti tarptautinės socialistų šei
mos nariu. Pranešėjo pasiūlyta 
rezoliuci/ja Internacionalo klau
simu priimama.

Konferencijos biuro vardu dr. 
’aplauskas daro pranešimą apie 
konferencijos sudėtį. Iš prane
šimo paaiškėjo, kad konferenci
joj dalyvauja sprendžiamuoju 
balsu 34 
rencijon 
vai.

Toliau 
ja apie profesines sąjungas ir 
jų santykius su Partija. Refe
rentas nupasakoja komunistą 
vedamą taktiką profesinėse są
jungose ir musų Partijos tuo 
klausimu nusistatymą, žinios 
gausiai iliustruojamos prakti
kos patirimais. Ilgokas praneši
mas su jumoristiniais pagrąži
nimais iškelia daug naujų min
čių.

Ginčai kalbamuoju klausimu 
delei vėlaus laiko pertraukiami. 
Šios dienos posėdis baigiamas 
8% vai. vak.

atstovai. Vėliau konte
atvyko dar 4 atsto-

dr. Plečkaitis referuo-

Antroji diena — 29. XII.
šiandien tęsiamos diskusijos 

dėl patiektų rezoliucijų profesi
nių sąjungų klausimu. Diskusi
jos išsivysto labai karštos. Jose 
dalyvauja dr. dr. Požėla, Mar
kelis, Kairys, Bielinis, Purėnie
nė. Yra pasiūlytos rezoliucijos 
dr. dr. Požėlos ir Bielinio. Pa
taisų‘prie jų siūlo dr. dr. Kai
rys ir Bielskis.

Dr. Markauskas siūlo išrink
ti suderinimui rezoliucijų ir 
joms pataisų tam tikrą komisi
ją. Siūlymas priimamas ir ko
misija išrenkama iš dr. dr. Bie
linio, Kairio, Galinio, PurSnie- 
nės ir Markausko.

Seka dr. Bielinio pranešimas 
apie savivaldybes. Pranešime 
nurodoma, kokiu būda partinės 
organizacijos turėtų dalyvauti

NAUJIENOS, Chicago, UI. )
■".1 

S. Nadsonas.

Pirmyn.
Pirmyn, užmiršk- vargų kankynę, 

Nenusileisk ugnies audroj, 
Kovok už tolimą aušrinę, 
Sužibusią nakties tamsoj. 
Kol stiprios rankos, siekie tolį, 
Tikėk skaisčiai ir ženk tolyn, 
Vardan šviesos ir mokslo, broli, 
Žibintą šviesų kicdk aukštyn! 
Teniiekina šviesos nešėjus, 
Beprasmiai (drabsto purvyne, 
Tesviedžia, pykčiu apseilėjus, 
Greit čiuptą akmenį minia; 
Nenutsipiink, dygliuotais eikie 

Takais ir sek žvaigždes tyras,
v Sutik ir krutinę įveikie 

Sunkias gyvenimo audras. 
Kelk miegančiu# linksmajai ‘žiniai, 
Nupuolusiems rankas ištiesk, 
Kilniais teisybės žodžiais miniai, 
Kaip saules spinduliais, tu šviesk.

Vertė ŽvaigžduMs.

JL

savivaldybių riniimuose ir ko- Purėnienė, Paplauskas ir kt. Kai 
kius reikalavimus Partijos at- kurių draugų sumanymas pakei- 
stovai privalo ginti savivaldy-’sti Partijos pavadinimą nerado- 
bes organuose. Ginčuose dėl 
pranešimo dalyvauja dr. dr. Glo
vackis (Raseiniai), Januškis, 
Plečkaitis, Sakalauskas, Sabai- 
tis (Pivašiūnai), šaulys, Taurin- 
skas (Mažeikiai), Purėnienė. 
Pranešėjo pasiūlyta rezoliucija 
su pataisomis priimama.

Dr. Bielskis referuoja apię 
darbininkų koperaciją. Praneši
mą liečiama koperacijos reikš
mė darbiu inkams, jos rųšys ir 
darbuotės pobūdis. Tuo klausi
mu išsitaria dr. dr. Kairys, Mar
kelis, Sabaitis, Galinis, Bielinis, 
Požėla ir šaulys. Referento re
zoliucija liko priimta su patai
somis.

Toliau eina Partijos statuto 
pakeitimo klausimas. Projektas 
buvo atspausdįptas “Socialde
mokrate” ir dabar svarstomas 
papunkčiui. šį . dienotvarkės 
punktą referuoja dr. Plečkaitis 
ir C. K. korreferentas dr. Bie
linis. Iškeliami klausimai apie 
Partijos pavadinimą, C. K. kom
petenciją, apie ifarių priėmimą 
ir pašalinimą, ame,pajamų pa
skirstymą,* ndrio7\bokesnio nu
statymą ir t, t. Ginčuose daly
vauja visa eilė draugų: Saka-' 
lauskas, Kedys, Galinis, Dauk
šys, Markelis, Pašilis ' (Mažei
kiai), Malinauskas, šaulys, Sa
kalauskas (Šiaulėnai), Požėla, 
Gučienė (Krinčinas), Kasparas,

konferencijos daugumoje prita
rimo. Seni socialdemokratai dar
bininkai griežtai stovėjo už tai,’ 
kad nėra reikalo pataikauti ne
susipratusiai miniai, o senasis 
Partijos pavadinimas yra užtek
tinai suprantamas ir brangus.

Konferencijos sveikinti atvy
ksta Socialistų Studentų Dr-jos 
atstovas dr. Kuzminskas. Į jo 
sveikinimą atsako dr. Bielinis.

Toliau dr. Bielinis referuoja 
apie Partijos finansus. Partijos 
ir laikraščio sąmata tvirtinar 
ma.

Amerikos drąugams konfe
rencija pareiškia padėkos tiž jų 
suteiktą Partijai materialinę 
paramą. . ,

Atatinkamos komisijos jau 
paruošė rezoliucijas dėl centra
linių Partijos organų darbuotės 
ir profesinių sąjungų santykių 
su Partija. Jos perskaitomos ir 
be ginčų priimamos. •

Kadangi šį pat vakarą kai 
kurie konferencijos dalyviai no
ri išvažinėti namo, nutarta pie
tums nesįskįi’styti, tik padary
ti mažą pertrauką. Prieš per
trauką nustatyta kandidatai j 
C. K-tą. Pertraukos laiku atlie
kami patys rinkimai slaptu bal
savimu.

Po pertraukos dr. Markaus
kas referuoja literatūros klau
simą. Po pranešimo tuo pat 
........................................ -................... ..

klausimu išsitaria dar dr. dr. 
Sakalauskas, Bielinis, Kedys, 
Kromeris ir Sabaitis. Priimta 
atatinkama rezoliucija.

Paskutinis dienotvarkės pun
ktas — sumanymai.

Dr. ‘Požėla iškelia klausima 
apie reikalingumą ruoštis prie 
Partijos suvažiavimo.

Dr. Kromeris kalba apie sun-1 
kią žemesniųjų tarnautojų gelž- 
kelininkų padėtį.

Dr. Sakalauskas stato klau
simą dėl galimumo socialdemo
kratams užijninėti administra
cines vietas įstaigose.

Dr. Sabaitis siūlo konferenci
jai išnešti protestą prieš Rusi
jos Jtomunistų žiaurumus ir per
sekiojimą socialdemokratų. Pa* 
siūlyta tuo klausimu rezoliucija 
priimta.

Buvo ir daugiau] sumany
mų, bet nepatiekiant svarsty
mui medžiagos.

Pranešamos pavardės išrin
ktų Centro Komiteto narių. 

Išrinktais pasirodė šie drau
gai: Bielinis, Galinis, Kairys, 
Markelis, Paplauskas, Purė- 

niene, Markauskas, Plečkaitis 
ir Daukšys.

- Konferencijos darbai baigti. 
Pirmininkas karštais žodžiais 
sveikina išrinktus C. K. na
rius ir vietos draugus, vyk
stančius atgal dirbti" atsako- 
njįingo darbo vardan socializ
mo. Visa konferencija triukš
mingai ploja. Salėj suaidėję 
darbininkiškos dainos, kovos 

dain. akordai. Momentas iš
kilmingas. ^Sujaudinti draugai 
(dar nesiskubina skirstytis.

Konferencija paliko stipraus, 
neišdildomo įspūdžio. Darbas 
ėjo smarkiu tempu, nes kon
ferencija buvo suvaržyta dvie
jų dienų laiku. Del laiko sto
kos kai kurie klausimai turė
jo būti iš dienotvarkės išim
ti. Konferencijos darbingumas 
daug prilclause nuo prezidiu

mo energijos ir sumanumo.
(“S. D.”) Sk.

FOLEI PILĖS SUTEIKIA 
PALENGVINIMĄ.

“Mano inkstai labai mane kankino 
ir kaipo pasekmė, aš jaučiausi labai 
parstai ir buvau nervuotas. Kartais 
nieko negalėjau dirbti. Kada pradė
jau vartoti FOLEY PILĖS aš visai 
pasveikau nuo nerviškumo”, rašo Ko- 
ra Jemingan. Potts Camp, Miss. 
FOLEY PILĖS yra diuretic stinvu- 
liantas dėl inkstų, pagelbsti sustip
rėti joms ir priduda joms daugiau 
veikmės. Pabandykite butelį 
dien. Galima gauti visur.

FOLEY AND CO., 
2835 Sheffield Avė., 

Chicago, III.

šlan-

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAšIUS 
8494 So. Halsted St.

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

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

..................... .  .......—........ W

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res.: 8114 W. 42 St. Phone Lafay
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nerišlioj 10-12 dieną.

Telephone Yards 1532BR. x iraus
Lietavia Gydytojas ir Chirurgas 

Ofise vai9 iki 12 pieta, 7 iki 8 v. 
9250 So. Halsted Chicago. UI.
r..........■■..III................. ■ . ........................................... ................................................nu ■m.

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.

h

DR. P. G. LUOMONS 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

. 6—9 vak. Ned. pagal sutarti.

DR. A, MONTVID
Lietuvis Gydytojus Ir Chirurgas 

25 □. Washingt<m St.

Valandoj: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kadžio 7718

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 7826
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Ava.
Tel. Prospect 1989 

Valandos pagal sutarti

*■*

Ganai 0257
Naktinis Tai. Canal 2118

m. r. Z. ZALATORIS
•YHTTOJA8 IR CRTRHRGAS

Valanda: 11 fkf < pa pfat, 
6 fld 9 vakaro

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

Kampas 18 ir Halsted St.
<!■■■■■■................... .. .1,1 .|,| i

Garsinkitės Naujienose

Telefonas Boulevard 7042 »

LIETUVIS DENTISTAS

arti gatvei
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

,19H So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Ava. 

8 iki i po pieta 
Tel. Lafayette *N8

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytoju ir Chirurgu 

MO B®. Babted St 
tymlevarri 7179 

Įtarti Tel. Fnlrfav M74 
CHICAGO, ILL.

Garsinkites Naujienose

..

______iTel. Blvd. 8188 
MH M. Woitkewica

BANIS 
AKtliERKA

Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pa* 
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
įypatišką prižiuri- 
•jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

HERZMAN^M
Gerai lietuviams Žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonati

8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—-10 A. M. ir po 8 vai. vak.

