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Angliakasiai pasi
rašė sutarti

Prancūzai izoliuos Ruhr
$75.000 bylai prieš angliakasius

Trijų valstijų kasyklų savi
ninkai pasirašė sutartį

Su Illinois, Indiana ir Ohio ka
syklų savininkais jau susi
taikinta.

• NEW YORK, sausio 24. — 
Šiandie tapo pasirašyta sutar
tis tarp angliakasių unijos ir 
minkštųjų anglių kasyklų savi
ninkų Illinois, Indiana ir Oliio 
valstijose. Ta sutartis bus pa
matas nustatymui algų ir dar
bo sąlygų ir kitų valstijų min
kštų anglių kasyklose.

Naujoji sutartis veik niekuo 
nesiskiria nuo dabartinės su
tarties su kasyklų savininkais, 
kuri baigiasi kovo 31 d. š. m.

Pasirašymas sutarties prak
tiškai užbaigia visus kivirčius 
tarp angliakasių ir kasyklų sa
vininkų ir užtikrina, kad šie
met angliakasių streiko nebus. 
Gal bus k i virčių tik Penhsyl- 
vanijos valstijoje, kur kasyklų 
savininkai kovoja sil* unija ir 
nenori jos pripažinti.

Naujosios su tat ries nuorašai 
tuojaus tapo pasiųsti preziden
tui Hardi ogu i, generaliniam 
prokurorui Daugherty ir fede- 
raliniai anglių komisijai.

Sulig sutarties, angliakasių 
algos ir darbo sąlygos pasiliks 
tos pačios, be jokių permainų.

ši sutartis nepaliečia antraci
to (kietųjų anglių) kasyklas* 
bet manoma, kad ir ten streiko 
bus išvengta. Ten kontraktas 
baigiasi rugsėjo / I dieną.

Francija izoliuos Ruhr
Visai atskirs tą distriktą nuo 

Vokietijos ir padarys ekono
miniai priklausomu Farnci- 
jai.

PARYŽIUS, sausio 24. — 
Francijos kabinetas vakar nu
tarė tuojaus griebtis priemo
nių, kad visai izoliavus Ruhr 
distriktą nuo Vokietijos ir pa
darius jį ekonominiai priklau
somu Belgijai ir Francijai. 
Taipjau palei Reiną bus suda
ryta autonominė buferinė val
stybė.

Kad tai atsiekus, palei ryti
nį Ruhr rubežių bus įsteigtos 
muitinės, bus išleisti Reino pi
nigai — frankai, gvarantuoti 
pajamomis iš Rulir. Kad Fran
cijos frankai delei to nenupul
tų, naujieji pinigai galbūt bus 
perspausdintos markias. Tele

r •

grafo, telefono ir pašto susi
siekimas su Vokietija bus pa
imtas franeuzų kontrolėn ir 
ajit jo bus uždėta cenzūra. Ge
ležinkelių sistema bus perimta 
franeuzų kontrolėn ir bus su
vienodinta su Francijos ir 
Belgijos sistema. Bus paskirtas 
general-gubennatorius vesti ka
rinius ir civilinius sryties rei
kalus. Bus sustabdytas anglių 
gabenimas į Vokietiją ir patys 
franeuzai tvarkys visą indust
riją, atsigabenant lenkus ang
liakasius, jei bus reikalo. Kar
tu Francija prisiims ant savęs 
maitinimą 3,000,000 Ruhr dis- 
trikto gyventojų.

Šiandie pradės izoliuoti 
Ruhr

ESISENAS, sausio 24. — 
Franeuzų rateliuose kalbama, 
kad okupuotoji Ruhr teritorija 
bus pilnai franeuzų izoliuota 
nuo Vokietijos pradedant ket
virtadieniu.

Stengiasi plėsti streikus
BERLINAS, sausio 24. — 

Vokiečiai deda pastangų iššau
kti visuotiną geležinkeliečių 
streiką Ruhr distrikte, nes jie 
mano tuo suparaližuoti franeu
zų veikimą ir ypač sustabdyti 
anglių pristatymą, kas privestų 
ir pačias kasyklas užsidaryti.

Vokiečiai ypač nori sukelti 
streiką Cologne, kurį okupuo-
ja anglai. Jie mano, kad ang
lai nekliudys, bet geležinkelie
čių. streikas ten visai atkirstų 
Francijos susisiekimą su Ruhr.

Iš 550,000 Ruhr darbininkų 
dabar streikuoja 70,(XX).

$75,000 bylai prieš Her- 
rino angliakasius

SPRINGFIELD, III., sausio 
24. — Valstijos senatas šiandie 
po aštriu ginčų priėmė bilių, 
kuriuo paskiriama generali
niam prokurorui Brundage 
$75,(XX) vedimui bylų prieš 
Herrino angliakasius.

Tam biliui pasipriešino visi 
kiek pažangesni senatoriai, bet 
atgaleivių buvo didžiuma ir 
bilius praėjo. Vienas senatorius 
buvo davęs pataisą, kad butų 
paskirta $25,000, o Sneed iš 
Herrino reikalavo, kad pir
miausia butų patraukti tėis-

man tie, kurie pirmieji pradė
jo šaudyti į angliakasius ir tie, 
kurių įsakymais žuvo trys an
gliakasiai, kas ir pagimdė strei 
klaužių ir mušeikų >skerdynę. 
Taipjau buvo duota pataisa, 
kad Brundage kas mėnesį pri
duotų gubernatoriui Small 
smulkmeniškų apyskaitų kaip 
jis išleido pinigus. Bet visos tos 
pataisos tapo atmestos.

----------- y. . —

Francija nubaudė Ruhr 
fabrikantus

MAYENCE, sausio 24. — 
Fritz Thyssen ir panki kiti vo
kiečiai fabrikantai Ruhr dist-
rikte, kuriuos franeuzai kalti
no atsisakyme kooperuoti su 
franeuzais pristatyme anglių iš 
Ruhr klonio apmokėjimui kon
tribucijos, tapo karinio teis
mo priteisti užsimokėti pini
gines pabaudas. Tyssen tapo 
priteistas užsimokėti 5,1 (X) 
frankų, o kiti nuo 6,(XX) iki 
48,000 frankų. Ant jų visų 
kartu uždėta pabaudos 307,444 
frankai. >

Mažina Turkijos 
kontribuciją

Bet kontribucijos suma dar nė
ra ir nebuvo nustatyta.

LAUSANNE, sausio 24.
Dalyvaujantys artimųjų rytų 
konferencijoje talkininkai su
tiko per pusę sumažinti Turki
jos karo kontribuciją.

Turkijos kontribucijos suma 
dar niekad nebūvi nustatyta ir 
todėl dar nežinia kokią sumą 
paliečia šis nutarimas.

Galva Turkijos delegacijos 
Ismet Paša paprašė naujų ins
trukcijų iš savo valdžios Mo
sul aliejaus laukų klausime ir 
iki nebus gautas atsakymas, 
turkai nepriims jokio tautų są
jungos nuosprendžio, kokį ji 
gali padaryti šiuo klausimu.

4 ŽMONĖS UŽMUŠTI.
CIEDAR FALLS, la., sausio 

24. —■ 4 žmonės tapo ant vie
tos užmušti Rock Island trau
kiniui užgavus jų automobilių.

PROFESORIAUS MIKITOS 
PRIETIKIAI

Paimsi 
diktatūra

iVlU

Lenkija koncentruoja 
armiją

MASKVA, sausio 24. — Ži
nios iš Vokietijos rodo, kad 
Lenkija koncentruoja savo ar
mijų palei Vokietijos rubežių. 
Valdžia nusitarė laukti iki vi
sa padėtis paaiškės, ar pakitęs.

Sprendžiamu, kad Rusija 
griebiasi visų reikalingų prie
monių, kad apsaugojus savo 
rubežių nuo galimų Lenkijos 
puolimų. ,y

Rusija turi būti prisirengusi 
ir atsargiai laukti paaiškėjimo 
pasaulio valstybių nusistatymo 
linkui jos, sakė visos Rusijos 
centralinio pildomojo komiteto 
prezidentas Kalinin jaunų ko
munistų susirinkime.

“Ataka ant Vokietijos yra 
taipjau ataka ant darbininkų 
klesų“, sakė Kalinin. “Aš taip
jau turiu paminėti Anglijos ne- 
draugingumą linkui mus, kurį 
ji parodė Lausannoje reikalati 
dama iš Turkijos perleidimo 
per pertakas Anglijos karinių 
laivų. Tas taipjau yra atkrei
pta prieš Rusiją, kadangi tai 
sustiprina musų priešų kari
nius elementus.” Kalinin sakė, 
kad tai aiškiai rodo, jog Rusi
ja turi turėti stiprų laivyną ir 
armiją. Susirinkimas buvo su
šauktas kampanijai už didesnį 
bolševikų laivynų.

Kruvini mūšiai su 
fašistais

, -------------- I
Mūšiai prasidėjo fašistams puo

lus socialistus. >’

LONDONAS, sausio 24. — 
Iš Rymo pranešama, kad daug 
žmonių liko užmušta ir sužeis
ta smarkiuose mūšiuose tarp 
Italijės fašistų ir socialistų. 
Mūšiai prasidėjo kada fašistai 
pradėjo daryti puolimus atgiu 
žai už užmušimą vieno jų nak. 
rio. * .?

Trys žmonės liko užmušti ir 
9 sužeisti Sipezia. Vienas už
muštas ir keli sužeisti*Bani. 14 
sužeista, niekurie mirtinai, 
Syracuse.

Anglai nenusileidžia Mosul 
klausime

—-------- - \
Reikalauja jį pavesti tautų są

jungai ir atmeta turkų reika
lavimą plebiscitoJ (

LlAUSANNiE, sausio 24. — 
Anglijos atstovai artimųjų ry
tų taikos konferencijoje pa
skelbė, kad jie reikalaus įdėti 
į projektuojamųjų taikos su
tartį su Turkija skirsnį, jog 
Mosul aliejaus laukų klausi
mas paliekamas yra išspręsti 
tautų sąjungai. Turkai tokį 
pasiūlymų atmeta ir reikalauja 
tame distrikte padaryti plebis-
eitų, bet anglai, kurie tvirtina, 
kad turkų ten yra visai nedaug 
ir kad niekas nenori Turkijos 
valdžios, plebiscitų griežtai at
meta.

Tuo pačiu laiku tvirtinama, 
kad nebus leista Mosul klausi
mui kliudyti abelnam konfe
rencijos bėgiui ar talki n ink i 
padavimui sutarties projekto, 
kuris jau yra baigiamas.

Anglija taipjau prigrūmojo* 
Turkijai, kad jei Turkija nenu
sileis Mosul klausime, tai tautų 
sąjunga paskelbs* Turkijai 
internacionalinį boikatų. Dė
lei tokio grūmojimo turkai 
labai nusistebėjo. Jie nesu
pranta kaip Anglija gali pasa
kyti kų tautų sąjunga darys, 
jei. toji sąjunga yra bešališka. 
Jeigu gi ji yra tik Anglijos įna
gis, tai kaip turkai gali pavesti 
jai spręsti Mosul klausimų?

Ūpas pa> delegatus šiandie 
buvo geresnis, nors ir pripažį
stama, kad padėtis yra labai 
opi. Talkininkai esu deda pas
tangų parašyti labai taikią su
tartį, kad turkai negalėtų jos 
atmesti.

Italija bando taikinti
Kalbina talkininkus šaukti 

kontribucijos konferenciją.

RYMAS, sausio 24. — Pa
tirta šiandie, kad Italija užkal
bino Washingtoną, Londoną ir 
Paryžių neoficialiniai pasiūly
dama “kolektyviai” išnaujo 
IMJHsvarst y t J visų k ont ri b u c i j ų 
klausimų.

Amerika nieko neveiks.
WASHINGTON, sausio 24.— 

Jungt. Valstijų valdžia šiuo lai
ku jokių žingsnių nedarys, kad 
sušaukus internacionalinę eko
nominę konferenciją, nes tokia 
konferencija šiuo laiku butų 
nesėkminga. Tai pareikšta aug- 
ščiausiuose administracijos ra
teliuose. Betgi Italijos prašy
mas sušaukti tokią konferenci
ją nėra gautas Washingtone. *

Turkai mobilizuojąs!
LONDONAS, sausio 24. — 

Pusiau pficialiniai pranešama, 
kad turkai pradėjo mobilizaci
ją Konstantinopoly.

Turkijos karinis prisirengi
mas, kuris eina jau nuo tūlo 
laiko tapo paskubintas nauju 
krizių artimųjų rytų konferen
cijoje Lausannoje.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, ^sausio 24 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,009 dolerių 
banku buvo skaitoma Amerikos pini
gais Šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingą....... $4.65
Austrijos 100 kroną............... Mifl

Belgijos 100 frankų ..................  $5.80
t Danijcs 100 frankų .................$19.62
, Finą 160 markių........................ $2.50

Francijos 100 frankų ............ $6.44 
Italijos 100 lirų ................  $4.78

i Lietuvos 100 Litų ............... $10.00
Lenkų 100 markių ................... %c

Norvegijos 100 kronų ............. $18.60
Olandų 100 guldčmj....... ,........ $39.54
Šveįcarų 100 markių ........... $18.68
Švedijos 100 kronų ..............   $26.85
Vokietijos 100 markių ............

Amerikos kariuomenė 
Apleido Pareinį

A —------
Šiandie ji išvažiavo į Antverp.

Ef {RENBRIEITSTEIN, sau
sio 24. — Amerikos kareiviai 
tapo ištraukti iš Pareinio, tuo 
užbaigiant Amerikos kariuo
menės dalyvavimų Pareinio 
okupacijoje.

8-tas infanterijos pulkas,
svarbiausias amerikiečių pul
kas, kuris buvo pasilikęs Vo
kietijoje, šiandie apleido Cob- 
lenz ir išvkžiavo 4 vai. po piet 
į Antwerp, kur jie sės į laivų ir 
plauks namo.

Nuleidus Amerikos vėliavų 
ant pilies, kur buvo amerikie
čių štabo kvatiera, buvo pada
ryta kariuomenės peržvalga ir 
tada visi amerikiečiai per mie
stų nuėjo į stotį ir susėdo į 
traukinius.

Darbininkai protestuoja 
prieš Francijos grobikus

Jau trijų šalių darbininkų uni
jos užprotestavo prieš pasigrie- 

bimą Ruhr.

LONDONAS, sausio 24. — 
Anglijos, Holandijos ir Ispani
jos, darbininkų unijos priėmė 
rezoliucijas, protestuojančias 
prieš Francijos įsiveržimų Vo
kietijon. Anglijos Darbo par
tija reikalauja savo valdžios 
įsimaišymo, o Holandijos uni
jos nutarė duoti finansinę pa- 
gelbų vokiečių unijoms.

Rolandai gelbės vokiečius.
AMSTERDAM, sausio 24.— 

Holandijos jmijų centralinė fe
deracija nutarė paaukoti Ruhr 
darbininkams 150,(XX) florinų, 
arba 2^2 nuoš. visų Holandijos 
unijų kapitalo.

Prapuolę laivai atsirado
MANILA,/P. I., sausio 24.— 

Gauta bevielinę žinių iš Tai- 
wan, Fonnozos, kad trys pra
puolę Rusijos pabėgėlių laivai, 
kurie plaukė iš Shanghai į Ma
nilą, sustojo šiame uoste dėlei 
stokos kuro. Žinia priduria, 
kad dar du laivai atplaukia ir 
kad du kiti laivai grįštą atgal 
į Shanghai.

Priminimas
Jijs, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

Šie žodžiai yra Jums tik priminimas: nepa
mirškite siuntinėti pinigu Lietuvon: tame yra 
jusy giminių ir Lietuvos išganymas. Ir siųsda
mi siųskite pinigus Lietuvon per Naujienas, nes 
čia yra jūsų gyvybės centras šioj šalyj.

Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokią pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Išties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
pinigus Lietuvon litais, doleriabor markėmis. 
Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai išmokami yra tik litais.

Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, OL

IŠSINEŠDINO

Smetona - nepaprastas 
Lietuvos pasiuntinys

. Klaipėdoje
% -- --------------

•KAUNAS, sausio 20 d. (El
ta). ... Antanas Smetona, bu
vusia pirmasis Lietuvos Prezi
dentas, paskirtas nepaprastu 
pasiuntiniu prie Alijantų Klai
pėdoje.

TALKININKŲ MISIJA

Darbininkai prigrūmojo ne
duoti jai valgyti.
MUNICH, sausio 24.— Mo

telių darbininkams prigrūmo
jus mesti darbų, jei koteliuose 
pasiliks belgų ir franeuzų, 
Francijos ir Ikdgijos nariai 
talkininkų kontrolės komisijos 
pasiskubino apleisti savo hote- 
Ij ir išsinešdinti Francijon. 
Francijos ambasadorius Muni- 
che taipjau išsinešdinęs kartu 
su jais.

3 žmonės užmušti
t —---------

CHICAGO. — Vakar auto
mobiliai užmušė dar 3 žmones. 
Tokiu buriu šiemet užmušta au 
tomobilių jau 43 žmonės.

SALIUNININKAŠy PAKLIUVO. 

Bus teisiamas už žmogžudystę.

Cliį^AfiO. — Nesenai saliu- 
nininkas Viiicent Pozgay, 1312 
Cullerton Avė., užmušė Olto 
Janovsky, 19 m. Pozgay tvirti
no, kad Janauskas buvo girtas 
ir jį puolė ir kad jis jį užmušė 
savęs apgynimui. Koronerio 
teismas Pozgay išteisino. Bet
gi paskui policija užklupo Poz
gay saliunų ir rado 1 ,(XX) ga
lionų'vyno. Dabar teisėjas La 
Bay nusprendė, kad Pozgay 
turi būti teisiamas už žmog
žudystę, nes pasak teisėjo, 
žmogus, kuris pardavė mun- 
šainų kitam, negali teisintis sa
vęs apsigynimu, jei jo nugir
dytas žmogus jį užpuola.

gįbRFĮSį
šiandie — giedra ir šaučiau.
Saulė teka 7:10 v., leidžiasi 

4:55 vai. Mėnuo leidžiasi 12:29 
valandą nakty.
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Angliakasiai pasi
rašė sutarti

man tie, kurie pirmieji pradė
jo šaudyti į angliakasius ir tie, 
kurių įsakymais žuvo trys an
gliakasiai, kas ir pagimdė strei 
klaužių ir mušeikų skerdynę. 
Taipjau buvo duota pataisa, 
kad Brundage kas mėnesį pri
duotų gubernatoriui Small 
smulkmenišką apyskaitą kaip 
jis išleido pinigus. Bet visos tos 
pataisos tapo atmestos.

Lenkija koncentruoja 
armiją

Anglai nenusileidžia Mosul 
klausime »

Amerikos kariuomenė 
Apleido Pareinį

Prancūzai izoliuos Ruhr

$75.000 bylai prieš angliakasius

Trijy valstiją kasyklų savi 
ninkai pasirašė sutartį

Su Illinois, Indiana ir Ohio ka
syklų savininkais jau susi
taikinta.

> NEW YORK, sausio 24. — 
šiandie tapo pasirašyta sutar
tis tarp angliakasių unijos ir 
minkštųjų anglių kasyklų savi
ninkų Illinois, Indiana ir Oliio 
valstijose. Ta sutartis bus pa
matas nustatymui algi/ ir dar-

kštų anglių kasyklose.
Naujoji sutartis veik niekuo 

nesiskiria nuo dabartinės su
tarties su kasyklų savininkais, 
kuri baigiasi kovo 31 d. š. m.

