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LietuvusJskoliĮ fundavimas 
patvirtintas

Maskvoj įvykę riaušių 
dėl Trockio

Trys buvę Albanijos premjerai 
pasmerkti minties bausmei

Patviftino Lietuvos skolų 
fundavimo planą . . . . >_

WASHINGTON, gruodžio 15. 
— Senatas šiandie patvirtino 
Amerikos užsienio ^kolų ko
misijos padarytas su Lietuvos 
Respublika ir su Lenkija su
tartis (te! karo skolų fundavi
mo.

tijes disciplincus” jo vardas ne
links būt minimas sarvšv su 
jo pasakojimais apie padėlį 
Maskvoj.

Pasak jo, Trockis nebusiąs 
pašaliniais iš įvairių aukštų vie-
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Netikslumai mokesniy su 
ėmimo biure

Nori pabranginti kainas 
pašto siuntiniams

Senato komisija sako, kad vals
tybė žudžius milijonus doleriu.

Riaušės Maskvoj dėl iš 
trėmimo Trockio

Karo komisaro šalininkai atvi
roj kovoj su čeką Maskvos 
gatvėse.

KĖBLINAS, gruodu io 15.
Laikraščių žiniomis, praeitų 
pirmadienį Maskvoj laike su
ruoštų ovacijų karo komisarui 
Trockini, išvažiuojant jam 
traukiniu į Krimų, kilo riaušių. 
Nuo bolševikų valdžios įsigalė
jimo Kusi joj, tai buvo pirmas 
atsitikimas, kad rusai drįso at
virai pasipriešinti Čekos tero
rizmui. ?

Maskvos gyventojai, žinoda
mi, kad Trockis neserga, bet 
yra tremiamas i Kaukazą, mi
niomis susirinko geležinkelio 
stoty ir gatvėse ir kėlė jam 
ovacijas. čekos būriai bandė 
minias išvaikyti, ir dėl to kilo 
batalija.

Visą dieną Čeką ir reguliarė 
kariuomenė patrodiavo gatves, 
malšindama riaušes. Smarkiau
sios tečiau muštynės įvyko

• apie vidurnaktį, ir tose mušty
nėse nemaža kraujo pralieta.

Cenzūra neišleidžia žinių
Maskvos cenzūra peišleidžąa 

jokių žinių apie įvykusias riau
šes, leisdama pranešti tik fak
tą, kad Trockis išvažiavęs iš 
Maskvos. Sovietų ambasada 
Bortine taipjau sakosi nieko 
nežinanti apie riaušes. Kerlino 
laikraščiai sakosi žinių apie 
minėtus.įvykius Maskvoj įį 
slaptu keliu.

Kita pasaka apie Trockį
MiYSKVA, gruodžio 15. 

Leortas Trockis, kurs kartu
Leninu sukūrė rusų komunis
tinę valstybę ir bendrai su juo 
viešpatavo, dabar jau visai in
validas, likęs be jėgos partijoj, 
kurią jis padėjo išauklėti, ir 
ištremtas iš jos tarybų, gal 
būt, visiems laikams. Trockis 
“padarė klaidą”, ir dėl to jis 
turįs nukentėti.

Taip aiškino
korespondentui vienas žymiaivĮkius toliau kovoti, ir beveik vi- 
siųjų komunistų 
rių, kalbėdamas 
Trockio padėtį partijoj ir apie 
tai, koks gali būt jo likimas 
ateity. Aiškintojas yra vienas 
sovietų valdžios narių, o todėl 
žinosi ką kalbąs; jis buvo vie- 1 l."* Y * 1

SU

niuo pąskirtas. Jam nebusią 
dagi leista pasitraukti iš ko
munistų partijos, nors su ja jis 
taip toli nebeisutinka, kad jo 
raštai laikomi pavojingi komu
nistų valstybei. Tečiau pasilik
damas partijoj, pasilikdamas 
dagi revoliucinės karo tarybos 
nariu ir iš vardo karo ministe- 
riu, 'l'rockis nebeturėsiąs jokios
galios. Jis turėsiąs daryti tiki tus. 
tą, kas jam bus komiteto iša
kyta daryti.

Paveikslėly parodyta protestonų kunigo C.. V. Sheatsley namai Cchimbus, Ohio, priemiesty. 
Prieš kiek laiko juose rado krosny sudegusią kuipgo žmoną, Addie Sheatsly’ėnę. Tardymai 
iki šiol dar neišaiškino, ar ji pati tuo budu nusižudė, ar ji buvo kjeno nužudyta.
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Anglijos darbininkai rei- Daugiau kariuomenės Len- Ragina statydintis di-
kalaus daugiau algos

Bendroj sumoj priedas siektų 
470,000,000 dolerių per me-

Neramumai Albanijoj

15.

LONDONAS, gruodžio 15. 
Albanijos legacrja Londone ga
vo žinią, kad maištininkų biu 
riai, organizuoti Jugoslavijos 
teritorijoj, vakar padarę puoli
mų įvairiose šiaurinės Albani
jos vietose. s

Trys buv. premjerai pa
smerkti mirties bausmei

BELGRADAS, gruodžio
Gautomis čia žiniomis poli

tinis tribunolas Tiranoj, Alba
nijos sostinėj, už akių pasmer
kęs mirties bausmei tris buvu
sius Albanijos premjerus: Ah- 
medą Zogų, Eliasą Vrionį ir 
pelkėtą Verlazį, o taipjau bu
vusį ministerį Mul'itą Liibino- 
vą. Buvęs ministeris1 Arakitas 
pasmerkta dešimčiai mietų ka
lėjimo. Visas pasmerktųjų tur
tas esąs valdžios konfiskuotas.

Kiny tarpusavio kovos 
pasibaigusios

15.ŠANCHAJUS, Kinai, gr.
— Po keturių mėnesių nepaliau
jamos tarpusavio kovos, pilieti
nis Kinų karas dabar atrodo pa
sibaigęs. Jangtze provincijos 
militarinis gubernatorius Ci 
Hsieh-Yuan’as paliovė savo ko
vą prieš Tuan Či-džui (Pekino) 
valdžią, ir jo šeimyna atvyko į 
šanghajų, o vėliau ir jis patsai 
ruošiasi atvykti.

Han Kvo-šun, civilis šios (Ku- 
angsu) provincijos gubernato
rius, šiandie oficialiai paėmė val
džios vairą į savo rankas.

Staigų Či Hsieh-Juano atsisa
kymą nuo tolesnio priešinimos 

|naujai įsteigtai centralinei (Pe
lkine) valdžiai aiškinama tilo,

United News’kad visa jo kariuomenė atsisa-

partijos na-Įsai ji apleidus. Pasiliovus gi 
apie tikrąją či žygiams, pasiliovė kovos vi-

suose Kinuose.

WASiHINGTONAS, gruodžio 
Specialė senato komisija 

nas tos kuopelės žmonių, ku-' partijų rinkinių kampanijos pą- 
rie sprendė, kaip Trockis turlijamoms ir išlaidoms tirinėti ry- 
but nubaustas. Aiškintojas teJ toj (šiandie) vėl susirinks sa
kiau reikalavo, kad “dėl par-’vo tirinėjimams tęsti.

gruodžio 15,—

dirbančių metalo pra- 
nusitarę reikalauti 1

ky “kresams” ginti džiausį pasauly orlaivį

LONDONAS, 
Tuojau po Naujų Motų Angli
jos Įvairių pramonių darbinin
kai žada čeikalauti didesnės 
nei dabar jie gauna algos.

Daugiau nei milijonas darbi
ninkų, 
monėj,
svaro ($4.70) priedo savaitėj; 
apie 500 tūkstančių laivų sta
tymo darbininkų planuoja kam
paniją didesnei algai • išsikovo
ti; kasyklų darbininkai, skai
čium vėl apie 1 milijoną žmo
nių, žada reikalauti 
minimom algos 12 šilingų dic- {tariama, kad tai padarė komu
nai. , nistai ir policija įvykdė visą eilę

Bendroj sumoj algų priedas, kratų, ieškodama agitatorių, te- 
jei darbininkams 
mėti, sieks apie 
svarų sterlingų 
dolerių) per metus.

- ' „..X....»t f '
VIENA, Austrija, gruodžio 15.

— Generolas Mienkievič, kuriam
• pavesta Lenkijos rytų siena sau-(te kongresui planus didžiausiam 
goti, kreipėsi į armijos komisi
ją prašydamas daugiau kariuo- 
rr.iėnės, taip kad* Rusijos pasie
nio apsaugos jėgos susidėtų iš 
trisdešimt infanterijos batalio
nų ir trisdešintt kavalerijos es
kadronų. Pasak generolo Mien- 
kievičiaus siena pakankamai bu
tų apsaugota pastačius po šešis 
kareivius kiekvienam kilomet- , irui.

VVASHINGTON, gruodžio 15.
— Oro laivyno ekspertai prista-

V1ENA, Austrija, gruodžio 13. 
— Ketvirtadienio naktį Vilniuj, 
okupuotoj Lietuvoj, buvo prikai- 

vienodos šiota.ant namjų raudonų vėliavų.

pavyks lai- čiau nieko nelaimėjo. 
100 milijonų 
(170 milijonų’ \

------------------- 1.1.

Del Francijos skolą Ame- SfiRO-S
Chicago ir apielinkė. Fe- 

dcralis oro pranašas, kuriam ne 
labai vyksta pranašauti, 
dienai dada lietaus ar sniego; 
po pietų ar bent pavakariop 
busią daug šalčiau; 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra

rikai fundavimo
LONDONAS, gruodžio 15. — 

Westminster Gazette žiniomis 
iš Paryžiaus, premjeras Iler- 
riot pasiuntęs ambasadoriui 
Jus'erand’ui, Washingtone, in
strukcijų paliauti pcrtraktaci-' siekė 32° F. 
jas su Jungt. Valstijomis dėl šiandie saulė Itelka 
Francijos skolų fundavimo ligi džlasi 4.20 valandą. f 
VVashingtonan atvyksiąs jo įpė- - 
dinys.

DREZDENAS LAIDOS MIRU
SIUS PILIEČIUS DYKAI

DREZDENAS, Vokietija, gr. 
15. — Drezdeno miesto taryba 
35 liątsais priiėš 26 nutarė mi-’ 
rusins savo piliečius laidoti dy
kai. ' 1

Sumanymas buvo pasiūlytas 
tarybos narių komunistų ir bu
vo viisų kitų darbo žmonių at
stovų paremtas. Buržuazinių 
partijų atstovai grieš ta i to
kiam sumanymui priešines, bet 
balsavlrpe jie buvo sumušti.

2 MIRĖ NUO MUNŠAINO

pasauly orlaiviui (dirižabliui) 
pastatyti.

Orlaivis turėtų būt daug di
desnis nei Vokietijoj statytasis 
ZR-8, kurs dabar pakrikštytas 
Los Angeles vardu. Proponuo- 
jamasai orlaivis turėtų būt var
tojamas pasažierių gabenimo ir 
prekybos reikalams, ir lakiotų 
tarp New Yorko ir Anglijos.

Tokio orlaivio 
ekspertų apskaieiojimu, 
apie 6 milijonus dolerių, 
nes tarp New Yorko ir 
jos darytų kas savaitė.

pastatymas, 
pareitų 

Kelio- 
Angli-

Kancleriaus Marx’o kabi
netas atsistatydino

BĖRLINAS, Vokietija, gruod
žio 15. — Vokietijos 
rius Marx’as šiandie įteikė res
publikos prezidentui savo ir viso 
kabineto rezignaciją.

P/rezidentas rezignaciją priė
mė, bet paprašė kanclierių ir

šiai kabineto narius laikinai dar pa
silikti vietoj.

Pranešama, kad reichstagas 
(parlamentas) šaukiamas susi
rinkti sausio 5.

kanclie-

vidų tina i j

3

SNIEGO AUDRA NEW 
YORKO VALSTIJOJ .

Į- SYRAlCUSE, N. Y., gruodžio 
15. — ('entralinėj ir šiaurinėj 
Ne\v Yorko valstijos dalyse va-PINIGU KURSAS

Vakar,. gruodžio 15 d., užsienio pi- kar siautė stiprios sniego aud- 
(nigų ne mažiau^ kąip už $25,000 do- 
. lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
1 pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų
Belgijos, 100 frankų ..........
Danijos, 100 kronų .........
Francijos, 100 frankų ........
Italijos, 100 lirų ..................
Lenkijos, 100 zlotų ..............
Norvegijos, 100 kronų ..
Olandijos, 100 markių ......
Suomijos, 100 markių ........
Švedijos, 100 kronų ..........
Šveicarijos, 100 frankų ......

ros, dėl kurių kai kur buvo 
(sutrukdytas traukinių bėgioji- 

-HM'mas. Kai kuriose vietose, snic- 
$17^54 priversta šešiolika pėdų gi- 
$5.40 lumo. Temperatūra stipriai nu- 

$19^25 Puo1®-
815.13 Į ---------- ;------ —
^g.84 j GELBĖDAMAS KITUS ŽUVO 
$26.95
$18.38 : CHICKASHA, Okla., gruod.

15. ♦ Gelbėdamas pasažienius
Lietuvos Pinigu Kursas “ dvi^ 'raukinio

™ į vagonų, dūmais užtroško pat-
per sąi gelbėtojas, konduktorius

WASHINGTON, gruodžio 15. 
— Senato specialės komisijos 
mokesnių suėmimo biurui tiri- 
nėti pirmininkas Couzens parei
škė, kad komisija suradus daug 
netikslun?ių biure, daug apsi lei
dime atliekant darbą, o dėl to 
valstybė nužudžius daug milijo

nų dolerių pajamų mokesniais.
Komisija suradus, kad kompa

nijoms leista daryti perdaug di
delės išimtinės, paliuosavimai 
nuo pajamų mokesnio, daugeliui 
firmų ir kompanijų sugrąžinta 
didelės sumos neva jų permokė
tų mokesnių valdžiai, kuomet 
ištikrųjų permokėjimų galėję ir 
nebūti.

Del tokio biuro apsileidimo, 
komisijos nuomone, valdžia pra
radus apie 20 milijonų dolerių.

WASHINGTON, gruodžio 15. 
— Senato pašto komisijos pirmi
ninkas Sterling žada tuojau įne
šti bilių, kuriuo butų pabrangin
tos kainos visiems pašto siunti
niams.

Kongresas mat praeitoj sesi
joj priėmė bilių padidinti algas 
pašto tarnautojams, taigi tą al
gų padidinimą pašto departa
mentas nojri padengti pabrangi
nimu kainu pašto siuntiniams.

Kadangi toksai pabranginimas 
skaudžiai atsilieptų ypač laikra
ščių .leidėjams, tai Amerikos 
Laikraščių Leidėjų Asociacija 
aštriai prieš ji protestuoja.

PASKENDUSIO JAPONŲ 
GARLAIVIO AUKOS

Keturi vaikai prigėrė 
ledui ilužus

TOKIO, Japonija, gruodžio 
15. Kiek iki šiol jau yra 
žinoma, paskendusio . japonų 
garlaivio Kvantu aukų skai
čius siekia 40 žmonių. Dau*, 
gelio vis dar pasigendama, o 
teiki yra baimės, lęaii žuvusių
jų žmonių skaičius bus daug 
didesnis.

PEEKSKILL, 
15. — Keturi 
tarp 10 ir 13 metų, bandė pa
čiužinėti ledu 
D(ep<Av parke. I
vo dar nepakankamai stiprus, 
įlūžo, ir visi keturi Čiužinėtojai 
paskendo.

N. Y., gruodžio 
vaikučiai, visi

Mi f che 11 ežere, 
,edas tečiau bu-

MANAGUA, Nikaragua, gr. 
14.-— Telegrama iš Šmote Gran
de, Nikaraguos, praneša, kad 
Ilonduraso maištininkų vadas, 
generolas Peralta, sumušęs vald
žios jėgas ir paėmęs Kolonos 
provincijos miesteli San Marcos.

SUDEGĖ $200,000 VERTĖS 
CUKRAUS

YLAKIŲ IMOGŽUDYSTt

GRAND ISLAND,

panijos sandeliuose gaisras su
naikino 200,000 dolerių vertes 
cukraus. Viso liendrai nuosto
lių padaryta apie 750,000 do
lerių.

JUGOSLAVIJA UŽDRAUDĖ
KOMUNISTŲ PARTIJĄ

BELGRADAS, gruodžio 15— 
Serbijos (Jugoslavijos) valdžia 
išleido įsakymą likviduoti komu
nistų partiją. Einant tuo įsaky
mu policija padarė kratą parti
jos raštinėj ir konfiskavo komu
nistų laikraštį Darbininką.

KAUNAS [Iž.v - Iš Yla
kių praneša, kad to valsčiaus 
l’rboniškių kaime pilietis Jo- 
činskas lapkričio 2 nužudė 10 
metų mergaitę Savickaitę. Su
žinojusi apie tą įvykį policija, 
šaulių padedama lapkr. 3 <1. 
nuvyko į minėtą kaimų suim
ti žmogžudį Jočinskų, kuris ta
kiau, nenorėdamas >pasiiduoti, 
pradėjo gintis. Griebęs kirvį, 
jis vienu smūgiu perskėlė po
licininkui Bytautui ga'lvą, ki
tu smūgiu išmušė pil. Kondrac- 
kiui ranka. Tuo momentu vie
nas šaulių peršovė. įnirtusiam 
žmogžudžiui ranka, ir jį suė
mė. Policistas Bytautas tuojau 
mirė. Eina tardymas.

f

Pinigai Pasiųsti iki 20-los 
Bus Išmokėti Prieš Kalėdas

Siųskit Kalėdines dovanas savo gimi
nėms Lietuvon telegrafu per Naujienas ir 
pradžiuginkit juos geriausiu patarnavimu, 
stebėtinu greitumu ir pinigais nusiųstais 
dėl švenčių. Naujienų telegramos kainuo
ja tiktai

50 CENTV
♦ ’ u , 'Pinigai pasiųsti iki 20-to? šio mėnesio 

bus išmokėti pip’eš Kalėdas. Bet geriaus 
nelaukit paskutinės dienos, o siųskite tuo
jau s.

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

Siunčiant pinigus Lietuvon . _
Naujienas Lietuvos litų kuvsas skai- jamcs (J2 metų am-
tant Amerikos doleriais yra skaito- ’ v. " ’
mas šitaip: Į ziaus.

50 litų . ... .
100 litų L
200 Htų .
300, litų .
400
500
600
700
800
900

1000 litų ..............     lu^.io , . .
•• Prie šitos .sumos reikia pridėti 25 sprogimas, kulno septyni žino- 

du jų pavo-

j žiaus.
$5.50 |
10.50
20.75 
31.00 i 
41.251 
51.5(1 i 
61.75'
72.00 .f.
82.25 nuo Greenvillės, Jungtinių Vals-

102 75 intęndanturc>s laive įvyko

I SPROGIMAS J. V. INTEN
DANTŪROS LAIVEREIKJAVIKAS, Islandija, gr. 

15.- Vakar čia mirė du žmoj 
n’ės, atsigėrę gauto iš vokiečių 
kontrabandininkų munšaino. | 

“Munšainas”, matyt, visur 
tolygus nuodai, tiek Amerikoj 
gaminamas, tiek kitur: gerda-, IXJV Blvua auiIluo prjuCL1 
mi jį žmonės miršta, arba ap- centai paštų išalidų už kožną siuntini. buvo sužeisti, ____ :x__ 4.^ (Nogint pasiųsti telegramų -- daranka, arba iš proto išeina.

litų 
litų 
litų 
liti} 
litų 
litų

GREENVJLLE, Misa.; gr. 15. 
- Millert> Bende, kelios mylios

I Nogint pasiųsti telegramų 
1 centų daugiau.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.
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Trečiadieny, Gruodžio 17,1924

ROSELANDE

DOVANA

Namų Tek: Hyde Park 8896Chicago, III

- labai abe 
kad ir Tau

Programą išpildys tik-ką grįžęs iš
ITALIJOS JONAS BUTĖNAS

Pirma
uti mery j e 
Sąj u n gos 
lietuvius

VISADOS KREIPKITĖS 
US. TAS JUMS BUS 
ANT NAUDOS.

ninEi 
RISTYNES

Joe. VVallace
“Rough House Joe”

dosniame maštabe. Kai' kurias 
įmonės ypačiai miško medžiagos

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd SU arti Leavitt St.
Telephone Canal 2552

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

z lengvomis išlygomis.

Žmonės prieš Kalėdas galvoja: kokią Kalėdą 
dovaną pirkti savo giminėms ir draugams? 
Geriausia dovana yra tokia, kuri turi didelę 
vertę. Didžiausia dovana bus ta, jei jus už
rašysi! sayo draugams ir giminėms NAU
JIENAS. 1

NAUJIENOS metams........... .
Lietuvon.............

NAUJIENOS pusei metų.......
Lietuvon ...........

NAUJIENOS trims mėnesiams
Lietuvon............

MAŽEIKIAI. Sugadino “ka
talikišką” biznį. Mažeikiuose 
norėta rinkti aukas bažnyčiai. 
Tam buvo reikalingas liudymas. 
Rinkėja, viena davatkų, nuėjo j 
miesto valdybą liudymo gauti. 
Liudymą gavo. Liudyme pasira- 

padėjėjas, kuris 
Pažiūrėję liudy- 
atsisako bažny- 

s<ko: “Kažin ko-

FRANK P.
VVATEKAITIS

Pirmos klasos laikrodžių, laikro
dėlių ir auksinių daiktų taisytojas. 
Taipgi mes užlaikome geriausio iš
dirbinio laikrodžius, ląikrodėlius, 
žiedus ir visokius auksinius daik
tus; ir parduodame juos už žemiau- 
bias kuinas.