.....................................................     i i ■

DR. CHARLES SEGAL
» . Praktikuoja 16 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Ud 
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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die- 
ąą, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dienų.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų

, 1724 S. Loomis, kampas 18 ir Elne 
Island. Ofiso valandos nuo 2 11d 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

S— .....................   .11, III ■ M — ■ I MM ■■III I II

* *
TelefonasTelefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos: j
9 iki 12, 1 iki 3 dienų
ir 6:30 iki 9:80 vakaro I

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

Tol. Boulevard 1587

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47lk SU 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6
iki 8 vai. vak. Nerišliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENT1STAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 0 vak. kasdien 

nedilioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriiku, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų lirų 

Ofisas: 3835 So. Halsted SU Chicago. 
Valandos: 10—11 rytoj 2—8 po piist, 
7—8 vak. Nerišliomis 10—12 dienų, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chlcage

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:36 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0811

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
3149 So. Morgan SL, 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 flri 9 ' 

Telefonas Yards 0867

■i
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Publiahed Daily, axcept Sunday, by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaiti!

1789 South Halsted Street 
Chicago, 111. 

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ra tęs:
18.00 per year in Canada.
>7.00 per year outside of Chicago.
|8.00 per year in Chicago.

8c per copy.
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Ilininkai ir buvusieji caro ka
riuomenės oficieriai, kurių 
didelis skaičius įstojo į rau
donąją armiją per paskuti- 

I nius trejetą metų.
Sunku pasakyti, kiek tei

singos yra šitos žinios, bet 
jos išrodo panašios' tiesai. 
Viena, ne paslaptis, kad tar
pe bolševikų valdžios ir 
Trockio senai eina kova, ku
rioje žymi dalis armijos, 
ypač josios viršūnėse, laiko 
karo ministerio pusę. Ant
ra,vyra senai žinomas faktas, 
kad bolševikų armijoje »an-

SAVOTIŠKA LOGIKA

I

I dasi daug buvusiųjų caro ka- 
drore, 1789 So. Halited St., Chicago, 
Dl. — Telefonas] Rooievelt 8500.

Užsimokijimo kainai
Chicagoje — paltu:

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

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija  
Savaitei-------------------- 18c
Mėnesiui__ __ ______________ 75c

Buvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paitut

Metams__ _______
Pusei metų ______
Trims mėnesiams ..
Dviem mėnesiam ...
Vienam mėnesiui__________ - .75

Lietuvon Ir kitur uisianluoaa: ‘
( A t pi ginta )

Metams eeeseeėsesosseeeėteėfttfaeeeeestMeaae |8.00
Pusei metų ...... „.u__ _ 4.06
Trims mėnesiams ___  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Monoy

Orderiu, kartu su užsakymu.

4.00
2.00
1.50
.75

.... 1.7i 
„ 1.25

tas,

Darbininkų val
džios laimėjimas.

Anglijos Darbo Partijos 
valdžia jau pasiekė vieno 
stambaus laimėjimo savo už
sienių politikoje, priversda
ma Franciją atsisakyti nuo 
vadinamųjų “seperatistų” 
rėmimo Bavarijos provinci
joje, Palabinate.

Kuomet nuėjo niekais 
Francijos pastangos atplėšti 
nuo Vokietijos visą sritį, su
tveriant joje nepriklauso
mą nuo Berlino valdžią, tai 
Paryžius ėmė remti separa
tistus (atsimetimo nuo Vo
kietijos šalininkus) Palati- 

• nate, ir su jo pagelba įsikū
rė tenai “autonominė val
džia”.

* į

Vokietija daug kartų pro
testavo prieš tokį Francijos 
mėginimą sudraskyt jos te
ritoriją, bet ši iki šiol to ne- 
paisė.Dabar telegrama iš Pa 
ryžiaus praneša, kad Angli
jos atstovas, gavęs įsakymą 
iš ministerio pirmininko 
MacDonaldo, kreipėsi į 
Francijos valdžią ir pareika
lavo, kad ji paliautų kėlusi 
suirutę Vokietijos žemėje, ir 
p. Poincarė sutiko tą reika
lavimą išpildyti. ' • ?,

Tuo budu viena nesusipra
timo priežasčių tarpe Angli
jos ir Francijos tapo pašalin
ta. Energingai spausdamas 
Francijos valdžią; MacDo- 
naldas prispirs ją nusileisti 
ir kitais Europos politikos 
klausimais.

Sukilimo pavojus 
Rusijoje.

rininkų, kurie, žinoma, tik 
tykoja progos nusukti spran
dą raudoniemsiems diktato
riams. Šiandie jiems gali 
būt patogu susidėt su Troc
kio, ryto, kai Trockio opo
nentai bus nugalėti, jie žiū
rės, kad patį Trockį pakabi-, 
nūs po sausa šaka.

Svarbiausias dalykas te- 
čiaus, iš kurio galima spręs
ti, jogei augščiaus paminė
tieji pranešimai apie besi
rengiantį maištą Rusijoje 
g’ali būt teising-i,
kad šiandie* bolševikų žemė
je eina platus žmonių judėji
mas prieš valdžią. Sovietų 
vyriausybė daro ką galėda- 

I ma, kad pasaulis apie tai 
nepatirtų, vienok net oficia- 
linėje bolševikų spaudoje 
kartkartėmis minima darbi
ninkų streikai Petrograde ir 

Į Maskvoje; o nelegaliai lape
liai (kurių dabar Rusijoje 
platinasi labai daug) ir Ru
sijos socialistų laikraščiai, 
einantys užsieniuose, prane
ša apie streikus daugelyje 
kitų vietų ir apie darbininkų 
riaušes įvairiose kasyklose. 
Panašus judėjimas Rusijoje 
ėjo anąmet prieš pat Kronš- 
tadto sukilimą. Nebūtų nie
ko nuostabaus, jeigu toks ar
ba dar didesnis sukilimas į- 
vyktų ir dabar.

Visokie Maskvos “sendvi- 
čiais” maitinamieji agentė
liai, žinoma, sakys, kad gan
dai apie neramumus ir suki
limo pavojų matuškoje Rusi
joje esą piktas “kontr-rev(^ 
liucionierių prasimanymas*; 
bet jeigu tenai viskas yra 
geriausioje'tvarkoje, tai ko
dėl bolševikų valdžia neduo
da žmonėms laisvai rašyti 
ir kalbėti apie tai, kas deda
si Rusijoje, ir kodėl ji įsilei
džia tiktai tokius užsienių 
korespondentus, kurie pasi
žada nesiuntinėti jokių ži
nių be cenzūros pritarimo?

Kuomet bolševikai laiko 
Rusiją, kaip tamsiam maiše 
užrištą, tai tenka manytu 
kad tenai dedasi dalykai, ku
rie dienos šviesos nepaken
čia. Visai netikėtai tenai 
gali įvykti perversmas, po 
kurio valdžia atsidurtų ka
žin kieno rankose.

Kadangi bolševikai su
triuškino demokratiją, tai jų 
įpėdinis veikiausia butų 
koks nors kariuomenės ge
nerolas.

Londone gauta žinia iš Ry
gos, kad Rusijos armija ke
lia maištą prieš valdžią ir 
rengiasi maršuoti į Maskvą. 
Bolševikų valdžia žinanti 
apie tą pavojų, todėl ji sku
biai traukianti prie Maskvos 
ištikimas jai kariuomenės 
dalis, susidedančias daugiau
sia iš totorių ir kitokių mon
golų tautų.

Maištininkai esą karo mi- 
pisterio, Leono Trockio, ša-

Sniegas sustabdė susisie
kimą.

Užvakar ne vienas Chicagos 
piliečių turėjo plukšti per snie
gą į darbo vietą. Del didelės 
pūgos įgatvekariai kai kurio
mis gatvėmis visiškai negalė
jo eiti. Su traukiniais irgi bu
vo ta pati bėda: jie ant kelių 
valandų susivėlino, o kai ku
rie visiškai negalėjo eiti.

Po to, . kai Anglijos socialistų 
valdžia pripažino sovietų Rusi
ją, tai “Laisvė” ėmė vadinti 
MacDonaldą jau nebe “svolo- 
čiu”, bet “veidmainiu”.

“Jis turėjo tatai padaryti”, 
sako Brooklyįno šlamštelis, 
“nes to reikalavo Anglijos 
liaudis. Jau būdamas vald
žioje jis vis dar vilkino, stup- 
Jiojo.(? “N.” Red.), zuikiškai 
drebėjo, klausėsi ištempęs 
ausis, ką sako liaudis iš vie
nos pusės ir kapitalo karaliai 
iš kitos.”
O prieš MacDonaldą, girdi, 

tuo tarpu kilo baisi protestų au
dra skersai ir išilgai visą kraš-l

“Pagalimus jis turėjo pasi
duoti. Juk vyriausias punktas 
Darbo Partijos tarptautinės 
platformos pastaruosiuose 
rinkimuose, tai buvo žadėji
mas pripažinti Rusiją.”
Na, ar tai ne aiški MacDonal- 

do veidmainybė? Prieš rinkimus 
jisai žadėjo pripažinti Rusiją, 
ir kaip ‘tik jį i3x*ixxko į r>£Krla.- 
mentą ir paskyrė vyriausiuoju, 
nrinisteriu, tai jisai ėmė bėgiu 
vienos savaitės ir pripažino Ru- 
siją!

Kas kita, jeigu jisai butų par 
sielgęs taip, kaip bolševikai pa
sielgė, sakysime, Steigiamojo 
Seimo klausime. Kovodami prieš 
Kerenskio valdžią, jie žadėjo 
sušaukti Steigiamąjį Seimą, ku
rį Kerenskis, girdi, tyčia atidė
lioja; bet kuomet valdžia pate
ko i bolševikų rankas, tai jie 
pradžioje mėgino sutrukdyti j 
Steigiamojo Seimo rinkimus; oi 
paskui, rinkimams praėjus ir 
pasirodžius, kad tik mažuma at
stovų pritaria bolševikams, jie 
pasiuntė į Steigiamąjį Seimą 
ginkluotus matrosus ir išvaikė 
jįl '.

Panašiai reikėjo pasielvti ir 
MacDonaldui: esant opozicijoje 
reikėjo žadėti vienaip, o pate
kus į valdžią padaryti visai prie
šingai. Tuomet jisai butų pasi- Į 
rodęs kaipo teisingas vyras, 
ne veidmainis.

O

KŪMUTĖS LIEŽUVIS.