Pasirašymas sutarties prak
tiškai užbaigia visus kivirčius 
tarp angliakasių ir kasyklų sa
vininkų ir užtikrina, kad šie
met angliakasių streiko nebus. 
Gal bus k i virčių tik Peniisyl- 
vanijos valstijoje, kur kasyklų 
savininkai kovoja su 
nenori jos pripažinti.

Naujosios su tat ries 
tuojaus tapo pasiųsti 
tai Hardi ngui,
prokurorui Daugherty ir fede- 
raliniai anglių komisijai.

Sulig sutarties, angliakasių 
algos ir darbo sąlygos pasiliks 
tos pačios, be jokių permainų.

ši sutartis nepaliečia Imtraci- 
to (kietųjų anglių) kasyklas, 
bet manoma, kad ir ten streiko 
bus išvengta. Ten kontraktas 
baigiasi rugsėjo 1 dieną.

grafo, telefono ir pašto susi
siekimas su Vokietija bus pa
imtas franeuzų kontrolėn ir 
ant jo bus uždėta cenzūra. Ge
ležinkelių sistema bus perimta 
franeuzų kontrolėn ir bus su
vienodinta su Francijos ir 
Belgijos sistema. Bus paskirtas 
gcncral-gubennatorius vesti ka
rinius ir civilinius sryties rei
kalus. Bus sustabdytas anglių 
gabenimas į Vokietiją ir patys 
franeuzai tvarkys visą indust
riją, atsigabenant lenkus ang
liakasius, jei bus reikalo. Kar
tu Francija prisiims ant savęs 
maitinimą 3,000,000 Ruhr dis- 
trikto gyventojų.

Šiandie pradės izoliuoti 
Ruhr

unija ir

nuoramai 
preziden- 

generaliniani

Francija izoliuos Ruhr
Visai atskirs tą distriktą nuo 

Vokietijos ir padarys ekono
miniai priklausomu Farnci- 
jai.

PARYŽIUS, sausio 24.
Francijos kabinetas vakar nu
tarė tuojaus griebtis priemo
nių, kad visai izoliavus Ruhr 
distriktą nuo Vokietijos ir pa
darius jį ekonominiai priklau
somu Belgijai ir Francijai. 
Taipjau palei Beiną bus suda
ryta autonominė buferinė val
stybė.

Kad tai atsiekus, palei ryti
nį Ruhr rubežių bus įsteigtos 
muitinės, bus išleisti Reino pi
nigai — frankai, gvarantuoti 
pajamomis iš Rulir. Kad Fran
cijos frankai delei to nenupul
tų, naujieji pinigai galbūt bus 
perspausdintos marikė®. Tqle-

Francija nubaudė Ruhr 
fabrikantus

I

MAYBNCE, sausio 24. — 
Fritz Thyssen irpėnki kiti vo
kiečiai fabrikantai Ruhr dist
rikte, kuriuos franeuzai kalti
no atsisakymeįkooperuoti su 
franeuzais pristatyihv anglių iš 
Ruhr klonio apmokėjimui kon
tribucijos, tapo karinio teis
mo priteisti užsimokėti 
ginęs pabaudas. Tyssen 
priteistas užsimokėti 
frankų, o kiti nuo 
48,(XX) frankų.

MASKVA, sausio 24. — Ži
nios iš Vokietijos rodo, kad 
Lenkija koncentruoja savo ar
miją palei Vokietijos rubežių. 
Valdžia nusitarė laukti iki vi
sa padėtis paaiškės, ar pakitęs.

Sprendžiama, kad Rusija 
griebiasi visų reikalingų prie- 
inotiių, kad apsaugojus savo 
rubežių nuo galimų Lenkijos 
puolimų. v

Rusija turi būti prisirengusi 
ir atsargiai laukti paaiškėjimo 
pasaulio valstybių nusistatymo 
linkui jos, sakė visos Rusijos 
eentralinio pildomojo komiteto 
prezidentas Kalinin jaunų ko
munistų susirinkime.

“Ataka ant Vokietijos yra 
taipjau ataka ant darbininkų 
klesų“, sakė kaliniu. “Aš taip
jau turiu paminėti Anglijos ne

Reikalauja jį pavesti tautų są
jungai ir atmeta turkų reika
lavimą plebiscito.

Šiandie ji išvažiavo į Antverp.

Smetona- nepaprastas 
lietuves pasiuntinys 

Klaipėdoje

ESISENAS, . sausio
Franeuzų rateliuose kalbama, 
kad okupuotoji Ruhr teritorija 
bus pilnai franeuzų izoliuota 
nuo Vokietijos pradedant ket
virtadieniu. ’4 .

24.

Stengiasi plėsti streikus
BĖRIUKAS, sausio 24. — 

Vokiečiai deda pastangų iššau
kti visuotiną geležinkeliečių 
streiką Ruhr distrikte, nes jie 
mano tuo suparaližuoti franeu
zų veikimą ir ypač sustabdyti 
anglių pristatymą, kas privestų 
ir pačias kasyklas užsidaryti.

Vokiečiai ypač nori sukelti 
streiką Cologne, kurį okupuo
ja anglai. Jie mano, kad ang
lai nekliudys, bet geležinkelie
čių streikas ten visai atkirstų 
Frąncijos susisiekimą su Ruhr.

Iš 550,000 Ruhr darbininkų 
dabar streikuoja 70,000.

$75,000 bylai prieš Her 
■ rino angliakasius

SPRINGFIELD, III., sausio 
24. — Valstijos senatas šiandie 
po aštrįų ginčų priėmė biliu, 
kuriuo paskiriama generali
niam prokurorui Brundage 
$75,000 vedimui bylų prieš 
Herrino angliakasius.

Tam bitini pasipriešino visi 
kiek pažangesni senatoriai, bet 
atgaleivių buvo didžiuma ir 
bilius praėjo. Vienas senatorius 
buvo davęs pataisą, kad 
paskirta $25,000, o Sneed 
Herrino reikalavo, kad 
minusia butų patraukti

pi ui
ta po

:i,1(X) draugingumą linkui mus, kurį 
6,(X)0 ik i 

Ant jų visų 
kartu uždėta pabaudos 307,444 
frankai. 4

Mažina Turkijos 
kontribuciją

Bet kontribucijos suma dar 
ra ir nebuvo nustatyta.

nė-

LAUSANNE, sausio 24. — 
Dalyvaujantys artimųjų rytų 
conferencijoje talkininkai su
tiko per pusę sumažinti Turki
jos karo kontribuciją.

Turkijos kontribucijos suma 
dar niekad ntebuvb nustatyta ir 
todėl dar nežinia kokią sumą 
paliečia šis nutarimas.

Galva Turkijos delegacijos 
Ismet Paša paprašė naujų ins
trukcijų iš savo valdžios Mo
šai aliejaus laukų klausime ir 
iki nebus gautas atsakymas, 
turkai nepriims jokio tautų są
jungos nuosprendžio, kokį 
gali padaryti šiuo klausimu.

ji

4 ŽMONĖS UŽMUŠTI.
GE1DAR FALLS, la., sausio 

24. —• 4 žmones tapo ant vie
tos užmušti Rock Island trau
kiniui užgavus jų automobilių.

ji parodė Lausannoje reikalai! 
dama iš Turkijos perleidimo 
imt pertakas Anglijos karinių 
laivų. Tas taipjau yra atkrei
pta prieš Rusiją, kadangi tai 
sustiprina musų priešų kari
nius elementus.” Kalinin sakė, 
kad tai aiškiai rodo, jog Rusi
ja turi turėti stiprų laivyną ir 
armiją. Susirinkimas buvo su
šauktas kampanijai už didesnį 
bolševikų laivyną.

Kruvini mūšiai su 
fašistais

Mūšiai prasidėjo fašistams puo
lus socialistus.

LONDONAS, sausio 24.
Iš Rymo pranešama, kad daug 
žmonių liko užmušta ir sužeis
ta smarkiuose mūšiuose tarp 
Italijbs fašistų ir socialistų. 
Mūšiai prasidėjo kada fašistai 
pradėjo daryti puolimus atgie- 
žai už užmušimą vieno jų na
rio.

Trys žmonės liko užmušti ir 
9 sužeisti Sipezia. Vienas už
muštas ir keli sužeisti Bari. 14 
sužeista, niekurie mirtinai,

LlAUSANNiE, sa(isio 24.
Anglijos atstovai artimųjų ry
tų taikos konferencijoje pa
skelbė, kad jie reikalaus įdėti 
j projektuojamąją taikos su
tartį ^u Turkija skirsnį, jog 
Mosul aliejaus laukų klausi
mas paliekamas yra išspręsti 
tautų sąjungai. Turkai tokį 
pasiūlymą atmeta ir reikalauja 
tame distrikte padaryti plebis
citą, bet anglai, kurie tvirtina, 
kad turkų ten yra visai nedaug 
ir kad niekas nenori Turkijos 
valdžios, plebiscitą griežtai at
meta.

Tuo pačiu laiku tvirtinama, 
kad nebus leista Mosul klausi
mui kliudyti abelnam konfe
rencijos bėgiui ar talki n ink i 
padavimui Sutarties projekto, 
kuris jau yra baigiamas.

Anglija taipjau prigrūmojo 
Turkijai, kad jei Turkija nenu
sileis Mosul klausime, tai tautų 
sąjunga paskelbs* Turkijai 
internacionalinį boikatą. Dė
lei tokio grūmojimo turkai 
labai nusistebėjo. Jie nesu
pranta kaip Anglija gali pasa
kyti ką tautų sąjunga darys, 
jei. toji sąjunga vrai bešališka. 
Jeigu gi ji yra tik yYiigli.jos įna
gis, tai kaip turkai gali pavesti 
jai spręsti Mosul klausimą?

Ūpas pas delegatus šiandie 
buvo geresnis, nors ir pripažį
stama, kad padėtis yra labai 
opi. Talkininkai esą deda pas
tangų parašyti labai taikią su
tartį, kad turkai negalėtų jos 
atmesti.

EHRENBREITSTEIN, sau
sio 24. — Amerikos kareiviai 
tapo ištraukti iš Pareinio, tuo 
užbaigiant Amerikos 
menės dalyvavimą 
okupacijoje.

8-tas infanterijos

kariuo-
Pareinio 

V.

■KAUNAS, sausio 20 d. (El
ta). — Antanas Smetona, bu- 
vusis pirmasis Lietuvos Prezi
dentas, paskirtas nepaprastu 
pasiuntiniu prie Alijantų Klai-

PROFESORIAUS MIKITOS 
PRIETIKIAI

Pairusi 
diktatūra

Italija bando taikinti
Kalbina talkininkus šaukti 

kontribucijos konferenciją.

RYMAS, sausio 24. — Pa
tirta šiandie, kad Italija užkal
bino Washingtoną, Londoaią ir 
Paryžių neoficialiniai pasiūly
dama “kolektyviai” išnaujo 
perimirstyti visą kontribucijų 
klausimą.

Amerika nieko neveiks.

butų 
iš 

pir- 
tėis-

diktatorių^ tad
diktatūros prinoijjnt buidiciėjo--^ejhugi ir

'vn^tabiKus tokios Į^d^ties bhsukfcl o 
Mat daugel diktatūrą būti, bet tai 1
Ttieko *nfcre.iski*d! I *-—

WASHIINGTON, sausio 24.— 
Jungt. Valstijų valdžia šiuo lai
ku jokių žingsnių nedarys, kad 
sušaukus internacionalinę eko
nominę konferenciją, nes tokia 
konferencija šiuo laiku butų 
nesėkminga. Tai pareikšta aug
iausiuose administracijos ra
teliuose. Betgi Italijos prašy
mas sušaukti tokią konferenci
ją nėra gautas Washingtone. ‘

Turkai mobilizuojasi
LONIX)NAS, 

Pusiau oficialiniai 
kad turkai pradėjo 
ją Konstantinopoly.

Turkijos karinis 
nias, kuris eina jau nuo

sausio 24. — 
pranešama, 
mobilizaci-

prisirengi- 
i tūlo 

laiko tapo paskubintas nauju 
krizių artimųjų rytų konferen
cijoje Lausannoje.

kas, kuris buvo pasilikęs Vo
kietijoje, šiandie apleido (k>b- 
lenz ir išvhžiavo 4 vai. po piet 
į Antwerp, kur jie sjčs į laivą ir 
plauks namo.

Nuleidus Amerikos vėliavą 
ant pilies, kur buvo amerikie
čių štabo kvatiera, buvo pada
ryta kariuomenės peržvalga ir 
tada visi amerikiečiai per mie
stą nuėjo į stotį ir susėdo į 
traukinius.

1 TALKININKŲ MISIJA
. IŠSINEŠDINO.

Darbininkai prigrūmojo ne
duoti jai valgyti,
MUNICH, sausio 24.— Ko

telių darbininkams prigrūmo
jus mesti 
pasiliks 
Francijos 
talkininkų
pasiskubino apleisti savo liete
lį ir išsinešdinti Francijon. 
Francijos ambasadorius Muni- 
che 
su

darbą, jei koteliuose 
belgų ir franeuzų, 
ir Belgijos nariai 
kontrolės komisijos

Darbininkai protestuoja 
prieš Francijos grobikus

Jau trijų šalių darbininkų uni
jos užprotestavo prieš pasigrie- 

bimą Ruhr.

LONDONAS, sausio 24. — 
Anglijos, Holandijos ir Ispani
jos* darbininkų unijos priėmė 
rezoliueijias, protestuojančias 
prieš Francijos įsiveržimą Vo
kietijon. Anglijos Darbo par
tija reikalauja savo valdžios 
įsimaišymo, o* Holandijos uni
jos nutarė* duoti finansinę pa- 
gelbą vokiečių unijoms.

Rolandai gelbės vokiečius.
AMSTERIDAM, sausio 24.— 

Holandijos .unijų centralinė fe
deracija nutarė paaukoti Ruhr 
darbininkams 150,(XX) florinų, 
arba 2Į/ji mioš. visų Holandijos 
unijų kapitalo. 

_

i Prapuolę laivai atsirado
MANILA P. I., sausio 24.— 

Gauta bevielinę žinią iš Tai- 
wan, Formozos, kad trys pra
puolę Rusijos pabėgėlių laivai, 
kurie plaukė iš Shanghai į Ma
nilą, sustojo šiame uoste delei 
stokos kuro. Žinia priduria, 
kad dar du laivai atplaukia ir 
kad du kiti laivai grįstą atgal 
į Shanghai.

rss?

: taipjau išsinešdinęs kariu 
jais.

3 žmonės užmušti
t —--------

CHICAGO. — Vakar auto
mobiliai užmušė dar 3 žmones. 
Tokiu budu šiemet užmušta au 
tomobilių jau 43 žmonės.

SALIUNININKAS PAKLIUVO.

Bus teisiamas už žmogžudystę.

CHICAGO. Nesenai saliu- 
nininkas Vincei)t Pozgay, 1312 
Cullerton Avė., užmušė Olto 
Janovsky, 19 m. Pozgay tvirti
no, kad Janauskas buvo girtas

savęs apgynimui. Koronerio 
teisinas Pozgay išteisino. Bet
gi paskui policija užklupo Poz
gay saliuną ir rado 1,000 ga
lionų‘vyno. Dabar teisėjas La 
Bay nusprendė, kad Pozgay 
turi būti teisiamas už žmog
žudystę, nes pasak teisėjo, 
žmogus, kuris pardavė inun- 
šainą kitam, negali teisintis sa
vęs apsigynimu, jei jo nugir
dytas žmogus jį patį užpuola.

WRS
šiandie — giedra ir šaučiau.
Saulė teka 7:10 v., leidžiasi 

4:55 vai. Mėnuo leidžiasi 12:29 
valandą nakty.

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

Šie žodžiai yra Jums tik priminimas: nepa
mirškite siuntinėti pinigu Lietuvon: tame yra 
jūsų giminių ir Lietuvos išganymas. Ir siųsda
mi siųskite pinigus Lietuvon per Naujienas, nes 
čia yra jūsų gyvybės centras šioj šalyj.

v

PINIGŲ KURSAS

1739 So. Halsted St.,

l 1 L■ i,. <! '.O' * - Ji S >. •,

Vakar, sausio 24 d., užsienio pi
nigu ne mažiaus kaip už 25,000 delerių 
banku buvo skaitoma Amerikos pini* 
<ais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų
Austrijos 100 kronų .....

Belgijos 100 frankų ......... .
„ Danijos 100 frankų .......
, Finų 100 markių.............

Franeijos 100 frankų ...
Italijos 100 lirų ..........
Lietuvos 100 Litų ....... .
Trenku 100 markių ...... .

Norvegijos 100 kronų ....
Olandų 100 guldėnų.......
Šveicarų 100 markių ....
Švedijos 100 kronų .......
Vokietijos 100 markių

Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokių pat pastovių vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Išties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kur^e.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
pinigus Lietuvon Irtais, doleriai ir markėmis. 

 

Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai išmokami yra tik litais.

$4.65 
.. ttc

$5.80 
$19.62 
. $2.50 
. $6.44

$4.78 
$10.00 
.... %c 
$18.60 
$39.54 
$18.68 
$26.85

it per Naujienas pinigus Lietuvon. ToSiųski 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai.

Chicago, Dl.
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Ketvirtadienis, Sausis 25 d.

Elektros istorijos bruožai.

(Tęsinys)
Elektrą tyrinėjant radosi rei

kalo elktros kame nors 
t i, ir jos sutaupius kiek 
dairyti daugiau elektros 
laujančius bandymus, 
instrumentą, kuri 
galima tas elektros taupymas 
atlikti išrado 1746 metais Ku- 
neusas Leydeno mieste, nuo ko 
jis ir buvo pavadintas ‘‘leyde
no bonka”. Ta pirmoji leide- 
no bonka buvo labai paprasta: 

j vandens pripilta Įninka. Į van
denį Kuneusas įleido su elek-

Pancuzas Du-Fe prie lubų 
šilkinėmis virvėmis pakabino 
lentą ir atsigulęs ant jos, pri
sitylėjo įelektrinto stiklinio 
vamzdelio, kurį jo padėjėjas 
jam įelektrina. Po to padėjė
jas prikišo pirštą jam prie vei
do ir gavo kibirkštį, kurią abu 
tyrinėtojai gerai pajuto, nes 
vienam piršto galą, o kitam 
Veidą lyg rodos, dilgėle kas su
plakė. Bet šviesoj darot šiuos 
bandymus sunku pažinti ki
birkšties spalva. To juodu no
rėdami žinoti jų spalvą Įpos mašina sujungtą metalinę 

, lazdelę ir elektrinei tą vande
nį. Nieko^ ypatingo jis nepa
matė, bet kai jam pasirodė, 
kad vanduo esąs pakankamai 
įelektrintas, jis, vienoje ranko
je bonką laikydamas, kita ran
ka norėjo tą lazdelę išimti, bet 
pajuto smarkų krutinės ir abie
jų rankų sutrenkimą.

Paprastai, koks nors įelek
trintas kūnas greitai netenka 
elektros, nes ji vienoki ar ki
tokiu budu iš jo į žem<X išeina. 
Bet iš į bonką įpilto andens 
ji greit negali išeiti, nes bonka 
juk stiklinė, o stiklas, kaip ži
nome, elektros nepraleidžia.