Tel. ICousevelt 1866
652 W. 18-th St., Chicago, Ilk

Pradžia 8 vai. vak.
Tikietų kainos nuo $1.10 iki $2.20

V, W. RUTKAUSKAS
' Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tek Central 6890

▼ak. *228 S. Halated St., Ckicaro 
Tel. Yordi 4681

šė burmistro 
yra socialistaš. 
mą, žmoneliaK 
ęiai aukoti, nes 
kiai bažnyčiai tu" renki, juk so 
čia Ils tas yra pasirašęs”.

Katalikas.

aplinkybių priverstos uždaryti 
savo dirbtuves; per tai labai pį- 
blogėjo darbo rinkos padėtis. Už
siregistravusių bedarbių skai
čius siekia nepilnai 700, faktj- 
nai bet yra žymiai daugiau. Kai 
kurios įmonės: skelbė trumpį) 
laiku paliuosuosiančios didesoj 
darbininkų skaičių, todėl reikia 
tikėtis, kad bedarbių skaičius 
dar žymiai padidės. Be to, pra
sidėjus šalčiui reikia statytis di
desniais pąliuosavimais iš staty
bos pramonės. Lai v ų j udėj imąs 
uosiuose ląbąi m^as.

Dąliai sumažinimo bedarbių 
didžiausio skurdo paskyrė Mies
to Valdyba kiek jai galima bu
vo lėšų visuomenes darbams iš
likti. Tam įeikalui lėšas sude
da priešingai pereitiems.mętams 
vien miestas. Prię visuomenės 
darbų tesjdarbųoją tuo tarpų 
200 bedarbių. »

Tūli darbdaviai priiminėja dėl 
mažesnio apmokėjimo daugiau
sia moteris, to delei moterų sky
riuj padėtis kiek geresnė.

Alei MacMarsh
Tvirtas airis ristikas

Pradžia 8 vai. vak., dur^s atdaros nuo 7 vai.
’ Kvtęčįa visus DENGIMO KOMITETAS

Jie skaitys NAUJIENAS kasdien ir kasdien 
minės jumis už tokią gerą, naudingą ir bran- 

dovaną. Jie skaitydami NAUJIENAS 
įgys daugiau apsišvietimo.

$3.50
$4.00
$1.75
$2.00

Užrašykit NAUJIENAS savo 
giminėms Lietuvon

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUODI AR Ma7- 
NYTI A 
PAS M

Vartokit šį kuponą kuomet pirksite
STANDARD RADIO CO., (Naujienos)
504 Citizens Bldg., \ ♦
Canton, Ohio..........

. Gerbiamieji: — Čia rasite Money Orderį už $384)0 (Trisdešim
tis aštuonis dolerius), malonėkite prisiųsti vienų Modelį II RADIO 
setų, , įskaitant viską — gatavų vartojimui ir nurodymus. 

Su pagarba, ( 
Manu vardus 
Adresas ......

John Bagdziunas Borden 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. NV'a.shinglon St., Room 1310 
Telephone Dearborn 8916

Vakarais: K151 West 22 Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

J. P. VMITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N. Dearborn Street, 

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

riant /Šubatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISASi 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

’ki 9; Subatomis visą dieną; švėn
omis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina- 
'/’jimo apstraktų ir padarymo 
ontraktų, dokumentų ir visokių 

popierių. Veda visokius sudus.

Karolis Požėla su
Europos pusiau sunkiojo svorio čempionas

F. Norkus su
Roselando sunkiųjų vogų kilnojimo čempionas

Jack Sherry su
Geriausias New Yorko ristikas Ristynių instruktorius, švedų ristikas

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

Vąkarais ir nedėlios rytai \ 
3335 So. Halsted St.

Telef. Yardsr 0141 ir Yardg 6894 
Panedelio vakare:

4601 So. Marshfield Avė.
Bylos visuose teismuose. —- Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

14 lapkričio išėjo 
žurnalo pavidale sa- 
pavadinimu “Lietu- 
redaktorium pasira- 
VaiČiunas

Vedybos, giminiai, mirimai 
ir priaugimas.

Pirmame 1924 m. bertainy 
Klaipėdos Krašte užregistruota 
186 vedybų, 976 gimimų (įgl. 36 
pini. neg.) ir 654 mirimų įgl. 
gimt neg.). Tuo budu priaugto 
skaičius siekia . 332. / Antrame 
1924 m. bertainy užregistruota 
286 vedybų, 1021 gimimu (įgl. 
34 gint neg.) ir 536 mirimų (įgl. 
gim. nei.). Prieaugio skaičius 

Mi ,458.
Tenka pažymėti, kad per pas

kutiniuosius 1922 iki 1924 mie
tus vedybų skaičius lyginant 
1921 m. žymiai sumažėjo.

Nedarbas.
Klaipėdos miesto ir kaimų ap- 

skrytyje padidėjo žymiai bedar
bė ir rugsėjo mėnesi. Beveik'vi
sose įmonėse ir užsiėmimų šako
se įvyko/paliųosavimy dalinai di-

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
/ <>*<■• 11 r

' Gyvenimo vietai
'! 8323 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 1810
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Naujai įsikūrusioj i nepriklau
soma Lietuva, nežiūrint to, kad 
yra maža ir neturtinga valstybė, 
bet gi įvairiomis politinėmis par
tijomis yra gana turtinga.' . N£- 
miniant senųjų partijų bei drg'U- 
iiizacijų, vis dar bando tvertis 
naujos. Dar visai nesenai susi
tvėrė Lietuvos Atgimimo Drau
gija — neturinti pritarimo vi
suomenėj. Paskui š. m. liepos 
mėnesyje bandė įsikurti Lietu
vos Darbo žmonių Partija 
nėtajai Darbo žmonių Partijai 
likimo toks trumpas nebuvo ski
rtas amžius“, jog jį negimusi mi
rė. Šios partijos visa istorija 
tėra šiokia. Daugiausia studen
to pil. Nekvedavičiaus rupes
niu susidarė iš keletos žmonių 
iniciatorių grupė, kurie susirin
kę sustatė partijos įstatus ir 
juos padavė 'valdžiai užtvirtin
ti. Gavę valdžios užtvirtinimą, 
liepos 3 tie patys iniciatoriai pa- 

steigiamąjį partijos susi
rinkimą. Po to susirinkimo at
spausdino keletą tūkstančių eg
zempliorių įstatų knygučių, ku
rių dalį paskleidė po žmones, bet 
to skleidimo pasekmės buvo to
kios, kad į jų partiją niekas ne- 
sirašė. Tai matydami, partijos 
kūrėjai nurimo ir tuomi viskas 
ir užsibaigė.

Kiek vėliau vėl susitvėrė 
“Lietuvių Tautininkų Sąjunga.” 
Naujoji Sąjunga, kaip matyti, 
bando suorganizuoti nusibankru- 
tijusioK—-Pažangos šulai ir* to 
darbo jie imasi labai įimtai, nes 
pirmuose savo veikimo žings
niuose tuojau pradėjo leisti sa
vo organą.
1 numeris 
vaitraštis 
vis,” kurio 
šęs PeUas 
jam savo laikraščio 
Lietuvių Tautininkų 
valdyba kviečia visus 
sutinkančius su jų programos 
dėsniais ir organizacijos Įstatais 
dėtis į Sąjungą ir visur, visoje 
Lietuvoje, kurti jos skyrius ir 
remti ją medžiaginiai. Kame 
tik susiranda bent 10 tautinin
kų, tegu steigia tuojau Lietuvių 
Tautininkų Sąjungos skyrių... 
Kadangi darbas pradėdama labai 
platus, tai jis tuojau reikalauja 
ir lėšų. Todėl prašome visus 
tautininkus tuojau paskirti tam 
tikrą mokesnį, kiek kas išgali, 
rinkti iš kitų ir siųsti kas mė
nuo Centro valdybai.

Iš tų žodžių aišku, kad Lietu
vių Tautininkų Sąjungą vos 
tepradeda į kojas stoti ir ar pa
vyks jai išsiplėsti ■ 
jotina. Veikiausia 
tininkų Partijos bus toks pat li
kimas, kaip kad atsitiko su Lie
tuvos Darbo žmonių Partija, 
kuri dar negimusi turėjo numir
ti. Pažymėtina, kad apie taria
mąją Lietuvių Tautininkų Są
jungą labai nepalankiai išsireiš
kė ir Lietuvos Šaulių organas 
“Trimitas” 214 Nr.

—Lietuvos darbininkas.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes.' •

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
Z ADVOKATAS

Ofisas vidurmieztyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Waahington St.

Cor. Wasldngton & Clark

A. A. Olis 
ADVOKATAS

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

3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 
6-8 ▼. v., apart Panedšlio ir 

Pitnyčio*.

Bohemian American Hali 
1438 Węst 18th Street

Taipgi dalyvauja vietos artistai: ponia
LEOKADIJA SABONIS ir JONAS BIJANSKĄS

naujienos
1739 So. Halsted St

Nupiginta iki __ _ _ - Nupiginta iki
$38.00 O M Q ||| $38.00 

(Modelis 11) ■■“■F IV (Modelis II)

Ta kaina bus tiktai 30 dienų
Labai daug) žmonių bijo pirkti RADIO, nes jie mano, kad KAD1O 

yra perdaug komplikuotas dalykas vartojimui. Ta baime jau praėjo. 
Musų Inžinierių Departmentas, po ilgo patyrimo, išdirbo labai gerą 
.stipri/ LONG DISTANCE tube setą (Model II), kuris yra labai 
PAPRASTAS sudėjime, kad ir KŪDIKIS gali jj sudėti. Šis PRAK- 
TIŠKAS setas suteikia aiškų balsą iš tolimų stočių, 1000 iki 1500 my
lių tolumo. Šis Modelis U RADIO taip yra geras ar dar geresnis už 
kuriuos ima didesnes kainas. Musų RADIO yra pigus todėl:

1. Jis yra PAVIZDINIS.
2. Mes parduodame jų LABAI DAUG.
4. Jus gausite tiesiai iš DIRBTUVĖS. •

be krautuvės išlaidų ir pelno.
*4. Mes parduodame juos už CASH, kad išvengus knjjgvedystės 

išlaidas.
RADIO suteikia jums daug smagumo. Palinksmins jumis ar jus 

gyvenate mieste arba ant kaimo. Jis pagelbės išmokti gerai anglų 
kalbą. Jis pagelbės pamokinti jūsų kūdikius. Jis yra geriąusia 
DOVANA. Jis yra ekonomiškas; pirmu’st išlaidos yra ir paskutiues 
išlaidos. Turi parduudaina vertę.

Su kiekvienu RADIO mes siunčiame pilną nurodymą, kaip susta
tyti ir kaip operuoti. .

Kaina šio gero Modeliu 11 RApIO tiktai $3&00. Jis turi viską, 
nieko nereikia dapirkti.

RH' T...........

Kas Dedas Lietuvoj

• C, STRUMILO SVET., 
Kampas Indiana Avė. ir 107 St

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. WaBh|*xton 84. Room 911 I 
Tel. Centrąl 6206 /

Cicero Utaminko vi kare -■ 
1314 S. Cicero At. T.Cicero P036 ! 
Ant Bridgeparto Seredp*’' >.uo j 
6-8 ▼. ▼. Subatoj nuo *-7 v1. ▼. I 
H236 S. Hahfed St. T.Bo .L 678'j



Antradienis, Gr. 16, 1924

[KORESPONDENCIJOS
Westville, III.

va

(Tęsiąys)

Girtybė
Retai, kurioje šluboje 

vendą nammėlės, ktirių jie 
dina ‘iniiliuku”. Nors prol
ei jos agentai persekioja ir net 
skaudžiai baudžia, bet ne areš
tai, nė kalėjimas neatgrasina 
nuo muliuko išdirbystės. Verda 
ir tiek. Tik tampa daug at
sargesni. Juos daugiausiai per
sekioja Danvillės miesto poli
cijos agentai. Yra kelios kar- 
4xi»»mos. IIihIos. ice-ttirios. Daro 
gerą 'biznį. Žmonės geriau 
myli gerti moliuką, negu spi- 
rilinę. Daugiausia tai jau 
'singeliai”. Jie išsigėrę namie, 
duoda gaspadinėrns uždirbti ir 
neša taip gi ir karčiamninkams. 
Tankiai pasitaiko ir mirtis nuo 
naminėlės bei proto sumišimas. 
Mano buvimo laike buvo vie
nas miręs,
NArs ir nesakoma, kad tai mo
liuko auka. Daktaras paliudi
jo uždeginui plaučių. Bet žmo
nes sako: “Muliukas nuspy-

sumišęs.

■ir.«»»«wnrr»7'MWni mini, ui ■

“seredinkų* 1924-IX-25 '/
biskį į rytus U Wilkes-Bare,' Pa. S.L.A.

“Seredinkų Seimo rinkimų Komisijos p.

du krutamųjų paveikslų teal- 
kuriic yra lietuvių ran- 

ko-e, bet neperda ilgiausia i juos 
lanko. Teatras ’Orpheum, pa
vyzdžiui, talpina apie 300— 
400 žmonių, pečiais angliniais 
k urenamas, grindys liuobėtos. 
Taigi tie žmonos, sėdėdami 
namie, lošia iš liežuvių: pasa
koja visokius nuotikius, kre<- 
čia juokus; juokai gana riebus, 
vienus iš kito svilinusi ir kuris 
pritrūksta kalbos, tas pralošė 
iš liežuvių. Man teko girdeli 
sekamą pasaką, kuri esanti 
tikras Westvillės atsitikimas:

relini,

rnuliuku.
bęs nmliuką
šios

įdėjęs praustis.
Isiant jam labai

Čia noriu su skaitytojais pa- darė Maikio.

Numiręs burdingierius Mai- 
ki.s. (Jimines ir * *l>o <le-ss”-d m u- 

gui suėję apraudoti apgailėti 
savo draugo.' Apstatę visą gra
bą žvakėm hs., žvakės storos 
ir ilgos; o kadangi reikia pa
sigailėti Maikio ir dar tokio 
gero savo draugo, tai reikalin
ga yra Išsigerti. Gavo moliu
ko. (jure grina daug, parėjo 
rriirūsio Maikio paskutinis “bo
de“ iš tiarbo ir tą pačestavojo 

Ir kadangi tas grie- 
ant tuščios, du-

greilai apsvaigęs ir pra- 
Bet besiprau- 
griaudu pasi- 

. Tai jis iki pusiau 
sidalinti su keliais matytais ir 'nuogas nuėjo prie grabo paŽiu-Į 
girdėtais dalykais. i lėti Maikio,

Apie 
iv atbėga dvi 
graborių p. Joną Urbą ir pra- pripylė į grabą muliuko. 
šo, kad pastarasis kuogreiČiau-1 niinė-švogeris pamatęs 

• • va • V x • * 1 * ‘ V* rzs >L išiai vežtų mirštantį ligonį į 
bonbutį. J. Urba atsisako, ka- rėkti, 
dangi jis neturi daktaro1 palie- *lgą žvakę 
pimo, ir žmogaus nepriims į pusplikiu!.
ligoninę, nes: nepadaryta sutar- ir taip visas žvakes sulaužę il
tis. Jis esą turįs privatinį am- lavoną aplaistę ’ I • 1 W Y

turėdamas dar
3 dešimtą valandą vaka- stiklą muliuko rankoje. Svy- 

moterėlės pas įaudodamas sveikino Maikį ir 
Gi- 

>, kad iš- 
siai vežtų mirštantį ligonį į li-’nevožija Maikį, pradėjo keikti, 

", “Bode” pasigavęs storą 
» -- plumpt į kuprą 

pusplikiui. Tas pasigavo kitą,

lis. Jis esą turįs privatinį am-( lavoną aplaistę $u vašku ir 
bulansa. į muliuku. Nueina šeimininkas

Viena moteris, kiek jaunes- ir parsineša nuo graboriaus ki
ne, pradeda raudoti: ' Į kis naujas žvakes. Pastato tas;

-Aš negaliu, aš bijau na- langas pradaras^ vėjas pagau- 
mie būti, nesenai turėjau pa-‘na langų uždangalus ir užpučia 
grabą. Išsikrausčiau iš namų. Jas ant žvakių. Uždąngal'ai de- 
Dabar atėjau į šituos; o čia ir visi girti bėga laukan, visi
vėl žmogus miršta... ‘ (išsiblaško. Moteris, gyvenanti 

Urba klausia: Tai kas jam? skersai gatves, pamačius gafc- 
Belipdama iš 

tos baimės per tvorą palieka 
ant tvoros savo sijoną bet gaiš-j 
rą užgesina. Girtieji krito kur 
kas išmanė geriausiai, vieni po 
burokus, po bulves ir kopūs
tus daržuose išsiblaškė, kiti
vėl kur tai nurėpliojo j patvo- 
lius. Laikas laidojimo. Visi

tina paskutinį kartą su Mai-
Vicnas atsi- 

ir sau murma
— O Malki, Maiki, 
kur tu. Tu buvai

• man 
Home, tai atvažiuos antausių apdaužydavai; o da- 

atsakū p. Urba, kar matai tu jau tik š... palikai, 
i širdies žmogus, 

naktį iei&u bučiau kitoks, tai kad 
| aš tau rupūže dabar traukčiau 
vieną į snukį, tai tu žinotu
mei...

ko? Gal nuo munšaino? i’2 ulbėti, 
’e, ne! Jau dvi dienos kaip 

neėmė, 
šiąnakt J ,

ir tai
kad

negėrė—siūlėm 
Daktaras sake, 
mirsiąs.

Kita moteris
daktarais atėjo, paspaudė nosį. 
Nosis pabalo. Daktaras sake, 
kad šiąnakt mirsęs, ir kaip lik 
jis tą pasakė ,tai aš tuoj sa
kau, kad bus tai Monia. Da-‘ kiu aHisveikinti. 
bar nesenai dar iškrito iš lovors, siejęs žiuri žiuri 
ir apsipaskūdijo. p)0 nosia:

—Aš nieko negaliu pasakyti.' matai jau 
Jus geriausiai šaukite Old Poor, kadaise stipras vyras ir 
Farmer 
ir pasiims, — atsakė p. Urba. (’

Moters negavę ko jos norėjo,'ir as 8(‘r()S 
išėjo. Ligoni® tą pačią i 
apie pirmą valandą mirė.

Ant rytojaus laidotuves su 
bažnytinėmis apeigomis Tau
tiškoje bažnyčioje, žmonės vie
nas už kitą geriausiai pasako
ja apie velionį: vieni šiaip, ki
ti kitaip.

Tūlas, žmogus, 
nęs, »u didokais 
V* _. siap:

—Bobos priėjo

j snukį, tai tu žinotu-

norėdami juokų liepė 
bet tas kaip tai pasviroduoti, 

į šalį ir krito su visu smarku
mu ant šalia beklūpančių žmo
nių kartu apversdamas ir gra
bą. Neša laukan, nėr kam 

Įnešti, neisi visi vyrai, kurie ten 
ir klausia Ii- l)UV0» girtutėliai. Graborius

jau pagyve- 
ūsais porina

gonio, gal jis norįs kunigo. Li-Juos Jan nutaiso, štai jau visi 
gonis atsakė: Man atveskit susikabino į grabą ir tempia, 
mergą, o ne kunigų, o po 10 bet Pcr krepus benešant vie- 
minučių mirė... Ir kada jis mi-(nam ,iešėjų grabo rankena 
re, aš sėdėjau prie jo ir dabo- išslysta iš rankų ir grabas vi
jau. kada ta dūšia' išlėks, bet smarkumu krinta ant jo 
laukiau, laukiau ir nesulau- drau»° k(B0S* 'Keiksmas ir 
kiau — pražiopsojau. Dusia juokas aplink. Nuneša bažny- 
purp ir išlėkė. Ičion’ visi kuniI& P°“

Lavoną kun. 1—
pasiėmė bažnyčion ir 
egzekvijas ir mišias rengėsi 
nešt iš bažnyčios —į kapus. Patvorį. 
Nėra grabnešių; kiti eina iešr-. lakstyti ir ieškoti 
koti, randa karčiamoj bekozy- ‘r P° Odelio vargo

nuėjo.’išsi- Maikutis tampa palaidotas.

Zalinkevičius Griaut, o patys traukia karče- 
atlaikęs mon> kurki dar gal paeiti, o 

- j kurie negal, tai jau susirietę j 
Ir vėl graborius turi 

grabnešių, 
vargšas

mojančius. Mat, 
gerti. Išsigėrė ne vienas nenor 
mokėti, todėl ėjo persitikrinti, 
kuris turės mokėti.

Mirusį palaidojo Tautiškose 
kapinėse.

Tautiški kapiniai yra nedi
deli, apie trijų ak erių žemės.

Lošimas iš liežuvių
Kadangi vakarais žmjonės 

daugiausiai namie, nors ir yra

Daug daugiau dalykų ten 
' dedasi. Galima butų parašyti 
čielas knygas, bet laikraštyje 
vieta brangi, todėl ir baigsiu, 
šitą paskutinę atsitikimą kele
tas patvirtino, kad tikras atsi
tikimas.
, Yra Westvillėj ir dailių man
dagių, švarių (žmonių, kurie tu
ri dailiais ir padorias šeimynas.