“Vienybė” pasakoja apie arti
stą Babravičių, atvykusį iš Chi
cagos į New Yorką. Iš pasikal
bėjimo su juo ji įgijusi tokią 
nuomonę:

“Apgailėtinas vienas daik
tas — tai jo pirmesnis nuva
žiavimas Chicagon. Apie tai ir 
jisai pats dabar labai susiner- 
vavęs ir suerzintas. Ypač ji
sai neužganėdintas su jo iš
leistuvėmis, kurios vietos 
laikraščių (“Naujienų”) bu
vo neteisingai ir su tulže ap
rašytos. Tuomi įsižeistų kiek
vienas žmogus, bet tokio kar
što temperamento artistui, 
kaip p. Babravičiui, pasirodė 
tiesiog asmens niekinimu. 
Kas skaitė tą ‘Naujienų’ . ap
rašymą, tas su Babravičium 
turi sutikti, kad pas mus pir- i 
miausiai į žmogų žiūrima,! 
kaipo į savo partijos šalininką I 
ar jai svetimą”.

i 
šita “Vienybės” pasaka skam

ba, kaip kokios liežuvninkėš-ku- 
mutės plepalai. ♦

“Naujienos”, girdi, apsiėju
sios partyviškai su p. Babravi
čium, ir jo atvažiavimas Chica
gon esą apgailėtinas ! Bet argi 
ne “Naujienos” daugiaus rū
pinosi p. Babravičiaus koncer
nais ir ar ne ačiū savo atsilan
kymui Chicagoje p. Babravičius 
pagarsėjo visoje Amerikoje? Ar| 
ne iš Chicagos jisai gavo lėšų 
važiuoti Italijon toliaus mokin
tis? *

Mes nenorime tikėti, kad p. 
Babravičius ištiesų butų tą pa- 
pasakojęs “Vienybės” redakto
riui, ką pastarasis parašė savo 
laikraštyje. “Vienybė” dįažnai 
apie Chicagą ir ypač apie “Nau
jienas” nušneka nei šį, nei tą. 
Dabar ji, pavyzdžiui, sako, kad*
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“Naujienų” aprašymas p. Bab
ravičiaus išleistuvių buvęs “su 
tulže”, — kuomet tame aprašy
me nėra nieko daugiaus, kaip 
tik pažymėjimas to juokingo at
sitikimo, kad žmonės, norėju
sieji palydėt artistą, per kieno 
tai klaidą nuvažiavo ne į tą sto
tį, iŠ kurios ėjo traukinys. Jeigu 
šitoks mažmožis galėtų įžeisti

p. Babravičių, tai mes butume 
labai prastos nuomonės apie jį.

Mes pripažįstame artistui tei
sę turėt tam tikrų “fanaberijų”, 
Kurios paprastiems žmonėms ne 
tiktų. Bet jeigu “Vienybė” 
mano, kad ji to artisto vardu 
gali spjaudyti j akis įstaigoms 
ir asmenims, kurie jam vien tik 
gera darė, tai ji labai klysta.

korespondencijos
Collinsville, III.

Kaip
gaudinėja ALDLD narius.

komunistų “vadai” ap-

! Jau tiesiai daros nebepaken
čiama, kaip “Laisvės” parapi- 
jonai, vadinami komunistai, 
arba jų “lyderiai” apgaujdinėja 
darbininku^ kurie priklauso 
prie ALDLD. Štai kas dabar 
atsitiko ALDLD 13-ame Ap- 

I skrity, kuriame priklauso ir 
musų 26 kuopa CoNinsvillSj. 
Komunistams sumanius leisti 
anglų kalba savo dienraštį 

(“Daily Workel” ir “Laisvei” 
agituoti už jį, trys mūsiškių 
vietos ‘‘rmokhiciomerįu” su- 

I įminė pasižymėti. Jie menino 
pardavinėti to dienraščio Šerų 
darbininkams, bet kad tie “re
voliucionieriai” visai nebetiki 
įtakos, tai Šerų niekam nega
lėjo įsiūlyti, *Bet j fe nori vis 
tik pasirodyti — kam gi butų 

[“lyderiai”! Ir ve ką jie padaro. 
Niekam nieko nesakę, nepasi-. 
klausę nė ALDlLD 26-tos kuo
pos, nė 13-to apskričio jie ima 
ir viso apskričio vardu nuper
ka jam ^dešimtį “Daily Wor- 
ker” Šerų... Ar ife didvyriai?!

ALDLD n Ariu susirinkime
dėl to kilo lermas. Net geriau- 
•si jų. draugai ėmė tuos “revo
liucionierius” barti dėl tokio 
savavališko clgimoš,
aitriau išmetinėjo jiems, kaip 
jie galėję tatai daryti be 13-to 
Apskričio narių žinios ir prita 
rimo. Bet “didvyrių” akys du
rnų nebijo: jie rėkia atgal. Gir
di, jei bulume atsiklausę 13-to 
apskričio, tai gal nė vieno Šero 
apskritys nebūtų turėjęs, ne
būtų pirkęs, o dabar, gir|di, ap
skritys turi jaė‘ ^dešimt Šerų, ir 
pabaigta, ar jus rėksite ar ne
rėksite.

Tai matote, draugai ALDLD 
(nariai, kas pas mus dedasi, 
kaip musų diktatoriški mekle- 

Į riai su inu’mis elgiasi, kaip jie 
savavaliai! ja!

Mes priklausome prie A. L. 
D. L. D. ir mokame pinigus ge
roms knygoms leisti, apšvietę 
darbininkuose skleisti, o musų 
“kapitonai*’ savavališkai visų 
musų Vardu sunaudoja pini
gus, kur jie nori, perka Šerus, 
apie 
me.

Aš 
daug
šitą dalyką, 
kaip įBrooklyno “Laisve, 
giai ir 
“kapitonai” buriavo priešingi 
visokiems šėrų pirkimams, na, 
o savo kromelis tai mat geras, 
savo kromelio šorus tai reikia 
pirkti kad ir suktu budu, drau
gijos pinigais be draugijos na
rių žinios. Dar Daily Worker 
buvo negimęs, o jau jie gyrė, 
kad buts labai geras, tikras dar
bininkiškas laikraštis, kurį rei
kią remti; dabar tas laikraštis 
gimė ir tie, kur angliškai pa
skaitome, matome, kad tai tik 
komunistiškos politikos vari
nėtoj as, o rimto darbo ir dar
bininkiškų unijų griovėjas. Ar
gi mes į ALOLp priklausome 
tam, kad komunistai ir Mask
vos garbintojai galėtų musų 
reidais, naudotis, o mus už no
sies vedžioti? Mes mat negali
me žinot nię savo žodžio tart 
net tokiame svarbiame klausi- 

visai

kuTiuos mes nei nežino

gal nebūčiau kreipęs tiek 
ALDLD narių domės į 

bet mes žinome, 
ly

tie trys Codlinsvi'l'les

rite kaip pirkimas į-šėrų 
mums svetimo laikraščio.

Musų organas “Laisve” sa
ko, kad mutsų ALDLD turi 
6000 narių, taigi iries sumoka
me didelę sumą pinigų, bet 
tuos pinigus išaikvoija kaip tin
kami musų gudrus politikie-

Ketvirtadienis, Vas. 7, 1924
karta neturi eiti į priešingas 
puses ir niekad nesusitikti. Jas 
privalom vienyti.

Hari, Mieli.
M. V.

(Lietuvių ūkininkų kolonija)

riai, “vadovai.” Ar gi dyvai, 
kad nebuvo pinigų nė 1923 me
tais išleisti knygai “Karalius 
Anglis” — mat pinigai reikia 
kam kitam sudoroti.

Aš buvau ALDILD narys per 
keletą metų kitur gyvendamas 
ir dabar per dvejus metus bu
vau 23-čios kuopos narys. Man 
rūpėjo apšvieta ir rupi, tik įl- 
giaus tokios musų jkomumsti- 
nių politikierių sauvalios ne
begaliu pakęsti ir ateito protes
tuoju. -—ALDLD 26 kp. narys.

š. m. vasario 3 dieną Lietu
vių Ūkininkų Susivienijimas lai
kė savo susirinkimą pas uk. K. 
Vasiliauską. Nors diena btivo 
šalta ir sniegas snigo, bet susi- 
rinkimah atvyko nemaža narių, 
ir dar vienos kitas naujų įsira
šyti į Susivienijimą. Padaugė
jus narių skaičiui, gal organiza
cija galės daugiau ką nuvenikti 
negu iki šiol, žmonės atvažiavę

iš Chicagos pasiperka ukes, o 
Chica&os žmonės veiklesni, ne
tingi pasidarbuoti. Apsvarsčius 
L. U. S. reikalus K. Vasiliauskas 
perskaitė gautą iš p. M. Paltana
vičiaus (iš Worch'ester, Mass.) 
laišką, kuriame jis prašo paagi
tuoti už jo laikraštį “Amerikos 
Lietuvį”, kad gavus jam keletą 
skaitytojų. Bet L. U. Susivie
nijimas nelabai patenkintas p. 
Paltanavičium dėl to, kaip jis 
pasielgė su duota jam atspaus
dint L. U. S. konstitucija, ir na- 
riai visai atsisakė jo laikraštį 
remti. Lietuvių laikraščių čia 
pareina daugiausia “Naujienos”, 
kurias beveik kiekvienuos na
muos skaito, be to pareina dar 
keli egz. Keleivio ir Laisvės.

—P. Karneckas.

Gyvybes Malūnas
Sekant W. Ostwaldu parašė Dr. A. Garmus

(Tęsinys)

Pittsburgh, Pa.
Senoji ir jaunoji karta.

, Kuomet užgirdau, jog luietu- 
vos Sūnų Draugija nutarė už
daryti duris lietuvių mokyklai, 
kurioj mokinosi arti 150 vailų 
tėvų kalbos ir praeities, man 
prisiminė vienas Turgenevo ro
manas,, kur jis aprašo skirtumą 
tarp senosios ir jaunosios kar
tos. Jeigu Turgenevas butų gy
venęs iki šiam laikui ir apsilan
kęs Pittsburghan, jis būt sura
dęs puikios medžiagos savo min
čių pilnam išvystymui. Skirtu
mas tarp tų dviejų kartų yra 
begalo didelis. Tėvai gyvena pri
silaikydami dar senų papročių ir 
dvasios, tuo tarpu kaip jų vai
kai plaukia visai į kitą pusę 

kiti dar naujos laimės ir nuotikių bejie
škodami. Kodėl taip yra, tegul 
kiekvienas sau suranda atsaky
mą. Vieni aiškina tuo, kad vai
kai tapdami mokytesni daugiau 
įgauna gudrybės ir ką čia jiems 
bežiūrėti į neapšviestus tėvus! 
“Mes kvaili,” — .sako ne viena 
motina, “bet tegul musų vaikai 
būna išmintingi.” Toji išmintis 
susideda iš žvairavimo į savo 
gimdytojus ir sarmatijimosi jų. 
Bet dažnai dalykas tuo nepasi
baigia. Kiek tėvų ir motinų ži
lam amžy apverkia ir apgaili 
savo vaikų kaž kur paklydusių 
pasauly. Ir vėl aš paklausiu, ka
me priežastis? Ar ikai kalti? 
Sunku juos kaltinti, n jie yra 
tokie, kokiais mes ^aplinkybės 