Vėliau, dėl patogumo, į bon
ką vandens pradėta pilti meta
linės druožlės ir laikui bėgant 
pagaminta tokia leydeno bon
ka, kokia ji yra dabar. Biblijoj 
skaitydami tikslų senovės au
kuro aprašymą tuojaus pašte-, 
bėsim, kad tas aukuras tai bu
vo indas, iš vidaus ir iš viršaus 
išklotas skania. O žinodami 
šiek tiek el^ktroteknikos tuo- 
jaus pamatysim, kad tai ne kas 
kita kai labai didelė leydeno 
benka, kurią eldktrindavo at
mosferos elektra. Juk šiandien 
leydeno bonkos daroma lygiai 
taip kaip tas senovės aukuras: 
imama izoliuotas indas, pavyz
džiui stiklinis, ir iš vidaus ir 
iš lauko išklojama jį švinu ar 
kitokiu metalu! Jeigu kas nors 
palytėdavo abi aukuro skardas

taupy- 
reikia, 
reika- 

Tokį
tuo butų

daryti bandymus tamsoj. Bet ’ 
kaiį> nustebo padėjėas pama
tęs įelektrintą Du-Fc visą švie
sios aureolės apsuptą.

1733 m. Du-Fe netikėtai pa
stebėjo, kad šilkinį siulą, kuris 
buvo pritrauktas ir atstumtas 
stiklinio vamzdelio, traukia į- 
elektrinta ebonito lazdelė; o 
ebonito atstumtą siulą trau
kia stiklo vamzdelis. Apie tą 
dalyką štai ką jis pats rašo:

“Aš pastebėjau svarbų da
lyką, kuriuo vadovaujantis, ga
lima paaiškinti kai kurie 
normalumai, 
bandymus.
koks: įelektrinti kūnai iš pra
džių traukia neįelektrintus, bet 
po to, kai neįelek trintieji kū
nai, prisitylėdami įelektrintuo
sius, įgyja elektros, jie vėl bū
na atstumiami. Pavyzdžiui,

ksu išsiuvinėti rūbai, nes mat, 
elektra tada eidavo rūbuose 
įsiūtu auksu ir žmogui nieko 
bloga nedarydavo. Žmonės ma
tydami, kad vieni prisilytėję 
aukuro miršta, kiti gi lieka 
sveiki, tikrai manydavo, kad 
Dievas stebuklus rodąs!

Kadangi čion ipermaža vie
tos, paeiliuoti visas ištraukas iš 
Biblijos, kuriomis čion remta
si, tai norintieji lai paskaito 
Maižiešiaus antrosiose knygo
se 25 paragrafo 10 straipsnį tų 
I>at knygų 26 paragrafą ir dar 
kai kuriuos paeiliui kitus pa
ragrafus. Kiekvienas įsitikino, 
kad senovėje neblogų elcktriiki- 
ninkų butą, kurie pats gal to 
nežinojo, bet naudą, tai tikrai 
iš to gerą turėjo.

Franklinui darant ęlektros 
bandymus reikėjo tokios elek
tros jogos, kad vienos loydeno 
bonkos neužteko. Tai jis pa
sidarė iš daugelio leydeno bon
kų bateriją, kuri davė tiek stip
rios jėgos, kad butų užteikę 
žmųgui pritrenkti arba ir vi
sai užmušti. '

Tas pats Franklinas didele 
bonkų' baterija bandymus da
rydamas įsitikino, kad žaibas 
ir perkūnai yra ne kas kita, 
kaip milžiniška elektros kibirkš
tis, o griausmas—tas balsas,

ne
darant elektros 

Tas dalykas štai Mrs. Earls ^pasakoja 
moterims

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

Kaip galvos skaudėjimas ir 
periodiniai skausmai pasi
duoda Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compoundui.

kuris girdėti šokant nors ir ma
žai elektros kibirkštėlei. Savo 
nuomonei išrūdyti, jis lyjant 
leisdavo į orą rekečius (balio
nus) ir, jų pagalba gaudavo 
kibirkščių net ligi metro ilgu
mo, kurios buvo lygiai tokios, 
kaip ir leydeno bonkų pagalba 
gaunamos. Mintis kad žaibas 
galima pažaboti, irgi yra Frank
lino, nors gilioje senovėje šiuo 
reikalu taip pat šiek tiek nu
simanydavo. Taip, pavyzdžiui, 
Aigipto šventyklų Edifų ir Den- 
dera sienose yra parašai, ku
riuos įskaitė z- Dumichenas ir 
Brugšas. Ten rašo, kad anksti

variu apkalti ir paauksintomis 
viršūnėmis stiebai pastatyti, 
kad apsisaugojus nuo perkūno.

Kai Franklinas Karaliaus 
Draugijai Londone pranešė, 
kad rekečio pagalba “galima 
gauti žaibų iš debesų žemėje,” 
tai beveik visi jį išjuokė. Po to 
jis domingai savo visus ban
dymus atkartojo. Ir lik po ilgų 
ir varginančių bandymų, dau
gelio išjuokiąs, Franklinas 
1760 metais Phijadelphijoj pa
statė perkūnsargį, inaž daug 
tokį, kaip dabar.

Dieną 36c-87c (ir taksai).
Vakarais 40c-30c (ir taksai).

Monroe ęat. arti State * 
Beperstoglnis Vodevilius

šeštai!., Sekinad,
Šventėmis

45 ir 22c (ir taksai).
Šeini, rateliams

10c (išskiriant šeštad., 
sckiTrad. ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-lS
Tai. Central 4411. VaL nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3823 So. Habted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. Idekvlf { 
n% vakarą,, išskyrus utaminką Ir į 
ketvergę. Nedaliomis nuo 9 iki 12 j 
ryto.

V u,.........  -----------

(Bus daugiau)

RYMAS ir LIETUVA
i Paveiksluose. .

Ketverge, Sausio-J anuary 25 dieną,
K. GRAMONTO SALĖJ, 

4535 S. Rockwell St.
Pėtnyčioj, Sausio-January 26 dieną

C. STANČIKO SALĖJ, .
205 E. 115 St., Kensington, III.

Pradžia 7:80 valandą vakare.
šituose paveiksluos* vaizduojami dalykai yra: Rymas ir Lietuva, to- 

delgi atsilankiusi publika prieš savo akis matys Rymą, matys velnius, die
vus, kunigus ir miniškas, matys visus šventus ir prakeiktus zababonus, ku
rie nuodijo ir dabar dar tebenuodija Lietuvos žmonių protus.
* Pąmatysito tą ko nSsate matę ir išgirsite tą, ką negirdėję. Paveikslai 
nauji ir nepaprastai žingeidus, pirmą sykį bus rodomi šiose apielinkėse. 
Toclelgi visi, kviečiami nepraleisti beatsilankę į šitas paveikluotas prakal
bas.. Visi marš j šias svetaines!

Įžanga lėšų padengimui 25 centai.
Kviečiami L. L. F. 1 Kp. K-to.i

Kenosha
Lietuviai

Dabar z laikas slysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Bankų. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

,A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

JOHN KUCHIN8KAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2241 W. 22nd StM kerti Leavitt 8L
Teiephono Cana! 2562

Valandos t 4 iki 6 po piet, ir du« 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias \bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus in padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, -Narnu^, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
iauo ant lengvų išlygų.

— .. . ---------  — -•s1
Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKI8
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj.
ASSOC1ATION BLDO.

19 So. La Šalie 8L
Room 1303

Valandos i 9 ryto iki 5 po pietį

Namų Tel.^Hyde Park 8896

Tel. Haymarket 8669 
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg^ 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

kiamas stiklo vamzdelio, bet 
lapeliui prisitylėjus to vamzde
lio, jis įgyja elektros ir dėl to 
stumiamas šalin. .Kol tas la
pelis turi elektros, tai stiklo 
vamzdis jį netraukia, bet kai 
lapelis, vienokiu ar kitokiu bil
du tos elektros netenka, tai jį 
stiklo vamzdelis vėl traukia. 
Vamzdelis vėl įelektrinęs tą la
pelį tol stums nuo savęs? kol 
tame lapely bus elektros ir 1.1, 
kol vamzdelis išteks elektros”.

Kaip pirmiau buvo minėta, 
šį dalyką pastebėjo jau Olto 
Gerike, bet dar nemokėjo jo 
išaiškinti. Apie svarbiausią 
savo atradimo dalį Du-Fe štai 
kaip rašo:

“Netyčia pastebėjau ir kitą 
svarbų dalyką, kuris taip pat 
nušviečia daugelį pirmiau ne
suprantamų dalykų. Yra dvi 
viena nuo kitos skirtinos elek
tros rųšys. Vieną jų aš vadi 
nu stiklo elektra, o kitą—'gin
taro. Stiklo elektros galima 
gauti trinant, stiklą, vilnas ir 
kt. O gintaro elektros galima 
gauti iš šilko, gintaro popie- 
ros ir kt. Štai iš ko aš spren
džiu, kad yra dvi elektros rū
šys: įelektrintas stiklo vamz
delis stumia nuo savęs popierą 
ar pūką įelektrintą stiklo elek
tros, l>et traukis gintaro elek
tros įelektrintą popierą; taip 
pat ir gintaro elektra nuo sa
vęs stumia gintaro įelektrintus 
kunus, o traukia stiklo elektrą 
įelektrintus kunus, kitaip sa
kant traukia stiklo elektrą”.

Dir-Fe elektrai duotieji var
dai dabar nevartojami, nes jie 
yra ne visai tikslus. Tą elektrą, 
kurios gaunama milu trinant 
poliruotą stiklą, vadina teigia
mąja elektra, o norėdami trum
pa pasakyti, kad elektra yra 
teigiama, stato ženklą “-f-” 
(plūs); o elektra gaunama tri
nant gintarą, vadinama nei
giama; ji žymima ženklu “—” 
(minus), (šituos ženklus įve
dė Benjaminas Franklinas).

XVII šimtmečio pabaigoj 
pastebėta, kad trynimu elektri- 
nant vieną kūną, įsielektrina ir 
tas, lęuriuo 
namą). Tik 
dziui elek triuši ii* 
delį milu, tai stiklo vamzdelyje 
bus 4" elktra, milo gabalė
lyje atsiras — elektros, l>et 
abiejų elektros ryšių po lygiai.

Taigi norėdami gauti vienos 
pušies elektros, sykiu gauname 
tiek pat ir kitos elektros rų-

IBS

SS

u
X-..

ekiktrinaina (tri- 
jei mes, pavyz- 

stiklo vamz-

atatinkamos apsaugos, tai tas 
tuojaus negyvas krisdavo, nes 
jį užmušdavo elektra. Tiktai

rc’kalingą apsaugą žyniai galė
davo tai padaryti. O ta rei
kalingoji apsauga tai buVo au-

: . . ŠeVerofi Gyduoles užlaiko 
-iėimynos sveikatą.

Olean, N. Y. — “Kas mėnesis man 
kraujas sueidavo į galvą ir aš turė

davau tok j vaivos 
skaudėjimą, kraujo 
bėgimą iš nosies, 
strėnų skaudėjimą, 
kad aš negalėjau 
savo darbo dirbti. 
Nakčia negalėda
vau pasilsėti ir ta
rytum niekas man 
negelbėjo. Aš per
skaičiau kaikuriuos 
paliudymus to, ką 

____ _ Lydia Ė. Pink
ham’s Vegetable Compound yra gero 
padaręs kitoms; taip aš nutariau pa
mėginti. Suvartojau tik dvi bonkas ir 
pradėjau jaustis geriau; strėnos pa
liovė skaudėti ir galvos skaudėjimas 
perėjo. Jaučiaus kaip nauja moteris. 
Vegetable Compound yra puikus vais
tas ir aš visuomet jį rekomenduosiu.” 
—Mrs. A. D. Earls, 530 N. 5 St., 
Olean, N. Y.
Mrs. Kelsey prideda savo paliudymą.

Copenhagen, N. Y. — “Man teko 
skaityti laikraščiuose jūsų paskelbi
mas ir mano vyras įkalbėjo man pa
mėginti Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compoundą nuo skausmų ir silp
numų. Aš buvau tokia silpna kad kar
tais negalėjau paeiti. Dabar aš galiu 
dirbti namų darbą ir pagelbėti vyrui 
lauke. Ąš leidžiu tamstai pagarsint ši
tą laišką, jei manote, kad jis pagel
bės kitoms.” — Mrs. Herbert Kelsey, 
R. F. D., Copenhagen, N. Y.

Oc™tS'um8 DR. H. A. BROAD
VIDURMIE8CI0 SPECIALISTAS 
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 VVest Madison St., kamb. 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 į)o pietų ir pagal sutarimą.

SANDARA
/ ' f s,

GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ SA
VAITINIS LAIKRAŠTIS, LEI

DŽIA A. L. T. ^ANDARA.
' • J

“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius 
politinius straipsnius gindama laisvos de
mokratijos idealą. “Sandaroje” telpa dau
giausiai visokių apysakų, Eilių, Juokų, ir 
svarbiausių žinių iš viso pasaulio. “Sanda
rai” bendradarbiauja įžymiausi Amerikos 
ir Lietuvos lietuviai literatai rašejai. “San
dara” išleidžia didelį Kalendorių 1923 me- 
tanjs, kuriame telpa gyvas šaltinis visokių 
žinii

Užkimimas
r kosulys turi būti sustabdyti 

urnai, kad prašalinti svarbus 
susikrovimus ligų. Imti

Severa’s - z / 
Cough Balsam

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai 
kykite po ranka ypatingai žiemą

Kaina 25c ir 50c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

į •
Severos Kalendorius 1923

metams yra priduotas visur aptie- 
koriams dovanai, arba rašyk 

tiesiog pas mus.

W. F. SEVERĄ CO.' 
CEDAR RAPIPS, IOWA'-^S

)

Nesikankink su
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su 

Paln-ExpBlleriu 
ant skaudamą vietą, ligi pa
jausi odos degilųtp^ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbažęnk^į.

GRABORIUS IR
Balsainuotojas
Turiu aulomo- 

ūlius visokiems 
•ąikalamk Kaina 
prieinamai

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

NIGAI S. W. BANES
ADVOKATAS 

Val.i 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2566

Rez. 3203 So, Halsted St.
Yards 1015. Val.i 6 iki 9 vai.

.... .. ..... . ■■ .....m.,... , į /

iš

ROCKFQRDO

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St.,

Hockf ord, BĮ.

1 " ■‘"k
Herman P. Haase

ADVOKATAS 
609-610 Chamber of Commerce 

133 W. VVashlngton St., 
Phone Main 1308

Chicago, 111.
L

ADOLPH E. 
STASULANI 
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104

, Chamber of Commerce Bldg.
133 W. Washington Street 
Telef. Franklin 1176—4945
t VAKARAIS
V3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737

Jau Spaudoje

NAUJIEMS

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

Šimtai Puslapių

bei informacijų. Kaina 25c. “Sanda- 
ainuoja: Amerikoje $2.50 metams,ra

$1.25, pusei Rietu. Lietuvoje $3.00 metams, 
$1.50 pusei metų. Vienų numerį pažiūrėji
mui siunčiame dovanai.

SANDARA
327 E Street, Sp. Boston 27, Mass.

iiniH»iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiioiiininiimtoiBiiii}ii .
J. P. WAITCHES 

LAWYER Lietuvys Advokatas 
Dienomis :Room 511 —

127 N. Dearborn St., 
Teiephono Dearborn 6096 .

Vakarais: 10736 S. Wabasb Ate.
Tel.: Pullman 6877. L

NAUJIENŲ
Metinė Biznio Knyga 

ir AlmanaKas
1923 METAMS

20,000 Informacijų

PINIGAI
IS

\
i Roselando
Lietuvon

• Roselandiečiams ir ken- 
singtoniečiams artimiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 283 
East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai, 

su pilna gvaranįija.

Iš Roselando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiekoje, 

- 233 E. 115-th St. Ken
sington.

Patalams ir paduškoms 
plunksnos -

Mes importuojam plunksnas iš Eu
ropos daugiausiai iš Lietuvos, ir ką 
tik dabar aplaikėme 15,000 svarų pui 
kių, čystų baltų plunksnų patalams 
ir paduškomš. Mes tas plunksnas par
duodam nepaprastai žemomis kaino ' 
mis ir kiekvienam kostuųieriui, kuris 
perka plunksnų už $20, mes duodam 
visai dykhi *5 jardus importuoto irn- 
pilams audeklo. Mes padarom1 pata
lus ir paduškas (piegalvius) ir nieko 
neimam už pasiuviiną ir plunksnų su- 
pylimą. Mes taipgi parduodam bovel- 
nines užklodes. Taipgi, atnaulinam 
senas plunksnas žemiausiomis kaino
mis.

SUPERIOR FEATHER & 
D0WN COMPANY, 

1833 S. Halsted St., Chicago, III.

$50 $60 $7T
“Kuppenheimer” “L” sistemos ir 

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

duotas be atsižiūrėjimo j pelną ar. 
nuostolf. Kiti ploščiai visų pageidau
jamų gelumbių, spalvų ir petrinų, vė
liausių ir senovinių madų $10.95, $16.- 
95 ir $22.50.

Vyrams ir Jaunuoliams gamituraA 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.56, 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

S. GORDON 
(Pristatytojas Smulkndenų Prekybai). 
1401 S. Halsted St., 739 W. 14 

Atdara kasdien, vakarai? it 
septinta dieniais.
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Iš Mokslo Srities
' Elektros istorijos bruožai.

VI. A.

(Tęsinys)
Elektrų tyrinėjant radosi 

kalo el'ktros kame nors taupy
ti, ir jos sutaupius kiek reikia, 
daryti daugiau elektros reika
laujančius bandymus. Tokį 
instrumentą, kuri tuo butų 
galima tas elektros taupymas 
atlikti išrado 1746 metais Ku- 
neusas Leydeno mieste, nuo ko 
jis ir buvo pavadintas “leyde
no bonka”. Ta pirmoji leide- 

. no bonka buvo labai paprasta: 
pažinti e j vandens pripilta bonka. Į van-

Pancuzas Du-Fe prie lubų 
šilkinėmis virvėmis pakabino 
lentų ir atsigulęs ant jos, pri
sitylėjo įelektrinto stiklinio 
vamzdelio, kurį jo padėjėjas 
jam įelektrina. Po to padėjė
jas prikišo pirštų jam prie vei
do ir gavo kibirkštį, kurių abu 
tyrinėtojai gerai pajuko, nes 
vienam piršto galų, o kitam 
Veidų lyg rodos, dilgėle kas su
plakė. Bet šviesoj darnt šiuos 
bandymus sunku pažinti ki- ■ 
birkšties spalva. To juodu »<>•' (i;nį Kuneusas įleido su‘ de
rėdami žinoti jų spalvų Onę (,TOS lnajina sujungt, metalinę 
daryli bandymus tamsoj. Bet ■ lfljdele jr elddrino ,|8/ vande. 
kai]) nustebo padėjėas pama
tęs įelektrintų Du-Fe visų švie
sios aureolės apsuptų.