Blogiausia, kaip sako, vieta

VVestvillej — tai 
peče”, vkta 
nuų vidurmiesčio. 
Peče” vadina lodei, kad buvęs, N it mano siustų 19244Xr26, 10 
tuo laiku katalikų kunigas 
Wcstvi’Woj Skrypka eidavęs ka
lėdoti į tūlų istnikelę, beit nega
lėjęs rasti namie šeimininkės, 
tik rasdavęs prie vartelių pri
krauta daug tuščių dėžių nuo
seredinkų, ir todėl jis išsitaręs: tu v. ^unų D-gijos p. Trečio
je jaugi čia lik

Iš VVaterbiiry, Conn.. Lie
tu v. Moter. Globos K-to ir- p. 
Devenio (po 100 d.) p. Mi- 
IcenailienčA siustų 
6 ...........................

Iš Harrison ir Kerny |Lie-

1924-XL 
........ 200

“Nejaugi čia lik seredinkos ko iš Newarko siustų 1924- 
gyviena?” Nuo to laiko ta vie- XI-6 
ta vadinama įseredinkų peče.

Pasisvečiavus apie septynias 
dienas WestvillĄj Vėjl reikėjo 
keliaut j Cbicagą, dėkojant p.p. 
Urbams už malonių viešnagę.

—Raganius.

.. ............................. 13.20
“Susivienijimo Lietuvių

mui
8.

gus I 
laidos

Amatų mokyklų steigi- * 
........ .......................... 60 
Našlaičių gydymui 38.70 
Išlaidos gaunant pini- 
ir kitokios smulkiosI is-

Viso išleista
Yra kasoj ką tik gautas 

“Susivien”. čekis ........  289.97
gyvais pinigais kas. yra 21.22

Amerikos Lietuviu
Visuomenei

Laikinojo Vilniaus Lietuvių 
Komiteto iš jo griūtų Amerikos 
Lietuvių organizacijų ir šiaip 
jau atskirų asmenų aukų, pa
siustų Vilniun nuo 1923 m. lie
pos 20 d. iki 1924 m. lapkri
čio 16 d. apyskaita.

Iš
Amerikoje” iždininko p. Pau
kščio ir sek r. p. .Turgeliiitės 
siutų 192I-NI-13 .... 289.97

Gautu per p. Vaivadą ir p.
Urboną (po 5 dol.) .......... 10

Gania per kun. Tumą 
1923-VI1-21 ................. 250

” v Q .. 100
... 1OO 
... 150 
. . 421 
vieno

Amen kunigo) 114 
190,08 
... 50 
1717.38

. (’Past)irdji auka 1717.(38 
atsiųsta iš Monl. Carinei Pa., 
(Lake Site Lietuvių Komitc-

Balansas 4.726.53

siunčiamos

Iš Brooklyno Liet. Motčr.

(Bobos K-to 1923-VII-6 .. 30 
Iš Brooklyno Liet. Moter.

(ikybos K-to 1923-XII-8 ..100
Iš Peterson Liet. Moter.

Globos K-to 1923-XII-15 .. 50
Iš Waterbury Conn. Lietu

vių 1924-II-2 .....................
Iš Broklyno Liet. Tautin. 

Sandaros Skyriaus 1924-11-* 
8 ...................   20.45

Iš Bayon N. J. šv. Petro 
ir Povilo D-gijos 1924-11-25 15

Iš Worcester, Mass. Lietu
vių 1924-11-26 .............. 12.45

Iš Dayton, Ohio Tevyilūs 
Mylėtojų D-gijos 1924-11-26 10

Iš Lavvrenee, Mass. Liet. 
Amerik. Tautin. Sandar. 
Skyriaus 24-111-29 .............. 40

Iš Brooklyno K. V. K. p. 
Mačiulio siustų 1924-V-20 150

Iš Brooklyno Liet. Moter. 
Globos. K-to 1924-VI-26 .. 25

kš Blisvdl sv.'Petro ir Po
vilo IVgtjos 1924-VL28 ... 23

Iš Lawrence, Mass. Lietu
vių p. Bagdono siųsta 1921- 
1X-15 ................................. 100

Iš “Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje” iš Pittstono iž
dininko p. Paukščio siustų

1924-III-25 ..
” -IV-30

-n 1-25

| šių (apyskaitą neįeina au- 
fkos iš kurių atsiskaityta su 
Vilniaus lietuviams šelpti Ko
mitetu ir aukos
Vilniaus Lietuvių įstaigoms Tie
į nik. Viln. Liet. Komiteto tar
pininkavimo.

Pinigai siunčlJlami čekiais 
Vilniaus XI 1< uošve lengvai r>»- 
keičiarni doleriais.

Visiems aukotojams tariame 
širdingą padėkos žodį!

Laikinojo Vilniaus Lietuvių 
Komiteto JPirrnin inkais. (—) 
D-ras Alseika.

Iždininkas (—) *
IKun. D-ras Zajančkaskas 

Sekretorius (-i)

MIS. MICHNIEVICZ- VIDIKIEKE
AKUŠERKA

8101 So. Halsted SU kampas 31 gat.
Tel. Yarda 1119

Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
Vanijos ligon- 
bučluoM. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose priei 
gimdymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.,

Už dykų pata
rimai, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitis o ra
site pagelbų.

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

Tol. Blvd. 3188
Al. Woitkewicz- 

BANLS 
AKUŠEREA

Turiu patyrimą
Pasekmingai pa-pa

mautu mote-
Arinis prie gimdy- 
■mo kinkviename 
•atsitikimo. Tet
ikiu ypatišką pri- 
’žiurejima. Duodu 
tpatarimus mote
ly) ms ir merg^ir , merg^ 

noms dykai.
3113 South 
Halsted St.

^ DR. HERZMAN^l
—Iš RUSIJOS—

St. Matiošaitis.

dol. M. Lapinslko ir Barluškos 
Gauta per p. D. Šleževičie

nę iš Chicagos lietuvių p. 
Krukonio pasiųstu (gauta 
1924-X-1 ..................... 95 dol.

Viso 'gauta $4.726.53
Išleista: |

Perduota našlaičių šelpi- 
ir švietimui (sulig auko- 
nurodymo)
D-gįj os nukentej tįsiems

mui 
tojų
a)

dėl karo delpti Komit. 1901.83
b) “žiburėlio” ir “Agro

nomų” prieglaudoms .... 198
c) Švenčionių našlaičiams

ir neturtingiems mokslei
viams per Švenčionių . “By
lą” ..................................... 470

d) Vilniaus švietimo Išgi
jai “Rytas” .................... 300*

2. Atskirų *neturtingų mo- I 
ksleivių sušelpimui .... 271.89

3. Nepartinei moksleivių 1 
kuopelei “Milda” .... 143.95

4. švietimo reikalams pro- •
viriai joj ............................. 223

5. Politinių kalinių šelpi- t 
mas maistu drabužiais ir 1

knygomis .................. 505.48
6. Pelitinių kalinių by

loms

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th 8i„ netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Carai
3114. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
8410 So. Halsted St.

Valu 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.
S pečiai: Nedelioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Telefonai i

Dr. D. Alseika 
Jagiellonka Nr.

ui. Ad.
W. Za-
Miskie-

Antrašai:
• Pirmininko:

(Olsejko) ui.
9 m. 3.

Iždininko! 
janczkoftvski
wicza Nr. 19 m. 19.

Sekretoriaus: St.
lis ui. Jagiellonska Nr. 9 m. 4.

P. S. Visi laikraščiai prašo
mi atsispauzdinti,

Originalui atatinka
L. V. L. K-to Pirmininkas,

D-ras D. Alseika.
[Antspaudai

Matiošai-

. 210.19 I

NORTH6E 
f—LLOYD—

In ir iš Lietuvos
PER BREMENĄ

Ant didžiausio Vokiečių laivo

COLUMBUS
Arba kitais laivais tos linuos 

Tiktai aštuonios dienos ant jūrių
Gražus trečios klesos kamba

riai. Svetimšaliai gali sugryž- . 
ti į 12 mėnesių, neturės jokių 
nesmagumų prie išsčdimo.
100 N. La Šalie St., Chicago, III.

RMAN

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiųsk ją mums su pinigais 
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMI YPATA:

Vardas ir pavardė

Kaimas

Paštas

Pinigų prisiunčiu $

Valsčius

Apskritis

turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

(jei nori

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

50 litų 
100 litų 
200 litų 
300 litų 
400 litų 
500 ‘litų .v

Paštu
. $5.75
. 10.75

21.00
. 31.25
. 41.50
. 51.75

• Telegramų
............... $6.25
............... 11.25
.............. 21.59
.............. 31.75
..............  42.00
............. . 52.25

600 litų ....
700 litų ...
800 litų ...
900 litų j..

10^0 litų .... 
• 5000 litų ...

Paštu
.... $62.00
..... 72.25
..... 82.50
..... 92.75

103.00
.... 514.00

Telegramų 
...... $62.50 

. 72.75 
....... 83.00 
....... ' 93.25 
....... 103.50 
......  514.50

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių. 
Visliose reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, Illinois

’ » i i. . ' _• ' ' .• • k •: . i- rA ■ .d'- •' \ j 4

; ‘1, A, L 4 ( "I*ji- ' ' įH ‘b/. ■ .1

Turėk Svarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojuus ateik pasitarti.
i Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

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

1046 Milwaukee Avė,, kainp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Armitage 
3995. Ros. Keystone 4130^

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 8o. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2884

Phone Lafayette 3868
Dr. P4 L. Chadovich

Dentistas
Gydau dantis modernišku bildu 
nebrangiai. Darbas garantuotas.

4204 Archer Avė.

Phone Pullman 0676
DR. S. SMOLLAR

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Neclėlioj pagal sutartį
10748 So. Michigan AVe., 

CHICAGO, ILL.

Telephone Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
4031 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dienų. i

Del Sergančių Žmonių 
Dykai Klinika 

Be Mokesčio Daktarui
Ar jus buvote gydytas nuo jūsų 

senos ligos?
Specialistai dėl privačių ligų 

tiktai
Ligoniai moka tiktai biskj už 

Kraujo ir šlapumo Analyzą, 
Serumus ir Gyduoles.

Chlorine gydymas nuo šviežių 
ir seni/ persišaldymų. Pharyn- 
gitistia. Tas pats gydymas bu
vo vartotas Prezidentu* Coolidge, 
Washingtonc, I). C. Daugely at
sitikimu užtenka vieno gydymo. 
Mes kalbame lietuviškai.

Illinois Health Bureau
159 State St., Room 1421 

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M.
Nedaliomis 10 iki 1 P. M.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 delnų, nuo 
iki 8 vai. vak. Nedėliomii nuo 

iki 2 vai. po pietų

6

LIETUViy DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Ofiso tel. Boulevard 9698
Razidencijos tel. Drexel 9191

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 8103 So. Halsted St., Chicage 

arti Slst Street */
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ii Šventadieniais 10—12 dian

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:9 iki 12, 1 iki 8 delnų 
įr 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.
netoli 46th St.

»-
Chicago, III.

A. L DAVIBONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. ’ 

Te). Kenwood 5107 ....
Valandos] nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:80 vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos 

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

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westeni Avė 
Tel . Lafayette 414€

. Dr. Benedict Aran
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-toa ant 2 

lubų

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chronil- 

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 18*0 So. Ashland Avė. ant 

viriaus Ashland State Banko
Telefonas Caaal 0464

Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 10.
Nedalioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet;

Biuras. 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 

aekmadienius. Leidiia Naujfcnų Ben
drove, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonasi Roosevelt 8500.

Uisimokėjimo kainai
Chicagoje — paltui

Metams .............................
Pusei metų__________
Trims mfinesiams 
Dviem mėnesiam —— 
Vienam minėsiu! 

Chicagoje per nefiotojesi
Viena kopija .......~ 8c
Savaitei _ ______ ■ t 18c
Minėsiu! - ■ 75c

f ’Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu: f;; 7

Metams — „ y 11 , (7.00
Pusei motų ri- n,iii 8.50
Trims minėsiantis .... . 1.75 
Dviem minosiam - 1J25
Vienam minėsiu! —- .75

Lietuvon ir kitur eisienluoMl 
(Atpiginta)

Matams .. . (8.04
Pusei metų ........... ......— 4.00
Trims minėdami ...... 2.00

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su uisakyme. ..
. . , ........ "M'"!

narys tupi,parlamente žmones 
atstovauti ir slopinti, to vie
toje visuotina rinkimų teisė 
turėjo tarnauti žmonėms, su
siorganizavusiems j komu
na”-.. ir t. t.
Kiekvienas mato, kad tai yra 

ne citavimas, bet atskirų saki
nių arba net sakinių dalių pešio- 

mokslinčius

Maskvai. Gal jie teiksis taip 
pat persispausdinti sekan
čių ištraukų iš to laikraščio 
redakcinio straipsnio, iš 
gruodžio 12 d. 1924 m.: ,

“Kai Maskva įsilaužė į 
Kaukazą, tai Mussolini
pasiskubino atmesti Bri- jimas. “Laisvės0 
tanijos ir Francijos reika- Paduoda ne ištisai tą Markso ap- 
u ’ i j 4. x _ rašymo dalį; kur eina kalba apie lavimą, kad tautų sąun- Pa,.yi;iaus komunos' tvarku bet 
ga pasiūlytų arbitracijų... i§pe§a iš jo tiktai kai kuriuos

“Mussolini '

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

- .76

nenorėjo, žodžius,, kurie, jo supratimu, 
kad Anglija ir Franęija paremia jo nuomonę, šitaip “ci- 
kištųsi į Maskvos įsiverži- tuojant” galima bile ką “jro- 
mą Kaukazan, kadangi 
Italijai svarbu turėti soJ

i — Rusi- 
j-taip, kaip, 

Red.) klesos pav. Amerikoje* republikonų par
tijos atstovai sudalo siųs šalies 
valdžią, bet sovietai*, visgi nėra 
Valdžia, taip pat kaip, norą . vald
žia partija.

’’ *
Demokratija Paryžiaus 

Komunoje.
Paryžiaus komunoje .gi,vbe to, 

jokių sovietų nebuvo. Toje pa- 
čidje Markso brošiūros vietoje, 
iš kurios “Laisvės” rašytojas iš
pešė keletą sakinių, šitaip apra
šoma komunos tvarka.

“Komuną sudarė visuotina 
balsavimo teise išrinktieji at-

dyt”.
Į Dar nuostabiau*, jisai paimta- 

" sias ištraukas ^aiškina. . Tik pa-
vietų kerosinas,. sovietu klausykite, ką/jisai nešneka: 

«■» v> rvl -C a<a ei iv ’ • 1 » 1 «

“Ar jus, ponai, norite žino- Hų ir teises, o kitos visuomenės 
ti, kap išrodo proletariato dik- klasės neturi nieko, yra betei- 
tatura? Tat pasižiurėkįte į sės. ,< <v
Paryžiaus komuną Tai buvo j R >kia ie to dar idurti> 
proletariato diktatūra. |kaff ir žita diktatu.
Kaip sutaįkyti šituos Engelso ra yra tiktai bolševikų teorijoje, 

žodžius su tuo faktu, kad Ko- Praktikoje gi diktatorišką galią 
mįunoj e viešpatavo pilniausia de- ir teises pas bolševikus turi ne 
mokratija? ' darbininkų klasė/bet tiktai tam

Yra galimas tiktai vienas bu- tikra partija, Išėjusi iŠ ęĮaj'ihi'nin- 
das tatai sutaikyti, būtent, duo-'kų klasės. « Rusijoje yra.lcpmu- 
dant Maįrkso-Engelso “diktatų- (nistų partijoj o nę proletariato 
ros” sąvokai ypatingą prasmę, diktatūra! n Tie Rusijos darbi- 
Marksas su Engelsu nelaikė prb- niifkąi, kurie nepriklauso komu- 
letarjato . diktatūrą dalyku, nistų partijai, yra tokie pat be- 
priešingu demokratijai. ,

Kas gi yra ta diktatūra?
“Laisvės” rašytojas, kuris

► suprasti 
marksizmą, aiškina, kad Engel-

darbininkų klase/ bet tiktai tam

Pastabos
“Naujienų” num. 292 mano 

pastabose praleista vienas punk
tas, ir todėl įvyko nehitfkumas. 
Taigi, čia pakartoju mintį, kuri 
;urėjo būt sekama:U '*

Kuomet “Naujienos” nurodė, 
tad Anglijos MacDonald’o. val
džia komunistų nepersekiojo, 
(norint ji galėjo tai padaryt ir 
mmunistus kišt į kalėjimus), tai 
tuo patim tarpu Rusijos bolše
vikų valdžia kitaip manančius 
darbininkus žiauriausiu/ budu 
persekiojo. Tai “Laisvė” sukda
ma uodegą pradėjo “aiškint”, 
<ad Anglijos valdžia komunistų 
nepersekioja todėl/ kad ten ka
pitalizmas stiprus, o komuniz
mas silpna'š. “Laisvės” logika 
vaduojanties reiškia, stiprus ka
pitalizmas savo silpnų priešų 
ųesibijo. Kuomet priešai butų 
stiprus, tai tik tuomet reikėtų 
imtis priemonių juos naikint.

Taigi, “Laisvės” logika vaduo
janties išeina, kad Rusijoj (ten 
kur bolševikų “tėvas” gyvena) 
bolševizmas yra) silpnas, kad jis 
(jo valdžia) vartoja žiauriausias 
priemones naikimi kitaip ga
nančių žmonių!

teisini vergai, kaip ir visi kiti ne 
komunistų partijos nariai.

Pas Marksą ir Engelsą nėra 
nieko panašaus į šitokios rųšies 
diktatūrą. Juodu, tiesa, manė^ 
kad darbininkams paėmus vald
žią į savo rankai, buržuazij a 
mėgins jėga nuversti ją; todėl 
juodu sakė, kad’ proletariato 
valdžia turės būt pasiryžusi 
veikti griežtai prieš savo prie
šus, ji turės būt kieta, “diktato
riška.” . .“Proletariato diktatū
ra” jiem dviem vaizdavosi, kai
po tam tikra valdžios padėtis (o 
ne kaipo ypatinga valdžios for
ma).

i Bet Markso ir Engelso raštuo
se jus niekur nerasite, kad vie
nas arba antras jų butų reko
mendavęs darbininkams eiti .prie

skituose Paryžiaus distriktup- (“mokina” mus,, kaip 
se miesto tarybininkąn Jie 1 Z’“* .
buvo atsakomingi ir galėjo pritarė lygiai tokiai diktatu- 
but kiekvieną valanda atsta- raii koki^_ §iandie yra Rusijoje, 
tyti. Dauguma jų, žinoma, su- kadangi ’jisai sakė, jogei 'Pary- 
sidėjo iš darbininkų arba iš žiaus komuna rėmėsi “airtori-te-* 
pripažintųjų darbininkų at- tu apsiginklavusių žmonių?! 
stovų. Komuna turėjo būt ne Bet tai yra ne argumentas.Gink- 
parlamenting, bet' dirbamoji lu°tas “autoritetas,” žinoma, bu- 
įstaiga, vykdanti ir kartu lei- vo reikalingas Komunai, kadan*

kadangi ’jisai sake, jogei Pary-

. javai, anglis, geležis ir 
svarbu, kokia sovietų po
litika klausimu italų imi
gracijos Rusijon. Jeigu 
Anglijos ir Francijos jė- 

j * gos kontroliuotų Kauka
zą ir Rusijos pakraščius 
Juodojoje juroje, tai Ita- 
Ii jos impe*rializmuį galėtų 
būt atkirsti svarbiausieji 
šaltiniai iš Rusijos kiek
vieną valandą, kai to pa
norėtų didžiosios valsty
bės."
aMilwaukee Leader” tuo 

budu sako, kad fašistine Ita- r ‘ į ’» • į
lijos valdžia, vadovaudama
si savo imperialistiniais tik
slais, parėmė bolševikų už
grobimą Kaukazo.

O kiek bolševikai yra pri
pasakoję apie savo “mirtiną 
kovą” su fašizmu! Ir kiek 
jie yra paskleidę visokių pa-j sovietus, kurie yra sudaromi 

i” (kaipgi!) visuotinos 
balsavimo teises pąmatu. Išei
na, kad Marksas buvo tikras 
bolševikas, o bolševikai yra tik
ri marksininkai!

Bet šitaip išeina tiktai dėlto, 
kad “Laisves” rašytojas įdėjo į 
Markso žodžius tą, ko juose vi
sai nėra.

Marksas nesako, kad visuoti
no balsavimo teisę turėję tik 
žmones, susiorganizavę į komu
ną. Tą žodelį “tik” įspraudė 

dažnai mėgsta vaidinti/ mčkslo “Laisvės” rašytojas, ir įsprau- 
autoritetų rolę ir daryti sprendi- dė labai ^kvailai. Nes komuna 
mus apie tai. kas teisingai su- Paryžiaus) miesto valdžia, 

arba, kaip mes sakome, “muni- 
pas- cipalitetas” (Lietuvoje sako “sa- 

ilgus vivaldybė”), bet ne tam tikros1 
piliečių dalies organizacija, žmo
nės, “susiorganizavę į komuną’/, 
reiškia?— žmonės, kurie gyveno 
Paryžiaus miesto ribose ir buvo 
po to miesto valdžia.