 

išauklėjam: Atsakomybė krinta 
dalinai ant gyvenimo sąlygų; 
dalinai ant mokyklų ir dalinai 
ant tėvų, šie trys dalykai atšal
do meilę ir iškelia tvorą tarp 
tėvo ir sunaus. Jeigu vaikas nu
sikratęs tėvų dvasios rastų lai
mės svetur, mes jam nepavy- 
dėtume; jeigu jis atsisveikinęs 
SU tėvų namais užeis ką nors 
g-eresnio, mes jį palaimintume. 
Bet, nelaimei, tas retai atsitin
ka ir laimė retai tepagaunama. 
Tiktai tuomet, kai vienas ger
bia ir myli savo tėvus, kai jo 
motinos žodžiai pasiekia jo šir
dį, kai jis pažįsta tėvų kalbą, 
praeitį, pasakas ir dainas, jis 
suranda dalį gyvenimo laimės. 
Jeigu čia vaiką sutinka nepasi
sekimas, tai, dar sykį pakarto
ju, ne jo kaltė. Lietuvių nioky- 
kla, pradedama savo darbą, tu
rėjo tą viską omeny. Ir kiek ga
lima spręsti, jos prakaitavimas 
nenuėjo niekais. Keli pasiekti 
rezultatai yra pakankamas įro
dymas, jog žymi dalis užsibrėž
to tikslo butų galima buvę pa
siekti, jei ne tam tikros kliū
tys. Lietuviai, matomai, yra 
pratę kenkti patys sali. Uždary
mas mokyklos Pittsburghe yra 
smūgis pačiai idėjai. Kovojant 
sų visokiomis išorinėmis aplin
kybėmis, tenka kovoti dar ir r su 
tais žmonėmis, kurių labui esi 
pasišventęs darbuoties. Aš ne
noriu niekam sakyti pamokslo 
arba išmetinėti. Mano užduotys 
čia 
gas prie darbo, prie kultūrinio 
darbo. Senoji ir jaunoji musų

pakviesti geresnes pajė-

Viens svarbiausių gyvulių 
skirtumų nuo augmenų, tai gy
vulių judėjimas. Paprastai, nors 
ir nevisai teisingai, gyvn vadi
na vien tik judančius gyvulius, 
galinčius permainyti vietą. Toks 
gyvulių judėjimus yra. būtinas : 
vieni gyvuliai judant sau mai
stą suranda, kiti išsigelbsti nuo 
priešų užpuolimo. Perlekiantys 
paukščiai taip išsigelbsti nuo 
šaltos žiemos: jie perlekia į šil
tas vietas rudenį ir sugrįšta, pa
vasario sulaukę, atgal. Tečiaus 
iš kur gauna perlekiantys paukš
čiai tiek daug energijos? Juk 
tokie paukščiai lekia kitą syk po 
kelias dešimtis tūkstančių vior- 
stų. Nesunku atsakyti, žinant 
chemiškos energijos ypatybes. 
Paukščiai išlekia riebi, atsiga
vę, o parlekia naujon vieton lie
si, visai suvargę. Kur dingsta 
paukščių mėsos? Jos pranyksta 
kelionėj. Ačiū savo mėsoms, 
paukščiai galėjo atlikti tokią 
kelionę. Paukščių mėsos atsi
randa tik, kuomet paukščiai 
daug lesa. Kitaip sakant, paukš
čių mėsos yra chemiškai persi
keitęs maistas, šisai maistas 
mėsos pavidale ir yra chemiškos 
energijos sandėlis. Tokiu ener
gijos sandėliu paukščiai, lėkda
mi rudenį ir pavasarį iš vienos 
šalies į kitą, ir naudojasi. Pake
liui paukščiai lesa labai mažai, 
todėl priseina lėkti tik su pa- 
gelba chemiškos kūno energijos. 
Chemiškoji kūno energija iš da
lies persikeičia į šilumą, iš da
lies gi į mechaniškąjį raumenų 
darbą: lėkimą.

Tas pats gulima pasakyti ir 
apie miegančius žiemą gyvulius. 
Panašiai yra ir su badaujan
čiais arba sunkiai sergančiais, 
žiemą miegantieji gyvuliai už
miega riebiais, atbunda visai lie
sais. Kur dingo kūno taukai? 
Jie nors ir pamažu, be ugnies, 
sudegė. Badaujančio ir sergan
čio kūnas maitinasi sukrauta 
taukuose ir raumenyse energi
ja, todėl toks kūnas ir lieseja: 
jo chemiškoji energija persikei
čia į šilumos ir judėjime ener
giją.

Bet, kodėl augmenys nesi- 
maitina stačiai saulės šviesos 
spinduliais? Iš dalies į tą klau
simą jau buvo atsakyta. Vie
nok reik čion šis-tas dar pridė
ti. Nereikia užmiršti, kad pėr 
24 valandas esti dięna ir nak
tis, per metus — žiema ir va
sara, rūduo ir pavasaris. Nak
timis it žiemą augmenys nega- 
i be saulės šviesos energijos su

skaldyti angliarukščio į degį ir 
anglį. Be anglio aUgmuo pasi
liktų be maisto. Todėl augme
nys, neturėdami atsargoje mai
sto, turėtų badu pastipti, švie
čiant saulės spinduliams, aug
muo pasidaro maisto ne tik tai 
valandai, bet didesnę maisto da
lį augmuo sukrauna atsargon. 
Toksai maisto sandėlis kaip tik 
ir yra reikalingas augmenims, 
kuomet saulės šviesos nėra. 
Tuomet augmuo maitinasi mai
stu iš savo sandelio ir 'kvėpuo
ja, vietoje angliarukšties, degiu, 
it gyvulys, žinoma, maisto san
dėlis yra būtinai reikalingas ir 
augmenų sėkloms. Sėklos yra

augmens įpėdiniai. Augmuo rū
pinasi nauja karta. Ačiū tokiam 
augmenų sutaisymui, gali gy
venti gyvuliai ir žmogus.

Augmenys išnaudojo maisto 
padarymui . labai mažą saulės 
šviesos (energijos) <3a.lį. Mok
slininkai išskaitliuoja, kad iš, 

100 spindulių augmuo išnaudo
ja tik 1 spindulį, kiti 99 spin
duliai pavirsta j šilumą, pereina 
į žemę it, abelnai sakant, pasi
lieka augmenų neišnaudoti.

Ne sykį buvo keliamas klau
simas, kas bus su žmonija atei
tyj? Gyvuliai ir žmonės daugi
nasi nesulygynamai daug grei
čiau, negu augmenys — jų mai
stas. Kitaip sakant, žmonija ga
li atsidurti be jnaisot. Toks bi
jojimas pasirodo visai tuščias. 
Naudingų žmonijai augmenų 
augimas gali pasididinti įvedus 
pagerintą ūkininkavimą. Page
rintų javų yra didesnė branda. 
Laukų ir pievų našumas pasidi
dina. Dirbtiniai mėšlai, daug- 
laukis ūkis, geresnės apdirbimo 
mašinos daug jau naudos pada
rė, ateityj dar daugiaus pada
rys. Javų derėjimas pagerinto
se dirvose pasididino daugiaus,' 
negu 2—3 sykius. Taip, sakysi
me, cukrinių burokėlių našumas 
pasididino taip: pirmiaus iš 100 
svarų atmieštų burokėlių gau
davo tik 5-J-6 svarus cukrinio 
miešimo, dabar iš pagerintos 
burokėlių veislės gauna 2—3 
syk daugiaus, negu 
tik juk pradžia!

Toliaus. Manoma, 
tinių miškų plotis
sumažinti, jų vietoj bus apdir
bamos dirvos. Daugelyj vietų 
taip jau ir atsitiko. Miškai la
biausiai buvo iki šiol reikalin
gi namams statyti ir kurui. Da
bar, kūrena daugiaus akmeni
nėmis anglimis, namus stato iš 
akmens arba net ir iš geležies. 
Be almėjo dirbamųjų dirvų plo
tis padidės. Pavyzdžiai taip: 
šiaurinėj Afrikoj (Morokko) 
ir kitose vietose įvedus padirb- 
tinus šulinius “Artezijano šuli
niai” atsirado naujos dirvos; iš 
tyrlaukių pasidarė oazisai (tyr
laukiuose medžiais apaugusios 
vietos su visuomet esančiu van
deniu). Atsiranda vanduo, sau
lės šviesos pakaktinai, atsiran
da ir naudingi žmogui augme
nys. Taip žmogaus protas pa
daro iš tyrlaukių sodnus, nau
dingas sau. vietas.

žinoma, perdaug didelė viltis 
neturi mus apsvaiginti. Augme
nų branda ir jų našumas, pasie
kę žinomą laipsnį, sustoja to
liaus didinęsi. Taip pat negali
ma išnaikinti miškų; jie juk, 
reikalingr drėgnumo išlaikymui. 
Tyrlaukius pasiseka paversti į 
sodnus (į oazisus) labai ir la
bai sunkiai, žodžiu, žmogaus 
protas, kad ir daug pergali pin
klių, vienok sutinka ribą, per 
kurią negali dar pereiti.

! (Bus daugiau)

pirma. Tai

buk dabar- 
galima bus

Biznis einąs geryn.
|La Sajlle viešbutyj pirkliai 

laiko konvenciją. Konvencijoj 
dominuoja ta mintis, jog šiais 
metais biznis žymiai pasitaisy
siąs. ?



Smulkios Žinios

Lietuvi! Rateliuose ratile

nuo

Rojus buvęs Mongolijoj

TURPENTINE
Prašalina persišaldymą

Klauskite pa$ aptiekoriaus.

teisine

laikys pamaldas.Sinagogoj!

'MM

Cornetr

ištesėti

Prancūziškas Daktaras

CENTU
ENA Phone Boulevard 7589

Visoje Musų Krautuvėj

Ateikit ir Naudokitės Prog

THE HdVSE o/ 
.GREATER VALUES

Linksminosi Adomo ir 
Jievos drabužiuose.

Mart, Texas. — 
a E. Pinkhanv’s

mokinama 
oratori

ni atttSjp 
atsieina tl 
a prieik

Severa’s 
Cough Balsam

TIESI 
KELIONE

Biuras 4348 Archer Avė.«**

Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki
Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

Valandos 2:30 iki 5
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

visam kunui 
rašo-

Kliubas atidarys mokyklą ir 
mokins istoriją, sociologiją, 
oratoriją, retoriką ir kitus 
dalykus. Kursus ves gabiausi 
istorijos ir socializmo mokslo 
žinovai. — Chicagos protau
jantys darbininkai (kės) pa
sitiks tą žinią su dideliu entu
ziazmu ir skaitlingai lankys 
mokyklos kursus.

laski svet., Ashland Avė. prie 
18 gat.

vienam mus
das yra paskirtas prašalinti 
mus kvėpavimus, 
paroayzmus.

Tas dykai pasiūlymas ,_ ____ _.
kad nepraleidus bent vieną dieną. Rašyki, 
te tuojaus ir pradėkite 
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą. 
Darykime tai šiandien — jums nereikli 
mokėti nei už pašto ženkleli.

Socialisty Apšvietos kliu 
bas jau susitvėrė

Užvakar pasinaudodamas pu*- 
ga piktadaris išmušė T. N. Don- 
nelly & Co. gražnų krautuvės 
(36 N. Dearborn St.) langą ir 
pasiėmęs $6,000 vertės deiman
tinių daiktų paspruko Jį?

mokyklą, kur bus 
istorijos, sociologijos, 
jcs, retorikos ir kitų reikalingų 
dalykų, kas suteiks jos lankyto
jams progos geriaus pažinti dar
bininkų klasės reikalus ir pasek- 
mingiaus kovoti už geresnį ir 
laimingesnį rytojų. Atidary
mas mokyklos įvyks vasario 7 
dieną, 7:30 vai. vakare Ray-

liekanų, sako 
lopšis buvo n< 
o Mongoliją.

Liepė išsikraustyti 
nusižudė.

Severas Kalendorius 1924

metams yra priduotas visur aptie- 
koriams dovanai, arba rašyk tiesiog 
pas mus.

ir kosulys turi būti sustabdyti urnai 
kad prašalinti svarbus susikrovi
mus ligų. Imti

(Skelbtos Mstynės penktadie
ny Meldažio svet., J. Bancevi- 
čiaus puWm. Demetrai, yra 
atidėtos ant toliau, nes Wm. 
Demetrai apleidžia Chicagą.