1733 m. Du-Fe netikėtai pa
stebėjo, kad šilkinį siūlų, kuris 
buvo pritrauktas ir atstumtas 
stiklinio vamzdelio, traukia į- 
elektrinta ebonito lazdelė; o 
ebonito Mtstunitsj siuliį trau

kia stiklo vamzdelis. Apie tų 
dalykų štai kų jis pats rašo:

“Aš pastebėjau svarbų da
lykų, kuriuo vadovaujantis, ga
lima paaiškinti kai kurie ne
normalumai, <larant elektros

^bandymus. Tas dalykas štai 
koks: įelektrinti kūnai iš pra
džių traukia neįelektrintus, bet 
po to, kai neįelektrintieji kū
nai, prisilytėdami įelektrintuo
sius, įgyja elektros, jie vėl bu

rna atstumiami. Pavyzdžiui, 
auksinis lapelis iš pradžių trau
kiamas stiklo vamzdelio, bet 
lapeliui prisilytėjus to vamzde
lio, jis įgyja elektros ir dol to 
stumiamas šalin. Kol tas la
pelis turi elektros, tai stiklo 
vamzdis jį netraukia, bet kai 
lapelis, vienokiu ar kitokiu bū
du tos elektros neįeina, tai jį 
stiklo vamzdelis vėl traukia. 
Vamzdelis vėl įelektrinęs tų la- 
]>elį tol stums nuo savęs/ kol 
tame lapely bus elektros ir 1.1, 
kol vamzdelis išteks elektros”.

Kaip pirmiau buvo minėta, 
šį dalykų pastebėjo jau OI to 
Gėrike, bet dar nemokėjo jo 
išaiiškmfi. Apie svambiausių 
savo atradimo dalį Du-Fe štai 
kaip rašo:

“Netyčia pastebėjau ir kitų 
svarbų dalykų, kuris taip pat 
nešviečia daugelį pirmiau ne
suprantamų dalykų. Yra dvi 
viena nuo kitos skirtinos elek
tros rųšys. Vienų jų aš vadi 
nu stiklo elektra, o kitų—'gin
taro. Stiklo elektros galima

rei-

■ lazdelę ir elektrino t 
nį. Niekiu ypatingą j s nepa
matė, bet kai jan^ įasirodė, 
kad vanduo esųs pakankamai 
įelektrintas, jis, vicno.jp ranko

 

je bonkų laikydamas, įeita ran

 

ka norėjo tų lazdelę išimti, bet 

 

pajuto smarkų krūtis ir abie
jų rankų sutren iu.

(Paprastai, ikfrkjj nors įelek- 

Irintas kūnas greitai netenka 
elektros, nes ji vienokiu ar ki
tokiu hudu iš jo į žemę išeina. 
Bet iš į bonkų įpilto vandens 
ji greit negali išeiti, nes bonka 
juk stikline, o stiklas, kai]) ži
nome, elektros nepraleidžia.

Vėliau, dėl patogumo, į bon
kų vandens pradėta pilti meta
linės druožlės ir laikui bėgant 
pagaminta tokia leydeno bon
ka, kokia ji yra dabar. Biblijoj 
skaitydami tikslų senovės au^ 
kuro aprašymų tuojaus pašte-, 
bėsim, kad tas aukuras tai bu
vo indas, iš vidaus ir iš viršdus 
išklotas skania. O žinodami 
šiek tiek elęktroteknikos tuo
jaus pamatysim, kad tai ne kas 
kita kai labai didelė leydeno 
bc-nka, kurių eldktrindavo at
mosferos elektra. Juk šiandien 
leydeno bonkos daroma lygiai 
tai]) kaip tas senovės aukuras: 
imama izoliuotas indas, pavyz
džiui stiklinis, ir iš vidaus ir 
iš lauko išklojama jį švinu ar 
kitokiu metalu! Jeigu kas nors 
palytėdavo abi aukUTo skardas 
J. y. išlaukinę ir vidurinę, be 
atatinkamos apsaugos, lai tas 
tuojaus negyvas krisdavo, nes 
jį užmušdavo elektra. Tiktai 
sekretų žinantieji ir turintieji 
reikalingą apsaugų žyniai galė
davo tai padaryti. O ta rei
kalingoji apsauga tai buVo au-

oFo& Gyduoles' užlaiko 
le Imy nos sv eikata. ’ :

ksu išsiuvinėti rūbai, nes mat, 
elektra tada eidavo rūbuose 
įsiūtu auksu ir žmogui nieko 
bloga nedarydavo. Žmones ma
tydami, kad vieni prisilytėję 
aukuro miršta, kiti gi lieka 
sveiki, tikrai manydavo, kad 
Dievas stebuklus rodąs!

Kadangi čion ipennaža vie
tos, paeiliuoti visas ištraukas iš 
Biblijos, kuriomis čion remta
si, tai norintieji lai paskaito 
Maižiešiaus antrosiose knygo
se 25 paragrafo 10 straipsnį tų 
pat knygų 26 paragrafų ir dar 
kai kuriuos peiliui kitus pa
ragrafus. Kiekvienas) įsitikino, 
kati senovėje neblogų dek t riki-, 
ninku butą, kurie pats] gal to 
nežinojo, bet naudų, tai tikrai 
iš to gerų turėjo. x

F rauk Ii n u i darau t ęlektros 
bandymus reikėjo tokios elek
tros jėgos, kad vienos leydeno 
bonkos neužteko. Tai jis pa
sidarė iš daugelio leydeno bon
kų baterijų, kuri davė tiek stip
rios jėgos, kad butų užtekę 
žmogųi^pritrenkti arba ir vi
sai užmušti.

kuris girdėti šokant nors ir ma
žai elektros kibirkštėlei. Savo 
nuomonei išrodyti, jis lyjant 
leisdavo į orą rekečius (balio
nus) ir, jų pagalba gaudavo 
kibirkščių net ligi metro ilgu
mo, kurios buvo lygiai tokios, 
kai]) ir leydeno bonkų pagalba 
gaunamos. Mintis kad žaibas 
galima pažaboti, irgi yra Frank
lino, nors gilioje senovėje šiito,- 
reikalu taip pat šiek tieik nu
simanydavo. Taip, pavyzdžiui, 
Aigipto šventyklų Edifų ir Den- 
dera sienose yra parašai, kip 
riuos įskaitė x Dumichenas ir 
Brugšas. v Ten rašo, kad anksti

variu apkalti ir paauksintomis 
viršūnėmis stiebai pastatyti, 
kad apsisaugojus nuo perkūno.

Kai Franklinas Karaliaus 
Draugijai Londone pranešė, 
kad rekečio pagalba “galima 
gauti žaibų iš debesų žemėje,” 
tai beveik visi jį išjuokė. Po to 
jis doniingai savo visus ban
dymus atkartojo. Ir tik po ilgų 
ir varginančių bandymų, dau
gelio ■* išjuoktas, Franklinas 
1760 mietais Philadelphijoj pa
statė perkupsargį, inaž 
tokį, kaip dabar.

Dieną 36c-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-30c (ir taksai).

MAJESTirl’l-THEATRB*W

daug

(Bus daugiau)

fe

<? x

ir

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius

Šeštai!., Sekinad, 
Šventėmis

45 ir 22c (ir taksai).
šeini, rateliams

10c (išskiriant šeštad.,, 
sekmad. ir šventes.

J Dideli komediniai aktai
J krut. paveikslai.
Kur gauni pilną pinigų vertę

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111^11
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted Si.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie* 
ną vakarą,, išskyrus utarninką Ir 
ketvergę. Nedėliomis nuo 9 iki U 
ryto.

Kenosha
JOHN KUCHIN8KAS

LIETUVIS ADVOKATAS
2291 W. 22nd St., kerti Leaviti SL

Telephone Caoal 2552
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 

7 iki 9 vakaro. *
Veda visokias \ bylu viauoaa 

teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus i n padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, ‘Namus, Farmas ir Bizniui. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
ians ant lengvų išlygų.

Tas pats Franklinas didele 
bonkų baterija bandymus da- 
rydamas įsi tikino, žaiibas
ir perkūnai yra ne kas kita, 
kaip milžiniška elektros kibirkš
tis, o griausmas— tas balsas,

Mrs. Earls papasakoja 
moterims

Kaip galvos skaudėjimas ir 
periodiniai skausmai pasi
duoda Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compoundui.

Olean, N. Y. — “Kas mėnesis man 
kraujas sueidavo į galvą ir aš ture- _--------- ' - ■? i • ’ • ’davau tokį vaivos 

skaudėjimą, kraujo 
bėgimą iš nosies, 
strėnų skaudėjimą, 
kad aš negalėjau 
savo^d^rbc dirbti. 
Nakčia negalėda
vau pasilsėti ir ta
rytum niekas man 
negelbėjo. Aš per
skaičiau kaikuriuos 
paliudymus to, ką 
Lydia E. Pink-

b

RYMAS ir LIETUVA
Paveiksluose. .

Ketverge, Sausio-J anuary 25 dieną, 
K. GRAMONTO SALĖJ, 

4535 S. Rockwell St.
Pėtnyčioj, Sausio-Janllary 26 diena 

C. STANČIKO SALĖJ, 
205 E. 115 St., Kensington, III. 

Pradžia 7:30 valandą vakare.
Šituose paveiksluose vaizduojami dalykai yra: Rymas ir Lietuva, to- 

delgi atsilankiusi publika prieš savo akis matys Rymą, matys velnius, die
vus, kunigus ir miniškas, matys visus šventus ir prakeiktus zababonus, ku
rie nuodijo ir dabar dar tebenuodija Lietuvos žmonių protus.
* Pąmatysito tą ko nėsate matę ir išgirsite tą, ką negirdėję. Paveikslai* • • ’ • ’ • V* - _ _______nauji ir nepaprastai žingeidus, pirmą sykį bus rodomi šiose apielinkėse#' 

^P/xrl/xl otriai VvMlnrnl nonrftlniaH npnt.si lanke. ’ i šitas nnveikluotas nrakal- ITodelgi visi, kviečiami nepraleisti neatsilankę į šitas paveikluotas prakal
bas.. Visi tnarš į šias svetaines!

Įžanga lėšų padengimui 25 centai.
Kviečiami L. L. F. 1 Kp. K-to.

Ofiso Telefonas j yp n ą PTJfV A TA Busto Telefonas
Central 4104 l/lu. Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison St., kainb. 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5*į)o pietų ir pagal sutarimą.

-x
*

ham’s Vegetable Compound yra gero 
padalęs kitoms; taip aš nutariau pa
mėginti. Suvartojau tik dvi bonkas ir 
pradėjau jaustis geriau; strėnos pa
liovė skaudėti ir galvos skaudėjimąs 
perėjo. Jaučiaus kaip nauja moteris? 
Vegetable Compound yra puikus vais
tas ir aš visuomet jį rekomenduosiu.” 
—Mrs. A. D. Earls, 530 N. 5 SU; 
Olean, N. Y.
Mrs. Kelsey prideda savo paliudymą.

Copenhagen, N. Y. — “Man teko 
skaityti laikraščiuose jūsų paskelbi
mas ir mano vyras įkalbėjo man pa
mėginti Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compoundą nuo skausmų ir silp
numų. Aš buvau tokia silpna kad kar
tais negalėjau paeiti. Dabar aš galiu 
"dirbti namų darbą ir pagelbėti vyrui 
lauke. Ąš leidžiu tamstai pagarsint ši
tą laišką, jei manote, kad jis pagel
bės kitoms.” — Mrs. Herbęrt Kelsey, 
R. F. D., Copenhagen, N. Y.

Lietuviai
Dabar z laikas siųsti 

pinigus Lietuvon
Mes siunčiame pinigus

Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes j Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

1 A. PAISYS ■
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

I’INIGAI4

iš

V. W. RUTKAUSKAS I 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room KM
TeL: Central 6890

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Y arda 4681

*

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 806, Home Bank 
Kamp. Milvvaukee ir. Ashland Avee 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.
Ik - ---- ------------------ ----- r---

k t. O gintaro elektros galima 
gauti iš šilko, gintaro ]M>pie- 
ros ir k t. Štai iš ko aš spren
džiu, kad yra dvi elektros rū
šys: įelektrintas stiklo vamz
delis stumia nuo savęs popierą 
ar pūkų įelektrintų stiklo elek
tros, liet traukis gintaro elek
tros įelektrintų popierų; taip 
pat ir gintaro elektra nuo sa
vęs stumia gintaro įelektrintus 
kūnus, o traukia stiklo elektrų 
įelektrintus kūnas, kitaip sa
kant traukia stiklo elektrų”.

Du-Fe elektrai duotieji var
dai dabar nevartojami, nes jie 
yra ne visai tikslus. Tų elektrų, 
kurios gaunama milu trinant 
poliruotų stiklų, vadina teigia- 
mųja elektra, o norėdami trum
pa pasaky-ti, kad elektra yra 
teigiama, stato ženklų 
(;]>lus); o elektra gaunama tri
nant gintarų, vadinama nei
giama; ji žymima ženklu “—” 
(minus), (šituos ženklus įve
dė Benjaminas Franklinas).

XVII šimtmečio pabaigoj 
pastebėta, kad trynimu elektri
nant vienų kūnų, įsielektrina ir 
tas, kuriuo ekktrinama\ (tri
nama). Tik jei mes, pavyz
džiui elektrinsime stiklo vamz
delį milu, tai s\klo vamzdelyje 
bus eik t ra, ę milo gabalė
lyje atsiras —- elektros, bet 
abiejų elektros ryšių po lygiai.

Taigi norėdami gauti vienos 
pušies elektros, sykiu gauname 
tiek ]>at ir kitos elektros rų- v • ties.

Užkimimas

SANDARA
GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ SA

VAITINIS LAIKRAŠTIS, LEI
DŽIA A. L. T. SANDARA.

’ ‘ A
“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius 
politinius straipsnius gindama laisvos de
mokratijos idealą. “Sandaroje” telpa dau
giausiai visokių apysakų, Eilių, Juokų, ir 
svarbiausių žinių iš viso pasaulio. “Sanda
rai” bendradarbiauja įžymiausi Amerikos 
ir Lietuvos lietuviai literatai rašėjai. “San
dara” išleidžia didelį Kalendorių 1923 me
tanas, kuriame telpa gyvas šaltinis visokių 
žini^bei informacijų. Kaina 25c. “Sanda
ra” kainuoja: Amerikoje $2.50 metams, 
$1.25, pusei metų. Lietuvoje $3.00 metams, 
$1.50 pusei metų. Vieną numerį pažiūrėji
mui siurišįame dovanai.

ROCKFORDO

S. W, BANES 
r ADVOKATAS

Val.t 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Rėcter Boilding

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2561 

Rez. 3203 So, Halated St 
Yards 1015. Val.t 6 iki 9 vai.

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

T... ....................... ............
Herman P. Haas e 

ADVOKATAS
609-610 Chamber of Commerce

133 W. VVashington St., 
Phone Main 1308

Chicago, III,

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St.

Rockford, III.

lt

Ii
a

1923 METAMS/

Jau Spaudoje

Severa’s •-< < 
Cough Balsam
atliuosavimo skreplių. Užlai

Severas Kalendorius 1923
metams yra priduotas visur aptie 

koriams dovanai, arba rašyk 
tiesiog pas mus.

’ Tel. Yards 1138

Stanley p.
MAŽEIKA

GRABORIUS IR
Balsamuotojas
Turiu aulomo- 

>iliuH visokiems 
ąikalams. Kaina 

prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai 
kykite po ranka ypatingai žiemą

Kaina 25c ir 50c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

r kosulys turi būti sustabdyti 
urnai, kad prašalinti svarbus 
susikrovimus ligų. Imti SANDARA

327 E Street, So. Boston 27, Mass.

W. F. SEVERĄ CO? 
CEDAR RAPIPS, IOWĄ

Šimtai Puslapių
I

Nesikankink su
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

Pain-Expelleriu 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą-ftr užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleria turi 
INKARO vaisbažęnklį.

PINIGAI

NAUJIENŲ
Metinį Biznio Knyga 

ir AlmanaKas

20,000 Informacijų

NAUJIENAS

Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken- 
singtoniečiams artimiau
sia jstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 283 
East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai, 
su pilna gvarantjja.

Iš Roselando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičioaptiekoje, 

< 233 E. 115-th St, Ken- 
sington. r

ADOLPH E.
STASULANI 
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Chamber of Commerce Bldg. 
133 W. Wašhington Street 
Telef. Franklin 1176—4945 

VAKARAIS 
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

J. P. WAlTCHES
LAWYER Lietuvy. Advokatu 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 . 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6877.

Patalams ir paduškoms 
plunksnos -

Mes importuojam plunksnas iš Eu
ropos daugiausiai iš Lietuvos, ir k^- 
tįk dabar aplaikėme 15,000 svarų pui
kių, Čystų baltų plunksnų patalams 
ir paduškoms. Mes tas plunksnas par
duodam nepaprastai Žemomis kaino ' 
mis ir kiekvienam kostumeriui, kuris 
perka plunksnų už $20, mes duodam 
visai dykši 5 jardus importuoto ini- 
pilams audeklo. Mes padarom? pata
lus ir paduškas (piegalvius) ir nieko 
neimam už pasiuvimą ir plunksnų su- 
pylimą. Mes taipgi parduodam bovel
nines užklodes. Taipgi atnaujinam 
senas plunksnas žemiausiomis kaino
mis.

SUPERIOR TEATHER & 
D0WN COMPANY, 

1833 S. Halsted St., Chicago, III.

$50 $80 $70
“Kuppenhcimer” “L” sistemos ir 

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui

' $27.50
Kiekvienas plošČius turi būt par

duotas be atsižiūrėjimo j pelną ar. 
nuostolj. Kiti plošėiai visų pageidau
jamų gelumbių, spalvų ir petrinų, vė
liausių ir senovinių madų $10.95, $16.- 
95 ir $22.50.

Vyrams ir Jaunuoliams gamiturai 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.56, 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

S. GORDON 
(Pristatytojas Smulknienų Prekybai). 
1401 S. Halsted St., 7.39 W. 14 

Atdara kasdien, vakarai# it 
septintadieniais.

vicno.jp


NAUJIENOS, Cbieagd, UI.

KORESPONDENCIJOS | Svarbu Žinoti
Iš DETROIT, MICH

Kad mes atsakančiai išpildom Income Tax blankas

ii* Kareivių Bonų blankas už prieinamas kainas

S.L.FabionasCoNaudžius.

809 Wesl 35th Street DMLaiškas Redakcija

Užtikrinam, kad busit užgariėdinti musų patarnavi

arba praeituą taksus

Telefonai

šveduosAukos Klaipėdos Fondan AMERIKOS
LINIJA

KARAS PRIEŠ MUNŠAINĄ
Telephone Yards 5834

DR, F. MATULAITIS DB. P. G. WIEGN ER
0432Tel. Pellman

Lietuvis Dentistas
4712 So. Ashland Avė Tol. lAustin 0737

DETROIT, MICHIGAN
Leiters DiWest

džioji Asla.

pietų pusėj

IKI

8709 Jos. Campau Avė
DETROIT, MICH.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldienius.

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

per
• iai

TIESI _
KELIONE

teiki* 
trižiu 
•Juode 

mo 
margi

$4- $5ir
čeverykai

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 

ryto ir puo 7 iki 9, vai. vak.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

5208 W. Harrison St

Baigas) 
\kuieri' 

jo* kolegė 
ii g • 

praktika* 
1181 PCM 
8ilvimijo> 
hospltalh 

k e Pasek
Lningai pa 

tarnauja

Market 6234, Markei 4526

Satnland vas. 17
Žeeland kov. 22

Uždaromi kamba-
Prieina-

GRAND RAPIDS, MICH

•aino virimą ir pardavinėjimą. 
Rengiasi pradėti karą prieš 
munšainierius.

Pagalios buvo renkama
Klaipėdos lietuviams.

surinkta $55.85.
—Klaipėdos pilietis.

kon- 
kodel 
sten- 

kitiems

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.

3261 S’o. Halsted St., Chisago, III

Lietuvos Operos artistą koncer 
tas ir kiti dalykai.

A.SHUSHO 
AKUŠERI*

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligoa.
10929 S. State St.