Ištraukoje, kurią paduoda iš 
Markso brošiūros “Laisves” ra-

Progresyvio Politinio Vei
kimo Konferencijos centra- 
Hnė valdyba nutarė šaukti 
ateinančio, vasario mėnesio 
21 dieną konvenciją išspren
dimui klausimo apie naujos 
partijos steigimą. ’ • /

Ta organizacija, xkaip ži
nia, pereitaisiais preziden- 
to rinkiniais rėmė La Follet-sak . Kaukazo (Gruzi-^^ 
te’o kandidatūrą. Konferen-’ . i , , . . \ I pUnos 
cijoje dalyvauja visa eilė 
stambiųjų darbininkų uni-|

kurios kitos pažangios or
ganizacijos.

jos ir t. t.) darbininkų “iš
vadavimą” !

Apžvalga

“Pasakyta, lyg pirštu opoi- 
tunistams akin dūrfa! ‘Visup; 
tina rinkimų -teisė tarnauja 
žmonėms tik (! “N.” Red.) 
susiorganizavusiems į komu
nas.’ Rusijos proletariatas 
ir daro tokius žingsnius. O 
‘N.’ bando iškreipti Markso 
mintį, ir norėtų, kad visuoti
na rinkimų teise butų parla
mentinė (ką tai reiškia? “N.” 
Red.), ir kad visi darb. klases 
parazitai galėtų balsuoti ir 
rinkti savo narius, visai 'nebū
dami komunoj ir būdami so
vietų priešai. Rusijoj, susior- ji skyrėsi tiktai tuo, kad. ji iurė^ 
ganizavę žmones į ‘komunas jo legislatyvią ir kartu1 adminiš- 
(sovietus), tūri pilną visuoti- tratyvę galią,,, kįiomėt Šiafldiė 
ną rinkimų (balsavimo) tei- miestų valdžiose įstatymų leidi

mo galia yra atskirta nuo vyki
namosios galios. Ar tas sujun
gimas dvejopos galios vienoje į- 
staigoje yra naudingas dalykas, 
tai yra klausimas, kurio čia mes 
tečiaus negvildensirne, kad per
daug neištęsus stfaipsnio.

i Musų tikslui čia pakanka pa- 
ševikai šiandie kaip tik ir turi rodyti, kad iš paties Markso ap

rašymo Paryžiaus komunos yra 
aišku, jogei tvarka buvo .griežtai 
priešinga tai tvarkai, kurią įve^ 
dė bolševikai Rusijoje.

Ne gana to, kad Komunos pi
liečiai turėjo visuotiną balsavi
mo teisę, apie ją dar ve ką rašo 
Marksas (tuoj po tų žodžių, ku
riuos mes padavėme aukščiaus :

“Policijai, kuri iki šiol buvo 
valstybės vyriausybės įnagis, 
tuojaus tapo atimtos visos 
politinės ypatybės ir ji tapo 
paversta atsakomingu ir kiek
vieną valandą pašalinamu ko
munos įrankiu. Taip pat bu
vo padaryta ir su kitų admi
nistracijos šakų valdininkais.”
Marksas, be to, pasakoja, kad 

Komuna paneiki no nuolatinę □'"‘Laisvės 
kariuomenę, pakeisdama ją vi
suotinu piliečiu apginklavimu.
Pagalinus, jisai ve kaip apibudi
na Komunos politiką:

“Nuo kovo 18^., iki Pary
žiun įsilaužė Vlersalės būriai,

sę.
Matote, ką jisai “išvedė”. 

Marksas, girdi, reikalavo visuo
tinos badavimo teisės žmo
nėms, “tik susiorganizavusiems 
į komunas”. O komunos tai tas 
pat, kas sovietai. Rusijos bol-

džiauti įstatymus.^ gi ji per visą savo trumpą gyva
vimą vedė karą su Versalės

Taigi komuna buvo*Paryžiaus ginkluotomis jėgomis.; Ątgi.de- 
miesto taryba, išrinkta yisuoti- mokratija reiškia; kad *’ pHeš 
nu balsavimu pagal distriktus, o ginkluotus \t užpublikus * nevalia • 
ne pagal profesijas. Ji susidėjo pakelti ginkjo: ■ ’ " ' I

Tas‘pats bolševikiškas “moky
tojas,” paduoda’ištrauką iš En- 
gelso laiško, rašyto Bebęliui, kur Niė-
Engelsi^ eako, kad kalbėti apie juofi nfefaUt darbi.
“laisvą žmomų valstybę yba gry- ninW( ■
na nesąmonė nes — : t >

ne pagal profesijas. < 
iš Įvairių visuomenes klasių at-| 
stovų., Nors jps dauguma buvo 
darbininkai arba darbininkų tat-r 
stovai, bet ji turėjo ir mažumių, 
reprezentuojančia kitas klases.

... " ■ ’ 1 : •

Nuo dabartinių miestų tarybų

Konferencijos valdybos 
susirinkime, kuris įvyko, 
šiomis dienomis Washingto-j 
ne, pasireiškė gana žymi 
opozicija naujos partijos 
idėjai. Ji kilo daugiausia iš 
geležinkelių darbininkų at
stovų tarpo. Šie, matyt, 
jau vėl ima linkti demokra
tų pusėn. Jų dievaitis yra 
nabašninko Wilsono žentas, 
p. McAdoo, kuris karo metu 
buvo Amerikos geležinkelių 
direktorius. Už tai, kad ji
sai pakėlė darbininkams al
gas ir įvedė 8 valandų darbo 
dieną, tai geležinkeliečiai iki įrodinėja, kad mokslinio sociali

zmo steigėjas, K. Marksas, ir
McAdoo bendT'fldarbis, Fr. Engelsas, džia, kurią jie buvo sudarę vi- 

.. buvę ne demokratybės Saliuiri-l.;uotilul balsavimu, vadinosi 
— - bet tokios diktatūros, kokuj “komuna”. Apie tai, kad komu- 

’ nai priklausė tiktai dalis Pary- 
inokslo Maus gyventojų, nė aukščiaus 

ii piideia, jisai savo įro- paduotoje ištraukoje, nė visoje 
(Markso brošiūroje apie'Pary
žiaus Komuną, nėra nė vieno žo
džio. Atvirkščiai, visas jo ap
rašymas rodo, kad komuna buvo 
bendra visų to miesto gyventojų 
valdžia visų jų renkama, vi
siems tarnaujžtnti ir visų kont- 
rlHiuojama-

MARKSIZMAS IR DEMOKRA- 
TYBĖ.

Brooklyno “Laisves” rašytojai

pranta marksizmą, o kas ne. 
Vienas tokių “autoritetų 
kubiniu laiku ėmė rašyti 
pamokslus “Naujienoms,” ku- 
rios laikosi tos nuomonės, kad 
Rusijos bolševikai yra ne Mark
so sekėjai, bet marksizmo fuše- 
riųotojai.

“Laisvės” 296-am ir 297-am 
numeriuose tas asmuo paskelbė 
keleto špaltų straipsnį, kur jisai šytojas, yra pasakyta, kad Par

■ reiškia; kad ” pHeš

šiol jį garbina.
Spėjama, kad 

rengiasi statyti savo kandi
datūrų, 
metais, 
bininkų 
remti.

ryžiaus žmones naudojosi visuo
tina balsavimo teise ir kad val-

į prezidentus 1928 Šiandie praktikuoja Rusijos, bol- 
ir geležinkelių dar- ševikai. Kaip tikram 
vadai ketina jį vyrui” i

dinėjimus stengiasi paremti iš- 
_______  traukomis iš Markso ir Engelso 

raštų ir tuo tikslu cituoja Mark
so ir Engelso parašytąjį “Komu
nistų Manifestą,” Markso para
šytąją brošiūrą »apie Paryžiaus; 
Komuną, Markso stralpspį apie 
Vokietijos socialdemokratų par
tijos programą ir Engelso laiš
ką A- Kebeliui.

Kadangi yra ne mažai lietuvių 
darbininkų, kurie interesuojasi 
socializmo teorijos klausiniais, 
tai mes čia panagrinėsime to 
“Laisvės” “mokslininko” rašy
mus ir pažiūrėsime, ar jo argu
mentai išlaiko kritiką.

Citatos ir jų aiškinimas.
Brooklyno laikraščio bendra

darbis tarp ko kito cituoja iš 
Markso aprašymo Paryžiaus Ko
munos (1871 m.) šitokius žo
džius: ’ ’ ’■ ■ ■ * •'r !•>

Progresyvės Konferenci
jos valdybos susirinkime ge
ležinkeliečiai siūlė visai lik
viduoti “trečiosios partijos”

suvažia vinių nebeda ryti. 
Bet valdybos dauguma pasi

ga. Tai yra beveik tikraę 
ženklas, kad busimo suva
žiavimo dauguma stos už 
naujos partijos steigimų.

Kokia U partija bus, šian
die dar, žinoma, per anksti 
spėti. Socialistai, kurie yra 
tvirčiausi naujos partijos 
idejųs. šalininkai, / nori, kad. 
ji butų tokia, kaip Anglijos 
Darbo Partija.

Lietuviški bolševikai labai 
mėgsta cituoti drg. Berge-

Bet eikime su “Laisvės” logi
ka toliaus: ji sako, kad Rusijoj 
bolševizmas yra “stiprus”, o bol
ševizmo priešai “silpni”! čia ji 
tik “prirodinėjo”, kad kuomet 
valdomoji spėka yra stipri, tai 
savo silpnų priešų nepersekioja, 
o tuomi tarpu Rusijos bolševi
kai (valdomoji spėka) kurie yra 
“stiprus”, kaip tik žiauriausiu 
budu savo silpnus politinius 
priešus persekioja!

Tai yra komunistiška “logi
ka”, ir protiškas mišinys. — Tai 
tiek. — Kalvis.

valdžią į savo 
Jrankas, turės susiaurinti balsa- 

“Koliąi prolėtarįątui'valstįr vimo teisę, panaikiriti spaudos
• <bėda reikalingai’;' jinai* janĮ laisvę priešingų klasių arba prie- 

reikalinga ne laisvės tikslais, šingų partijų žmonėms. Niekuo
met juodu nesakė, kad darbinin
kai, laimėję revoliuciją, turės 
žudyt “buržujus” ir savo galės 
palaikymui įsitaisyt galingą ar
miją ir policiją. .

| Atvirkščiai, per visą sdvo gy
venimą juodu, kiek galėdami^ 
kovojo prieš tokias despotizmo 
priemones.

Kokią gi valstybės formą juo
du siūlė darbininkams, kaipo ge
riausią, iškovojimui socializmo? 
Šitame klausime negali būt jo
kios abejonės: juodu stojo už 
demokratinę respubliką!

štai, ką parašė Engelsas 1891 
metais, kritikuodamas Vokieti
jos socialdemokratų partijos 
centro komiteto programo pro; 
jektą:

“Jeigu kas yra tikra, tai tas, 
kad musų partija ir darbinin
kų klasė galės pasiekti viešpa
tavimo tiktai prie demokrati
nės respublikos fonmos. ši y- 
ra net specifiška forma prole
tariato diktatūrai.” (Neue 
Zeif| 20-n^eitinė Įlaida, 1 to
mas, 11 pusi.)
Na, tai matote, ‘ koks buvo 

Markso draugo nusistatymas ta
me klausime. Jisai rekomenda
vo ne kokius tai “sovietus,” ne 
demokratijos panaikinimą, ne 
respublikos “Sutriuškinimą,” bet 
— dėmėki utinę respubliką!

Tą, ką Engelsas, neužilgio 
prieš savo mirtį rekomendavo 
darbininkams, kaipo tikrą, neuž- 
ginčijimą dalyką, dabartinių 
Rusijos valdonai yra sunaikinę. 
Ir to neveizint, jie vadina save 
“marksininkais.” Todėl jie y- 
ra ne tiktai despotai, bet ir be- 
sąžiniški darbininkų apgavikai.

Be reikalo tat “Laisvė” ir jos 
bendradarbiai mėgina apdumti 
akis lietuviams darbininkams, 
piršdami jiems Maskvos diktato
rius, kaipo tikriausius Markso 
idėjos apaštalus. Pirma jus, vy
ručiai, pasiimokinkite, kad žino
tumėte, ką skelbė Marksas ir jo 
pendradarbis, Engelsas, o jau 
paskui galėsite kitus mokinti. 
Jeigu gi jus, nieko apie marksiz
mą neišmanydami, aklai karto- 
jalo bolševikų melagystes, ta 
kiekvienas pasakys, kad esate 
tokie put darbininkų mulkinto
jai.

o tikslais nuslopihimjo savo 
priešininkų.”

šitie Engelso žodžiai tečiaus 
mažai turi reikšmės, paimti be 
sąryšio su tais ginčais, kurie tuo 
laiku (1875 m.) ėjo Vokietijos 
socialistų eilėse. Engelsas ta
rno laiške išreiškė nuomonę, kad 
valstybė tai nėra laisvės idealo 
Įsikūnijimas, nes valstybė yra' 
tam, kad leguliuotų žmonių el
gimąsi, siaurintų asmenų ir gru
pių laisvę. Ir tai, žinoma, yra 
tiesa. Pilnos, neapribotos lais
vės įvykinimas reikštų valsty
bės panaikinimą (ko, pav. nori 
anarchistai).

Bet musų, bolševikiškas “mok
slinčius” visgi ir šitos Engelso 
laiško ištraukos prasmę, iškrei
pė. Engelso laiške pasakyta: 
‘■‘Kol proletariatui bus reikalin
ga valstybė, ji bus reikalinga 
jam ne interesuose laisvės, bet 
savo priešų suvaldymui.” Laiš
ko originale (vokiečių kalboje) 
pavartota žodžiai: “Niederhal- 
tung seiner Gegner,” kas reiškia 
lietuvių kalboje savo priešų su
valdymas: (arba sulaikymas).

__ i” rašytojas tą žodį 
“Niederhaltung” vieną kartą 
verčia “sutriuškinti,” kitą kartą 
“nuslopinti.”

Apie priešų “triuškinimą En
gelsas visai nekalba. Visa, ką 
jisai nori pasakyti, tai — kad

Iš Profesinių Sąjungų 
Gyveninio

proletarinė revoliucija paliko darbininkų klasė, paėmusi vals- 
laisva nuo tų visų nuožmybių, j lybės galią į savo rankas, turės 
kurių esti tiek daug ‘aukštos-1 pavartoti ją tam, kad nedavus 
niųjų klasių’ revoliucijose ir priešams sukilti. Jeigu priešai 
dar dauginus kontr-reVoliuci- kils, tai prieš juos reikės vartot 
jose.”
Paryžiaus komuna, vadinasi,

jėgą. Iš to visai neišeina, kad 
proletariato valdžia negalės būt 

. . demokratiška. Demokratija juk
visai panaikino pohtrnę policiją |lnereiški liad vaMžja turi s> 
1.V nuolatmę armuą; o bolsevi-1ngrus jejgu
iiskoji Rusija yra pagaisėjusi piliečių uįįslmano stvertis ginklo 

ir nuversti ją.
| Nėra nė kiek priešingas demo- 
kratybės idėjai ir “Laisvės” ra
šytojo paduotasai sakinys iš 
“Komunistų Manifesto,” Ijad 

rašytojai darbininkų revoliucija turi pa

savo črezvyčaika ir raudonąja 
armija! Paryžiaus komuna pa
sižymėjo savo humaningumu, o 
Rusijos bolševikai nuožmiausiu 
teroru!

Vienok “Laisvės
Lyginti Paryžiaus komuną su tuii drąsos tvirtinti, kad bolše- dauyt proletariatą * viešpatau- 

sovietais gali tiktai paskutinis vizmas tai esąs kaip tik tokia jaučia klase. Mes matėme, 
ignorantas. Juk net bolševikiš- tvarka, kurią Marksas išgyrė kad Paryžiaus komunoje durbi- 

Taį yra ninku klase buvo viešpatąujan- 
arba yjųo- ti, het ji viešpatavo tenai dėlto, 

| kad piliečiai visuotinu balsavi- 
. mu buvo išrinkę daugumą dar-
n Engelšo ar|ja darbininkų atstovų 

į valdžią. Darbininkai Komuno- 
Kaip matėme, Paryžiaus ko- je nebuvo privilegijuota klasė;

i teises, 
, proletarinės kokias turėjo visi kiti piliečiai, 

kas luta,’ Sovietas yra būrys reyoliucijos, valdžią,.,buvp jsiku- O tai yra demokratija.
žmonių, atstovaujančių tam tik- rijhsi deniokiatijijVienOk Taigi Markso .ir Engelso, su- 
roms profesijoms. Kiekviena Markso ir jo draugo Engelso, a- platintis “diktatūros yra visai

kojoje Rusijoje tarpe komunų ir Komunos aprašyme! 
sovietų'yra griežtas skirtumas. arba bėgėti iškurnąs 
Dabartinis Leningradąk, pavyz- rancija.
džiui, turi savo vietinę autono- •‘DiktatUra" Markso 
miją ir todėl turi savo vietinę 
valdžią. Ta Leningrado valdžia 
vadinasi “komuna” (jos prieša
kyje stovi “]

raštuose.

kyje stovi “pats” Zinovjevas); muna, kurią K. Marksas išgyrė, jie turėjo tiktai tokias 
tuo gi tarpu “sovietai” yra visai kaipo pavyzdingą 
kas kita,

BANKININKAS EINA 14 ME 
1MJ KALfiJIMĄN

WARSAW, Ipd., gruodžio 18
Buvęs Miltenio miestelio Far 

mers’ State banko kąsierius Ja*

Kaunas. — Sekmadienį 23 lap
kričio, 3 vai. ix) pietų Baltosios 
Gulbės (Rotušės) salėje įvyko 
Lietuvos Valstybinių įstaigų 
Tarnautojų Profesinės Sąjungos 
visuotinas narių susirinkimas, 
kuris buvo šauktas 13 lapkričio, 
bet dėl neskaitlingo narių atsi
lankymo neįvyko, šiame susirin
kime irgi tedalyvavo tik 101 as
muo iš 2000 esamųjų Kauno sky
riuje sąjungos narių.

šiame valstybės tarnautojų 
susirinkime, kaip būna ir papra
stai, daugiausia buvo kalbėta ir 
svarstyta apie, kasdieninio gyve
nimo ekonominius, reikalus. Bū
tent, algų priedų, buto, kuro 
klausimas, Tarnybiniai Įstatai 
ir t. t. Be to, buvo padaryta pra
nešimas apie buvusį rugsėjo mė
nesyje Klaipėdos krašto Valsty
binių Įstaigų Tarnautoj ų Profe
sinės Sąjungos Skyrių atstovų 
suvažiavimą, į kurį buvo pakvie
st; ir Didžios Lietuvos valdinin
kų sąjungos atstovai.

Algų priedų klausimu susirin
kimas išnešė rezoliuciją, kad 
pragyvenimo minimumas nebū
tų žemesnis 268 litams mėne
siui ir be to vaikų priedas vie
toje dabartinio 20 litų, kad bu
tų nustatytas sekamai: ligi 6 
metų vaikui 25 litai, nuo 6 ligi 
14 metų 45 litai, nuo 14 metų li
gi 21 m. 65 litai, šiaip nieko to
kio žymesnio nenutarta, tik pri
imta pageidavimas, kad j tas 
Seimo Komisijas, kuriose bus 
svarstoma Tarnybos įstatymas, 
butų pakviesta, ir Valstybinių 
įstaigų Tarnautojų Profesinės 
Sąjungos iš Centro Valdybos 
bent pora atstovų. Susirinkimas 
užsibaigė karštomis prakalbo
mis ir paraginimais prie palai
kymo ir praplėtimo savosios or
ganizacijos ir prie didesnio ak- 
fip^umo, kufio šiuo mętu labai 
rūksta.

— Lietuvos darbininkas.
“Komuna turi būt ne paria- profesija renVa savo atstovus, kyse, ji buvo taip pat ir proleta- ne toks, kaip Rusijos bolševikų. I mes T. Shepard tapo pasmerk 

inentinė, o dirbančioji korpo- šie gi, suėję į daiktą, sudaro “at- riato diktatūros pavyzdys.
racija, tuo pačiu laiku Įstatus stovų tarybą” (arba sovietą).
leidžianti ir įstatus vykdau-’ Tiesa, bolševikiškoje Rusijoj p Markso brošiūros apie Paryžiaus
ti“... “Vietoj to, kad vieną sy- sovietai skiria valdžią (taip bent komuną sako:

Engelsas savo prakalboje prie
Bolševikiška diktatūra yra, tarytas 
tikra valdžios forma, tokia, Tu- Jis buvo kaltinamas 
tent, kurioje viena visuomenės glemžimo 200,000 dolerių to ban 
Iduaė, proletariatas, turi ir ga- ko pinigų.

keturiolikai metų kalėjimo 
dėl pasi

Greičiausia aprūpinsi 
savo gimines Uetuvoje 
siųsdamas pinigus per 
Naujienų kablegramus.



Antradienis, Ck 16, 1924 NAUJIENOS. CMeagO, m.

ents
3
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Were you at the lašt students 
meeting? If. not, you missed 
something. The meeting was 
held at the home of Josephine 
Jozapaitis and ' Susanne Lin-

mtmm ♦
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America and Her Arts

Kalėdos
žmonės švenčia Kalėdas kaipo 

metinę šventę — Kristaus gimi
mo dieną. Bet tikroji Kalėdų es
mė yra pasiilginimo dienos arba 
saulės “sugrįžimo“ šventė.,. (

Keltai arba druidai senovėje 
garbino saulę. Kuomet diena 
pradėdavo eiti ilgyn, tai jie 
džiaugėsi ir gruodžio 25 dieną 
švęsdavo kaipo didžiausią šventę 
išreiškimui savo dėkingumo. 
Saulės garbinimas prasidėjo 
barbannėse tautose Azijoje, vė
liau persimetė ir į Vakarų Euro
pą — nAgliją, Vokietiją ir,
Franciją. >

....... . ■ ..... ... .............
ci’o grabas puvo pastatytas Lo- 
renzpz Mediči paloęiujel » Ant 
grabo sėdi ranka smakrą parė
męs budrus sargas. Viename 
grabo gale figūros reprezentuo
ja dieną ir naktį, kitame — rytą 
ir vakarą. Medici’o grabas yra 
nukopijuotas ir randasi kiekvie
name didesniame muzėjuje.