Nusišovė prie graboriaus 
durų.

Sergančią Moterį 
Padarė Linksmi?

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvi* Akiu S neria Hutas

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Ateinantį pirmadienį bus di
delės ristynės dėl lietuvių 
čampionato Meldažio svet. »

ANCHOR COAL GOMPANY
420 West 29th St., Chicago, III 

Phone Boulevard 1323

Karolis Požėla šį vakarą ritasi 
su lenl^u. Taipgi milžinas 
Garkavvienko rita du.

Pastangomis LSS. VIII rajo
no, LDLD. ir LSJ Lygos tapo 
sutvertas Socialistų Apšvietos 
Kliubas. Jis tai ' ir atidarys

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

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydąu staigias ii 
chronines ligas NAPRAPATI 
JOS būda be vaistų, b( 

operacijų
4647 So. Halsted St.,

1 Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak. 
Tel. Boulevard 4774

Palengvins akių įtempimą, Kurte 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivąs akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę." Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Chicagos sinagogos nutarė 
laikyti pamaldas dėlei Wilsono 
mirties.

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai
kykite po ranka ypatingai žiemą,

Kaina 26 ir 60c.

PRITAIKOMI AKINIAI
FRANKLIN O. CARTER, M. D.

25 metai prie State gatves
120 Sp. State St., Chicago, III.
Vai. nuo 9 iki 5, Nedėlioj 10 iki 12

Šimtai Reikalingų Žieminių
Dalykų Yry Pasiūloma

arbios ristynės, kuriose 
lenku 

Milvvaukee; Al.
265 sv. inilži- 

Antani? Ačiū ir 
priešą, kuris už- 

Apart

APTIEKORIAI PATARIA 
VARTOTI FpLEY.

“Mano aptiekorius, Mr. John Gar 
della, patarė man vartoti jūsų 
FOLEY HONEY AND TAR COMP
OUND nuo kosulio ir persišaldymo, 
ir aš vartoju jas per 10 metų ir reko
menduoju jas’, rašo Mrs. Angelina 
Canali, 37 Parkgurst St., Milford, 
Mass. FOLEY’S HONEY ANT TAR 
COMPOUND yra maloni ir lengva 
vaitoti, greitai prašalina prasišaldyr 
mą ir kosėjimą. Neturi savyje opia- 
tes. Neimkite panašiai padarytų to
kių gyduolių. Galima gauti visur.

FOLEY AND CO., 
2835 Sheffield Avė., 

Chicago, III.

Roy Chapman Andrew^' ku
ris tyrinėjo Aziją ir surinko 
daug įdomių 
kad žmonijos 
Mesopotamija,

RYTOJ
Petnyčioį, Vasario 8 d., 1924

■■ Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas 11- 
Sas: Nervų, Vidurių, Paralyžių, 

eumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

Valandos: 1 iki 8 vakare.
. Nedaliom 9—12 iŠ ryto.

Phone Yarrfs 4951

Apiplėšė didmiesčio graž 
nų krautuvę.

“Ever-Glo” Anglys
Vidutinė kaina minkštos anglys kurios dega su di
deliu karščiu.
Pabandykite jas
Mes taipgi pardavinėjame augštos rųšies tikras tre
čios gyslos \ ; t ;

Pocahontas Anglys
Kuomet jus pirksite nuo musų anglis jus gausite pil-. 
ną svarumą ir greitą dastatymą. »

ali kiekvienas
;ad nei vienas nereiks

40 AKIŲ 
EXPERTAS 
Kreivos akjs ištaiso- 
mos daugeliui tik 
v’en3 atsilan- Bak kius. Be klorofor-

ircos, 1,000 išgydytų ant rekordo. 
Ateikite ir gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuns specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme

Akių, Ausų, Nosies ir < 
Gerkles ligas

mond Chapel svetainėje, 816 
West 31 St.

Taigi, Chicagos darbininkų 
klasė,jau turi taip senai lau
kiamą ir labai reikalingą apšvie
tos įstaigą. Be abejonės, jie mo
kės apkainuoti šitos įstaigos 
naudingumą lankydami skaitliu-

Greatest Department Store
—... .... - m'lT- i--*-*'-

Prašalinkit tą prasišaldymą GREI
TAI! Nečiaudėkit — nčvaigščiokit 
su suspausta krutinę arba su kosu
liu kuris kenkia jūsų 
Turpo, Turpentine Oitmentas 
liną persišaldymą magišku budu. Jis 
įsigeria giliai ir tuojau prašalina 
persišaldymą!

Mokslas sako, kad niekas taip ne- 
pagelbsti kaip terpentinas. Naujas 
išradimas, Turpo sujungia visus ter
pentino misteriškas spėkas su kitais 
visais gydančiais dalykais. Turpo 
veikia labai greitai ir pasekmingai, 
kuomet yra įtrinamą į krutinę ai 
gerklę, net tuojau galimu pastebėti 
krutinės kilnojimusi.

Turpo prašalina reumatizmo skau
smus tuojau iš jūsų systemos! Taip
gi greitai prašalina šaltį; skaudamą 
gerklę ir krupą. Sustabdo bronchitį, 
lumbago, neuralgiją ir katarą. Nuo 
to nebus pūslių arba nudegimų.

PRAŠALINKIT PRASIŠALDIMĄ 
GREITAI su Turpo — Turnentine 
Ointmentas, kuris turi kitas seųas 
gyduoles, Menthol and Canrphor. Gau
kite Turpo šiandien nuo jūsų aptie
koriaus — 35c. ir 70c. slojikas.

vo kol vienas kaimynas, kuris varto
jo Vegetable Compound, privertė ir 
mane, kad aš pabandyčiau veiną bu
telį. Tos gyduolės pagelbėjo man iš 
pat pradžių ir kas dar geriau, kad aš 
galiu dabar riet ir siūti be to didelio 
riervfngumo, kokį aš būdavo turėda
vau. Aš būdavo turėdavau tokjus di
delius skausmus, kad pradėdavau 
verkti, su tokiu jausmu, kad aš nega
liu išaiškinti. Dabar tas viskas liko 
prašalintas. Aš’jaučiuosi taip sma
gi ir taipgi daugiau sveriu, gerai 
miegu ir galiu labai gerai valgyti. O! 
Aš norėčiau turėti žodžių išreikšti ką 
šios gyduolės padarė man! Aš na
mų prižiūrėtoja ir dirbu viską, prade
dant siuvimu, baigiant mazgojimu ir 
tas man nieko nekenkia. Jus galite 
suvartoti mano laišką kaip tik jums 
patinka. Aš busiu labai užganėdin
ta, kad prigelbėjus kenčiančioms mo- 
teriVns į sveikatą ir laimę”. — Mrs. 
B. F. Brannon, 404 Travis Avė., Mart, 
Texas.

Dykai bandymo kuponas 
FRONTIER ASTHMA CO. 72-B, 

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

todo pas:

LIETUVIS
AKIŲ DAKTARAS

Patarnaus dėl jus geriau. Jei kenti 
galvos skaudėjimą, jei turi akių už
degimą, jei skaitant ar siuvant akis 
skauda .tuomet ateik pasitarti.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, UI.

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliotoms nuo 10 iki 1.

Silpnos .... akįs 
Skaudamos akįs 
Raudonos akis 
Kreivos .... akįs

/-'i; t* ’*

KOJŲ TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, uleeriui, įaugę pirštų nagai, 
sutinusios kojos, skaudami keliai ii 
nariai, paplokščios kojos, ir t.t. Taip
gi komai, bunianai ir kaliausei.

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

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

be skausmo 
mui. T 
te visur ir nieks nepagelbėjo* tai atei
kite ir pasimatykite sti kojų specia
listu •/

Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmų ir nervų ne

sveikumus.
Geriausia egzapiinaciją X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

Pas p-lę Rose Frye (763 
Waveland Avė.) tapo areštuo
ta keturi asmenys — du vyru 
ir dvi moterys. Visi jie buvo 
nuogi. Vienas vyras rasta lo
voj, o kitas po lova.

Moralybes 
pasiaiškinti.

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S'. Ashland Avė., ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
8 \iki 10.

yra kaipo chroniška Asth 
temperatūra, jus 

dykai išbandymui mur 
skirtumo kokiame k 

arba „ __
dusulio arba au 
metodas 
pasiųsti 

_ , kur 
gyduolių, 

durnų' 
parodyti 

kad musų 
visus __

tuos nemalbniui
yra labai svarbu,

_ metodą tuojau. Ntf-
pinigų. Tik atsiųskite ’——

jums

Šviesą ir pajlegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korfroracija Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO^ Ine.

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

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ik 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 Weat 47th Eiraet, 
Netoli Ashland Ate.

Šį vakarą kaip 8:30 įvyksta 
gana 
Karolis Požėla ritasi 
Sandovvski iš 
Garka\vieiiko, 
nas, ritasi su 
dar ims kitą 
siregistruos prie kasos 
šių porų bus dar kitos poros.

Viskas įvyksta šį vakarą Pu

Mrs. A MIGHHIkVICZ-VIDIKIEMI
AKUSKKKA ■

MIDI fcto. Halsted SU, ‘tl <*4
Ofisas su Dr. J. F. Van Psing

1’ei. Yards 11
Halguri akušeri 
jos kolegija; ii 
gai pi*autakavu 
si Pennsylvani 
jn« Jip.rtilaičiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prie! 
gimdymą, ialk< 
gimdymo ir ’ p< 
gimdymo.

Ui dyką puta 
rimas, da ir kito 
k luoša relkaluo 
se moterims ii 
merginoms; kieij 
kilis, o 
pagalbą.

Valandos 
ryto iki 1 po ple 
tą, nuo 6 Dd 9 t 
vakar*.

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriauši Ameriko- 
nišką J* -rt72Gpe B
įišką bUt Ody- i|į
nvo. Didilis akai- 
čius žinotis Ji<y- 7: '‘z
domų kasdien per 
Dr. Ross, eutei- 
kia progą duoti 
goriausi medikai; 
patarnavimą že- /■
-niausią kaina. To 
kį mokestį 
mokėti, taip 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiėsą. 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. 
Pričmimo kambarys 508 dėl moterų 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 6 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 4^ 
ną. Panedėlyj, sere^jls h 
subatoje nuo 10 vai. ryte 
iki 8 vai. vakare.

Cornelius .L Hahh (907 Cor- 
nolia Avė.) nusišovė savo šei
mininkes kambaryj, kuomet 
pastaroji paliepei išsikraustyti 
iš namų.

Pastaruoju laiku Halui sir
gęs ir negalėjęs įdirbti.

Prie Skeeles — Biddle kom
panijos (graborių) namo ne
identifikuotas vyras kokių 50 
metų amžiaus nusišovė. Jo ki
šenėj rasta laiškas policijai to
kio turinio:

“Ev^ry Įday in every ^ay I 
am getting worse and vvorse. 
G<x)d-by.**

O grabo ri u i rašytame laiš
ke jis prašo jo kimą palaiky
ti bent porą dienų. Esą gal at
sišauks koks jo drangas ir pa
sirūpins jo palaidojimu.