Chicago, III.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

DR. A. J. BERTA®
PHYSICIANIR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 

•Nedalioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė 
Tel. Yards 1699

Augant mirimų skaičiui nuo 
ninšaino, įžymiausieji Chica- 
os piliečiai tuo labai susirūpi

no. Cook pavieto taryba turėjo 
ivabų tuo reikalu susirinkimą 
r visi tarybininkai vienbalsiai 
mtarė ieškoti aštriausių prie-

DR. V. A. ŠIMKUS .
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—8 ir 6—9 P.M 
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118

mu. Paklauskit tų, kurie pildė draftų kveščionerius,

Viso .............. $12.50
Aukos perduotos Klaipėdos 

elbėjimo Komitetui Chicago- 
?. / A. žymontas,
‘"Naujienų” B-vės iždininkas.

3325 So. Halsted St., Chicago, III

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

Optometrist 
Tel. BOU lerard 6487 

- 4649 8. Ashland Ava
Kampai 47-toa r*t. 

2-roa lubos.

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

> DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

1894 \ Heml. 6678
WM. J. STOLL COM 

Balchiunas pagelhininkM 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 251 h St„ 9509 Cardeai 

Detroit, Mich.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė 
TeLi.Yard* 994

Ofiso val.i 8 Iki 10 v. ryto, 1 Iki 3 
ir 7 iki 9 v. nedildieniaie nu® lt 
iki 1 vai. po pietą

Dr. M. T. Strikolis, Chgo $5.
Per “Naujienas” vienas

chicagietis .............. $5.00
J. Pažėras, Gerrett, K. Y?

........................... $2.50

Gera! lietu 
metų kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgas ir akuierie.

Gydo aitrai* ir chronilka* Hgaa, 
▼yru, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir Kitokiai 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorljai 1B25 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietį, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drožė! 95t
Boulevard 4186

3313 So. Halsted St.
Vel.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. rak.

MRS. A. MICHNIEVIC2, 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampa* 91 gal 
Telefonas Vardu 1119

PER HAMbl JP GA,,P1IJ.ĄĄ 
/- , ARBA. LIEPOJR.

y Važiuokit visi parankiu ir tieniu kelio
Lietuviai važiuoja i Pibava 

^/aplenkia Lenkų juostą (karidorių) 
-rIKA TREMIA KLASSA PADALfN 

Y TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4nrių, 
■N 6-šių ir 8-nių LOVŲ
įj S. S. ESTONIA ............................  Vas. 7-tą
S S. S. LITHUANIA ......................  vas. 28-tą
R] TREČIOS KLASOS KAINOS J: 
J HAMBURGU $103.50 — PILI A VA $106.50 
* — LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentą

NORTH GERMANLLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečio* 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentą.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenias 
100 N. La Šalie St„ 

Chicago, III.

ro ir Povilo salėje koki ten 
“paveikslai iš Lietuvos”, taigi 
ir šiam koncertui pakenkė.

Grand Rapidso lietuviai tu
rėtų pasistengti ką nors daryti, 
kad tokių kerštų ateity daugiau 
nebūtų.

Šiomis dienomis man teko 
kalbėti su kai kurių kuopų bei 
draugijų viršininkais. Jie ža
dėjo artimuosiuose susirinki
muose daryti įnešimų, kad su
daryti tam tikrą komitetą dėl 
teikimo pagalbos Klaipėdos 
kovojantiems lietuviams. Jeigu 
tai įvyktų, tai butų pagirtinas 
darbas

iki HAMBURGO $103.50, iki
DANZIGO ir PILIAVOS $106.50

I LIEPOJ V ir MEMELĮ ....... $107.0(1 
Su damokėjimu $5.00 taksų 

trecios klesos pasažieriai turi kabi 
nūs tiktai su 2—4 lovukėm.

Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Svvedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago. III.

«l I .afayette 4223
Phimbing, Heating 

*wip< lietuvis lietuviam- 
oatarnauju kuogertauiiaj 

M Yuška.
8228 W. 88th St., Chicago. III

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akeierka
3113 S.Halsted et
TeL Bivd-8188 

16 pa 
^^^s^ming0 prak 

.^^P^tikavim* turi* 
į T^patyrimo. Pasek 
X. Piningai patamau 

l ju prie gimdymo 
e I >■ Kiekviename at- 

(> $:Ai siūkime
F '.H’atilką 

® ;';;^rėjimą.
' .patarimui 

i-,, te rims ir 
veltui

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikaoja .15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterižką, Vyrišką ir 
Vaiką ligą

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

?rte iki 1 vai. po piet.
elefonas Drexel 2880

lymo Du* 
da rodą vi 
iokioM B* 
gos* ir H* 
tokiuose re) 
Italuose 
terima 
merginome.

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

Tel. Kenwood 54.07
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir
2816 So. Michigan Avė.

Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 3 vai. po piet.

Gerb
Turiu vilties, kad duosite vie 

tos sekamam mano laiškui:
'Vadinamos

Unijų Švietimo Lygos” lietuvių 
skyriaus komitetas, Brooklyne, 
N. Y., kviečia mane į debatus. 
Atmindamas, kokią maišatę 
Brooklyno komunistai padarė 
iš prakalbų, surengtų protes
tui prieš Jolmsono bilių; ne
užmiršęs taipgi, kad ir prakal
bas, surengtas Brooklyne tik
slu užprotestuoti prieš lietuvių 
išeivių registracijos bilių, jie 
pavertė į jomarką; turėdamas 
omenyje/daugelį kitų, tiesiog 
taukinių jų pasielgimų viešuo
se susirinkimuose — atminda
mas visa tai turiu pareikšti, 
kad debatuoti su jais aš skai
tau negalimu esant, ir manau, 
kad jokis kitas, gerbęs save 
žmogus, nedebatuotų, bent tol, 
kol jie ims susirinkimuose 
žmoniškiau elgtis, kol šiek-tiek 
apsitašys.

Su pagarba,
V. Poška.

Nors jau kuris laikas pra
ėjo kaip įvyko tas senai lau
kiamas Lietuvos Operos artis
tų koncertas, bet laikraščiuose 
jokios žinutės neteko matyt. Ir 
aš nemanau apie koncertą ir 
pačius artistus daug ką rašyti, 
kadangi jie važinėja po visas 
didesnes lietuvių kolonijas, tat 
didžiuma lietuvių turi progos 
lankyti jų koncertus 
apie juos spręsti.

Kalbėsiu tik 
certo rengimą. 
Grand Rapidso 
giasi pakenkti 
netik kada esti 
rai ar 
certai. 
sižymi parapijonys su kunigu 
priešakyj. Pavyzdžiui, prieš 
pat įvyksiant Lietuvos artistų 
koncertui sekmadienį kunigas 
Deksnis pamokslą sakydamas 
užsakė, kad busią prakalbos 
lygiai tą pačią dieną kur turė
jo įvykti koncertas, ir pagarsi
no, kad busią geri kalbėtojai, 
koki ten moksleiviai. Jis sa
kė, kad nenorįs koncertui pa
kenkti, bet kadangi prakalbu 
maršrutas esąs surengtas, ta 
atmanyti negalima. Ištikrųjv 
gi prakalbos tą dieną neįvyko 
ne kalbėtojai nebuvo atvažia
vę. Tokiu būdu daugumas ka
talikų žmonių buvo suvilti ir 
atitraukti nuo koncerto. Bet 
patsai kunigas žinojo, kad pra
kalbų nebus ir pats atėjo į kon
certą.

Bet čia dar nieko, žmonės 
manė, kad galėjo įvykti kokia 
nors kliūtis, dėl kurios kalbėto
jai negalėjo tą dieną atvykti. 
Bet štai Miko Petrausko kon
certas jau nuo senai buvo ren
giamas ir skelbiamas, kad į- 
vyks sausio 18 d., o kunigas 
betgi panašiai pasielgė—pagar
sino žmonėms, kad tą patį va
karą, kuomet turi įvykti kon
certas, bus rodomi švento Pet-

Lietuviai DaKtarai■ , •

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Mišku varžytines.
Šiaulėnai (šialių apskr.) 6 

d. gruodžio pereitų metų vals
čiaus valdyboj įvyko miškų 
varžytinėįs, kuiliojs tęsės iki 
gruodžio 7 d. vakaro 10 v. Žmo
nių norinčių įaut miško, buvo 
daug, net iŠ anapus Radviliš
kio. Pradėjus darbą miškų 
urėdas paskelbė, kokia bus 
varžytinių tvarka ir pradėjo 
varžytines, bet iki galo neišlai
kęs paskelbto tvarkos, sukėlė 
skandalą. Mat buvo sakęs, kad 
tik po 1-ną skersinę tegalima 
busią pirkti, kuomet Radviliš
kiečių vieliniai nenorėjo pri
leisti. Paskui davė net be var
žytinių Radv. Taikos Teisėjo 
sekretoriui Mikalauskiui rodos 
2 skersiniu buk tai Teismo na
mų pataisymui. Teismas nuo- 
savių namų neturi žmonės tą 
kitaip suprato, ir padarė triukš
mu pertrauką, kad, girdi, jei 
reikią teismo rūmams medžia
gos, tai kam čia^reikėtų iš ei
lės iml|i skeršmes be varžyti
nių. Juk tai valdiška įstaiga. 
Argi Radv. T. Teisėjai nežinąs 
kur Miškų D-tas, arba Urėdas. 
Reikėjo tik pranešti raštu ir 
miško butų buvę Teismo rei
kalams. Čia jau pasirodė aiš
kiai lyg kaip ir spekuliacija, 
bet urėdui surikus buvo apri
mę. Tik varžytinėse ant vieno 
skersinio niekam nestojus ir 
vienam užkėlus 3 litus sulyg 
nustatyta taksa, urėdas dėda
mas į šalį pasakė: kad tas sker
sinis atidėtas, vadinas nenu
pirktas, nes vienas buk tai ne
turįs teises varžytis. Iš to pa-apie patį 

Nežinia, 
lietuviai 
vieni

rengiami teat 
prakalbos, bet ir kon 
O tuo daugiausiai pa

DR. S. BEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Leayilt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

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

Tel. Canal 2118

DR. A. LYUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Praeitą sekmadienį, sausio 
21 d., Lietuvių Svetainėje, T. 
M. D. 69 kp. šventė savo 25 
metų jubiliejų ir kartu 600 me
tų sukaktuves nuo Vilniaus 
miesto įkūrimo. Kalbėjo K. 
Karpavičius, “Dirvos” redakto
rius iŠ Clevelando, Dr. F. Ma
tulaitis ir advokatas J. P. Ju
nevičius, dainavo “Trimito” vy
rų choras. Nežiūrint, kad pla
katuose buvo skelbiama aukš- 
čiaus minėti apvaikščiojimo ti
kslai, bet paskutiniu laiku iš
kilęs Klaipėdos klausimas, ma
tyt, rengėjams ir kalbėtojams 
daugiau rūpėjo, todėl didžiu
moje kalbos buvo pašvęstos 
Klaipėdos nuotikių apibudini
mui, 
aukos

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

kilo didžiausias skandalas. Vie
ni rėkė savo, kiti savo, sunku 
buvo apsiiklausyti.

Ūkininkų sąjunga, eidama į 
Seimą sakė, kad miškai busią 
be varžytinių. Kr. demokra
tai sakė — bus be varžytinių, 
Valst. sąjunga tai pat, o dabar 
ir iš varžytinių negalima gauti. 
Jei kas įvaro 300 litų, tai gerai. 
Reikėjo, iš karto pasakyti, kad 
kolei nesivaržysite, tiek ar tiek 
miško negausite. Buvo sako
ma, kad tik po vieną skersinę 
tegalima bus gauti iš varžyti
nių, o dabar jau ir po tris, bet 
tik perka šmugeli!inkai. O mes 
vietos žmonės nei savo reika
lams negalime gauti! miško. 
Jau buvo beskelbę varžytines 
uždarytomis, bet žmones pri
trukę kantrybes įširdo. Pasi
girdo balsai: “duokite rupū
žėms akmenimis”. Urėdas lai 
išgirdęs, drebėdamas paskelbė 
tik pusei valandos pertrauką 
(mat nei miliejos nebuvo.) Iš
ėjo kitan Kambarin visa admi
nistracija, bet žmonių ir ten 
prisigrūdo ir nedavė jiems ra
mybes. Tai tokios pasekmės 
gruodžio mėn. 6 ir 7 dienos 
miškų varžytinių Šiaulėnuose.

—Valstietis. [“S.-d.” ,

II RUSIJOS 
iinonma p«r 1$

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III 
kampas 18-th Street

Phone Canal 0257

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgą*

Specialistas Moteriik^, Vyrilki, 
Vaikų ir visų cbroniikų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chican 
Valandos i 10—11 ryto; 2—8 po piet 
7—8 vak. Nediliomis 10—12 dien* 
Ros 1139 Indenendenc* Blvd Chicaf*

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Į LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJ AUS

Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
i bus transferuoti ant jūrių tiesiai j

Liepoją
S. S. DROTTNINGHOLM,
Vas. 10, Kovo 10, Bal. 14.

S. STOCKHOLM, kovo 31, geg. 5
Trečios klesos kainos:

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak. z 
Ofiso Tel.: Boulevard 79120 
Narni] Tel.: Lafayette 0263

Į LIETUVA
White Star Line

New>fYork į Cherbourg ir Southampton 
Olyinpic vas. 10 d.; bal. 7 d.; bal.22 d. 
Majestic kov. 10; kov. 31; bal. 21 

(Pasaulio didžiausia laivas)
Ilomeric bal. 14; geg. 5; geg. 26;
Greiti, susijungimai su Baltijos uostais

American Line
New York į Plymouth, Cherbourg, 

Hamburg.
*Manchuria vas. 8 *Mongolia vas. 22

*Naujos 3 klesos kajutos
Minnekahda (3 klesos) ........... kov. 1
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
Plymouth-Cherboing-Antwerp 

Lapland vas. 24 
Kroonland kov. 3

Geras maistas.
riai. Didelės viešos erčios 
mos kelionės kainos jūsų draugams 
važiuojantiems į Ameriką.

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE, 
14 N. Dearborn St./ Chicago, III.

Telephone Yards 5()32

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St., 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra t 

uždarytas x

Moterim Augšti Čeverykai
Padirbti iš juodo ir rusvo 

i žomšo ir veršio odos, gražiai
® 1 Pamušti, puikiai apibaigti; pa- 
UI 1 sirinkimui kelios rūšys kulnių;
SI dydžiai 3% iki 8, nors ne visų

hHll madų; kaikurie su rezinos kuL
nimis.



Ketvirtadienis, Sausis 25 d. NAUJIENOS, CHicagd, III

KORESPONDENCIJOS
Iš DETROIT, MICH.

Praeitą sekmadienį, sausio 
21 d., Lietuvių Svetainėje, T. 
M. D. 69 kp. šventė savo 25 
metų jubiliejų ir kartu 600 me
tų sukaktuves nuo Vilniaus 
miesto įkūrimo. Kalbėjo K. 
Karpavičius, “Dirvos” redakto
rius iš Clevelando, Dr. F. Ma
tulaitis ir advokatas J. P. Ju
nevičius, dainavo “Trimito” vy
rų chųras. Nežiūrint, kad pla
katuose buvo skelbiama aukš- 
čiaus minėti apvaikščiojimo ti
kslai, i>et paskutiniu laiku iš
kilęs Klaipėdos klausimas, ma
tyt, rengėjams ir kalbėtojams 
daugiau rūpėjo, todėl didžiu
moje kalbos buvo pašvęstos 

į Klaipėdos nuotikių apibudini
mui, 
aukos

ro ir Povilo salėje koki ten 
“paveikslai iš Lietuvos”, taigi 
ir šiam koncertui pakenkė.

Grand Rapidso lietuviai tu
rėtų pasistengti ką nors daryti, 
kad tokių kerštų ateity daugiau 
nebūtų.

Šiomis dienomis man teko 
kalbėti su kai kurių kuopų bei 
draugijų viršininkais. Jie ža
dėjo artimausiuose susirinki
muose daryti įnešimų, kad su
daryti tam tikrą komitetą dėl 
teikimo pagalbos Klaipėdos 
kovojantiems lietuviams. Jeigu 
tai įvyktų, tai butų pagirtinas 
darbas.—S. Naudžius.

Laiškas Redakcijai

Pagalios buvo renkama
Klaipėdos lietuviams.

surinkta $55.85.
—Klaipėdos pilietis.

GRAND RAPIDS, MICH.

Lietuvos Operos artistui koncer
tas ir kiti dalykai.

Nors jau kuris laikas pra-

patys

kon- 
kodel 
sten- 

vieni kitiems
rengiami teat-

apie patį

lietuviai

kiamas Lietuvos Operos artis
tų koncertas, bet laikraščiuose 
jokios žinutės neteko matyt. Ir 
aš nemanau apie koncertą ir 
pačius artistus daug ką rašyti, 
kadangi jie važinėja po visas 
didesnes lietuvių kolonijas, tat 
didžiuma lietuvių turi progos 
lankyti jų koncertus ir 
apie juos spręsti.

Kalbėsiu tik 
certo rengimą. 
Grand Rapidso 
giasi pakenkti 
netik kada esti
ra i ar prakalbos, bet ir kon
certai. O tuo daugiausiai pa
sižymi parapijonys su kunigu 
priešakyj. Pavyzdžiui, prieš 
pat jvyksiant Lietuvos artistų 
koncertui sekmadienį kunigas 
Deksnis pamokslą sakydamas 
užsakė, kad busią prakalbos 
lygiai tą pačią dieną kur turė
jo įvykti koncertas, ir pagarsi
no, kad busią geri kalbėtojai, 
koki ten moksleiviai. Jis sa
kė, kad nenorįs koncertui pa
kenkti, bet kadangi prakalbų

♦ maršrutas esąs surengtas, tai 
atmanyti negalima. Ištikrųjį; 
gi prakalbos tą dieną neįvyko 
ne kalbėtojai nebuvo atvažia
vę. Tpkiu budu daugumas ka
talikų žmonių buvo suvilti ir 
atitraukti nuo koncerto. Bet 
patsai kunigas žinojo, kad pra
kalbų nebus ir pats atėjo į kon
certą.

Bet čia dar nieko, žmonės 
manė, kad galėjo įvykti kokia 
nors kliūtis, dėl kurios kalbėto
jai negalėjo tą dieną atvykti. 
Bet štai Miko Petrausko kon
certas jau nuo senai buvo ren
giamas ir skelbiamas, kad j- 
vyks sausio 18 d., o kunigas 
betgi panašiai pasielgė—pagar
sino žmonėms, kad tą patį va
karą, kuomet turi įvykti kon
certas, bus rodomi švento Pet-

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kaa 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečio* 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie St„ 

Chicago, III.

DETROIT, MICHIGAN
1394 H«ml, 6678
WM. J. STOLL CO^ 

Balchiunas pagelbininkcs 
(arba asistentai) 

GRABORIUS
1029 — 25th SU 9509 Cardaal 

Detroit, Mich.