Mikoias Angelas pabudavojo 
kitą grabą Loręnzos sunui Qiu- 
liano Mediči, kuris vėliau buvo 
popiežium. Giuliano grabas 
randasi Medici’o bažnyčioj.

Savo pasisekimu Mikoias An
gelas sparčiai progresavo ir nie
kas negalėjo jam lygintis. Jis. 
dirbo naktimis kaldamas dideles 
stovylas iš* murmuro. J Romoje

Kuomet dienos vis ėjo trum- 'daug kalbėjo apie Mikolą Ąngei 
pyn, tai primityviai žmonės į- lą ir netrukus jis tampa pasaukę 
puldavo baimėn, manydami, kad tas atgal į Romą. Romoįė.p^ 
diena visai pranyks, bet pastebė- j siūloma /jam dekoruoti popiė- 
ję, jog diena eina ilgyn, jie 'žiaus Sikstaus koplyčią. M. An- 
džiaugėsi ir tokiu bildu pramanė 'gėlas apsiima dekoruoti padary,- 
švęsti gruodžio 25 dieną. Drili- damąs nesulaužomą sutartį. Pir- 
dų kunigai buvo net trijų laips-.mas tepliorystės jo darbas bu- 
nių: augštieji, giesmininkai ir fvo Sikstaus koplyčia. Rafaelis 
kunigai, kurie atlikdavo papras- dar pareiškė, kad, girdi, Miko- 
tas pamaldas- Druidų kunigai las Angelas negalėsiąs to darbo 
taipjau buvo ir gydytojais. Jie atlikti, nes jis esąs tiktai skulp- 
gydė žmones visokiais kurtais ir torius, bet ne tapytojas. Bet Mi- 
užkalbėjimais. kolas Angelas atsakė: “Kai

Krikščionybei užplūdus Vaka-j darbas bus atliktas, tai tuomet 
rų Europą druidizmas turėjo pa- |jųs galėsite matyti ką aš gąliu“. 
sitraukti iš kelio. Iš Europos Į Mikoias Angelas dirbo sunkiai 
tuomet pasišalino daugelis ir ki-jdieną ir naktį. Darbas buvo vie- 
tokių mitologinių burtų. inas sunkiausių, nes reikėjo pieš-

Thomas Paine gerai apibudi- .ti figūras nuo modelių fresko- 
na druidų saulės garbinimo ce-jmis ant lenktų lubų. Jis vartojo) 
remonijas. Jisai sako, kad ma-'po keturis modelius Kasdieną, 
sonerija paeinanti nuo “Babelio i Pagalios jis sunkiai susirgo. Tc- 
Bokšto“ mito. Masonų iš- vai reikalavo pinigų ir nuolat 
torija rodo kad masonų sekta išmetinėjo, kad jis nesąs reika- 
gyvavusi dar daugelį šimtmečių |lingas būti dailininku. Bet jis 
prieš Kristų. įgavo užtektinai pinigų, pasiuntė

Krikščionybė ir masoneijja tėvams ir tėvai nusiramino,
turėjo vieną ir tokią pat pra- j Sikstaus koplyčią jis išdeko- 
džią — yra išvestos iš saulės , ravo bėgiu keturių metų. Tas 
garbinimo legendos. Bet katali-, jo darbas pasiliko nemirtinu iki 
kai vietoj garbinti saulę, jie įve-Įsių laikų ir gal pasiliks ant vi- 
dė Kristų. Romos ir Graikų ka- Įsados. Užbaigus darbą suvažia- 
talikai tiki į Kristaus giminią t- vo vjsį žymiausi dailininkait ir 
y. Kalėdas. Bet originaliai rei- į autoritetai, taip kurių buvo ir 
ketų garbinti saulę, kuri apšvie-1garsusis Leonardo Da Vinci, dai- 
čia rnubu pasaulį.

Masonai švenčia didžiausią 
metinę šventę birželio 24 dieną, 
tai yra vidurvasario ilgiausia 
diena, kuomet saulė apsistoja 
keletui dienų ant vietos ir po| koplyčioj Mikolo Angelo kolas- 
lam vėl “grįžta” atgal arba die- tiškas dekoracijas, karatai svei- 
nos pradeda eiti trumpyn. Birže- |- - ----- --
lio 24 dieną pripuola Šv. Jono jį vienu geriausių Italijos daili’ 

. šventė, bet masonai nieko ben-, ninku, 
d ra neturi su fcv. Jonu. Masonai 
dar vartoja saulės emblemą sa
vo ložose- Tą šventę masonai yra maldingas žmogus. Bet senatvė- 
paėmę nuo druidų.

—Šileikis.

liniukas, arkitektas, inžinierius 
ir politikas. Leonardo, nors ir 
buvo Mikolo Angelo konkuren
tas, kuris nenorėdavo pripažinti 
jam kredito, pamatęs Sikstaus

kino Mikolą Angelą ir pripažino

Mikoias Angelas jaunystėje 
buvo karštas katalikas ir labai

Mikoias Angelas
(Pabaiga)

je jis atsimainė. Jis gerai žinojo, 
kad gyvenimą sutveria žmogaus 
vaidentuve. Jis žinojo Senecijos 

i dailininkų sukūrtą Dievo ir 
šventųjų veido išžiūrą. Senecijos 
dailė buvo labai panaši į Bizan- 

, Likąy (Turkijos). Tai buvo miši- 
1 nys tarpe pagoniškos dailės ir

vie- krikščioniškos, kuri tuolaik mu-Kartą Medici’o rainuose
nas dailininkas paskolino Miko-Ižai kuo skyrėsi. Senecijoj buvo 
lj ui Angelui vieną piešini. M. i užmegsta pradžia krikščioniškai 
Angelas ėmė ir sugrąžino pieši- dailei. Senecijos dailininkai pri- 
nio kopiją savininkui, bet ne dirbo įvairių tipų dievų ir šven- 
originalą. Jeigu Angelas nebūtų tųjų, kurie vistiek buvo artimi 
paklausęs, kuris yra originalas, pagoniškai dailei, bet ne krikš
tai niekas nebūtų žinojęs. Visi toniškai. Tatai Mikoias Amge- 
dailininkai žiurėjo su dideliu las visu kuo pravedė atatinkamą 
atydumti, bet negalėjo pažinti krikščioniškąja! dailei vagą, 
skirtumo tarp originalo ir kopi-,Bet jis pats netikėjo į savo dir- 
ios, kol pats Apgulas jiems nė- ba-mus Dievus.7^. tikėju į;, gyvų- 
pasakė. Panašių šposų jis daug iį Dievą, kokį j is? j si vaizdino,^ bet 
pridarydavo.

Vėliau M. Angelas dirbo Lo- Renesansą.
renzos Mediči grabą. Tas grabas
yra labai gražus ir pilnas meno prastai augštą ■supratimą ir pa- 
bkulpturoj gilius prasmės. Medi- jautimą estetikos. Jis mokėjo

jo vandentuve sukurė Italijos

Mikoias Angelas turėjo nepa-

JULIUS RAKŠTIS, Editor , 
4435 So. Wąshtenaw Avė., , Chicago, III.

LOUIS NARMONTA, Ąsspciate Editor
3223 Parnell Avė., Chicago, III.

pažinti kitų žmonių būdą ir juos 
apžavėti savo galingu dailės dar
bu. Jo negalėjo suprasti kiti 
dailininkai. Jis nieko niekam ne
aiškindavo, kaip jis atlieka sa
vo kūrybos darbą. Jis niekad ne
mokino kitų. Jis buvo užsimąs
tęs, susirūpinęs žmogelis ir vi
sada dirbdavo. Jis'visuomet ti
kėjo į didelius darbus. Gal užtai 
jo figūros ir turi tokią milžiniš
ką formą. Iš mažyčių modelių jis 
padarydavo milžiną—raumenin
gą ir pilną jėgos figūrą.

Mikoias Aingelad rašydavo ei
les. Bet kažin kodėl literatinis 
jo darbas nėra tiek žymus pa
saulio istorijoj, kaip kad jo dai
lės darbai. Italų kalboj yra iš
leista jo eilių ir prozos su bio
grafija, gnyga “Vita di Michel 
Aųgelo/’.*. ,

•Mikoias Angelas senatvės su
laukė gyvendamas Romoj Ir mi
rė būdamas 96'metų amžiaus. 
Jisai pergyvdno' het iS^pępiežių. 
Jo laidotuvės buvo labai iškil
mingos. Jo grabas buvo pastaty
tas toj koplyčioj, kurią jis de
koravo. Jo garbė lygy uosi po
piežiui, visa krikščioniškoji Ita- 
ija gailėjosi savo sunasu.

—M. Šileikis.

Remkite Moksleivius.

LMSA. Chicagos 2 kuopa 
siėmė vesti vąjų — rinkti 
kas padidinimui moksleivių fon
do. Tikimės, kad pavienės ypa^ 
tos ir draugijos, kurie niekad ne
atsisakė aukoti geriems tiks
lams, neatsisakys ir moksleiviu 
fondui paaukoti kelis centus ar
ba dolerius.

Moksleivių fonde dabar ran
dasi apie šimtas dolerių, kurie 
yra padėti bankoje, kad ištikus 
svarbiam reikalui butų galima 
tinkamai ju0Sx sunaudoti.

Gerbiamieji, jus žinote, kad 
iki šiol moksleiviams aukoti pi
nigai nenuėjo kieno nors priva
tiniu kišeintm. Tie pinigai buvo 
sunaudoti moksleivių organizaci
jos reikalams, kad galėjus la
biau praplėsti savo idėjas, kad 
daugiau lietuvių
mokslu, kad prirašius juos prie 
LMSA.
draugai ir draugijos bei kliubai, 
pagelbėkite mums padidinti mok
sleivių fondą, kad ateinantį ru
denį butų galima nors vienam 
naudingui moksleiviui duoti pa
ramą.

Atsišaukiame į visus lietuvius 
gyvenančius Amerikoje. Chica- 
ga nėra taip toli, kad negalėtu
mėt žinoti kaip jūsų aukos bus 
sunaudotos. «Aukas galima sių
sti 2 kuopos iždininkei Mrs. F. 
Stogis, 4049 So. Richmond Str., 
Chicago, 111.

Duodami dovanas Kolėdoms, 
neužmirškite moksleivių fondo. 
Aukos bus paskelbta “Moks)eL 
vių Keliuose“.

L. Naripontaitė,
Chicagos k p. pirm.

ap- 
au-

užinteresavus

organizacijos. Taigi

NEŽINOJO

Motina. — Kodėl tu nepašau
kei mhnęs, tai tave Jokūbas bu
čiavo,. 5
V IHiktė. — Aš nežinojau, ma
myte, kad, tu ir gi nori, kad tave 
jis bučiuotų.

/ Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

į some things no matter how 
sure we are, štili before at-i 
taining an attitude of easė tb- 
wards them, we likę ' to haV6 
some leader of thought in that 
particular branch agree with us. 

iean arts.'lt islo"'sudden“that In York s«ch things are 
to many it is štili imperceptible,1 
whereas, to the conventional 
critic it is štili bėyond the 
seope of possibility and, hę,is 
cryingi albud that America is 
not a country for artists, that 
it is given over to materiąlism, 
and materialism never produėes 
art. Indeed, all European publi- 
cations are saturated with ihe i 
opinion that America is an ul- 
tra-modern nation in the me- 
ęhanical . fięld, būt’ when it 
comes to aesthetics, wiith a non- 
chalant shrug she is doomed as 
a primitive one. Būt conven- i 
tionalists with their sėt ideas 
have al^vayš cried; the press as 
well as the great minds havę 
always tried to maintain their. 
opinions; nevertheless art prog- 
ręssed, art developcd and chan- 
ged, and will change in the fu- 
ture accordipg to inan’s sur- 
roiindings and emotions.

U/ntil recently American arts 
have been ^ational i only in a 
geographical sehse. The walls of 
vast and gorgeous galleries have 
been filled with Italian skies, 
Greek nudes, and French theo- 
ries.

Painting
- , ■ . • 1 • i

There is decided chąnge 
now coming upon all Amer-

leasily accessible, especially if 
time permits', because a numbef 
of noted figures have their f>er- 
manent homes here, and ušually 
they ifipd partitydąr pleasure in 
entertaining, dr if thejr mingle, 
they usually mingle ih the,------ --------------------------------
šame draMng rooms. Here as he left his works in free verse, 
well as in other .things the law for he wrote only to the mass 
of specialization holds good.' absolutely ignoring the select 
Some people know how to re- an<I thereby feared no criticism. 
ceive, others how to produce, 
būt they all likę to find agree- whom Whitman labored, 
able company, and ’as a result s’corns his
cpiniohs can be easily exchanged’ awaY from them, whereas, the

• . ». A intellectuals developed am in-
Į anfi a4-1^4v*o4- T-Tic?

In the musical
composers and concert pianists, 
all seqm to agree that the na- 
tįonal music has been , ragtime 
with its hurried syncopations,1 
and they all lamieht that the 
Indiąn tunes and the rich negro 
melodies have been layed aside/ school with 
nay tnore—scoffed at, and re- breath. 
iplaced by diluted copies of Eu-, 
ropean composers.

Much boasting has been done of the least original poetry of 
in regards to genuinely national Europeans. The American poet 
composers. The name of Mac-,f ’ .............. .
Dovvell leaves 
sation of pride

German abstractions he dehu- 
manized everything he touched. 
Of course, Poe had tried to te- 
sist aŲ of these. Unfortunately 
he was too premature and . his
effort was almost ftitile. WWit- chester, and was the best aiid 
man came and1 brushed all thellargest attended meeting that 1 
preceding examples aside. He 
found so much poetry about 
him, that he had no tin|e to fol- 
low their example norėto con- 
ventionalize his work, and be- 
sides he felt that. the mass 
wiould uridersand him better if

corresponding secretary;

Būt the workingman, for 
now 

works and tams

!satiable thirst for ^them. His 
world, : the works have given inspiration to 

scores of contemporary poets; 
they have given food for 
tlu>ught to many who did not 
care to understand poetry be- 
fore, and what 
laid the foundation of a, new .

more —- they
f. • I *

a deep n^tippal

American modern. poetry is 
no longer the sentimentai ebho

has been sėt free from vague 
a tingling šen-! bloąuence and glib superficial- 

upon the lips
Būt the bolder American that claim him. Būt have you 

stroke is now claiming\its own. ever noticed the Norse tempo of 
It is typically national from a his rhythm? Grieg. mušt have 
numlber of angles, though the left a heavy impression on the 
inpst conspicuous1 one is speed soul of the genius. Then, Loeg- 
wiith whioh they arė completed, gler, Nevins, and here is what 
and at the šame time with abso- one of our recent erities said mythology. 
lutelyi no sacrifice of appear- about them: “the former a di- 
ance. A four inch 'brush savęs luted Debussy, and the latter atdy, even painfully in love 
hundreds of strokes, and only likę the ręst of his contempo-, ,Yior^
American boldness could dar< to 
introduce such an instrument 
into fine arts. Another innova- 
tion is, in produeing the desired 
effect of shade, particles of can- 
vass are left bare. The sum to
tai of all the short euts hap- 
pens tq| be that an entirely sa- 
tisfactory result is obtained 
within a few weeks or months 
instead of years — typifying 
the hurried būt careful Amer
ican life. ’ ; I

ities. He no longer uses the 
stale urippings, adulterated and 
sweetened according to the pre- 
valent taste, būt instead he 
turns *to a living world, and 
away from the literary store- 
house, as veli as from dusty

The modern poet is passion-

He is mot dis- 
raries, all accomplished acad-, ^usted with his he is
emies, musty with learning, I fasęinated by them. ___ ------
and full of the dūli aroma of a clear look at his OWn a*e’ 
European textbooks.” 

Here was <

. He takes 
look at his own age, 

swallows whatever the eup may 
a great country him, and eonesiously or 

stretehing over a vast area of unconsciously he refleets the 
plato®, mountains, valteys, un- environment. He is steadily dri- 
surpasšed placid and boisterous nrind of man turned on

recall.
M. Yozavitas was eleeted tem- 

porary chairman. Election of 
officers was held with the 
following results: Miss L. Nar
monta, president; M. Yozavitas, 
vice-president; Vladas Jurgelio
nis,
and Miss C. Pagenas, archivist. 
The remaining officers are Mr. 
Urbonas, recording secretary 
and Mrs. Stogis, treasurer.

Two new members were 
pledged, they are: Miss Skamer, 
who is attending Englewood 
High, and Miss Signet, a grad- 
uate of Chicago Normai School 
of Physical Education.

The dance committee gavę a 
repęrt on the Chri^tiųas > Sočiai 
to be given ‘‘ at Mark White 
S(fuarė, Saturday evening, Dec. 
2O-th, 1924. Admission only 'by 

i,, invitation.
: 'The Chapter voted to start a 
campaign for the increase of our 
Fund to aid needy students. Thi$! 
was unanimously voted on, s<į 
we soon hope to see this brgan- 
ization with sufficient working 
funds for this purpose.

A committee consisting of 
Miss Linchesjter, M. Yozavitas, 
Miss, Narmonta, Miss Pagenas, 
Vladas Jurgelionis and J. Kurti
naitis vvere eleeted to arrange 
a dance some time in February 
or March.

The Entertainment Committee 
will arrange a Bunco Party in 
eonneetion with our next meet
ing. With this j attraction we 
hope to see every member 
pre$ent. ' J. R.

ANOTHER STEP FORWARD

The Scholarship Fund
plaim, mountains, vaikys, un- environment. He is steadily dri-

waters, everything for inspira- 
tion and backed »by immense 
wealth, practically dumk

Poetry

Contrary to suppositįon, art 
is not artificial. lt is a desire in 
a man for a true expressin of 
himself. Perfect, easy flowing

Sculpture

Also, sculpture is no longer 
revolving about a variation of a ( 
few political heroes. Thanks to verses, built about a worn-out
an eminent seulptor, who not idea—beautiful uiorals 'vvritten 
being an American, and is big in the simple language of hymn- 
enough to be unbiased, I secured 
what may be considered con- 
crete and reliable Information. 
During the whole afternoon’s 
tea at his mugnificent studio, 
I drew a number of artists into 
discussion over thi& subject and 
it ended very warmly by a sin- 
cere assertion from the host, 
(I was not present in the capa- 
city of a reporter, so probably 
it would be best not to ūse any 
narnės) that sculpture never 
had a typically national school 
anywherė. Space being limited, 
the whole thing resolved itself 
to this: since the fundamentai 
principles are the šame in all 
the European schools, the great- 
ness of any national sculpture 
depepds entiręly upon the num
ber of outstauding sculptorg a 
nation. produceš.

“And how about America?” I 
asked the man who had his 
training in Europe, and is reap^ 
ing from five to fifteen hundred' 
dollars for each piece of work 
in America, k

“Right now,” he replie£, 
“there are a number of indivi- 
duals whose works can not be 
suipassed, and theyz are the 
modern American seulptors.

books — the sentimentai echoes 
of the least original of European 
poetry, 
modern 
nor the 
which
sąueeze thejiuman being dry of 
all emotion. So that a national 
expression wouldi be a natūrai 
expression. The modern poets 
are little concerned. with dogma, 
and a great deal with truth, 
therefore, the most natūrai ex- 
pression is a protest against the 
brutal and unfeeling material- 
ism. , t

It took Walt* Whitmąn to 
break up the placid venerable 
New England group. These were 
the colonial poets, saturated 
with foreign culture. Long- 
fellow, that pale-blue melting 
Teutonic nature, with one con~ 
tinuous rrood, who saw the 
world as‘a Cerfiian pi et ores book, 
and never penetrated beneath 
the softly colored pages. Lowell, 
f eit the dignity of native char- 
acter būt he brought it out in 
a dialect which is often misre- 
presentative. Emerson *was 
more original, būt he was more 
of a metaphysieįąn than a poet/ 
and in his efforl to traukiate

portrayed nothing of 
American temperament 

hurried life, out of 
efficiency tries to

jhimself and on his environment. 
He is creating a liberal thotfght, 
and/ incidentally a groping and 
stumbling towards a genuine 
sodai democracy.

Isabelle Kramer.
New Jersey.

Our Xmas Sočiai

Xmas Sočiai will take 
place at Mark White Sųuare, 
3Qth and So. Halsted Sts., Sat- 
ufday eve., Dec. 20, 1924, at 8 
o’clock. Admissiou wiH be by in- 
vitation only. Interested guests 
who would likę to attend may 
apply for invitations to V. Jur
gelionis or J, Kurtinaitis, Drexel 
1561, or to L. Narmonta, Yards 
5869, or to1 any of the members. 
Only 100 invitations have been 
printed, so apply early if you 
wish any. All members who 
vvere not present at the lašt 
meeting when the invitations 
were distributed, will obtain 
their share from the above 
committee. The Xmas Sočiai 
will include dancing, some very 
ncw gamos that haye not yet 
been played at Lithuanian 
uffairs, some old gamos, several 
novelties and a surprise. Re- 
member, there ax*e ^only 100 in- 
vitations, so you had better get 
yours in a hurry, if you wish 
to be with us. L. N.