PER
/ ARElA. JUEPO jų.
J/ Važiuokite visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai valiuoja i Pili*v< 
Aplenkia Lenkų juostą (karidorių)

T/ VISA. TREČIA KLEMA PADALINTA I KAM- 
Įlf BARIUfc ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ 
| S. S. ESTONIA .................. ............  Febr. 27
| S. S. LITUANIa ....................... - Mareh 19
i TREČIOM KLESOS KAINOS J:

J HAMBURGĄ $103.50 PILI A VĄ $106.5t
■ • — L1EPOJŲ IR MEMELI $107.00
Dėlei laiv?ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Dr. William Blanchard
1545 W. 47th St., 

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Betlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
visti skilvio ligų ir žarnų

Visai atgavo sveikatą su pa
gelba Lydia E. Pink- 

ham’s Vegetable 
Compound.

i. ’
“Aš vartojau Ly- 
Vegetable Com

pound, kad atga
vus savo sveikatą, 
nes aš buvau nu
silpus i ir nervuo- 
ta. Aš taip visa
da buvau skaudi, 
kad aš buvau pri
versta eiti gulti į 
lovą, kuomet man 
reikedaVb atlikti 
visą namų darbą. 
Jokios gyduolės 
man nepagelbeda-

priva- 
u me- 
limate 

uisiSmi- 
„4- 

pagel-
tienm 

visokios 
opiumo 
Ir tt . 

klek
inėto- 

negaliu

{icnic«Fasbton Institute 
St., New York (Deri. S.l

NELLIE SLETER
Mirė vasario 4 d., 9:30 vai. va
kare nuo plaučių uždegimo sir- 
gus tik vieną savaitę musų nu
mylėta duktė ir sesuo

Nellie Sleter 
vos sulaukus 17 metų amžiaus. 
Nellie gimė ir augo, Chicagoje, 
Illinois.

Kunas/bus laidojamas ketver
ge, vasario 7 d. iš ryto iš namų 
(24 32nd Avė., Melrose Park į 
Mount Tarmei kepinės.

Širdingai prašome giminių, 
draugų ir pažįstamų dalyvauti 
Jaidotuvėse. Lieka nuliūdę

Seseris Anna ir Helena, 
brolis John, tėvas Antanas 
ir motina Anna Sleteriai.

Kurčios .... ausįs 
Varvančios ausįs 
Ūžiančios .. ausįs 
Nesveikos ausįs
Skaudanti gerklė 
Silpna .... gerklė 
Su kataru gerklė 
Pasididin. gerklė

Nemo Liesinhnos num.833, t 
rai ripua. Turi zmą virtų ir 
dutinj sijoną. R tvirtos Irtes 
rausvos ar baitai 
džiai 24 iki 86 ;

\ J«i krautuvėj n4 
mums savo vardą, adrsaą 
13. Mes pasiųsime.

Nc.no H 
120 E. 16t

i s.

Skaudam-a nosis
Varvanti nosis
Kreiva .... nosis
Nesveika nosis

Aš pagelbėjau daugu- 
Kodel ne jums? Jei jųg buvo-

kitę ir pasimatykite sti kojų 
listu ■/'

Dr. Wm. Gribow
17 N. State St., Room 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.

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo korį gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišinto laiko. .

Mes turime metodu kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pabandy- 
tumėt ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jus senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai 
ma arba augfita 
loto reikalauti 
todo. Nedaro __ ____ ,
jus gyvenate, jūsų amžius 
mas, jei jus kenčiame nuo 
gėlos temperatūros, musų 
bės jums greitai.

Mes specialiai norime 
kurie turi be vilties ligas, 
formos (kvėpuojančių 
prlrengimų, "patentuotų 
nepagelbėjo.1 Mes norime 

ižkaftčiais,
visus

’A F, SE/ERA CO 
CEDAR RAPIDS, IOWA

eros Gyduoles j L i1 
ini> ndr « e. • m- ■ ...



NAUJIENOS, Chicago, I1L Ketvirtadienis, Vas. 7r 1924

Lietuvių Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.) 

gai ir su dideliu pasišventimu 
mokyklos kursus,, nes to mokslo 
paprastose mokyklose nėra ga
lima gauti nė už pinigus.

Ne vienas mokyklą lankytojų 
taps geresniu ir gilesniu socia
lizmo žinovu ir pasekmingiaus 
mokės kovoti už tos idėjos įkū
nijimą gyvenime. P. F. Mauras.

ROCHAMBEAU ............... Feb. 20
SUFFERN............ .............. Feb. 27
LA SAVOIE ...................... Mar. 1
CHICAGO ....................... Mar. 11
PARIS ............................  March 12

Religijos atsiradimas

Pereitą 
Draugams 
Grigaitis, 
rius.

Pirkite atvažiavimo laivakortes ju 
sų giminėms Lietuvoje. Kompani 
Jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa 
tarnauja visiems lietuviams paša 
lieriams.

sekmadienį Mokslo 
paskaitą skaitė P. 
Naujienų” redakto-

Ta nuomonė, jog šarlatanai re
ligiją sugalvojo išnaudojimo 
tikslams, yra klaidinga. — 
Laukinių žmonių santykiai 
su dvasiomis buvo bizniški. 
—Indijonų religijų tyrinėji
mas.

NIW TOBK, VIGO (SPAIN).
BOK DBA.U X 

Kalyti**

Pat. Biure. •

* TIK PATRINKU JUOMI
* Kuomet Jus kankina skaudus atakas
* reumatitku akauamy, ar uipuola neu

ralgija, strtndleąlk, akaudami sąna
riai ir muskulai--kokis neapsakomaa

* palengvinimas patiriama tvirtai patrl-
* nant au >

Į Lietuvą

\ White Star Line
K\Y. — Cherbourg — S'outhampton 
Išplar&imai sulptomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic. Greitas su
sisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su 
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plyinouth — Southampton — 
Cherbourft — Hamburję

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
balti jos portais-.

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

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

Viskas užrakinama, privatiški pasl- 
dėjintai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite pne vietinių agen
tų arba

Pasažierių Departamentas 
127 So. State St« Chicago, III.

"°gVXN
LLOYD

Savaitihiai išplaukimai į 
LIETUVĄ 

per
NEW YORKyBREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STŲTTGART 
MUNCHEN 

ir ant vienos kliasos cabin 
laivų. Daug pagerintas tra
čios kliasos patarnavinsag. 
Parankus, uždaromi kamba
riai dal 3 ir 4 pasaiierių. 
prie vietinių agentą, arba |

NORTH GERMAN 
LLOYD 

100 No. La Šalie St,

NEW YORK—HAVRE

ir tuoj*u« pajauniam* maloniai d®- * 
ginanti Alium* beviakleidliant po akau- . 
durna vieta, kuri suteikia malonų sma
gumą! Vfoitkat n*r* reikalo kankintis 
turint po ranka tokią tikrą pagalbą. •

Pala - Exp*lleri* tikrai pagelbės ir- 
Jums, kaip jisai pageltojo nesuskaito^ 
rolėm tūkstančiam tmoni-ų per daugeli 
metų. Visuomet laik/kite jo bonką * 
parankioje vietoje. *

85c. ir 70c. ui bonką aptiekose.
F. AD. RICHTER & CO. . 

104-114 So. 4th St.. BrooUyn. N.Y. „

Sekamą sekmadienį, vasario. 
10 ^d., 10:30 vai. ryto, flay- 
mond Chapel (816 W. 31 St.) 
įvyks, taip sakant, sunertinė 
paskaita. Paskaitoj tema — 
Ne°*yvoji ir gyvoji medžiaga. 
Prelegentai — Dr. A. Karalius 
ir K. Aufgustinavičius.

Ką mokslas^ žino apie me- 
Įdžiagos sudėtį? Kodėl yra tuk- 

x tūkstančiai įvairiau-

Paskaitos tema buvo gyvų 
gyviausia, kiekvieną ’ žmbgų 

apeinanti: Kaip atsirado religi
ja ir tikėjimas j Dievą.,

Kiekvieno žmogaus gyveni
me religija vaidina ar vaidino 
neįmanomai svarbų vaidmenį. 
Žmogui* gali skaityti save lais
vamanį esant, o vienok ir jis 
jaunystėj religinėj dvasioj auk-t 
'lėjamas buvo, tikėjo į daugelį I stančių tūkstančiai įvairiau- 
tokių dalykų, kuriuos dabar šių daiktų ir kaip jie skiriasi 
laiko nesąmonėmis. Kuriuo bu- vieni nuo kitų? Kas yra mole- 

’ '...................... . kūlė, atomas, elektronas ir pro-
• tonas? Kas yra elektra? Koks 

visų pirma pa- skirtumas yra tarp gyvosios ir 
kad tikėjimų negyvosios medžiagos? Gyvo-

du galėja atsirasti įvairios re
ligijos ir kaip jos mainėsi?

Prelegentas 
bkėže tą faktą, ___  __ ___
tyrinėjimas palyginamai nese-l^os medžiagos ypatybės? 
nai teprasidėjo. Senovėje nie- j šįuos įr j daug kitų klausi- 
kas nedrįso kokių nors abejo- mų bus' atsakyta ateinantį sek
mų reikšti. Tik pažengus žmo- madieni. Nepraleiskite tat prū
nijai pirmyn visti kame, prade- Į gQS apįe medžiagą daugiau ži

nių įsigyti. Jus patys esate iš 
medžiagos padaryti ir vartoja
te medžiagą įvairiaiulsiems sa
vo reikalams. Per tai jūsų pa
reiga yra turėti bent šiokį to
kį supratimą ir apie tai, iš ko 
ta medžiaga yra sudaryta.

—Rep.

ta tirti ir religijos. Pirmuoju 
stambiu tyrinėtoju buvo Da- 
vid Hume, anglų filosofas. Jis 
priėjo prie tos išvados, kad re
ligija yra žmonių gyvenimo 
sąlygų ir jo sanprotavimų at- 
spindis. Ta teisinga* mintis vė
liau buvo laibiau išvystyta ir 
papildyta.

Yra žmonių, sakč| prelegen
tas, kurie tiesiog tvirtina, kad 
religija tapo šarlatanų sukurta 
žmonėms apgaudinėti. Tokia 
nuomonė jokios kritikos- neiš
laiko. Kai arčiau tapo su lau
kinėmis tautomis susipažinta 
ir mokslininkai išmoko seno
vės raštus (jerogilifus) skaity
ti, tąsyk buvo galima prie gan 
aiškių išvadų prieiti kai dėl 
religijos atsiradimo.

Laukinių žmonių tyrinėto
jus nustebino tas faktas, kad 
fe žmonės nesupranta tokio 
paprasto dalyko kaip tai, jog 
kiekvienas žmogus turi mirti. 
Jeigu kas 'laukinių žmonių na
tūraline mirtimi miršta, tai jie 
mano, jog tai burtininkų dan 
bas. O tai labai suprantama, 
laukiniai žmonės gyvena nedi
deliais buriais-hordomis iš ke
lių desėtkų asmenų. Tokiame 
būryj natūralinė mįrtis yra re
tenybė. Priegtam laukiniai
žnįonės nuolat tarpusavinius
karus veda. Tuo būdu daugikli- 
šia jų nuo priešo rankos Žūs
ta arba tampa žvėrių sudras
kyti. Kai žmogus tampa priešo 
užmuštas arba žvėries sudras
kytas, tai jis paplūsta kraujuo
se ir miršta. Laukiniai žmonės 
*at ir mano, kad kraujyj yra 
dvasia arba siela, žodžiu, tas 
daiktas, kuris gyvybę palaiko. 
Priimti dualizmą (tikėjimą 
tai, jog žmogus susideda ii 
dviejų dalių — matomo kūno 
ir nematomos sielos) paskati
no dar ir sapnai. Primityvis 
žmogus manė, jog miegas ir 
yra niekas daugiau kaip tik 
sielos apleidimas kulno. Kūnas 
guli sau sudribęs, o siela tuo 
laiku klajoja.