West

Gerb. “Naujienų” Redakcija,— 
Turihvvilties, kad duosite vie

tos sekamam mano laiškui:
Vadinamos —“Darbininkų 

Unijų Švietimo Lygos” lietuvių 
skyriaus komitetas, Brooklyne, 
N, Y., kviečia mane į debatus. 
Atmindamas, kokią maišatę 
Brooklyno komunistai padarė 
iš prakalbų, surengtų protes
tui prieš Johnsono bilių; ne
užmiršęs taipgi, kad ir prakal
bas, surengtas Brooklyne tik
slu užprotestuoti prieš lietuvių 
išeivių registracijos bilių, jie 
pavertė. į jomarką; turėdamas 
omenyje/daugelį kitų, tiesiog 
laukinių jų pasielgimų viešuo
se susirinkimuose — atminda
mas visa tai turiu pareikšti, 
kad debatuoti su jais aš skai
tau negalimu esant, ir manau, 
kad jokis kitas, gerbęs save 
žmogus, nedebatuotų, bent tol, 
kol jie ims susirinkimuose 
žmoniškiau elgtis, kol šiek-tiek 
apsitašys.

Su pagarba,
V. Poška.

Kas. Dedasi 
Lietuvoj

Mišky varžytinės.
Šiaulėnai (šialių apakr.) 6 

d. gruodžio pereitų įlietų vals
čiaus valdyboj įvyko miškų 
varžytinės, kuitios tęsės iki 
gruodžio 7 d. vakaro 10 v. žmo
nių norinčių gaut miško, buvo 
daug, net iš anapus Radviliš
kio. Pradėjus darbą miškų 
urėdas paskelbė, kokia bus 
varžytinių tvarka ir pradėjo 
varžytines, bet iki galo neišlai
kęs paskelbto tvarkos, sukėlė 
skandalą. Mat buvo sakęs, kad 
tik po 1-ną skersinę tegalima 
busią pirkti, kuomet Radviliš
kiečių vietiniai nenorėjo pfb- 
leisti. Paskui davė net be var
žytinių Radv. Taikos Teisėjo 
sekretoriui Mikalauskiui rodos 
2 skersiniu buk tai Teismo na
mų pataisymui. Teismas nuo- 
savių namų neturi žmonės tą 
kitaip suprato, ir padarė triukš
mu pertrauką, kad, girdi, jei 
reikią teismo rūmams medžia
gos, tai kam čia reikėtų iš ei
lės imti skersines be varžyti
nių. Juk tai valdiška įstaiga. 
Argi Radv. T. Teisėjai nežinąs 
kur Miškų D-tas, arba Urėdas. 
Reikėjo tik pranešti raštu ir 
miško butų buvę Teismo rei
kalams. Čia jau pasirodė aiš
kiai lyg kaip ir spekuliacija, 
bet urėdui surikus buvo apri
mę. Tik varžytinėse ant vieno 
skersinio niekam nestojus ir 
vienam užkėlus 3 litus sulyg 
nustatyta taksa, urėdas dėda
mas į šalį pasakė: kad tas sker
sinis atidėtas, vadinas nenu
pirktas, nes vienas buk tai ne
turįs teisės varžytis. Iš to pa-

kilo didžiausias skandalas. Vie
ni rėkė savo, kiti savo, sunku 
buvo apsdklaitsyti.

Ūkininkų sąjunga, eidama į 
Seimą sakė, kad miškai busią 
be varžytinių. Kr. demokra
tai sakė — bus be varžytinių, 
Vailst. sąjunga tai pat, o dabar 
ir iš varžytinių negalima gauti. 
Jei kas įvaro 300 litų, tai gerai. 
Reikėjo, iš karto pasakyti, kad 
kolei nesivaržysite, tiek ar tiek 
miško negausite. Buvo sako
ma, kad tik po vieną skersinę 
tegalima bus gauti iš varžyti
nių, o dabar jau ir po tris, bet 
tik perka šmugelninkai. O mes 
vietos žmonės nei savo reika
lams negalime gautt miško. 
JmK buvo beskelbę varžytines 
įdarytomis, bet žmonės pri
trukę kantrybės įširdo. Pasi
girdo balsai: “duokite rupū
žėms akmenimis”. Urėdas tai 
išgirdęs, drebėdamas paskelbė 
tik pusei valandos pertrauką 
(mat nei miliejos nebuvo.) Iš
ėjo kitan kambarin visa admi
nistracija, bet žmonių ir ten 
prisigrūdo ir nedavė jiems ra
mybės. Tai tokios pasekmės 
gruodžio mėn. 6 ir 7 dienos 
miškų varžytinių Šiaulėnuose.

—Valstietis. [“S.-d.” ,

Aukos Klaipėdos Fondan
l>r. M. T. Strikolis, Chgo $5.
Per “Naujienas” vienas

chicagietis .............. $5.00
J. Pažėras, Gerrett, K. Y.

................ ............. $2.50

Viso .............. $12.50
Aukos perduotos Klaipėdos 

ielbėjimo Komitetui Chicago- 
e. , A. žymontas,

‘'Naujienų” B-ves iždininkas.

KARAS PRIEŠ MUNŠAINĄ.

Augant mirimų skaičiui nuo 
mušamo, įžymiausieji Chica- 
os piliečiai tuo labai susirūpi

no. Cook pavieto taryba turėjo 
ivabų tuo reikalu susirinkimą 
r visi tarybininkai vienbalsiai 
lutarė ieškoti aštriausių prie- 
nonių, kurių pagelba butų ga
ma galutinai panaikinti mun

kamo virimą ir pardavinėjimą. 
Rengiasi pradėti karą prieš 
nnmšainierius.

Svarbu Žinoti
Kad mes atsakančiai išpildom I ,e Tax blankas

ir Kareivių Bonų blankas už prieinamas kainas.

FabionasCo
809 West 35th Street

Užtikrinam, kad busit užganėdinti musų patarnavi-

mu. Paklauskit tų, kurie pildė draftų kveščionerius,

arba praeitus taksus.

RALTIJOSAMERIKOC
Lp LINIJA 9Broadvay, Neverk.N.Y Lp

ŠVEDIJOS
AMERIKOS

LINIJA
Į LIETUVĄ

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YO'RKO iki LIEPOJ AUS

Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
i bus transferuoti ant jūrių tiesiai j 

Liepoją
S. S. DROTTNINGHOLM, 
Vas. 10, Kovo 10, Bal. 14.

S. S. STOCKHOLM, kovo 31, geg. 5 
Trečios klesos kainos:

iki HAMBURGO $103.50, iki 
DANZ1GO ir PIL1AVOS $106.50

I LIEPOJŲ ir MEMELI ...... $107.00
Su daniokėjimu $5.00 taksų 

Trečios klesos pasažieriai turi kabi 
nūs tiktai su 2—4 lovukėm.

Nereikia Švedijos pasporto vizos.
Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Svvedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, TU.

I LIETUVA
1 White Star Line

New York į Cherbourg ir Southampton 
Olyinpic vas. 10 d.; bal. 7 d.; bal .22 d. 
Majestic kov. 10; kov. 31; bal. 21 

(Pasaulio didžiausis laivas)/
Homeric bal. 14; geg. 5; geg. 2G;
Greiti, susijungimai su Baltijos uostai^ 

American Line
New York Į Plymouth, Cherbourg, 

Hamburg.
*Manchuria vas. 8 *Mongolia vas. 22 

•Naujos 3 klesos kajutos
Minnekahda (3 klesos) ............ kov. 1
Anapus susijungimai su Baltijos u<y?t.

Red Star Line
Plymouth-Cherbourg-Antvverp 

Lapland vas. 24 
Kroonland kov. 3

Geras maistas.
riai. Didelės viešos erčios, 
m-os kelionės kainos jūsų draugams 
važiuojantiems į Ameriką.

- PASAŽIERIV SKYRIUJE, 
14 N. Dearborn St./ Chicago, III.

TIESI
HAMBUP. GA.PILI/CĄ.

ARBA. LIEPOJĄ 
Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja i Pi’lav® 
aplenkia Lenkų juostą (karidorių) 

-HKA TREMIA KLASSA PADALIN 
TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ
S. S. ESTONIA ............................... Vas. 7-tą
S. S. LITHUANIA ........................  vas. 28-tą

, TREČIO^ KLASOS KAINOS 1: 
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJĄ IR MEMELĮ $107.00.
DSIei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

per
• iai

Samland vas. 17
2eeland kov. 22

Uždaromi kamba-
Prieina-

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

■nonas

etuviai Daktarai
• « e \ *

Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir G iki 8 v. v. 

Nedėlioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

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

DR. F. MATULAITIS
8709 Jos. Campau Avė.

DETĮįOIT, MICH.

Ofiso vai.: 1—3 dieną, 7—8 vak.

Tel. Market G234, Markei 4526

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGN ER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, UI.
•I l.afayette 4228
Phimbing, Heating

* wiv< Lietuvis lietuviam.“ *ia»d<» 
natarnauju kuogeriauaiai

M Xuška.
3228 W. 38th St., Chicago. III.

IĘITER STORES
VAN BURfN A (ONGRfSS ST5^^

Moterim Augšti Čeverykai
„ - Padirbti iš juodo ir rusvo

žomšo ir veršio odos, gražiai 
t I pamušti, puikiai atbaigti; pa-

sirinkimui kelios rūšys kulnių; 
dydžiai 3’/4 iki 8, nors ne visų 
madų; kaikurie su rezinos kul
nimis.

$4> $5ir6
čeverykai •

Leiters Di-

džioji Asla,

pietų pusėj.

DR. S. BEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

y Telephone Central 33G2 
1824 VVabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

A. L. OAVI'JONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir
2816 So. Michigan Avė.

Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 3 vai. po piet.

r
Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis 

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

, Vai. G iki 8 vak.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0263

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

Tel. Canal 2118

DU. A. L.YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.

3261 S'o. Halsted St., Chisago, III.
* ................ ............................. ..

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18-th Street

Phone Canal <0257

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St., 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

dr. v. a. Šimkus J
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3261 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—3 ir 6—9 P.M.
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118

Gąnal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St.

Tel. Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampa* 81 tat 
Telefonas Yard* 1118

Baigus) 
4kuitri- 

ob koleg*
; U g • 

praktika- 
usl Pem» 
silvanŲn* 
hospltall

Pasek 
ningal pu 

tarnauja

iymo Du* 
ia rodą vi

?ob« ir 
nkluoR* 
italuose 
terim*
merginom*.

U*
M

m«
ii

X^OR.KERZMAN^W
Gerai lietuviams iinomaa per II 

metų kaipo patyręs gydytojau ctd- 
rurgas ir akuieris.

Gydo aitrai* ir chroniikaa ligas, 
▼yru, moterų ir vaiką pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas Ir Išbara tori jai 1828 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

: CanalDienomis: Canal 
R110 arba 857

Nakt. Drexal 959
Boulevard 4180

8818 So. ■alated St
Val.» 9—10 A. M. ir 8—9 vai. rak.

Telefonai

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisą*
4729 So. Ashland Ave^ 2 luboa 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriiki), Vyrilkų ir 
Vaik< ligų

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

?rte iki 1 vai. po piet.
elefonas Drezel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Alraierkh
3113 S.Halsted st
Tel. Blvd. 8188

15 metų pa 
prak 
turie 

Pasek 
patarnau 

ju prie gimdyme 
Kiekviename at 
4tikim« 

£patikką 
įėjimą, 
patarimui 
to rimą ir
noms veltui

teiki* 
crižiu 
-Joodv 

mo 
margi

0432Tel. Pult man

A.SHUSHO 
AKUSERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
p e Stingai prižiu 
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldienius.

Dr. Mauta Kalio
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI*

4681 So. Ashland Avė
Tel.: Yard* 994

Ofiso val.i 8 iki 10 ▼. ryto, 1 Iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedildianialB nu® 18 
iki 1 vai. po pietą
.............   , ........................ . —<

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicaga 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet 
7—8 rak. Nedėliomis 10—12 ditną 
Res 1189 Indenendenct Blvd Chicag»

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
I)r. A. K. BLUMENTHAL 

Optometriat
Tel. BOU levard 6487 

4649 S. Ashland Ava 
Kampas 47-toa r*t. 

2-ro* lubo*.
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Metams_____ $8.00
Pusei metų__ 4.50
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Orderiu, kartu au užsakymu.

Anglai remia 
franeuzų žygius

ja pati prisidėjusi prie savo Senatorius Ransdell reikalauja 
draugų žudymo! 1

juodinti partiją, kurios at
stovas yra gerb. K. Bielinis:

“Lietuvos socialdemo
kratai tai tokia jau socia
lizmo išdavikų partija, ko
kia yra Lenkijoj razbai- 
ninkų pilsudskininkų par
tija, kokia yra Vokietijoj 
kraugerių Noskių, šeid- 
emanų ir Ebertų partija, 
kokia yra Austrijos socia
listų partija, ant ‘okšeno’ 
pardavusi Austriją Fran
ci jos ir Anglijos plutokra- 
tams. Lietuvos Socialde
mokratų Partija yra dale
lė to tarptautinio geltono
jo socializmo, kuris karo 
metu staugė u? ‘tėvynę’, o

I kada prasidėjo revoliuci
nis judėjimas, tai šokosi 
gintų kapitalistų intere
sų...”
Kiekvienam žmogui, kuris 

turi bent šiokios tokios nuo
vokos apie paskutinio de
šimtmečio socialistinį judė
jimą, yra aišku, kad lapelio 
autoriai be jokios gėdos 
kraipo- visiems žinomus fak
tus. Visi, pav. žino, kad len
kų Pilsudskis seniai pebėra 
socialistas. . Visįems taip 
pat yra žinoma, kad Vokie
tijos daugumiecių socialde
mokratų partijos politikai

Nors Anglijos valdžia ne-Ikaro metu ir Noskės režimo 
pritarė Poincarės sumany- laiku nepritarė nei Austri- 
mui ginkluota jiega užimti; jos*socialistai, nei Lietuvos 
Vokietijos pramonės centrą 
Ruhr srityje, bet ji nieko ne
darė, kad sulaikius francu- 
zus nuo to žingsnio. Ji ne
kėlė protesto ir atsisakė pa
remti Vokietijos protestus.

Kai franeuzų militarinė 
vyriausybė norėjo suimti 
vieną vokiečių valdininką 
toje srityje, kurią kontro
liuoja anglai, tai šie pasi
priešino, bet iš Londono tuo- 
jaus atėjo įsakymas okupa
cinės anglų kariuomenės va
dams netrukdyti franeuzų 
veikimo Pareinės krašte.

Dabar girdėt, kad Anglija 
nutarusi sulaikyt anglies 
pristatymą Vokietijai, ku
rios dirbtuvės kenčia didelį 
vargą, nebegaudamos ang
lies iš Ruhr srities. Kuo
met Francija rengiasi Ruhr 
sritį visiškai atkirsti nuo 
Vokietijos, tai šitoks anglų 
nutarimas gali prispirti Vo
kietiją kapituliuoti francu- 
zams.

Seniau buvo žinių, jog An
glijos valdžia yra padariusi 
tokią sutartį su Franci jos 
valdžia, kad Anglija leis 
franeuzams daryt ką jie no
ri su Vokietija, o franeuzai 
rems Angliją derybose su 
turkais. Ir išrodo, kad tie
dvi valdžios dabar ir elgiasi 
taip, kaip susitarusios.

lupi pasiputusi katė arba ka
tinas; čia pradundės tramva
jus, praparps orlaivis pilnas 
šių keistų sutvėrimų.

Man besidairant, ponas Nar- 
Nar mandagiai pakele cilinde- 
rį ir pasiūlė sėsti į čia-pat lau
kusį automobilį.

Pakely mano palydovas su
pažindino mane šiek tiek su 
šalies tvarka, Šalį valdo parti
ja Krimokratas, kuri skiria vy
riausias ministernių galvas t. 
y. ministrus. Ministrais skiria
mi patinku Krimokratui'^apsu- 
kresni katinai. Papasakojo ir 
apie savo priešus ir draugus.
,—Šaly pavyzdingiausia tvar

ka, — tikrino mane Nar-Nar. 
— Valdininkai su kurni ir dū
šia atsidavę kraštui. Eiliniai 
katinai valdžia ir tvarka labai 
patenkinti.

— Beje, tamsta, — staiga ta
rę mano palydovas, — ar jus 
ten ant žemės neišgalvojote 

budo, kaip vienu akymirksniu 
užkišti keturis milionus akių 
ir keturis milionus ausų?

Nustebau ir nežinojau kų at
sakyti. Tuo tarpu automobilis 
sustojo. Įėjome į rumus. Ap
žiūrėjome daug apartamentų 
apartamentėlių, skyrių skyre
lių. Prieš pačio, aukščiausio mi
nistro kabinetų teko palaukti*

—'Kiek čia garbingų katinų 
šituose apartamentuose? sėdė
jo! — su pasididžiavimu tarė 
katinas Nar-Nar. — Andai pa
čiu aukščiausiu buvo vienas 
gudriausių Krimokrato parti
jos sūnų. Kokis pasišventimas 
visuomenei! Kokis retas pror 
tas ir negirdėtas darbingumas! 
Išrodė, kad iis visas, jo kūnas, 
jo dūšia, net jo frakas, cilin- 
deris tik kitiems tarnauja.

—Kodėl gi jo dabar nėra?— 
klausiau aš.

—Nepatogu...— atsakė Nar- 
Nar.

—Kodėl • gi nepatogu laikyti 
tokį garbingų katinų?

—Butą perdaug neatsargaus. 
Nereikalingos akys ir ausys su
žinojo.

-Kų-gi apie jį galėjo suži
noti? — vis teiravausi aš nus-

—Nepatogu... apvylė mps 
visus.

—Kųgi jis blogo padarė?
—'Žinotum tamsta, musų ša

lis maža, neįvairi. Musų pačios 
mus krimsto krimto: jurų 
mums duokit, kalnų, akmeni
nių uolų; antraip mes uždu
sime iš nuobodumo! Jūsų ga
baliukų vargais negalais pavy
ko surasti. Nusiuntėme į pa
jūrį visas sayo pačias ir džiau
gėmės: da^ar tai jau jos tik
rai nurims. Bet kur čia tau!

balų sumesti. Bet pas mus sa
vi katinai revizuoja; giliai ne
reikia kavoti! Išrodo, kad pa
vyks sausam iš 
ti.

paskirti komisijų, kuri ištirtų

Pažangioji spauda piktinasi 
Amerikos fabrikantų elgesiu. 
Ji sako, kad fabril^antų sklei- 
džiamos žinios apie darbininkų 
trukumų yra nepamatuotos. 
Svarbiausi priežastis, kodėl no
rima gauti imigrantų, yra ta, 
kad Amerikos darbininkai at
sisako dirbti už tokių algų, ku
ri neduoda galimybes bent kiek 
žmoniškiau gyventi.

To pakanka. Kiekvienas darbmįnkų trukumo k,allsnil‘i’ x i nnnnrifl ni'KilllfiS
sveiko proto žmogus turi 
pripažinti, kad gaivalai, ku
rie drįsta šitokiu budu 
šmeižti savo politinius prie
šus, yra ne idėjiniai kovoto
jai, o tiešiog — chuliganai.

LENKŲ-LIETUVIŲ SANTI
MAI IR TAUTŲ LYGA.