The

The initiation of an imme- 
diate campaign for the devel- 
opment of our scholarship fund 
marks another epoch in the 
history of the Chicago Chapter. 
Not only have we been success- 
ful in establishing a nucleus for 
this fund, būt we have; been able 
to keep this organization active 
and interested, and are štili 
maintaįning aj journal for the 
second successivtP year. There- 
fore, we are confident to go 
and begi n our drive for the in- 
creasc of our scholarship fund. 
Wc believe that we can count 
on the loyal support of every 
Lithuanian individual and or
ganization not only here in 
Chicago, būt also in other parts 
of this country. Truly, the Lith- 
uanians who have been so 
generous to other causes, will 
not fail us. Help us increase the 
amount in our fund, so that by 
next fall some needy Lithuanian 
student may be able to receive 
aid. Until x further notice, any 
Xmas donations may be sent to 
Frances Stogis, 4049 So. Hich- 
inond St., Chicago, Illinois.'

Louise Narmonta,
Pres. Chicago C.hupter

STATISTICS

Killed by gas 1923: 
32 Inhaled it. 
140 Lighted Matcheš i n 
5,000 Stepped on it.

-- Eit-Ard b Nal’l Netyh.

it.

If you read this section, don’t 
hesitate to communicate with 
us. If we effect only a sociali in- 
tercourse between the English 
speaking descendants of Amer- 
ica’s Lįthuanian settlers, we will 
feel justified in our efforts.

“James, do you likę going 1o 
school?” '

“Oh/yes, I liko going and I 
likę coming alright, būt 1 don t 
care mileli abuut btaying thvrc ’♦



Valstybinių turtų gaiši 
nimas

NAUJIENOS, ChlcagO, ID.

Didelis Atpiginimas
Ten ir Atgal Ekskursiją

New York iki Klaipėdai 
New York iki Kaunui .. 

ir atgal.
Trečios Klesos — Revenue

VVhite Star Line

$186
$205 A“^čiau

Pagal
Laivą

Taksų $5 Ekstra 
Darykit dabar planus atlankyti savo 

draugus namie.

KLAUSKITE AUTORIZUOTU AGENTU
Arba White Star Line ir Red Star Line

127 So. State St., Chicago? III.

Pranešimas
Biznieriams
Ar jau turite* sieninių Kalendorių dėl 1925? Jei 
dar ne, tai, užsisakykite. Dar mes turime liku
sio stako, užsisakyti galite iki 20tos dienos 
gruodžio; orderiai bus išpildyti ant Kalėdų.

Ateikite ypatiškai dėl pasirinkimo, 
negalite pats ateiti, tai patelefonuokite, 
prisiusime žmogų su sampeliais.

o mes

AUŠROS KNYGYNAS
3210 So. Halsted St. Boulevard 9663

Prenumerata metams
Lietuvon metams......

4■* -■ ’

Geriausis

Antradienis, Gr. 16, 1924

Tokios tat trumpos sąlygos toms 
stotims rengti. Reikia pasaky
ti, kad pralotas Olšauskas ne be 
reikalo važinėjo Amerikon: ape
titas jojo išaugo labai didžiai. 
Išgavęs tokią koncesiją jis galė
tų tikrai pralobti ir, rasit, pada
rytų iš Lietuvos nepriklausomy
bės daug didesnį biznį, kaip ko
kius šiandien daro kiti kunigai 
— biznieriai.

Jaučias Kaip Nauja 
Moteris.

Kvailintas Visai Praėjo ir Galiu 
Vaikščioti Be Lazdos.

Mrs. J. W. Peterson, Republlc, Wis., 
rašo sekamai: “Aš jaučiuosi kaip it 
nauja moteris, nuo tada, kaip pradė
jau vartoti Nuga-Tone. Tikrai taip 
yra, kaip jus «akėt, jog panaujins 
gyvybę seniems. Aš jaučiu, aš nepa
daryčiau to be jo. Aš esu’ 69 metų 
ir buvau tiek nupuolusi, jog negalė*- 
jau pavaikščioti aplink; bet dabar aš 
prižiurtu vištas ir galiu eiti be laz
dos ir, nebepergriuvu nuo kvaitulio.’!

Seni žmonės, nuvargę, bet norin
tis gyventi, turėtų pamėginti Nuga- 
Tone. Jie nusistebės, kaip greitai ji
sai veikia, Jisai padidina jų stipru
mą ir pajiegą ir panaujina nervus, 
kraują ir kūną labai greitai, sutei
kia stebėtinai pailsinanti miegą, stip- 
muliuoja kepenys, padidina apetitą ir 
labai puikiai reguliuoja vidurius. Iš
dirbėjai Nuga-Tone labai gerai žino, 
jog jis pagelbės šituokiuose atvejuose, 
užtai jie priverčia aptiekorius garan
tuoti jį arba sugražinti jūsų pinigus, 
jei neužganėdinti’. Rekomenduojamas, 
garantuojamas ir parduodamas per vi
sas aptiekas, arba prisiųsk $1.00 ir 
gausit tiesiog iš National Labaratory, 
1014 So. Wabash Avė., Chicago, III.

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

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

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

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

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

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

505 S. State St. kampas Conrress, 
2 aUKŠtas. Chicago, III.

[“L.ž.”] jau taip yra pasau
ly, jog valdančios valstybėje sfe
ros visados veizdi, kaip iš tos 

'valstybes geriau pasipelnyti. Su
tverę savo nepriklausomą vals
tybę ir Lietuvos vyraujantieji 
sluoksniai norėtų pasipelnyti. 
Kitose valstybėse, k am,e yra tai 
anglių, tai geležies ar aukso ka
syklos, kame trykšta žibalo ver
smės, visi krašto šeimininkai pa
siskubina įsigyti koncesijų, ir 
susidaro turtuolių eilė.

I Pas mus Lietuvoje šių žemės 
turtų nėra. Mums teko nuaiin- 

’ta žęmeiė, vokiečių apkapoti mi
škai, keletas šimftų apirusių ir 
nuo ilgo laiko neremontuotų na
mą, šiokie tokie geležinkeliai ir 
tai viskas. Ne ką čion padalin
si ir todėl prisiėjo ir tie likučiai 
kiek surankioti, kad paskui bu
tų galima iš ko pašeimininkauti. 
Privatinių asmenų miškai ir 
vandens liko nusavinti, prave
dama žemės reforma > ir tarsi 
šiek tiek turtų susikaupė.

šiandien mes galimu didesnį 
miškų objektą saviesiem'^ par
duoti, galime saviesiems pada
linti žemes, galime kokiam1 užsi
tarnavusiam tautos vyrui pasiū
lyti vieną ar kitą dvaro.centrą 
ir tai viskas. Tuom nedaug ką 
pasotinsi, nes ir pas musų žmo
nes yra nemažo apetito ką nors 
geresnio išgauti.

i Priseina ieškoti. Praėjo gar
sas, kad musų kraštas turįs ne- 
mlažą turtą formoje Lietuvos 
sraunių upių ir upelių, kurių 
greitas bėgimas gali būti pakei
stas į elektros pajėgą. Pradėta 
galvoti, kad mtisų Nėris gali bū
ti užtvaromis sulaikytas ir gali 
duoti energiją, kurios užtektų, 
rasit,į visam Kaunui ir apylin
kėm^, ypač pastačius keliose vie
tose tokias užtvaras. Maža dar 

fto, greitai suprasta, kad musų 
milžinas Nemunas nuo Verknės 
žiočių prie Birštono ligi Alytaus 
gali suteikti tiek visam, kraštui 
energijos, kad jos užtektų ne tik 
Birštonui su Prienais, bet ir vi
siems musų geležinkeliams, 
tramvajams, dirbtuvėms ir tt. 
Pasiskaitęs “Galybės” išleistos 
reklaminės knygelės retas lietu-; 
vis nesvajojo apie Lietuvos elek- 1 
trofikaciją ir vystė nemiažesnius | 
planus, kaip kokius yra vystęs y 
Leninas dėliai Rusijos elektrifi- | 
kacijos.

Bet jeigu Leninas mąstė apie | 
naujus savo respublikos .gerovės g 
šaltinius, tai n^usų “Galybės” g 
ponai priešakyje su pralotu OI- g 
šališku mąstė apie tai, kaip čion g 
iš tų krašto turtų daugiausiai g 
pasipelnyti, 
tinu, nes vos tik susitvėrus tai 

(“Galybei,” jos vadovai buvo nu
siskynę savo valdybai ministerių 
algas ir iškeliavę buvo Ameri-i 
kpn ne Lietuvos valstybės labui 
ir žmonių gerovei, bet kad pa- 

’ tiems pralobus.
Kad tikrai taip buvo, matyti 

'dabar iš įneštojo Seiman svars
tyti įstatymo projekto apie su- 
teikirrijiĮ Akcinei Bendrovei “Ga
lybė” išimtinų teisių hydroelek- 
tros stoties ant Nemuno ir Nėrio 

'.upių statyti.” 
| Akcinė Bendrovė “Galybė” ne 
daug nori. Ji prašo suteikti jai 
išimtiną teise pastatyti hydro- 
elektros stotis ant NCrio upes 

nuo Eigulių tilto iki Jonavos 
miestelio ir nuo Verknės žiočių 
iki Alytaus ir leisti ją eksploa
tuoti per 50 metų. Kitose vie
tose ant Nėrio stoties nepąstaty- 
si, o nurodomoji ant Nemuno 
vieta kaip tik yra vienintelė tin
kama. Iš to išeina, jog visa Lie
tuvos elektrofikacija turės per 
50 metų išimtinai prigulėti nuo 
/‘Galybės” ponų malonės. Kiek 
jie ims už tą energiją, jie visai 
nutyli, kaip lygiai nieko nesako, 

,ką turės padaryti musų žMniai 
jeigu už kokios dešimties ar dvi
dešimts metų musų valstybe pa
ti panorės pasinaudoti tomis sto
tinus.

“Galybė” vien tik pasižada pa
statyti stotis ant Nėries per 3 
metus ir ant Nemuno per 6 me
tus, o jeigu ir nepastatys, tai 
tuomet bus leista ir kitiems .sta
tyti. Po 50 mietų visas įrengi
mas pereina valstybės žinion.

Kaip sakiau, “Galybė” visai 
nesuvaržoma, kiek ji turi duoti 
energijos visam kraštui, nenu- 
statomia, kokia kainu bus tiekia
ma energija, neapribuojamja, 
koksai dividendas gali būti duo
damas akcininkam|s ir neuždeda- 
ma kontrolė, kaip ši stotis tur 
būt statoma. Jeigu prileisti to
kia koncesija, tai juk lengvai ga
lima ir pralotui Olšauskui ir ki
tiems išrašyti milijonas litų ir 
tie pinigai, žinomja, iš svetur at
gabenti guls ant išlaidų už sto
čių pastatymą. Galop pati vy
riausybė taip meiliai veizdi į šios 
koncesijos įvykinimą, 'Kadįnet 
nė vienos kilowatt pajėgos nėra 
išsiderėjusi savo reikalams, ši 
vyriausybė nebus juk veikiančia 
per 50 metų, ir manau, jog busi
moji vyriausybė turėtų aiškiai 
paklausti, kuo yra pateisinamas 
toksai neribotas musų laikų vy
riausybės duosnumas. Dar tu
rėjome vienatinę viltį, kad kuo
met nors praturtinsime savo 
valstybę, o šiandien ir»ši viena
tinė galimybė norimja visai vel
tui atiduoti.

Grįžtų prie pradžios, nuo ko 
pradėjau. Pralotas Olšauskas y- 
ra vienas1 iš šulų, kursai visą lai
ką trynėsi apie mjusų valstybi
nius reikalus, šia/dien dalinai 
jo žmonės prie valstybinio 
vairo, ir butų stačiai nešu- 
prastina, jeiįu jis nepasinaudo
tų šia proga pasipelnyti. Ir jei
gu Seimo komisijos ir patsai Sei
mas suteiks tą prašomą konce
siją, tai tik dar sykį patvirtins, 
kad kuomėt rupi biznis savo 
žmonėms, tai valstybiniai reika
lai palieka antroje vietoje.

—J. P—tis
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■ Skausmai, 
L mėšlungis

Musų krautuvė bus atdara vakarais 
iki Kalėdų

DVIGUBOS STAMPOS BUS DUO
DAMOS SU KIEKVIENU PIRKI
NIU UŽ 10 CĖNT. ARBA DAUGIAU

Pasirinkimas 
Kalėdoms 
Dovanų

Neužmirškite atlankyti žaislu
t

kambarį ant 3 augšto.

LIETUVIAI PARDAVINĖTOJAI, 
VYRAI IR MOTERYS, SUTEIKS 
JUMS GERIAUSI PATARNAVIMĄ.

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson,, 
Box 192. Drummond, Wi«.

i

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis,, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
z nekenkiantis. 
Jums patiks jisai

Knygutė “Eye Care” arba “Eye 
Beauty”. Dykai pareikalavus.

PE-RU-NA
Murinę Co., Dpt. H. S., 9E. Ohio St., Chicago

Drąsiai taip tvir
j

Kaina 50 ir 60 centai.
*

Gaunami bent aptiekoje.

•>
CLEVELAND3352 SUPER1OR AVĖ.

Chicago, UI.1739 So. Halsted St

Garsinkites Naujienose

$2.00
$3.00

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAP1DS, IOWA

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

Geras linimentas nuo sustin
gusių sąnarių ir raumenų, trau
kučių ir visokių kitokiu skaus
mų. Gauk bonkutę šiandien.

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

neuralgija ir reumatiškas 
galimai negali pasirodyti, 
kur tokiuose atsitikimuo
se yra vartojamas

Reikalaukit Naujo 1925 metų 
“Dirvos” Knygų ir Muzikos Katalogo

“DIRVA”
MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS

SAVAITRAŠTIS

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS Į 
LIETUVA ir PARTRAUKIA GIMINES 

J AMERIKA

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; . 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

» Naujienų 
Persiunti-

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

SEVERA’S 
GOTHARDOL | 

b

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosuli, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Wennersten s 
Bohemian Blend

WENNERSTEHS 
yra lengviau priren

gti ir jis turi geresni skonį, 
Jus pamėgsi te jį!

HenningWennersten1nc.
2990 LAVVRENCE AVĖ.. CHICAGO

SILKES
Chicago,’ County, Groseminkaų — 

likatesen ir Restauracijų savininkai, 
dėl geriausių Alaskos Riebių ir Ho- 
landijos SILKIŲ.
' Rašykite arba atsišaukite

Adolph Zellermayer
12E6 Blue Island Avė 

CanaI 4585

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do? 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vy Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybes Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 

visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provy arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly
ko žinovams

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St 
Chicago, III

— .................................... . ......... 1,1 "
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriautiai
M. Yuska,

3228 W. 38-th St, Chicago, III.
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Sunūs nužudė kardu 
savo tėvą

Bruce A. Shavv, turtingas 
Oak Park fabrikantas, liko nu
durtas kardu. Nudūrė jį jo pa
ties sūnūs George Shaiw, pa

1G; 1921

šūvius, bet nė vieųas nepataikė, 
nors “paiTy”. dalyvius labai 
išgąsdino.

■ ’.■• \• 
Gvendolyn" Cas-tš-eil, ( 8730 ’S. 

Halsted St., kuri per 19 metų 
buvo kurčia ir nebylė,' Vėl 
klaidžiojo aeroplanu. Nusi

leidus ji jau gana liuosai ga
lėjo kalbėti ir jos girdėjimas 
daug geresnis, negu po pirmo 
skraidžiojimo. Jei ji pasveiks, 
tai daugelis kurčiųjų bandys 
gydytis skraidžiojimu aeropla
nai?.

žudyslė atsitiko Minui, seserei 
ir dar vienai merginai sugry- 
žus naktį iš kabareto. George 
sugryžo su mergina, kuri turė
jo pernakvoti kartu su jo se- 
sere, kuri sugryžo valandėlę 
vėliau. Abi merginos nuėjo į 
savo kambarį, į kurį neužilgo 
atėjo ir giptas Sha\v, kuris 
pradėjo prie, merginos lysti. Jo 
paprašyta išeiti iš kambario, 
bet jis nėjo. Nugirdo tai tėvas, 
kuris irgi atėjo ir bandė gir
tąjį savo sūnų išprašyti lauk, 
o kada tasis'nėjo, tai bandė jį 
išmesti. Bet sūnūs pasiprieši
no ir pastvėręs netoli gulėju
sį iš Vokietijos atvežtą kaipo 
karo spvenirą kardą ir juo per
dūrė tėvui krutinę ir taip pavo
jingai tėvą sužeidė, kad tasis 
neužilgo pasimirė.

George tapo areštuotas', taip
jau ir merginą sulaikyta kaipo 
svarbi liudininkė. Jis buvęs 
kelis sykius ‘sužeistas kare, ap
nuodytas gasais ir nutrenktas. 
Ilgą laiką gulėjęs ligoninėj ir 
tik pastaruoju laiku paimtas 
iš ligoninės ir buvO\gydomas 
namie.

Įvairios Žinios
Geležinkelietis <
:o užmuštas ir

PIRMAS K. POŽĖLOS PASI
RODYMAS ROSELANDE

Pėlnyčioj, gruodžio 19 d., 
Karolis Požėla 'susikibs su keis-j 
tu ristiku, ant kurio kūno yra 
arkliai išbraižyti. Ar tas risti- 
kas tuvi irgi arklio- spėką, — 
tatai parodys pėtnyčia.

Ristynęs įvyks C. Strumilo 
svetainėj. Tą vakarą risis taip
gi ir- “tėvais” Norkus su Joc 
\Vallace.- , —n.

ATLETIKOS KLIUBO 
ATIDARYMAS

atmestas, nes J. Grigaiti^

nekenkia nei vienam, 
esančiam geroje fiziškoje 
padMyje, Užlaikyk savo tvirtumu’ jiiaiuiuo.luinuB 
Havrt mdskulue kiekvienu 

' vakanp einant gulti. Kai- 
trinkite gerai »u senai 
žinomu ir patikėtinu

Pirm negu •pirksi, piaųą, pamatyk 
šitą PJayers Pianą; •gi’ažaus rie
šuto medžio dailiai pąjary.tas, kai
na $245.00'su 25 Rolėmis ir Įtam
pą, 
nas, 
nas,

siliuosuoti nuo priespaudų ir ne-j J. Grigaitis negali bulrenka- 
x ' ’ ’ ’ '* i.. » i., .u ure(|ą.

Į'arp kitko maskviečiai prime- 
ir laimės tvarky-1 ta llrigaieini šano šapoj “ske- 

I buvimą“ ir kitokius bolšievikiš- 11 kus purvus.. Bet visi žino, kad 
už išvedimą šapois* streiku n J. 
Grigaitis ir keli kiti Šano slrei- 
kicriai yra patraukti teisman. 
Todėl aš balsuosiu, kad pildo
mosios taryįps protokolas bu- 

yra tinkamas į visokius loka’- 
lo unijos viršininkų vietas. PA 
to kalbėjo prieš J. Grigaitį 
maskvietis Mason, visaip pur
vindamas Grigaitį. Bet disku-! 
sijos tapo uždarytos ir įeiną A-—- 
prie balsavimo — už. priėmimą' 
ar atmetimą protokolo. Balsų

tymui pirmininkais paskyrė Qlfinni|O DDAMCČIUAQ 
maskviečius. Čia pasigirdo uvAllDUu I llAIltollvlAO

teisybių, skurdo ir nelaimiu ir;mas nė į jokį unijos 
tapti laisvais ir sąmoningais sa
vo gyvenimo ir 
toj ais. A

Soiidariškuinas ir entuziazmas 
tai Lygos augimo ir plėtojimas 
eleksiras.. Laisvė ir draugišku
mas yra labai augštai tarp ly- 
giečių pastatyti ir yra praktiko- 
jamf pilnoje to žodžio prasmė
je. Pas juos nesiranda “Mask
vos baubo“ diktatūros. Visi yra 
lygus ir kiekvieno nuomonė yra 
pagerbiama. Jie viens kitą var

įreg. 8. V. | 
Pat. Ofise, i

. Kitas vartotai Player Pia- 
kaina; $146.00, Upright Pia- 
geras kaip hiiujas $05.00.

3327 So. ,Ralsted St., 
CIĮICAGO, ILL.

ir IŠVENO- 
KITO nuovar
gio, ykaudainų 
muskulų ir 
diegiančiu lie
čiu. bukit 
tvirtu ir svei
ku, tuomet 
jokie darbas 
jums neiJro- 
dye niekuomet

persunkus. Nei viena atsargi Šeimyna ne
gali būti de bonkos Šito linimento. Nčra 
tikrasis, jei neturi INKARO vaisbaženklio.

F. AD. RICHTER & CO., _ 
104-114 So. 4th St.. Brooklyn. N. Y.

“Open”, abelnafr visiems at
daras čempionatas įvyko lapkr. 
8, 9 ir 10 d. d. ilJetuvii) čem
pionu pasiliko antriems me
tams A. (Menas, rnnner-np 
D r. Ka ralius. Ivlesoj B laimėjo 
J. Elvikis;' klėsoj C laimėjo A. 
Visbaras. Čenipionatas įvyko 
Jackson parke. • ‘ ‘ '

• *’ ‘ .