Dar vienas žingsnis^ — ir 
laukiniai žmonės turėjo prieiti 
prie to supratimo, jog sielos jų 
draugų ir giminių padeda jiems 
ar tai priešą nugalėti, ar tai 
medžioklėj, štai kodėl jie tas 
sielas Visokiomis dovanomis 
savo pusėn stengiasi patraukti.

Ptrelegentas perskaitė vieną 
laiJkinių žmonių maldelę, kur 
dvasiai siūlomą ir kiaulių it 
kitokių gerybių, kad tik pasta
roji neatsisakytų savo pagal
bą suteikti.

Laukiniai žmonės, — jo- 
kais prelegentas pastebėjo — 
suprato, jog “business is bu- 
siness.” Jie savo dvasioms do
vanai teikė, reikalaudami iš 
jų paramos.

Tečiaus religijų besivysty- 
mas geriausia suprasta tada, 
kai imta indijonai tyrinėti. 
Čia buvo galima laipsniškai re
ligijos besiplėtojimą studijub- 
ti. O tai ačiū tam, kad įvairių 
indijonų padermių -kultūrinis 
stovis buvo skirtingas. Iš tų ty
rinėjimų jau buvo galima tei
singų išvadų padaryti, kaip 
prasidėjo tikėjimas į sielas, į 
dievus ir, ant galo, į vieną Die-

Paskaita buvo nepaprastai 
įdomi ir gyva. Prelegentas la
bai vaizldžiai perstatė laukinių 
žmonių 
apeigai

papročius, fų religines

CICERO
Namų savininkams reikia į dai

ktą susispiesti, kad butų'ga
lima* tokie valdininkai išrink
ti, kurie žmonių valią pildy
tų.

Laikraštyj jau kelis kartus 
buvo kalbama apie tai, kas yra 
Namų Savininkų Sąjunga ir ar 
verta jai priklausyti.

Šiandie kiekvienam aišku yra, 
kas galima susiorganizavus nu
veikti. Kur mes nepažiūrėtume, 
visur tas pats:, vienybėj galy
be.

Tad kodėl nesusiburti daik- 
tan namų savininkams, kuriuos 
daug įvairių ir bendrų reikalų 
riša. Mokesnius juk mes visi 
mokame. Todėl mes turime tei
sės žinoti, ar už tuos mokesnius 
yra daroma reikalingų pagerini
mų. šiandie visi kalba, bruzda. 
Mokesniai kyla ir žada dar auk
ščiau iškilti. O kur tie pageri
nimai? Nesimato. Bet jeigu no- 
|rime kontroliuoti musų sumokė
tus mokesnius, jeigu norime, 

|kad valdininkai su mumis skai
tytus!, tai neturime užpečkyj 
sėdėti ir snausti. Kiti musų rei
kalais nesirūpins.

Miestelio viršininkų rinkimai 
artinasi. Politikieriai lajidžiojįa 
po visus kampus, cigarus dali
na ir renka parašus, kad tik 
šiltą vietą laimėjus. O po rinki
mų prię tų viršininkų ir be ke
purės prieiti negalima.

šie rinkimai Cicero piliečiams 
turėtų labai apeiti, o ypač na
mų savininkams. Kiekvienas tu
ri rinkimuose dalyvauti ir savo 
balsą paduoti už tokį kandida
tą, kuris yra sąžiningas ir tik
rai darbo žmonių reikalais rū
pinasi.

— Korespondentas K. D.

Pranešimai
Kas, ką, kur,, kaip Ir 

kada rengia, vtffia

KASDIEN tautai

aiag kita Mvaite po doleq-M 
nepatBmyri kaip surfd&rf ūžt 
pinige, kad Btnrfplrkns sau Mr

Naujieną 8f 
1780 S. Stakta

Nertii Sale. — Liet. Rytinės Žvaigž
dės Paž. kltubo sūsirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, vasario 7 d., lauosybėb 
svet, 1822 Wabansia Avė., 7:80 vai. 
vakare. ' >

Visi nariai ir norintieji įstoti į kliu- 
bą yra kviečiami ateiti.

— Valdyba.

Dramatrško Ratelio repeticijos vei
kalo “Karolio Teta” įvyks ketvirta
dienį, vasario 7 d., 7:80 vai. vak., Mel- 
dažio svetainėj.

Visi loiėjai malonėkite laiku susi
rinkti —Valdyba,

L. S. J. Lygo« lavinimosi susirinki- 
nvas įvyks penktadienį, vasario 8 d., 
? vai. vak., RaymoM Chapel, 816 W. 
Blst St. —Komitetas.

nvas įvyks penktadienį, vasario 8 d

—Komitetais.

North Aide. — Chicagos Lietuvių 
Draugija Savitarpinės Pašalpos ren
gia draugiškų vakarėlį nedėlioj, Vasa- 
»da 10 dier»lzlu«>wyb»H svetainėj, 
1822 Wa*anMa Ava. Kamitataij

PRANEŠIMAI.
Lietuvos Dukterų Draugija rengia 

Subatoj, Vasarib 9" d., Mildos sveti, 
3142 So. HĄUted St. Rožių Balių su 
skrajojančift'4brasa.

Pradžia 6 vai. 80 nu vakaro. Įžan
ga 35c. Komitetas.

Extra Mitingas. Visų parapijonų 
Tautiškos parapijos, Šy. Marijos savo 
svetainėj, kampas 35 ir Union Avė, 
petnyčioj, Vasario ,8 d., 7 vai. vakare.. 
Bus daug svarbių tarimų.

' Kviečia Pirmininkas.

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
iai šių Šelpti rengia “Kaukių šokį”, 
nedelioj, Vasario.. 17, 1924, Meldažio 
svet., 2242 23^ Pi.

Pirmutine dovana duodama bus pi- 
nigiška, $25, bus ir daugiau dovanų, 
įvairiau pasirengusiems. Visuomenė 
yra kviečiama atsilankyti ir parerr 
Lietuvos našlaičius.

Rengimo Komisija.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
MANO TĖVAS Jonas Gerulaitis 

Arzuolupių kaimo, Lukšių vals., Ša
kių apskričio, ‘ 18 metų atgal gyveno 
Naugatuck, Gonn. Atvažiavo pas Juo
zų Jurkšaitį ir pnų Bartkytę, Tun> 
šių kaime. Buvusi Maksvytiene, bet 
pabėgusi yra nuo jo 1918 m. gyven
dama Hammond, Ind, Juodu patys 
ar kas žinote praneškite man; aš pri
buvau iš Libtuvos dabar.

Ona Gerulaitukė 
1486 So. 50 Avė., Cicero, III.

J IEŠKAU savo brolio Aleksandro 
Monsavičiaus. Prieš pat karų išva
žiavo Amerikon. Neturiu nuo jo jo
kios žinios. Kas žinote, malonėkite 
Šranešti, labai busiu dėkinga. M. 

teponaviČiutėrTabardėkas, Ežerėnų 
miestas, Sodno gatvė, No. 7, Lietuva, 
Lithuania.

JIEŠKAU savo draugo Izido
riaus Šimkaus. Iš Lietuvos pa
eina Raseinių apskr., Rudžių 
kaimo. Meldžiu atsišaukti. Ma
no adresas: Izidorius Bestar, 14 
St. Clair av., East £t. Louis, III.
■g-*1;1’ i jį- .!■> ? .r/j.*..!1.'.!..,,.'.". .-.n'.1

APSIVEDIMUI
APSIVEDIMUI reikalinga moteris 

ar mergina nuo 40‘ iki 50 metų am* 
žiaus. Aš esu našlys 40 metų am
žiaus, turiu dti vaiku, 9^ ir 6 metų. 
Daugiau žinių su teiksiu per laiškus.

NAUJIENOS, 
1739 S6?Halsted St. 

Bok 436.

{VAIRUS SKELBIMAI
IŠTURĖS

Mes perdirbamą visokius fbetutes dėl 
krautuvių ir rę^taurąnų, vartojame 
jūsų sanus ftatures. Geii fixįures 
atnešu daukiau bianio. Dykai sutel
kiami planai ir hpskaitltavimas. Grei
ta padarome (darbų. Wtase-Rahn 
Mfg. Co., 2409 N. Crawford Avė. 
Phone Spaulding 5821, vakarais Juni- 
per 0920- ' ?,f l,<

GEORGE GAHPŠTĄS, 2856 Eme
rald Avė., pardąyė aavo biznį tuo ad
resu žemiau pamraftiusiam. ' Visi kre
ditoriai yra užprašomi atnešti savo 
bitas į penkias dienas dėl apmokėji-

’ ‘ • ALEX ŽEUiAIčUNAS 
2856 Emerald Avenue

RASTA-PAMESTA
PAMESTA AKINIAI ant 83 gat

vės, tarpe Halsted ir Aubum Avė. 
Kas radot, malonėkite sugrąžinti ir 
aplaikyti radybas pinigais.

MRS. M. WOITKEVICĮi, 
3113 So, Halsted St., \ 

2ros lubos

ttNDAVOJIMUI
iPAIEšKAU žmogaus, kuris 

norėtų pasirendavoti mieste 
ofisą įdvicĮjuose arba kuris jau 
turi mieste ofisą ir dalį jo no
rėtų .j^rendjav6ti kitam. Pra- 
neSkit Naujienų Skyrius, Box 
73, 3210 S. Halsted St.

ANT RENDOS Storas lietu
vių ir kitų' tautų apgyventoj 
▼lėtoj; prie mokyklos, gera vie
ta bile kokiam bizniui.

3001 W. 39th PI.

JIESKD DARBO
JIKšKAU darbo už abrberį; 

esu patyręs tame amate, arba 
noriu pirkti barbemę.

P. W. Laucius 
3480 So. Emerald Avė.

m DABBimy
MOTERŲ

REIKALINGA MOTERIS prie 
namų darbo. Alga, butas ir val
gis. Atsišaukite po 6 valandų vir 
kare. P. SARPALIUS 

812 W. 83-rd St. S-rd fl.
Tel. Konląvard 8«S?,

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Moterų ir
Merginų
Dirbtuvės darbui
Kaip tai: ,
Pakavimui ir iiispektinimui 
kianųi
Taipgi lengvių 
mašinų operatorkų.

Atsišaukite tuojau.
AMERICAN CAN CO. 

3951 So. Canal St.
2 blokai į vakarus nuo 

Wentworth Avė.
I ■ .......... -■....... ............ .  .... ♦ ............

REIKALINGA apysenė moeris dėl 
ramumo gyventi. Gaus atlyginimą 

I ir gyvenimą. Darbo jokio nereiks 
Įdirbti, vientik, kad butų šeimyninkci 
| pasikalbėti.

POVYLAS POCEVIČIUS,
S 3437 So. ,Wallace St.,
j 2nd floor, front
1

REIKALINGA moteris ar 
meigina prie namų darbo, gera 
vieta prie geros šeimynos.

Kreipkitės
! 3267 So. Halsted St.
i Boulevard 5394

REIKIA DARBININKO
VVRŲ

REIKIA bučerio, patyrusio 
savo darbe. Geras mokestis..