Apžvalga
žemes Kurmis

Katinų šaly

kitų

vandsns išlys-

*

apartamentų

Kaip lenkai persekioja lietu
vius neutralinėje zonoje, apie 
tai nėra reikalo rašyti. Tie 
faktai yra gerai žinomi kiek
vienam, kuris tik skaito laik
raščius. Dabar jau net sveti
ma spauda ėmė apie tai kal
bėti. “Tribūne” sausio 22 d. 
įdėjo straipsnį antrašte “Kokį 
autoritetų turi Tautų Lyga?” 
Straipsnis paimtas iš laikraš
čio “Prosveta”. štai kaip ten ra
šoma :

“Tautų Lygos komisija su
kūrė neutralinę zonų tarp 
Lietuvos ir Lenkijos. Tokio 
neutralinio distrikto įsteigi
mas tarp dviejų tautų reiš
kia tai, jog nė viena nė kita 
tauta negali siųsti kareivių į 
tų distriktų. Vienok prakti
koje tik silpnesnioji tauta 
laikosi to patvarkymo, o stip
resnioji ignoruoja jį. Kaip 
tas tik įvyko šiame atvejyje 
sukurtoje ‘neutralinėje’ zo
noje. Lietuvos informacijos 
biuro pranešimu, lenkų ofi- 
cieriai dvejais atvejais atlan
kė neutralinę juostų ir nužu
dė nemažai civilių gyvento
jų: pirmu kartu penkis, o 
antru kartu septynis. Jau po

' socialdemokratai; ir net pa
čioje Vokietijoje daugybe 
socialistų priešinosi tai poli
tikai, ir dėlto tenai ‘ įvyko 
skilimas, kuris tik dabar ta
po likviduotas. Kas gi dėl 
Austrijos “pardavimo ant 
okšeno”, tai > taip pat visi 
“gramotni” žmonės žino, 
kad tą garbingą darbą atli
ko ne'socialdemokratai, bet 
klerikalų partija (kurios va
das, Seipel, yra, ministeris 
pirmininkas),; socialdemo
kratai griežčiausiai prieši
nosi tam klerikalų darbui ir 
delei jo sujudino kelti pro
testus tarptautines darbi
ninkų organizacijas.

Iš šitokių pat begėdiškų 
faktų iškraipymų susideda 
to bolševikiško lapelio turi
nys, todėl neapsimoka dau- 
giaus nei cituoti surašyta- 
sias jame pasakas. Bet da
bar pažvelgsime truputį į jo 
autorių logiką. 

- i

Stengdamiesi išniekinti 
drg. Bielinį ir Lietuvos so
cialdemokratus, jie pasakoja 
apie tai, kaip Biržiška, Ja
nulaitis ir Paknys tarnavę 
buržuazijai ir žudę darbinin
kus. Čia nesvarbu, kad ši
tiems kaltinimams paremti 
nėra lapelyje \paduota nei 
vieno rimto fakto, bet patys 
bolševikiški pleperiai žino, 
kad augščiaus paminėtieji 
asmens visai nėra socialde
mokratų partijos politikos 
vadai ir net nėra tos parti
jos nariai.

Kitas įdomus “argumen
tas”. Socialdemokratams 
prikaišiojama, kad jie “pa
dėję buržuazijai” žudyt Lie
tuvos darbininkus; o tuo 
tarpu yra žinoma, kad Lie
tuvos socialdemokratai ne 
tiktai kovojo prieš tuos dar
bininkų žudymus, bet ir pa* 
tys< socialdemokratai yra 
baisiai nukentėję nuo “buo
žių” teroro (pav. Valiuko ir 
Smalsčio sušaudymas). La
pelio autoriai nesidrovi eiti

Tas bolševikiškas * lapelis taip toli, jogei tvirtina, jo-,
> gei socialdemokratų parti- kų, kurių labiausia

rėjo ištirti visų dalykų ir nu
bausti prasikaltėlius oflicie- 
rius. Tatai butų užkirtę ke
lių kitam oficieriui nužudyti 
septynius beginklius gyven
tojus. Bet Lyga nič nieko 
nedarė.

“Girdėdami apie tokius į- 
vykius, mes statome klausi
mų: kuriems tikslams ta 
tautų Lyga buvo sukurta? 
Ar tik tam, kad ramiai žiu
rėjus, kaip stipresnės tautos 
kareiviai žudo beginklius gy
ventojus tokioje teritorijoje, 
kur tie kareiviai neturi jo
kios teisės būti?

“Jeigu pirma ir buvo žmo
nių, kurie pasitikėjo Tautų 
Lyga, tai aukščiau privestieji 
įvykiai pilnai išgydys 
nuo optimizmo.”

juos

IMIGRACIJOS KLAUSIMAS 
SENATE.

Reed yra įnešęs 
kad dabartinė 

padidinta sekamu

Nei sąžines, 
nei gėdos.

Amerikos lietuvių koloni
jose yra platinamas bolševi
kų lapelis, išleistas dėl drg. 
K. Bielinio atvažiavimo. Su 
tais elementais mes jau se
niai nevedame? jokįų polemi
kų, kadangi yra patirta, jo- 
gei jie nesilaiko nei tiesos, 
nei logikos, nei paprasčiau
sio padorumo; ir apie šitą 
jų “literatūros kurinį” mes 
padarysime keletą pastabų 
ne tam, kad užvedus su jais 
ginčus, o tiktai tam, kad pa
rodžius dar kartą nesvietiš
ką jų dvasinį išgverimą.

mėgina šitokiais žodžiais ap-

Kiek laiko atgal Senatas pa
skyrė speciali n į komitetų imi
gracijos klausimo tyrimui, nes 
;o reikalavo Amerikos pramo
nininkai.

Senatorius 
sumanymų, 
tvota butų
judu: iš kiekvienos šalies įsi
leisti 5% to skaičiaus žmo
nių, kurie jau buvo atvykę iš 
tos šalies Amerikon iki 1890 
m. Dabartiniu įstatymu tėra 
įleidžiama tik 3%. Veinok, 

dabartiniam įstatymui yra 
naudojama 1910 m. cenzas, o 
Reed siūlo 1890 m. cenzų. Jo 
•manymu, imigrantų bus įlei
džiama daugiau negu dabar. 
Priegtam ir imigrantų rųšis 
busianti geresnė, nes kvota 
šiaurių šalims padidėsianti, o 
pietų šalims sumažėsianti. Gi 
Amerikai kaip lik ir esu la
biau pageidaujami šiaurinių 
tautų žmonės -— norvegai, šve
dai, olandai, finai, etc.

Komitetui yra 
daugiau sumanymų? 
rius Gelt nori, kad Amerikos 
darbdaviams butų leista įsi-

įteikta ir
' Senato-

Tuo keliu, girdi, Amerika galė
sianti gauti tos rųšies darbiuin- 

t rūksta.

_____ / »
— Prašau, — tariau aš, 

girdęs nė tai beldimų, nė 
krapštymų į duris.

Prasivėrė durys, ir į kamba
rį įėjo kaž koks nuostabus su
tvėrimas. Snukutis ir ūsai kaip 
tikro katino, bet ne katinas, 
nes nepaprastai didelio ūgio; 
kūno įžiūrėti negalimą, nes šis 
keistas sutvėrimas pasipuošęs 
elegantišku fraku, dryžomis 
kelnaitėmis ir aukštu cilinde- 
riu. Tikras angliškas džentel
menas! Aš jau apsidairiau laz
dos, katinų varyti lauk, bet tuo 
tarpu šis pakėlė calinderį ir 
mandagiai' tarė:

* —•Skaitau save nepaprastai 
laimingu pirmasis pasveikin
ti savo šalies ir visos planetos 
vardu laimingai atvykusį iš to
limų erdvių svetį.

—Kur aš pakliuvau? —mųs- 
čiau aš nustebęs. Apsidauriau. 
Kambarys, kuriame aš buvau 
išrodė nepaprastai keistai: kaž 
kokio niekuomet neregėto sti
liaus mebliai; sienos išpuoštos 
paveikslais, kur nutepliotas 
katinų grupės, imtynės ir tt.

—Man taip pat malonu su 
tamsta susipažinti, — pradė
jau aš nemirusiai, — bet pasa- 
kyk»gi, gerbiamasis, kur aš pa
kliuvau?

—Tamsta, gerbiamasis sver 
ty, —■ atsakė keistas katinas,— 
vakar atvykai nesenai tamstų 
mokytų inžinierių - išgalvotu 
orlaiviu ant Marso planetos ir 
nutapei* Lietuvos šaly.

—Bet...— nerimavau aš,— 
su kuo aš turiu garbes kalbė
ti?

—Esu daktaras Narnar, 
atsakė šis skubiai, — šios ša
lies užsienių reikalų ministe
rijos valdininkas ypatingiems 
reikalams.

—Žemės Kurmis, — atsire- 
comcndavau aš, — bet.. . ar 
aš negalėčiau su kuriuo nors 
jusy šalies žmogum pasilkal-

1S- 
tai

—Su žmogum pasikalbėti?—, 
nusišypsojęs tarė kalinas. — 
Jie pas inius visai kalbėli ąe- 
moka, miškuose pliki bėgioja. 
Nes esame šios planetos pro
tingiausi sutvėriimai. Aš gir
dėjau, kad musų broliai ant 
Žemės labai nekultūringi. Jie 
ligi šiai dienai tebeužsiima ne
garbingu pelių gaudymo spor
tu. Tiesa, ir musų protėviai 
varę tų patį amatų, bet jau 
tūkstančių tūkstančiai metų, 
taip mes aplenkėme visus šio 
planetos sutvėrimus. Be pa
sididžiavimo galiu pasakyti, 
kad me^ nei kiek neatsilieka- 
mc nuo net kurios kitos pla
netos aukščiausių individumų 
tullturos.

—Kadangi tamsia, — tęsė 
toliau katinas Nar-Nar, — po 
sunkios keliones, turbut, kiek 
pasilsėjote, rasi, neatsisaikysi- 
te pasidairyti po musų sostinę. 
Kaip aš iš tikrų šaltinių paty
riau, vakare ruošiama gerbia
ma svetį pagerbti iškilminga 
vakariene. ®i«uios laikų gal ge- 
ęa butų sunaudoti musų sos
tinės įstaigoms apžiūrėti.

—Mielu noru priimu tams
tos pasiūlymų, 
nudžiugęs.

Išėjome laukan. Viskas ma
ne stebino šioj nepaprastoj ša
ly. Kur pasižiūrėsi, vis katinai, 
katinai ir kalimd. čia praš
vilps pro šalfautomobilius, kur

atsakiau aš

—Mat...— painiojosi Nar- 
Nar, — kiekvienas katinas no
ri gyventi... Reikia ir apie 
senatvę pagalvoti... Tai šis 
garbingas katinas truputį pa
sipelnė valstybės pyragais. Pri- 
pakuos, būdavo, brangių pre
kių vagonus, apkalstys nelie
čia molinis valstybės antspaudo- 
mis ir stumia į rylų šalelę. Iš^ 
ten vagonai, žinoma, ne tušti 
grįždavo:’ būdavo juose ir gel
tonojo aukselio, ir baltojo si- 
dabrelio, ir pilkų kailelių. Bet 
jis nešykštus buvo: nesigailė
jo jis ne mums skanių trupi
nėlių; neužmiršdavo nė pačio 
dildės krimokrato!

—Kur gi jus guliau tų gar
bingų j į katinų padėjote? — 
klausiau aš.

—Dąug kraujo jis mums pa
gadino, — sunkiai atsiduso 
Nar-Nar. — Vis neatsargu
mas kaltas! Sužinojo, kam ne
reikia žinoti. Murmėti pradėjo. 
Krimokrato galvos tris dienas 
ir tris naktis akių nesumerkę, 
kaip įgelti bėgiojo po sostinę. 
Buvo užėjęs toks kritingas mo
mentas, kad kitos išeities nėra, 
kaip anam garbingam kati
nui numirti. Buvo ir liga su
rasta: visam pasauliui buvo 
pranešta, kad jis neišgydomai 
susiyįb smagenų uždegimu.

—Bet vis delt° nemirė? — 
klausiau aš.

—Nemirė, — atsakė Nar- 
Nar, — nes nebuvo prasmės 
mirti: į daugelį plyšių kyšte
lėjo savo nosį nereikalingos 
akys ir ausys. Paaiškėjo, kad 
jo mirtis nebus Krjmokratui 
išganymas.

—Tuoiinet jis išgijo?
—Kuomęl* nėra prasmės mir

ti, reikia gyti, —’ atsakė Nar-ti, reikia gyti,
Nar. ,

—-Kunigi pagaliau loji istori
ja' pasibaigė?

Išrodo nepaprastai. Anas gar
bingas katinas buvo išstumtas 
už sienų, kur jis kelis menesius 
išsijuosęs dirbo, kad galus į

Ėjome 
žiūrėti. Aplankome kelis juos. 
Viename tuščiame kambary p. 
Nar-Nar sustojo, kad plačiau 
man paaiškinti apie apžiūrėtų 
įstaigų.

—Šios įstaigos uždavinys — 
sakė jis — garsinti už^ieniuo 
se musų mažai pažįstamų ša
lį. Jos vardas ‘Teta.” Jei, pa
vyzdžiui, kuris ministras va
žiuoja j pajūrį kumpių pasi- 
kepinti, “Teta” garsiai visiems 
praneša: toks ir toks minist
ras nuvyko Palangėn svarbiais 
valstybės reikalais. Jei Ifhks- 

•mo skystimėlio prisisiurbę auk
šti valdininkai užvažiuoja ant 
stulpo ič ima į jį šaudyti, ma
nydami, kad jiems priešas pa
stojo kelių, “Teta” visam pa
sauliui skelbia: “Nelabojo prie
šo agentai pastojo kedių musų 
aukštiems valdininkams, norė
dami juos suhaikinti, bet su
tikę narsiųjų pasipriešinimų, 
priversti buvo pasitraukti.”

—Taip svarbi ši įstaiga, — 
tęsė toliau kvapų atgavęs Nar- 
Nar, — ir kokių garbingų ka
tinų ji yra praleidusi! Andai 
jos viršininku buvo iš svetur 
atskridęs jaunikaitis Dauža- 
Padauža. Kokis retas protas! 
Atrodė, kad už mus jis gali pa
dėti ne vienų, bet visų dešimtį 
galvų.

—Kodėl gi dabar jo čia nė
ra? — klausiau aš.

—Nepatogu...—- atsakė Nar- 
Nar. — Vėl nereikalingos akys 
ir ausys viskų sugadino. Su
žinojo, kad Dauža-Padauža su 
lygiu pasišventimu tarnavo ne 
tik mums, bet ir , raudonkel- 
niams.

—Kitais žodžiais tariant, jis 
šnipinėjo pirmam jūsų mirti
no priešininko draugui, — ste
bėjausi aš.

—Ne... painiojosi Nar-
Nar, — aš nenorėčiau būti toks 
griežtus. Taip sau... katinas 
toks silpnas... gyventi reįjĮcia, 
lodei ir neiškęsdavo neparne- 
šęs vienų, antrų paslaptį rau- 
donkelniams.

—Na, ir kur gi jus padėjo
te? kerėte? — paklausiau aš.

—Anaiptol! — atsakė Nar- 
Nar.

—Ištrėmėte?
t —'Prietarai! Su savais mes 
taip nesielgiame. Mes jam ki
tų geresnę vietų suradome. Da
bar jis imusų jaunuolius švie
čia.

—Svetimos valstybes agentui 
ir tokių vielų! — stebėjausi aš.

Katinas suraukė kaktų. Lyg 
mano žodžių nenugirdęs, jis 
priėjo arčiau prie manęs ir 
ėmė į ausį kuždėti:

—Ir žinai, tamsta, kaip artis
tiškai visa tas buvo atlikta! 
Gudrus musų diplomatai! Die
nų ponas Dauža-Padauža sėdė
jo čia; vakare iškibninga va
karienė; rytų jau jis kitur. Ne 
lapė nespėja kiauklelti! O mu
sų eilinių katinų didžiuma ir 
ligi šiai dienai apie tai nič nie
ko nežino. Kas gi jiems paga
lios galvoj? Ar čia jų reikalas?

< -* ♦ •• j*
Apžiūrėję visus šios ministe- 

rinės apartamentus, vykome 
toliau. Automobilis sustojo ties 
didele ir gražia trioba. Nar- 
Nar paaiškino man, kad tai£ 
esantis šabi) šabas karštų nuo 
priešų ginti.

Įėjome į vidų. Gavome kiek 
palaukti, nes vyriausias Sabi
nas pasirodę užimtas.

—O žinai, tamsta, — vėl 
kreipėsi į mane katinas Nar- 
Nar, — kaip moka kartais ap
vilti net garbingi katinai.

—Kų-gi tamsta turi omeny? 
— teiravausi aš.

—Taigi prieš porų mėnesių 
mes turėjome kitų Sabinų, var
du Škič-Katinas. Koks puikus 
katinas! Koks pasišventimas 
kitų labui!

.—Kodėl gi jo ilgiau nelaikė
te?

vo balsų: “koks smagumėlis! 
Koks švelnus juros vandine
lis!” Antrų dienų jau išgirdo
me: “Nei šis, nei tas toji jura; 
vienas nubodumas, daugiau 
nieko!” Trečių dienų su kumš
timis smarkesnės puolė ant 
aukštų valdininkų ir šaukė: 
“Duokite mums kalnų! Neduo
site, tai mes visos jus apleisi
me ir išvažiuosime!”

—Na, ir radote joms kalnų?
— klausiau aš. y

—Taigi palauk tamsta. To
kiu nelemtuoju laiku po sos
tinę pasklido sensacinė žinia: 
Škič-Katinas už daug milionų 
pripirko kalnų patrankoms 
sprogstančių bulvių priešus ga- 

’labinti? Visi nepaprastai nu
džiugo. Reiškia, mes ligi šiol 
nepažinome musų krašto; pas 
mus yra ir kalnų ir sniego ir 
ledų. Kai kurie apytikriai iš
skaičiavo, kad aukščiausias 
kalnas turi; turėti apie 6 kilo
metrus aukščio. Buvo paskelb
ta visuotina topografų ir mati
ninkų mobilizacija 
matuoti.

—jj<a, ir kas gi
— įdomavausi aš.

—Paaiškėjo, kad
nio šauktis... Aukščiausias kal
nas teturėjo tik 
centimetrus 
aukščio.
• —-Tai kam gi
čięs bulvės kalnų patrankoms?

—Milionai kalti...— lėtai 
atsake Nar-Nar. Užslėpti, ne
buvo galima. Reikėjo teisti. 
Švič-Katinas gavo rudinę pa
keisti. Jonelis keturiems me
tams tūpė.

—Beje, — staiga kreipėsi j 
mane katinas Nar-Nar, per- . 
mainęs tonų, — ar jus ten ant 
žemės neišgalvojote budo, kaip 
užkimšti keturis milionus akiu c 

ir- keturis milionus ausų? Kad 
ne jos, tai musų šalis butų lai
mingiausia visame pasauly.

Nieko jam neatsakiau, bet 
širdy pamaniau: “Ar ne daug 
protingiau butų ne milionus 
akių ir ausų kamšioti, bet į 
jūsų širšynų su gera lazda įsi
sukti !”

kalnams

paaiškėjo?

reikia teis-

ir
253 metrus 35
3 milimetrus

tos sprogstan-

* ** ♦
—Girdi* ar girdi! kelkis! žiu- 

rėžk, jau saulė pro langų švie
čia, o tu vis dar drybsai!

Praplėšiau akis. Ištikrųjų 
jau butą 11-os valandos dienos.

PANAIKINS SKERDYKLŲ 
SMARVĘ.

Netolimoj ateity skerdyklų 
smarvė patapsianti praeities 
dalyku; ji užsiliksianli tik žmo
nių atminty. Taip pranešė vir
šininkai Armouro skerdyklų 
kompanijos. Pasak tų virši
ninkų, kreditas toj linkmėj 
priklausųs ponui M. D. Hardin- 
gui, Armouro kompanijos su
perintendentui. Jisai susekęs 
priemones smarvės pašalinio 
mui. Atsiekimui to tikslo da
romi planai, kurie busiu už
baigti apie vasario 1 dienų.

Daug nekalbėjo.