Lietuvių Golfininkų Kliubas, 
udibąigimui vasaros sezono ren
gia bankietą ‘To\v iloiw”, kų- 

I ris įvyks antradieny, gruodžio 
16 cĮ., Grcat Northern hotely; 
pradžia 8:30 vai. vakare. Kvie
čiami visi golfininkai-kės? jų dina draugais ir draugėmis. VL 
draugai ir simpatizatoriai atsi'-^uose jų susirinkimuose ir pa
laukėti, nes rengiamas labai rengimuose visados viešpatauja 

draugiškumo atmosfera. Lygie- 
Čiai žaidžia ir linksrpinasi sykiu, 
studijoja hk lavinasi sykiu, žod
žiu, viską veikia, sutartinai. To- 
dėl lygiečiams ir šekasįi. .

Daugelis iš musų dabartinių 
darbčių draugų bei draugių ly- 
giečių, atsilankė tiktai sykį, ki
tą į Lygos lavinimos susirinki
mus bei- parengimus, pamėgo 
draugišką ir linksmą lygiečių 
kompaniją, tapo ne tiktai Lygos 
veikliais nariais/ bet ir dideliais 
jos “busteriaįs”,,. nęs\ Lygoje 
randa t-ą, ko kitose organizacijo
se nčra. Iš protaujančių ir nbį- 
rinčių žengti prdgręsO keliu pir
myn Chicagos jaunimo šį sezo
ną ne vienas prisidės prie Ly
gos šeimynos patapdami jęs na
riais. Lyga yra užsibrėžusi šį se
zoną varyti smarkų ir sistema- 
tingą organizavimo bei švietimo 
darbą tarp Chicagos jaunimo.

, — P. F. Mauras.

šalinus pokilis. Bankietą pa: 
puošti pasižadėjo savo malo
niais balsais lietuviai-vės dai
nininkai. Dalyvaus’ ir svetim
taučių golfo čempionų. Musų 
gerb. Baibravičia dainuos taip
gi. Tikietus galima gauti gol
fo kliube, 
ant

pas golfininkus ir 
vietos bankiete.

—Liet. Golfo Komitetas.

Lietuvių Rateliuose
Keletas minčiy apie '

r r 7—
.

>•-
skaitymui pirmininkais paskyrė 
tris i
iš lietuvių pusės protestas prieš 
pirmininko paskirtuosius bal
sų-'1 skaitytojus; sako, mes ne
norime, kad bal^ų skaitytojus 
paskirtų pirmininkai, nes kaip 
žinome iš visų praeities mask
viečių darbelių, tai jie visuo
met balsus skaitydami nušmii- 
geliuoja balsus; sako, mos no
rime, kad skaitytojai bu
tų renkami balsavimu. Bet pir
mininkas įr kiti maskviečiai 
stojo už pirmininko paskirtus J 
balsų skaityloj.ųs. Taip lietu
viams' besiginčijant su maskvie
čiais, pribuvo susirinkiman du 
unijos centro (Board of Direc* 
tors) •, nariai —-‘ C. Svetol ir 
Schultz palaikymui 269 loka
lu tvarkos. Tokiu budii’ svetai
nėje pasidarė tvarka. Atėju
sieji unijos centro nariai pri
sidėjo prie pirmininko paskir
tųjų skaityti \ balsus ir čia 
maskviečiams balsų sukimui 
buvo užkirstas kelias. Didžiu
ma balsų - • 120 prieš 105 — 
buvo pildomosios tarybos pro-

Adam Widzes 
■ * ' . < 1 • 

AUTOMOBILE REPAIRING

DR. VA1TUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudčjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tunio, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegyste ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius, 

i Visuose atsitikimuose egzaminavi-

Dabar yra labai geras laikas 
prirengti jūsų automobilių dėl 
ateinančios vasaros. Šiuo laiku 
mekanikai turi daug . liuoso 
laiko. — -------:-v.... - mas daromas su elektra, parodan- '•Mes taisome visokių išdirbis- &a Mažiausias klaidas. Speciali 
čių hutomobilius. Musų darbai aty(*a i m°kyklos vai-
atliekama yTa labai saugiai, par- Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 Aki 1 p. p 

jbas yra užtrkrintąs.'» / <’• ; Į 1545 West 47th St,
t Turime gerus, . vėliausios ma-' Phone Bculevard 7589
dos įrankius, atliekam darbą 
greitai ir labai prieinama kaina.

Traukiamas vežimas visados 
gatavas. Reikale kreipkitės past 
mus. / 1 ■

atsidarė 
kliubas. 

pusėtinai
atletikos 

atsilankė

Praeitą 
t niversal 
Žmonių • 
daug, yisi ėjo pažiūrėti, kokie
ten “dytai” bus rodomi.

Kliubjis atrodo visai gerai. 
Bus gera vieta kur susirinkti 
ir savo jaunus ar senus kau
lus pamankštinti. Jaunieji 
mankštinsis, kad, daugiau spė
kos įgauti, o senesnieji, — kad 
ilgiau palaikyti tą spėką, kurią 
turi. , i

Atvažiavo kliubo pažiūrėti 
ir iš kitur — Indiana Harboro. 
Ir vienas harborietis paliko va
karo čempionas: sumušė, 

chicagiečius.
Ant malraso treniravosi vie

tos ristikai. Atsirado iš publi
kos du vyru, kurie irgi persi- 

lietuviškai.” Mažesnis

, Dolbaine |jardo lošime 
brek manas!

bi-

iern tavoriniam traukiniui už
bėgus Austine ant kito t a vora- tikrino

! (harborielis) įveikė didesnį.
Iš viso kliubo bus paranki 

manikštytis. Tuo labiau, 
K. Požėla pats nurodys, 
mankštintis ir kaip ris-

' —Rep.

mo traukinio.

Mrs. Josepinc Coz.ad, 6118 S. vkta 
FProy St., iššoko ar iškrito per. kad 
penkto augšto langą Augusta-į j. yjp 
na ligoninėj ir užsimušė ant įjs 

( vietos.

Penki plėšikai užpuolė iluron! 
pirtį, 679 N. Clark St., paėmė 
viską ką galėjo paimti — ke
letą šimtų pinigais ir branginę-, 
nimis ir paskui išmetė visų be-’ 
simaudžiusių pirty kelnes per

GOLFAS

tis.

šiuo mėnesiu pasibaigia 
sezonas, bent šioje Ame- 
dalyje; sykiu užsidaro ir 
is čempionatų. Lietuviai 

golfininkai taipgi paliovė lošę 
savo kliubo kontestus ir čem- 

_______ pionatus, neš oras jau atvėso 
kad negali gauli ir nusl°jo savo vasarinės 

vjs\ grožės ir švelnumo.

golfo

Nusiminęs.
komiko vielos teatre, nes 
ką užkariavo krulamieji pa
veikslai, James Bavis nusinuo-
.lijo Pdliuiniv. 7I(> S. Siute St. Kad Pigius dmugiškunų i

na-Prieš teisėją Eherhardt 
grinėjama yra byla pavieto 
m,>ionii.įriaus Joseph A. Ccr- 
mak ir aldermano Joseph Men- 
dcl. Kaltinama, kad jie !. 
30 d., Bohemiaii-American 
lėj, IK gi., agituodami' 
mok ratus surengę i . 
vakarą, kuriame šoko nuogos! 
merginos, o viena mergina bu
vo leidžiama ant išlaimėjimo. 
Daugiausia kaltinama alderma- 
ną.

Lietuvių golfininkų skaičius 
dauginas įsu ki^lkvienh diena, 

ir 
sutarimą tarp golfininkų, bu
vo reikalas sutverti oficiališką

Apšvieta ir solidariškųmas, vei
kimas ir entuziazntąs, tai uo
los, ant kurių stovi pabūdavo-į 
ta Lietuvių Socialistų Jaunuo
menės Lyga. «

L. S. J. Lyga yra viena iš pro- 
gresiviškiausių ir veikliausių 
jaunimo organizacijų Chicagoje. 
Turėdama apie 60 nartų, kurių 
skaitlius sparčiai auga, Lyga 
užima vis didesnę ir svarbesnę 
vietą darbininkiško jaunimo ju
dėjime. Jos tikslas yra sutrauk
ti į vieną kūną, užinteresuoti 
darbininkų gyvenimo pagerini
mu lietuvių jaunimą, suteikti 
j arų progą lavintis kaip fiziš
kai taip ir protiškai, žodžiu pa
daryti Lyga vįęšą ^siėjųno vie
ta, kur jaunintas gali pasilinks
minti ir sykiu stengl/s suprasti 
tarptautiško socializmo princi
pus ir abelno mokslo dėsnius.

Darbininkams reikia kuodau- 
giausiai mokslo, kad jie galėtų 
pažinti ir mokėti apginti savo 
klasės reikalus. Tos labai reika
lingos apšvietos jie negauna iš 
dabartinių mokyklų, nes visos 
mokyklos yra rankose valan
čiosios klasės ir yra 'tvarkomos 
tos klasės naudai. Dar blogiaus. 
Nekuri dalis darbininkų neturė
jo progos lankyti ir tų pačių 
mokyklų, nes badas ir skurdas 
dar kūdikiais esant išvijo juos į 
dirbtuves. Jie paliko nuskriau
sti. Paprasčiausio mokslo daly
kėliai jiems yra svetimi, nežino
mi. i

Todėl Lietuvių Socialistų Jau
nuomenės Lyga dės pastangas, 
kad kuodaugiausia davus darbi
ninkiško mokslo ne tik jauni- ✓
mui, bet sykiu ir suaugusiems, 
pažinti tikrąją gyvenimo tiesą. 
Mokslas yra spėka. Daibininkai

Kaip ir kiti golfo kliubai, taip 
ir lietuviai surengė net du ša

lie spalio vo kliubo čempionatus.
1 sa-l Vienas “Western Amateur”,

už de- m®gėjų įvyko spalio 27 d. iki
nepadoru ,aPkr. 1 d. 'Mėgėjų čempionu turi stengties įsigyti jo kuodau- 

j šiemet lieka A. Kvcderas,, run-1 giausiai. Jis (mokslas) yra ži- 
ner up liko Dr. Karalius. Kle- bintuvas į laisvę ir laimę tam
soje B laimėjįę J. Elvikis. Kle- sos ir išnaudojimo naktį. Tiktai 
soje C laimėjo P. Mileris. I apsišvietę darbininkai galės pa-

Adam Widzes
Rubsiuviai pradeda nuga
lėti Maskvos diktatorius

A. C. W. of A. 269 skyriaus 
susirinkimas |r komunisto 
pirmininko dcj negavimo bal
sų daugumas susirinkimo 

uždarymas j

Penktadieny, gruodžio 11 d., 
unijos svetainėje, lo64 N. Bo- 
bey st., įvyko Amalgaipeilų 
Rubsiuvių t^nifės lietuvių 269 
Skyriaus susirinkimas. Apie 
piisę aštuntos valandos įsvelai- 
nėje buvo jau virš dviejų šim-

(Seka ant S-to jjusI.)

tų narių. Pirmhiinkas Butvilas 
atidarė susirinkimą ir daryda
mas savo “pirmininkišką spy
rių” pirmiausia išniekino ne- 
maskviečius naujai nomi-j 
nuotusi lietuvius, broliu^ ir se
seris unijistus i unijos 269 lo
kalu valdybą ateinantiems 1925 
metams ir į centro urėdus. 
Pirmininkas labiausiai pyko, 
kam šiais valdybos rinkimais 
lietuviai unijiistui pasidarė at
skirą nuo maskviečių savo kan
didatų sąrašą ir išleido atski
rame laptdyje pažymėtus var
dus, o taipgi korespondencijo
se tą sąrašą patalpino lietuvių 
laikraščiai. » , c

Po pirmininko s|>včiaus raš
tininkai perskaitė skyriaus ir 
pildomosios tarybos** buvusių 
•susirinkimų tarimus (protoko
lus). Buvo leista iMilsuoti, ar 
priimti skaitytus tarimuis. Bu
vo (motas įnešimas, kad loka- 
lo protokolą priimti, o pildo
mosios tarybos,; atmesti, {nešė
jas pasakė, l^ad dėlto reikia tą 
pildomosios tarybos protokolą 
atmesti, kad ten pažymėta, jog

AMERIKOS LAIVAI
Pasiteirauki

te apie pato
gumus kelia
vimo ant J. V. 
Valdžios laivų. 
Jie turi šva
rius, patogius

kambarius dėl 2, 4 arba 6 žmonių. 
Puikus įvairus valgis, mandagus 
patarnavimas, didelės dėnys, 
koncertai ir visokios rųšičS 
mai ir patogumai. .

Rengk, kad jūsų giminės 
parkviest! j Ameriką ant 
Valdžios laivų Jungtinių Valsty
bių Linijų.

Matykit jūsų vietinį laivų agen
tą arbii

UNITED STATES LINES 
45 Broadway, New York City 
110 So. Dearbcrn St., Chicago, IU. 

Managing Operators for 
United States Shipping Board

beno 
goru-

butų

ALPAMaltExtract
Su Boliemiaii 
importuotais a- 
piniais ir gela- 
tina, L setas 
$1.00. 1 tuz. se
tų, $10.50. Pa
bandykit šj svei
ką ir nustingą 
gėrimą*. Prašy
kit jūsų groscr- 

^ninko, kad gau
tų jj dėl jūsų.

Mes dastatome į visas pasaulio 
dalis

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

4501 So. CaliforniU Avė,
Tek Lafayette 9114 

dieną ar naktį M

Kalėdų Dovanas
pirkite pas

N. ųiRDVVAlNJ
Auksinių daiktų krautuvėj.

31223 So. Halsted SI.
""■r...........  ~...... ...........

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka

ANIELĖ KAUSHILLAS
Gydau be vaistų ir be operacijų 
visokiai, ligas vyrų, moterų ir vai 
kų. Kurie sergate kreipkite, o 
msite pageltą. Patarimas dovanai 
Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 3 iki 

8, ir nedėlioj nuo 9 iki 12.
Tek Yards 4951 34|XS. Halsted St.
\rrf- ~— y?MM* “■ —1 ■RUPTVRA

> išgydoma 
Be MA Be 
Peilio V d " Skausmo

Faktai patvirtinti ir neužginčijami, 
mes išgydomo kasdien, paHutlimai su
teikiami užganėdintų ir išgydytų 
žmonių sudaro mano rekordą. Tokie 
dalykai yra pamatas publikos jsitikč- 
jirno j mano gydymą, 
čiu visus kepsiančius 
pasikalbėjimas dykai visuose rupturų 
ligose. Mano patarimas yra parem
tas trisdešimtią metų patyrimą. Pa
tarimą suteiksime maloniai, jei jūsų 
liga yra išgydoma ir mes išgydysime 
už tą kainą kurią mes garsiname.

Skaitykit ką M r. Wirtz sako:
“Aš turėjau labai didelę rupturą. 

Aš negalėjau dirbti pusę laiko kuomet 
galėjau dirbti. Vieną-dieną aš skai- 
čiau apie puikų gydymą Dr. Flint ir Gausia kaina. T(J 
aš nuėjau pas jį su savo liga. Ir tas , y-j mokestį gali kiekvienas iMesiti 
patvirtino, kad aš gerai padariau. Aš mokgti, taip kad nei vienas neraika 
lika\i tikrai ir gerai išgydytas, be pei- (guja užmesti savo ligą 
lio, be skausmo ir be sirgimo. Aš 
patariu visiems su ruptura žmonėms

Pilnas žmonhj Dr. Ros?’ ofi
sas kasdien, dei gydyrco 
chroniškų, nervų, kraujo, 
Inkstų, pūsles ir šlapumo U*

Maloniai kvie- 
nuo luptu ros,

sirgimo. Aš

atlankyti Dr. Plint ir ld<ti išgydytais, 
taip kaip ir aš išsigydžiau”.

HENRY W1RT%,
1746 Artesion / '.

VE1UCOSE GYSLOS $25
Aš taipgi gydau pasididinusias ko- j 

jų gyslas mano p'aties builu, be peilio, | 
be skausmo, be sirgimo, saugiai ir 
tikrai-

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

Chicago.
/

Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 p< 
pietų, panediliais ir ketvergaia ik 
8:80 p. p., nedaliomis, uždaryta.

pri*atiiką gydymui kambarių
čia atiję gauna

geriausi Amerika-

Jiiką b; sydy- 
rrxi. Di<k(h skai
čiui žmot>A 
donpj kaądi&r per 
Dr. Ros*, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai; 
patarnavimą že-

‘ Pa t arini ag dykai.
žinokite apie r.ave tjesą. Vi»i5ka pa- 

siaptiKyra ožtiknnta
Drz B. 1MĮ. Robb,

\ 15 So. Uearborn
kanipag Dearborv ir Monrne SI.
Cdlly Building. Imkite olevatorią 

iki b augito.
Trisdešimt metą toje pačioje vietojo.
Priėmimo kambarys 606 dol tyrą. 
Priimtino karhbąrya 698 dėl motorą. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 6 

vai. vakare. Nedalioj auo 
10 vai. ryto iki 1 vai 
uą. Pąnedžlyj, aorodė.Hi !f 
subątoje nuo 10 vai, ryt* 
iki 8 vai. vakaro

THE GEEVUM GIRLS

"—coast seerrtsb 
be clmr! -novr’š įny

0HEN EACB OF THE 

GEEVUM GIlėLS TRINAS 
TO HL£SELF< TMiNfc*2» 
S HE.-------------

S1S 1S to gavę 
me for Ginstwas!’'

Marga ret Barny-Black liko 
suimta kaipo plėšikė, kuri api
plėšė du lak.sikabų šoferius; 
abejuose alsi l ikimuose ji pa
naudojo revolverį, kurį nešio
josi 4>anč: kaitrį ir paleido ke
lis šuvius, kada šoferis nepa
siskubino pabėgti. Pirmame at
sitikime ji buvo su vaikinu, 
kuris plėšime betgi nedalyvavo. 
Paskui su vaikinu susipyko ir 
išvarė jį iš (aksikabo, o su šo
feriu apsidirbo viena. Ji teisi
nasi, kad ji girta buvusi.

r-. -’T------ 7” f >•< 1
■ Kadangi jos vyras šoko su 

įmigina, kuomet ji turėjo sė
dėti, m\s nie|<av su ja šokli 
nėjo, >Mrs. Biilt'irl’ii'ld, 3425 
Elaine PI., bandė nušauti sdvo 
vyrą Frank ir merginą, su ku
ria jis šoko, Ji paleido penkis



u

Lietuviu Rateliuose
(Seka nuo 7-to pusi.)

■SmJBNVS. CNeap.lK Antradienis, G r. 16, 1924

“Spešel” komunistas viietis Vladas Prusis. Jus sako, viai, broliai ir seserys, pasis- 
šjandie čia visokie valdytos tic»g!kitc užsimokėti rtiolkesčiių | 

menševikai” prisivedė visokių ir turėti unijos mokesčių kny-( 
1» 11 a«1 > X a rv t n- ' j > 1/I t h!

tai balsuokite

REIKIA• DARBININKU NAMAi-ZEMEPRANEŠIMAIsurasta.
Buragas pasakė, kad jis malą^,' 
jogei čia randasi asmenų, ku-! 
ri; visai nedirba prie kriaučių, katalikų drtvaHai su TažančiaisV giries 
o čia 
vo verčiamas, kad Inos ne-\še v ik iškas fanatikas net riesi- Ažj naują kandidatų įsurašą, —
kriaučių šapose dirbančius, lietsarmlHijo paniekinti tikrą sa- už lieluviiis, o no trž. Maskvos
čia dalyvaujančius parodytų irjvo brolį akyse viso susirinki- agentus, kurie šeimininkauda-
jie bus išvesti iš svetainės, tai mo. V. Prusis išniekindamas mi 269 lokale eikvojo lietuvių

tokius na- ir įžeiisdairias katalikus užmir-' centus Rusijos bolševikų reika- 
jis nėno-įšo, kad rubsiuvių unijai, kaipo tettns, apmokėdami į komunis- 

___  __ ___ ___ _______  ____ „____ i darbininkų broli-! tų suvažiavimus saviems delo- 
’neunijistus butų atsivedę ne-* jai už ekonominio darbininkų1 gatamtf kelionės iškaičius iš 
maskviečiai, tai Buragas butų buvlo pagerinimą, priklauso vi- lokalo iždo.
parodęs įr, žinoma, už tokį su- si be skirtumo tautų, politinių: —Grupė Tikru Unijistų.
radimą nelegalių balsuotojų ir religinių įsitikinimų,i visi tu-' 
komunistai, butų Buragui me- ri lygias teises ir eina putei-, 
dalį -u Lenino galva suteikę ir gas už bendrus los rulbsiiuvių 
čia pat ant rankų nešioję, bet brolijos reikalus. Dia viena, bol- 
kad tuos neiinijistus atsivedė ševikus V. Prusis, išniekinda- 
patys maskviečiai I 
“sąžiningasis” Buragas pasakė, kad Cbicagoj kiek metų atgal 
kad jam nesinori sarmatos da-(per didįjį rubsiuvių streiką ta- 
ryti ir jis tų žmonių neįrody- po nušauti laike pikietavimo, 
siąs. Bet jis duodąs įnešimą,* du unkštai, geri kovotojai lie- 
kad šis susirinkimas yra nele-' tuviai — brolis Lazinskas ir 
galis ir kad pirmininkas laiky-. brolis Nagreckas, o juodu bu
tų i savo pirmiaus padaryto pa-( vo gori ir tikri katalikai, ne 
reiškimo, kad mitingas tampa kokie bolševikai, 
uždarytas. Po Burago kalba 
lietuvis E. Prusis prieš mitin
go uždarymą ir sako: mes pra
šom, kad jeigu randasi narių, 
kurie nepriguli prie šio loka
lo arba jeigu randasi čionai ne 
kriaučių, kas juos pažysta te-| 
giri paprašo, kad tie žmonės 
aploi.'|ų šį susirinkimą, o mes1 
tęskime savo susirinkimą. Bet 
maskviečiai visose pakampėse 
kelia triukšmą, kad mitingas 
nelegalis; girdi, čia prisivedė 

menševikai” visokių “skebų”.
kalba mask-

balsuoja. Bet kuomet bu- visokių bailų žmonių. Tais bot- rinkimų diena,
» • 1 1 1 .. ’ V • ■ • V 1 A • 1 . 1 ' •tokolas almestas. Kiek mask

viečiai nė prakaitavo, ibcl jie 
pamalė, kad šiame susirinkime 
ji? didžiumos neturi. Po to 
veik vienbaLiai — dėl stokos 
laiko nutarta, kad šis susi- ..... j... ....
rinkimas suspenduotų kitus rys sarmatos daryti. Jeigu tuos, kovojančiai 
unijos lokalo reikalus, o vien 
lik imtųsi viršininkų rinkimų.