Atsišaukite.
3932 Fir Street, 

Indiana Harbor, Ind. .
REIKALINGAS barberys pa

tyręs savo amate, mokantis an
glų kalbą, mokestis gera, darbas 
ant visados.

| Atsišaukite
603 W. 47th St., Chicago.

DEŠRŲ »
STUFERIŲ

i Atsišaukite
! PURITY PACKING CO., 

3247 W. 47 St.

REIKALINGAS barberys ant 
vakarų, seredoj, pėtnyčioj ir su
batoj po piet.

A^sišaukįfę
1 4500 So. Hermitage Avė.

REIKIA —
Darbininko ant naktų, prie 

plovimo ir važinėjimo automo
bilių.

4027 North Kedzie Avė.
1

PABDAVIMi
PIANŲ SPECIALAI

Kimba! Upright, gerame sto
vyje, tiktai $95. Willard Up
right, mahogany, pilnos mieros 
$110. Solo Conceirta, grojiklis 
pianas, riešuto medžio užbaigi
mo, kaip naujas, tiktai ....$285

Pianai ant rendos — $3 į mė
nesį.

JUSTIN BROS.
5249 W. 25 St., Cicero, III.

/ Phone Cicero 260

PARSIDUODA pirmo® kle
sos barberšape 2 kėdžių, nau
jas registeris, turi būt parduo
ta į trumpą laiką; listas ant 4 
metų ir 2 mėn. Pardavimo 
priežastis — 2 bizniai. 4438 S. 
Fairfield Avė. Tel. Lafayette 
6907.

PARDAVIMUI Dry Goods Storas. 
Geroj išdirbystės vietoj. Vertė $3,000. 
Parsiduoda už $1,500. ,

REIKALINGA moteris ar mergina 
dirbti šioj pačioj vietoj arba į part- 
nership. Kreipkitės dienpmis.

3453 So. Halsted St.
Vakarais:

■ • 3401 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosemSs ra
kandai.

Parduosiu pigai.
Atsišaukite

4411 S. Wood St.
Chicago.

PARDAVIMUI grosernė; la
bai geroje vietoje, netoli kam
po. Pardavimo priežastis liga. 
Pigi renda; veikite greitai.

Granger & Co.
1510 W. Van Buren St..

NETIKĖTAS BARGENAS. Parsi
duoda bučemė ir grosernė su visais 
įtaisymais, 5 kambariai pagyveni
mui. Renda pigi. Randasi Brighton 
Parke ant bizniavęs gatvės. Parduo
siu pigiai arba priimsiu automobilių, 
arba lotų už pirmą įnvokėjirpą. Per
skaitę šitų apgarsinimą praneškit sa
vo draugams apie šitą pinigų dary
me bijai;. Kreipkitės:

4814 Archer Avė;

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir Dele- 

cattėssen krautuve. Turiu greitai 
parduoti, 
biznin. |3| _ ___ ,
išdirbtas biznis. Kreipkitės:

nes einu Niekei plating 
Nupirksit pigiai, gera ir

3720 Wallace St.

NAMAI-ŽEME
-         ĮPM-j-įj-jHjį

KAS KO NORI
Pirkti namų, parduoti, mainyti ar 

_______ būdavot!.

PARSIDUODA grosernė- su viso 
kiais saldainiais ir su rūkyta mėsa. 
Biznis geras ir išdirbtas; gerai ap
gyventa lietuviais ir lenkais; ilgas 
listas, pigi randa. Priežastis parda
vimo — turiu du biznius.

945 W. 33rd St.

DELIKATESEN* krautuvė 
pardavimui. Sena įstaiga. Gero
je vietoji. Pardavimo priežas
tis svarbi.
kėjimais.

Pinigais arba išmo- 
Renda $35 j mėnesį. 

1606 W. 74 St.

PARDAVIMUI groserio krau
tuve. Vieta gera; parduosiu ar 
mainysiu ant automobiliau’s.

3407 So. WaUace St.

PARDAVIMUI kepykla, ge
roj vietoj. Puikus įrengimas; 
arba parendavoiu.

Atsišauki t į:
Naujienas Box 435.

PARDAVIMUI delikatesen, groser- 
nė, sena įstaiga, yra daromas didelis 
cash biznis per kelioliką metų. Par
davimo priežastis labai svarbi verčia 
parduoti šį biznį. Kaina tiktai 
$2250, vertas daug daugiau. Del ge
zų pirkėjų išmokėjimais. Tai yra 
pirmos rųšies krautuve, Čia yra daug 
stako, geriausi fikčeriai, vidutinė ren
da, su kambariais.
• Atsišaukite

858 W. 69 th St., 
kampas Peoria St.

PARSIDUODA soft drink pario- 
ras ir pool Room, 3 stalai ir pianas. 
Pirmos klesos pleisas. Priežastis — 
savininkas turi kitų užsiėmimą.

JUSTIN MEKŠRAS 
4945 Baring Avcnue, 

E. Chicago, Ind. 
Tol. E. Chicago 1535 M.

RoomdngPARSIDUODA Rooming House 
15 Roonių, steam heat, renda $75.00, 
kaina $950, $600 
gražus; lysas dėl 2 metų, fabrikų 
apielinkėj. Ruimai pilni.

įmoket. • Foraifiiai

Ruimai pilni.
MRS. RUTH, 

3812 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio.

PARDAVIMUI grosernė, tu
ri būt parduota tuojau. Fikče
riai dykąil .

Atsišaukite
4606 Weptworth Avė.

UAMAI-2Ett
Budavokis Puikiam 

Berwyn Darže
Mes turime ir pasiūlome pui

kią sodybą budavojimuisi
BfeRWYNE

prie Harlem ir 22 gat.
čia jau yra gera transporta- 

cija.
Čia trumpoj ateity bus dar 

geresnė, 
Elįvatorius yra pratęsiamas.

Kainos ant visų lotų yra 
mos. Sąlygos yra lengvo^ 

20% {mokėt, 
'likusią 

1% per mėnesį.
Visos musų kainos yra 

kaitoma įtaisymai, kurie 
apmokėti per mus.

Ant šių lotų jus uždirbsit pi
nigų, nes jie yra greitai apibu*- 
davojami. Tie lotai yra pinigų 
dirbėjai. Ši sodyba neš geras 
rendas. Mes turime kiek gerų 
kampų, tinkamų dėl aparta- 
mentinių budinkų.

Krenn & Dato
Vienintėliai Agentai

Del Ponios Rockėfeller
. MoCormicks Savasčių.

6&0 N. Michigan Avė.
Tel. Superior 0532 

Berwyn Ofisas 22-os ir Hariem 
Avė. Tel. Oak Park 8976.

nes Douglas Park

ze-

įs-
yra

PARDAVIMUI 4 kambarių 
namas »u dviem lotais, arti ka
rų linijos; taipgi lotai. Atsi
šaukite tarpe 1—5 po pietų. 

5124 Archer Avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
4 flatų naujės mūrinis namas. Fur- 

nisė apšildomi kožnas sau, įmokei 
$5,000, kitus kaip renda kas mėne- 
sis.

4 flatų mūrinis namus, po 5-4 kam
barius, aukštas beismantas, elektra. 
Kaina $9,000.

4 flatų mūrinis namas, po 4 kam
ienus, aukštas beismantas, su aukšta 
pastoge, įmokėti $1,000.

2 flatų 6-6 karųbariai, elektra, nau- 
dynės su visais įtaisymais. Kaina 
tik $6,500.

2 flatų naujas mūrinis namas, 5-6 
<>mbariai, visi įtaisymai, lotas prie 
Šalies, ga radžiu s, randas ant 62 
toli Kedzie. Kaina $12,900.

C. P. SUROMSKIS & CO.,
3352 So. Halsted St.,

• Chicago, UI.
Tel. Boulevard 9641

ne-

Tel. Prosnect 4345

Parduodu, Mainau ir Perku
Namus, lotus, bučemes, grosemes, 

automobilius, farmas'ir kitus biznius. 
Pirkėjams skolinu pinigus ant mor
alų (Notary Public). Patarnauju 
ir užgarantuoju perkantiems namus, 
žemę, biznius. Egzaminuoju ap- 
straktus, visokios rųšies dokumentus. 
Pas mane teisingas, greitas ir priei
namas patarnavimas. Kreipkitės 
ypatiškai, laišku, arba telefonuokit

O;

REAL ESTATE,
2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 

arti Western Avė., Chicago, III. 
Prbspect 8678.

$200 ĮMOKĖTI
Kitus po $10 j mėnesį nu* 

pirksite puikų Riverside lo
tą, 50x100 pėdų. Yra gelž- 
kelis ir gatvekarių trans- 
portacija. Netoli nuo geros 
biznio sekcijos. Turi būti 
parduotas už didelį bargeną. 
Veikite greitai. Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Chica* 
go, III. Box No. 428.

$300 ĮMOKĖTI, balansas 
$15.00 kas mėnuo. Galima 
nupirkti lotą 33x135 pėdų; 
arti Douglas Park elevato
rių, ant 22-ro Str. Viskas 
įtaisyta ir išmokėta. Veik 
urnai.

‘ Naujienų ofisas,

Box 434

PARDAVIMUI naujas medi
nis namas, 2731 W. 39th PI., 
Chicago, reikia įmokėti $1500, 
kitus lengvais išmokėjimais.

H0WARD AMES, 
1721, 77 W. Washington St.

2 LOTAI už pusę kainos, tiktai 
$950.00. Už tuos pinigus labai ma
žai kur galima nupirkti. Parduo
siu greitai.

2502 W. 69th St.
Tel. Republic 5705

BIZNIERIAI atidarykit akis

Auksinė proga padaryti pinigų; 2 
flatų bizniavag namas, randasi tarp 
didelių <Urbtuvių kur dirba tūkstan
čiai žmonių, gera vieta bile kokiam 
bizniui, galima pirkti su namu arba 
rendįavoti Storų. Namas parsiduoda 
pigiai su mažu įmokejimu arba išsi
maino ant lotų ar ant kokio biznio.

C. P. SUROMSKIS & CO., 
3352 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Boulevard 9641

IŠSIMAINO 6 kamb. cottage South 
sidėj pusė bloko nuo Westem Avė. 
bulvaro; cottage randasi su visais pa- 
rankumais; parduosiu už $8,700 ar 
priimsiu mainais lotų arba automobi
lių. Atsišaukite tuoj, nes tai yra 
bargenas. 4116 Archer Avė. Phone 
Lafayeaae 5107.

MOKYKLOS
Išmokite dressmakingl

Kirpimo, Designing, Šlavimo 
Skrybėlių Dirbimo

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

sau dresee. I
Mes suteikiame vietas dykai ir ii-1 
duodame diplomus užbaigusioms, j 
VALENTINE DRESSMAKING 

\ COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1648
Sara Patek, Principal I

Jau tūkstančiai vyrą — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

3288 So. Halsted St.
Užpakaly ‘malt and Hops Storo. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais

IŠMOKITE BARBERIAUTI >
Paskiau gausite gerą algų. Musų 

trumpas kursas, dienomis ar vakarais, 
prirengs jus prie gero darbo. Ateikite 
ar rašykite dėl kaialogo, kuriame nu 
rodoma, kaip užd 
kaip padaryti daugi 

THE MOLEf‘
. 115 Ss,