Po to buvo maskviečių duo
bi'. įnešimas “apkalbėti“ (ap
juodinti, a])drapshli purvais 
pripiastu bolševikams bildu n(‘- 
ina>kviečius kandidatus). 
vo duotasi pataisymas, kad ne
būtų kandidatai apkalbami, nes 
v dems žinomi geri seni unijis- 
tai. Po diskusijų leista tą klau
sime balsuoti. Pasekmes buvo 
tokios, kad mažiau šimto dele
gatų stojo už apkalbėjimą, o 
šimtas, dvidešimt prieš apkal
bėjimą.

Tokiu buriu maskviečiai ga
vo kitą antausį ir aiškiai paju
to, 
viai 
’buvo išanksto 

•r i u 
eme

Bu ragas ’ atsisakė 
riun parodyti, girdi

Bu-

kad rinkimus laimės lietu- 
O kadangi maskviečiai 

susiorganizavę 
puV.ės pirmininkas, tai jie
ieškoti priežasčių, kad 
nors susirinkimą užda- 

.lie pradėjo tikrinti, kad 
susirinkime randasi lie

piame

rius. 
šia nnc 
tuvių, kurie nepriklauso šL~2 
lokale, 1m‘1 39-me žydų lokale 
ir čia balsuoją. Iš lietuvių pu
sės buvo įrodyta du priklau
santys kitiems lok a la m s, 

. maskviečių, pusės buvo

l LSS. 4 kuopos priešmetinis susi- 
valdybos rinkimas įvyks antradieny, grno-l' 

(Ižio 16, Raymond Ghapel salėj, 81
) vai. vakare. Kviečiu visus draugus’ 
dalyvauti susirinkime.

—Orga n i za t o ri u h. •

Svarbios prelekcijos sveikatos srity, 
rengiamos S. L. * A.* 134 tos moterų 
kuopos, įvyks-gruodžio 17 d., 1924 m. 
Mark White Sq. Parko svetainėje. 
Prelegentu bus Dr. S. Biežis. Taigi 
kurie žingeidaujat sveikatos klausi
mu, malonėkit atsilankyti, moterys ir 
vyrai visi sykiu, nes prelekcijos žada 
būti gubą įdomios.

Kviečia Komisija.

REIKIA patyrusių shearhia- 
nų karpymui geležies atkarpų. 
Tiktai tie kurie yra dirbę gele
žies atkarpų jarde tegul atsišau
kia. Cohn Iron A Steel Co., 
2034 North Southport Avė.

RYTOJ BUTfcNO KON
CERTAS

American Bohemian svetai- 
bolševikai,! mas katalikus, neprisiminė to, nėję 'rytoj įvyks Jono Butėno 

1 ’ ’‘ '■'* ’ 5 4 ’ 1 koncertas.
Apie tai, kad p. Butėnas ne

senai sugrįžo iš Italijos apie jo 
darbuotę, tenai jau buvo rašy
ta “Naujienose”, 
bus pravartu 
dis tarti apie 
to, turinį.

Vhų pirma 
kąd koncerte Jie' p. Butėno da
lyvaus dar p-ni Jjeakndi'ja Sa- 
bonienė ir p. irtrias Byanskas.

Pats p. Butėnas, kiek teko 
patirti, dainuos Prologą iš ope
ros “Pajncci,” “Eri tu” iš “'Mas
karado 'baliaus“, “Parma Griun- 
te” iš “Don Carlo”, “Visur ty
la” Gruodžio, “Vakarine daina’’ 
Moninškos, “Stasys” Vanagai
čio, “Kalvis” .Petrausko, etc.

Iš viso to galima spręsti, jog 
koncertas bus labai įvairus ir 
turiningas.

Tad chicagiečiai nepraleiski- 
me progos išgirsti tą šaunų 
koncertą. P-rts Butėnata yra 
musų svečias, tat pasitikime jį 
prideramai American Bohe
mian svetainėj.

Tikictų 
gauti i‘ ‘Na ii j 
knygyne,

Dabar gal 
vienas kitas žo- 
rytojaus koncer-

Po visų diskusijų, nežiūrint 
i dide lio triukšmo, didžiuma no* 
| rojo tęsti toliau mitingą; bet 
pirmininkas laikėsi, kad susi
rink ima < butų uždarytas'. Dė
lei to ir unijos centro prisiųsti 

1**j atstovai patarė palikti susirin
kimą uždarytą ir paskirti val
dybos rinkinius, bet su nari
nėmis knygutėmis ir slaptu bal
savimu, taip kad kiti lokalai 
daro: visuomet renka lokalo 
valdybą slaptu narių balsavi
mu. Dabar visi tie nariai, kurie 
nori, kad lietuvių ilokalas pa
šalintų tą maskviečių sudaryr 
tą, kaip jie palys kad sako, ma
šiną, tai visi turi turėt pas sa
ve unijos narinių mokesčių 
knygutę ir kad narinė mokestis 
butų užmokėta. Jeigu kurie 
bus neužsimokėję 3 menesius 
“dues”, tai negales balsuot; 
tie, kurių “duos” nemokėta 
tiktai iiiži du menesius-, tie ga- 

balsuoti. Todėl visi lietu-

reikia pasakyti

FASARC.A.
rfESIG ARSLN A KTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai ik streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisąn apie einančius streikus, 
‘dant Naujienų darbininkai geriaus 
alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda-1 

mais apskelbimais.
Pardavimąl savasčių, biznių, auto

mobilių, rakandų, kambarių 
anai, apsivedimai, asmenų 
mat ir t.t. turi būt iš kalno 
mi

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
ibejoitni, Naujienų administracija pa
nieka teisę Jų netalpinti, kol neil- 

tirs jų teisingumo, ir gožint! pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat4 
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigar dnt 1 sekamos din

REIKALINGAS vaikinas dir
bti Lunch Roome maždaug paty
ręs tartie darbe.

1616 So. Halsted St.

RE 1K ĄLIN G -A S pi rmarank is 
duonkepys, prie juodos, baltos ir 
biskėtų, kad butų atsakantis.

1400 So. 48th Ct., 
Cicero.

Savininkas turi parduoti 
greitai

Už $3500 nupirksite 
Nauj^ 

2 flaty mūrinį namą
6 ir 6 kambarių, garu šildomas, 

įmūrytas apron plumbingas, sidabri
niai elektrai fixtures, . platus lotas, 
plieno konstrukcija, bufetai. įmūrytos 
prosinimui lentos, tikro beržo trimin
gai, lietaus maudynės, baltai enarne- 
lioti pečiai ir ice baksiai, netoli Gar- 
field bulvaro ir visi parankamai. Par
duosiu už labai pigią kainą, kitus pi
nigus kaip vendą. įplaukų už šį na
mą į metus yra $2040. Veikite grei
tai, nes jus neturėsite kitos tokios 
progos. Dęl tolimesnių informacijų 
apie šį puikų namą atsišaukite asme
niškai arba rašykite. »

Pietrzylek Bros., >
NAMU STATYTOJAI

1647 W. 47 St.

jieikoji- 
jieškoji- 
apmolca-

REIKIA VIRĖJO j restauran-' 

tą, nuo 10 ryto iki 1 vai. po pie
tų. Ir taipgi vyro dėl valymo ir 
indu mazgojimo.

146 i Indiana Avė-

Noriu mainyti 2 flaty
muro namą ant biznio. Kurie tu- 

i dėl išmainymo kreipki-I rite biznį
II ės pa;A:

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS. Rakandai 

kaip nauji, pianas, console fonogra- 
------- ----------------.---------- — fas, 2 miegamo kambario setai, mo

dos Naujienas, turi priduot savo pa-. |jajr oarloro setas, kaurai, 
skelbimą ne Viliau, kaip 9 vai. va-1 paveikslai, sykiu ar dalimis, 
karo. Atsišaukite

1307 W. 55th St.

A. Grigas
3111 Sa Halsted St.
Tel. Boulevard 4899

PINIGAI
Roselando

Roselandiečiams ir ken-

artimsingtoniečiams

Ren-
smgtono siųskite

i
Smagus aprėdalas ma- 
Sukirptos mieros 2, 4, 

14 metų. 8 metų mer-

Lietuvon
*

jausiu įstaiga 

inui

pasiunti-

Lietuvon

yra

233

pinigų

Tupikaičio aptieka,

East 115tU St. Pi-

nigai nueina Lietuvon 

greitai, su pilna 

rantija. 

Iš Roselando ir

pini-

Nau-

koncertui galima 
'‘Aušrota” 

ir “Drauge”. 
-—Rep.

Pranešimai
Kas, ką, tjpąr, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTft

Jūsų stogų prakiurimas , užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patamą1 ‘ ‘ ,
linkšj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- (Kampinis namas, 

’i stogų dengimo $200 00 i mėnpsi Tik patyrę unijos į nienesi.

c

PARDAVIMUI
PARSIDUODA

vimas Chicagoj ir apie- plotelis, su namu ir be

džiausią jr geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. r“‘ . . _ 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 8411-18 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

NORIU PIRKTI drukuojamą 
mašiną, naują, arba seną garan
tuotą, prieinama kaina.

Juozapas Stumbris, j 
629 W. 16th St..

ISRENDAVOJIMUI

PARDAVIMUI naujas 6 kambarių 
liampa, muro bongalovv Brighton Parko apie

linkėj. Aržuolo trimingai, bufetas, 
bukeisai, tile grindis ir miegami por
cini, reikia pamatyti kad įvertinti. 

. - Parduosiu pigiai arba mainysiu į lo
tus. Savininkas J. Mosgers, 6223 So. 
Francisco Avė.

Restoranas ir 
namo, 

rendos neša 
Kaina tik

$14,000.00.
2462 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas, 2—1 kambarini, 
gasas, vana, 2 karų garažas, 
mentinė gatvė, pigiai, $5200, Brigh- 
ton Parke. Nuvešime jumis ten iš 
namų.

Tel. Lafayette 6271

elektra, 
ee-

PARDAVIMUI saldainių ir gro- 
serio krautuvė ir visokių mokyk
los daiktų dėl vaikų; viskas gra
žiai įtaisyta. Biznis gerai eina. Vi
sokią tautų apgyventa. Pirksit pi
giai— už $850. Pardavimo prie 
žastis patirsi! ant vietos.

710 W. 14th PI.. Chicago

PARDAVIMU1 maža vištų farma, 
$400 įmokėti, nėra budinkų, 2 akrai 
žemės. Turi būti parduota tuojau. 
Rašykit savininkui.

Naujienos,
1739 So. Halsted St. 

Bok 426.

MORTGECIAl -PASKOLOS

RENDON 6 kambarių flatas karš- apielinkėj. 
tu vandeniu šildomas gerame padėji
me, $65. Tame pačiame name, 4 
kambarių fldtas, 1 karštu vandeniu 
šildomas $50. Gražioj apielinkėj.

6530 So. Robey St. 
Tel. Prpspect 3926

PARSIDUODA grosernė ir bu- 
černė. Biznis geras ir cash. Geroj 

Parduosiu pigiai. Par
davimo priežasjis palirsit ant vie
tos.

2136 S. Halsted St.

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

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

No. 1070. 
žai mergaitei 
6, 8, 10, 12 ir 
gaitei reikia 2% yardo 36 colių mate
rijos ir 6% yardo stugelių apliemavo- 
jimui., v ' . ...

No. 1649. Patogi suknelė mažai 
panelei. Sukirptos mieros 4, 6, 8 ir 
10 metų amžiaus. 4 metų mergaitei 
reikia 1% yardo 36 colių materijos ir 
7’/i yardo stugleių apsiuvimui.

No. 1656. Graži namie dėvėti suk
nia. Sukirptos mieros 84 , 36, 38, 40, 
42 ir 44 colių per kratinę. 36 mierai 
įeikia 2 yardų 36 colių materijos ir 
1% yardo skirtingos materijos.

No. 1667. Gerai tinkanti suknia 
suaugusiai moterei. Sukirptos mie
ros 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių 
per kratinę. 36 mierai reikia 3% 
yardo 40 colių materijos ir % yardo 
šilko padabinimui.

No. 1789. Pavyzdys parodys kaip 
lengvai šią suknelę pasiūti. Sukirp
tos mieros, 16 metų, 36, 88 ir 40 co
lių per kratinę. 36 mierai reikia 3 
yardų 36 colių materijos.

No. 1916. Graži ir madai bliuzka. 
Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 40, 
42 ir 44 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 2U yardo 40 colių materijos ir 
vieno yardo materijos apikakliui ir 
rankovėmis apsiūti.

No. 1921. Vyrams ir jauniems vai
kinams marškiniai. Sukirptos mie
ros 12% 13, 13%, 14, 14%, 15, 
15%, 16, 16%, 17, 17%, 18; 181/G ir 
19 colių per apikaklę. 15% mierai rei
kia 3% yardo 36 colių materijos.

1986. Naujausios
Sukirptos mieros 16 metų, 36,

36

mados suk-No. 
nia. 
38 ,40, 42 ir 44 colių per krutinę 
mierai reikia 2% yardo 40 colių ma
terijos ir 2 yardų 40 colių platumo 
skirtingos materijos. t

No. 1996. 
mažiemsiems. 
ir 4 metu amžiui. 4 metų kudykiui 
reikia l‘% yardo 36 colių materijos.

t

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

gus Lietuvon per 
jienų Skyrių Tupikai- 
čię aptiekoje, 233 E. 
/15th St., Kensington.

PRANEŠIMU TAISYKLĖS
•i ' —rr-------

Meldžiame visą darbuotojų, drau
gijų komitetų, raštininkų ir visų 

’ tų, kurie duodate Naujienoms pra- 
. nešimus įsltėmyti šias taisykles: 
i 1. Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra- 

" nešimai) dalinasi į dvi dalis: vie
na — pranešimai talpihdmi dykai, 

i antra — pranešimai apmokami, 
j 2. Dykai talpinami pranešimai 
višų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kiiubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetų susirinkimus;

; rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaikščioji- 
mus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kiiubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikėjirntškų sektų reika
lais visokių biznišįcų parengimų: 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

14. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių neaprubežiuojainas.

5. Apie kreditą reikia laVtis su 
Naujienų administracija.

- 6. Visi pranešimai norint pataL 
Binti į sekamos dienos laidą turi 
ut priduoti ne vėliau kaip iki de

vintos vai. vakaro?

ANT RENDOS pusė kriaučių ša
pus; šviesus, gražus Štoras, garu 
apšildomas, karštas vanduo žiemos 
laiku, pigi renda, gražioj apielin
kėj, labai tinkanti dėl barberio.

ANTANAS A. ŽEBRA1TIS, 
6600 So. Claremont Avė.

JIESKŪ KAMBARIŲ

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė su namu arba be namo. Labai 
gera vieta. Parduosiu pigiai. Atsi
šaukite į Naujienų ofisą po nume
riu Box 427 arba pašaukite:

Ląfayette 6771

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
catesen krautuvė su 6 kambariais. 
Renda $45 j mėnesį. Biznis eina 
gerai. Pardavimo priežastį patirsi
te ant

j mėnesį.

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

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

160 N. La Šalie St.
L‘L<! .’.as*SSiSSSr--——!ssssss——s—s

Būtinas rūbas musų 
Sukirptos mieros 1, 2 

amžiui. 4 metų kudykiui

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, Ilk 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No.
Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

K
(Miestas ir valst.)

Uaunuoii.: Orkestro reikalu. Kurie 
paėmėt 6 gruodžio koncerto pardavi
nėti tikėtus, malonėkite sugrąžinti J. 
Grušui arba tiems nuo kurių paėmėte, 
nes turim padaryti atskaitą.

Kon. rengimo Komitetas.

REIKALINGAS kambarys North 
saidėje, prie blaivų žmonių. Geisti
na, kad pagamintų valgį., Bet jei pa
rankioje apielinkėje, prie gerų val
gyklų — restaurantų, valgis nėra bu
dinąs. Meldžiu pranešti laišku.

J. BUTKUS,
' 1751 W. North Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARYS rendai prie ma

žos šeimynos, su visais paran
kamais. Kreipkitės:

6337 So. Artėsian Avė.
Te'l. Republic 10590
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REIKIA UARBININKĮI
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų 
prie skirstymo popierų atkarpų. 
Atsišaukite:

Rocco Rizzo and Co.
612 West Taylor St.
Tel. Monroe 8994

Cicero Lietuvių Liuoaybes Namo 
Bendrovės dalininkų susirinkimas 
įvyks gruodžio 17 d., 1924, savoj sve
tainėj, esate kviečiami visi dalininkai 
atsilankykit kaip 7:30 vakare, nes bus 

; rinkimas direktorių ant 1925 m. taip-, 
j gi jeigu kurie da norėtumėt nusipirk 
Šerų, tai prašomi pasiskubint, nes po 
Naujų Metų šėrai bus brangesni, vie
toj $25.00 bus $40.00, nes taip yra nu
tarta pereitam ššrininkų pusmetinia- i 
me susirinkime ir jeigu kurie da nė- 
sąte atsiėmę šėrus tai prašomi atsi
imti atisnešdami rasytes. Kviečia

— Direktorių Valdyba.

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, .3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663, Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart ".Naujienų” 
da gauti ir kitą laikraštį, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbę, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumenus “Naujie
noms”. —Aušros Knygynas.

vietos.
5129 S. Halsted St.

MOKYKLOS

Turiu tuojau parduoti
Savo $750 vertės grojiklį pianą, ge

rai žinomos firmos už $135, 90 rolių, 
benčius, cabinet ir dastatysiu į jusi} 
namus dykai. Biskį pinigais, o kitus 
lengvais išmokėjimais.

2918 Milwaukce Avė.

PARSIDUODA restauracija ir 
lunch ruimis. Biznis eina gerai. 
Parduosiu pigiai, tik $350. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vietos.

4512 So. Gross Avė.
arti Ashland ir 47th St.

PARSI DUODA a^ba apsimaino ant 
automobiliaus arba loto čebatų sto
ras ir kitokių daiktų; labai pigiai, 
lietuvių apgyventa, netoli lietuviškos 
bažnyčios; turiu du bizniu, kas pir-. 
mesnis tas laimės. Savininkas , 

4238 So. California Avė.

REIKIA moterų indų plovėjų. 
Darbas 6 dienos į savaitę.

Atsišaukite
4169 So. Halsted St.

REIKIADARBININKy
VYRŲ

REIKIA 5 vyrų prie Insurance 
pardavėjų, paimti į savo ran
kas lietuvių distriktų. Atsišau
kite: A. M. Dragrhvick 

' 1162 N. Clark St.l

REIKIA patyrusių vyrų lan
gų plovėjų

World Window Cleaning Co.
62 W. Washington St.

Room 21.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery ,

Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimai*. Di
dėlis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKTN6 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTPILZ, Manar^

BARGENAS
Parduodu bučernę pirmos klesos 

įrengimai. Vieta labai gera. Cash v, 
biznis, nėra knygučių, 4 kambariai 
pagyvenimui. Pigi renda, 4 metų 
lysas.

5262 So. Halsted St.

PARSIDUODA Meat Market ir 
Grosernė Brighton Parke. Biznis ge
rai išdirbtas per ilgą laiką. Parduo
siu pigiai ba turiu greitu laiku aplei
sti Chicagą.

Pašaukite per tel.
Laffayette 8654

PARDAVIMUI * 
GROSERNĖ IR 

BUCERNE 
3600 So- Union Avenue 

Tel. Yardę 0297

NAMAI-ZEME
DIDELIS mūrinis, 2 llatų namus 

prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 W. G7 
St. Tel. Prospect 1304

500 BEAUTY OPERA- 
TORKy REIKIA TUOJAU

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

THE WENZEL WAY 1 
177 State St., Room 306 

State 1887

VYRAI IŠMOKITE MODERNINĖS 
BARBERYStfiS

Viena geriausiai apmokamų 
jų. Mes mokiname dieną ir 
Darbas laukia su gera alga, 
kitę kol mokinatės .

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.

profesi- 
vakarais.

Uždirb-

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
A ritmetikos 
Knyvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle rašymo 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

MOKSLO

PAMOKOS
Pilietystės 
Dailrašystes 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės • 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

nuo 7 iki 9:30 .vai. vakare.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 S. Halsted St., Chicago, III. 
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.