—'Girdėjau, kad tuodu ne
atskiriamu draugu Striukis ir 
Bukis galų gale gerokai susi-

—Nugi. Striukis mat pava
dino B ūkį melagiu.

—O kų Bukis į tai atsukc-
—Nieko. Tik kai Striukį pa

leido, lai paklausė: “O kų, ar 
dabar pakaks ?”
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Anglai remia 
franeuzų žygius,

Nors Anglijos valdžia ne
pritarė Poincarės sumany
mui ginkluota jiega užimti 
Vokietijos pramonės centrą 
Ruhr srityje, bet ji nieko ne
darė, kad sulaikius francu- 
zus nuo to žingsnio. Ji ne
kėlė protesto ir atsisakė pa
remti Vokietijos protestus.

Kai franeuzu militarinė 
vyriausybė noVėjo suimti 
vieną vokiečių \ valdininką 
toje srityje, kurią kontro
liuoja anglai, tai šie pasi
priešino, bet iš Londono tuo- 
jaus atėjo įsakymas okupa
cinės anglų kariuomenės va
dams netrukdyti franeuzų 
veikimo Pareinės krašte.

Dabar girdėt, kad Anglija 
nutarusi sulaikyt anglies 
pristatymą Vokietijai, ku
rios dirbtuvės kenčia didelį 
vargą, nebegaudamos ang
lies iš Ruhr srities. Kuo
met Francija rengiasi Ruhr 
sritį visiškai atkirsti nuo 
Vokietijos, tai šitoks angly 
nutarimas gali prispirti Vo
kietiją kapituliuoti francu- 
zams.

Seniau buvo žinių, jog An
glijos valdžia yra padariusi 
tokią sutartį su Franci jos 
valdžia, kad Anglija leis 
franeuzams daryt ką jie no
ri su Vokietija, o franeuzai 
rems Angliją derybose su 
turkais. Ir išrodo, kad tie
dvi valdžios dabar ir elgiasi 
taip, kaip susitarusios.

Nei sąžinės, - 
nei gėdos. ,

Amerikos lietuvių koloni
jose yra platinamas bolševi
kų lapelis, išleistas dėl drg. 
K. Bielinio atvažiavimo. Su 
tais elementais mes jau se
niai nevedame jokįų polemi
kų, kadangi yra patirta, jo- 
gei jie nesilaiko nei tiesos, 
nei logikos, nei papraščiau- 
sio padorumo; ir apie šitą 
jų “literatūros kurinį” mes 
padarysime keletą pastabų 
ne tam, kad užvedus su jais 
ginčus, o tiktai tam, kad pa
rodžius dar kartą nesvietiš
ką jų dvasinį išgverimą.

Tas bolševikiškas lapelis 
piėgina šitokiais žodžiais ap

juodinti partiją, kurios at
stovas yra gerb. K. Bielinis:

“Lietuvos socialdemo
kratai tai tokia jau socia
lizmo išdavikų partija, ko
kia yra Lenkijoj razbai- 
ninkų pilsudskininkų par
tija, kokia yra Vokietijoj 
kraugerių Noskių, Šeid- 
emanų ir Ebertų partija, 
kokia yra Austrijos socia
listų partija, ant ‘okšeno’ 
pardavusi Austriją Fran
ci jos ir Anglijos plutokra- 
tams. Lietuvos Socialde
mokratų Partija yra dale-
ie to tarptautinio geltono
jo socializmo, kuris karo 
metu staugė u? ‘tėvynę’, o 
kada prasidėjo revoliuci
nis judėjimas, tai šokosi 
gintų kapitalistų intere
sų..?
Kiekvienam žmogui, kuris 

turi bent šiokios tokios nuo
vokos apie paskutinio de
šimtmečio socialistinį judė
jimą, yra aišku, kad lapelio 
autoriai be jokios gėdos 
kraipo'visiems žinomus fak
tus. Visi, pav. žino, kad len
kų Pilsudskis seniai ^nebėra 
socialistas. . Visjems taip 
pat yra žinoma, kad Vokie
tijos daugumiecių socialde
mokratų partijos politikai 
<aro metu ir Noskės režimo 
aiku nepritarė nei Austri

jos* socialistai, nei Lietuvos 
socialdemokratai; ir net pa
čioje Vokietijoje daugybė 
socialistų priešinosi tai poli
tikai, ir dėlto tenai įvyko 
skilimas, kuris tik dabar ta
po likviduotas. Kas gi dėl 
Austrijos “pardavimo ant 
okšeno”, tai - taip pat visi 
“gramotni” žmonės žino, 
kad tą garbingą darbą atli
ko ne’ socialdemokratai, bet 
klerikalų partija (kurios va
das, Seipel, yra- ministeris 
pirmininkas),; socialdemo
kratai griežčiausiai prieši
nosi tam klerikalų darbui ir 
dvi e i jo sujudino kelti pro
testus tarptautines darbi
ninkų organizacijas.

Iš šitokių pat begėdiškų 
faktų iškraipymų susideda 
to bolševikiško lapelio turi
nys, todėl neapsimoka dau
ginus nei cituoti surašytą
sias jame pasakas. Bet da
bar pažvelgsime truputį į jo 
autorių logiką.

Stengdamiesi išniekiMi 
drg. Bielinį ir Lietuvos so
cialdemokratus, jie pasakoja 
apie tai, kaip Biržiška, Ja
nulaitis ir Paknys tarnavę 
buržuazijai ir žudę darbinin
kus. Čia nesvarbu, kad ši
tiems kaltinimams paremti 
nėra lapelyje paduota nei 
vieno rimto fakto, bet patys 
bolševikiški pleperiai žino, 
kad augščiaus paminėtieji 

,asmens visai nėra socialde
mokratų partijos politikos 
vadai ir net nėra tos parti
jos nariai.

Kitas įdomus “argumen
tas”. Socialdemokratams 
prikaišiojama, kad jie “pa
dėję buržuazijai” žudyt Lie
tuvos darbininkus; o tuo 
tarpu yra žinoma, kad Lie
tuvos socialdemokratai ne 
tiktai kovojo prieš tuos dar
bininkų žudymus, bet ir pa- 
tysf socialdemokratai ■ yra 
baisiai nukentėję nuo “buo
žių” teroro (pav. Valiuko ir 
Smalsčio sušaudymas). La
pelio autoriai nesidrovi eiti 
taip toli, jogei tvirtina, jo- 
gei socialdemokratų parti-

ja pati prisidėjusi prie savo 
draugų žudymo!

To pakanka. Kiekvienas 
sveiko proto ^žmogus turi 
pripažinti, kad gaivalai, ku
rie drįstg šitokiu budu 
šmeižti savo politinius pbie' 
šus, yra ne idėjiniai kovoto
jai, o tiešiog — chuliganai.

LENKŲ-LIETUVIŲ SANTI
MAI IR TAUTŲ LYGA.

Kaip lenkai persekioja lietu
vius neutralinėje zonoje, apie 
tai nėra reikalo rašyti. Tie 
faktai yra gerai žinomi kiek
vienam, kuris tik skaito laik
raščius. Dabar jau net sveti
ma spauda ėmė apie tai kal
bėti. “Tribūne” sausio 22 d» 
įdėjo straipsnį antrašte “Kokį 
autoritetą turi Tautų ILyga?” 
Straipsnis paimtas iš laikraš
čio “Prosveta”. Štai kaip ten ra
šoma :

“Tautų Lygos komisija su
kūrė neutralinę zoną tarp
Lietuvos ir Lenkijos. Tokio 
neutraliom distrikto įsteigi
mas tarp dviejų tautų reiš
kia tai, jog nė viena nė kita 

, tauta negali siųsti kareivių į 
tą distriktą. Vienok prakti
koje tik silpnesnioji tauta 
laikosi to patvarkymo, o stip
resnioji ignoruoja jį. Kaip 
tas tik įvyko šiame atvejyje 
sukurtoje ‘neutralinėje’ zo
noje. Lietuvos informacijos 
biuro pranešimu, lenkų ofi- 
cieriai dvejais atvejais atlan
kė neutralinę juostą ir nužu
dė nemažai ’ civilių gyvento
jų: pirmu kartu penkis, o 
antru kartu septynis. Jau po 
pirmo įvykio Tautų Lyga tu
rėjo ištirti visą dalyką ir nu
bausti prasikaltėlius oflicie- 
rius. Tatai butų užkirtę ke
lią k i tą m oficieriui nužudyti 
septynios beginklius gyven
tojus. - Bet Lyga nič nieko 
nedarė.

“Girdėdami apie tokius į- 
vykius, mes statome klausi
mą: kuriems tikslams ta 

‘tautų Lyga buvo sukurta? 
Ar tik tam, kad ramiai žiu
rėjus, kaip stipresnės tautos 
kareiviai žudo beginklius gy
ventojus tokioje teritorijoje, 
kur tie kareiviai neturi jo
kios teisės būti?

“Jeigu pirma ir buvo žmo
nių, kurie pasitikėjo^ Tautų 
Lyga, tai aukščiau pravestieji" 
įvykiai pilnai išgydys juos 
nuo optimizmo.”

IMIGRACIJOS KLAUSIMAS 
SENATE.

Kiek laiko atgal Senatas pa
skyrė specialinį komitetą imi
gracijos klapsimo tyrimui, nes 
;o reikalavo Amerikos pramo
nininkai.

Senatorius Reed yra įnešęs 
sumanymą, kad dabartinė 
kvota butų padidinta sekamu 
judu: iš kiekvienos šalies įsi
leisti 5% to skaičiaus žmo
nių, kurie jau buvo atvykę iš 
tos šalies Amerikon iki 1890 
m. Dabartiniu įstatymu tėra 
įleidžiama tik 3%. Veinok, 

dabartiniam įstatymui yra 
naudojama 1910 m. cenzas, o 
Reed siulo^lSOO m. cenzą. Jo 
manymu, imigrantų bus įlei
džiama daugiau" negu dabar. 
Priegtani ir imigrantų ryšis 
busianti geresnė, nes kvota 
šiaurių šalims padidėsianti, o 
pietų šalims sumažėsianti. Gi 
Amerikai kaip lik ir esą la
biau pageidaujami šiaurinių 
tautų žmonės — norvegai, šve
dai, olandai, finai, etc.

Komitetui yra įteikta ir 
daugiau sumanymų. Senato
rius Colt nori, kad Amerikos 
darbdaviams butų leista įsi
vežti kontraktuotų darbininkų. 
Tuo keliu, girdi, Amerika galė
sianti gauti tos rųšies darbinin
kų, kurių labiausia trūksta. 

Senatorius Ransdell reikalauja 
paskirti komisijų, kuri ištirtų 
dąrbininkų trukumo klausimų.

Pažangioji spauda piktinasi 
^.merikos fabrikantų elgesiu. 
Jr sako, kad fabrikantų sklei
džiamos žinios apie darbininkų 
trukumų yra nepamatuotos. 
Svarbiausi priežastis, kodėl no
rima gauti imigrantų, yra ta, 
kad Amerikos darbininkai at
sisako dirbti už tokių algų, ku
ri neduoda galimybės bent kiek 
žmoniškiau gyventi.

žemės Kurmis

Katinų šaly.
(Feljetonėlis) 

__ /
— Prašau, — tariau aš, iš

girdęs nė tai beldimą, nė tai 
krapštymą į duris.

Prasivėrė durys, ir į kamba
rį įėjo kaž koks nuostabus su
tvėrimas. Snukutis ir ūsai kaip 
tikro katino, bet ne katinas, 
nes k nepaprastai didelio ūgio; 
kūno įžiūrėti negalima, nes šis 
keistas sutvėrimas pasipuošęs 
elegantišku fraku, dryžomis 
kelnaitėmis ir aukštu cilindc- 
riu. Tikras angliškas džentel
menas! Aš jau apsidairiau laz
dos, katiną varyti lauk, bet tuo 
tarpu šis pakėlė 'cilinderį ir 
mandagiai tarė:

* —Skaitau save nepaprastai 
laimingu pirmasis pasveikin
ti savo šalies ir visos planetos 
vardu laimingai atvykusį iš to
limų erdvių svetį.

—Kur aš pakliuvau? —mąs
čiau aš nustebęs. Apsidauriau. 
Kambarys, kuriame aš buvau 
išrodė nepaprastai keistai: kaž 
kokio niekuomet neregėto sti
liaus mebliai; sienos išpuoštos 
paveikslais, įiir nutepliotus 
katinų grupės, imtynės ir tt.

—Man taipApat malonu su 
tamsta susipažjnti, — pradė
jau aš nedrąsiai, — bet pasa- 
kykogi, gerbiamasis, kur aš pa
kliuvau ?

—Tamsta, gerbiamasis sve-, 
ty, —atsakė keistas katinas,— 
vakar atvykai nesenai tamstų 
mokytų inžinierių - išgalvotu 
orlaiviu ant Marso planetos ir 
nutūpei % Lietuvos šaly.

—Bet...— nerimavau aš,— 
su kuo aš turiu garbes kalbė
ti?

—Esu daktaras Namar, — 
atsakė šis skubiai, — Sšios ša
lies Užsienių reikalų m miste
ri j osAvald i n inkas ypatingiems 
reikalams.

—Žemės Kurmis, —- atsire- 
komendavau aš, — bet... ar 
aš negalėčiau su kuriuo nors 
jūsų šalies žmogum pasikal
bėti?

—Su žmogum pasikalbėti ?—s 
nusišypsojęs tarė katinas. — 
Jie pas imus visai kalbėli ne
moka, miškuose pliki bėgioja. 
Nes esame šios planetos pro
tingiausi sutvėrimai. Aš gir
dėjau, kad musų broliai ant 
Žemės labai nekultūringi. Jie 
ligi šiai dienai tebeužsiima ne
garbingu pelių gaudymo spor
tu. Tiesa, ir musų protėviai 
varę tą patį amatą, bet jau 
tūkstančių tūkstančiai metų, 
kaip mes aplenkėme visus šie 
planetos sutvėrimus. Be pa
sididžiavimo galiu pasakyti, 
kad mes nei kiek neatsilieka- 
me nuo bet kurios kitos pla
netos aukščiausių individumų 
kultūros.

—Kadangi tamsia, — tęsė 
toliau katinas Nar-Nar, — po 
sunkios kelionės, turbut, kiek 
pasilsėjote, rasi, neatsisakyki
te pasidairyti po musų sostinę. 
Kaip aš iš tikrų šaltinių paty
riau, vakare ruošiama gerbia
ma svetį pagerbti iškilminga 
vakariene. Bituios laiką gal ge
ra butų sunaudoti musų sos
tinės įstaigoms apžiūrėti.

—Mielu noru priimu tams
tos pasiūlymą, — atsakiau aš 
nudžiugęs.

Išėjome laukan. Viskas ma
ne stebino šioj nepaprastoj ša
ly. Kur pasižiūrėsi, vis katinai, 
katinai ir katinai. čia praš
vilps pro šalį automobilius, kur 

tupi pasiputusi katė arba ka
tinas; čia pradundės tramva
jus, praparps orlaivis pilnas 
šių keistų sutvėrųdų.

Man besidairant, ponas Nar- 
Nar mandagiai pakėlė ^.cilinde- 
rį ir pasiūlė sėsti į čia-jiat lau
kusį automobilį. \

Pakely mano palydovas su
pažindino mane šiek tiek su 
šalies tvarka, Šalį valdo parti
ja Krimokratas, kuri skiria Vy
riausias ministernių galvas t. 
y. ministrus. Ministrais skiria
mi patinką Krimokratui apsu
kresni katinai. Papasak^o ir 
apie savo priešus ir draugus.

Šaly pavyzdingiausia tvar
ka, — tikrino mane Nar-Nar. 
— Valdininkai su kunti ir dū
šia atsidavę kraštui. Eiliniai 
katinai valdžia ir tvarka labai 
patenkinti.

— Beje, tamsta, — staiga ta
rė, mano palydovas, — ar jus 
ten ant žemės ncišgalvojote 

budo, kaip vienu akymirksniu 
užkišti keturis milionus akių 
ir keturis milionus ausų?

Nustebau ir nežinojau ką at
sakyti. Tuo tarpu automobilis 
sustojo. Įėjome į rumus. Ap
žiūrėjome daug apartamentų 
apartamentėlių, skyrių skyre
lių. Prieš pačio, aukščiausio mi
nistro kabinetą teko palaukti*

—'Kiek čia garbingų katinų 
šituose apartamentuose sėdė
jo! — su pasididžiavimu tarė 
katinas Nar-Nar. — Andai pa
čiu aukščiausiu buvo vienas 
gudriausių Krimokrato parti
jos šunų. Kokis pasišventimas 
visuomenei! Kokis retas pror 
tas ir negirdėtas darbingumas! 
Išrodė, kad jis visas, jo kūnas, 
jo dūšia, net jo frakas, cilin- 
deris tik kitiems tarnauja.

—Kodėl gi jo dabar nėra?— 
klausiau aš.

—•Nepatogu...— atsakė Nar- 
Nar.

—Kodėl gi nepatogu laikyti 
tokį garbingą katiną?

—Butą perdaug neatsargaus. 
Nereikalingos akys ir ausys su
žinojo.

—Ką-gi apie jį galėjo suži
noti? — vis teiravausi aš nus
tebęs.

—Mat...— painiojosi Nar- 
Nar, — kiekvienas katinas no
ri gyventi... Reikia ir apie 
senatvę pagalvoti... Tai šis 
garbingas katinas truputį pa
sipelnė valstybės pyragais. Pri
pultuos, būdavo, brangių pre
kių vagonus, aplaistys nelie
čiamomis valstybes antspaudo- 
mis ir stumia į rytų šalelę. Iš 
ten vagonai, žinoma, ne tušti 
grįždavo: būdavo juose ir gel
tonojo aukselio, ir baltojo si- 
dabrelio, ir pilkų kailelių. Bet 
jis nešykštus buvo: nesigailė
jo jis nė mums skanių trupi
nėlių; neužmiršdavo nė pačio 
di'ędės krimokrato!

—Kur gi jus galiau tą gar
bingąjį katiną padėjote? — 
klausiau aš.

—Dąug kraujo jis mums pa
gadino, — sunkiai atsiduso 
Nar-Nar. — Vis neatsargu
mas kaltas! Sužinojo, kam ne
reikia žinoti. Murmėti pradėjo. 
Krimokrato galvos tris dienas 
ir tris naktis akių nesumerkę, 
kaip įgelti bėgiojo po sostinę. 
Buvo užėjęs toks Skritingas mo
mentas, kad kitos išeities nėra, 
kaip anam garbingam kati
nui numirti. Buvo ir liga su
rasta: visam pasauliui buvo 
pranešta, kad jis neišgydomai 
susirgb smagenų uždegimu.

Bet vis $elto nemirė? — 
klausiau aš.

—(Nemirė, — atsakė Nar- 
Nar, — nes nebuvo prasmes 
mirti: į daugelį plyšių kyšte
lėjo savo nosį nereikalingos 
akys ir ausys. Paaiškėjo, kad 
jo mirtis nebus Krimokratui 
išganymas.

—Tuomet jis išgijo?
—Kuomet nėra prasmės mir

ti, reikia gyti, —‘ atsakė Nar- 
Nar.

- Kuo-gi pagaliau loji istori
ja* pasibaigė?

Išrodo nepaprastai. Ąnas gar
bingas katinas buvo išstumtas 
už sienų, kur jis kelis mėnesius 
išsijuosęs dirbo, kad galus į 

balą sumesti/ Bet pas mus sa
vi katinai revizuoja; giliai ne
reikia kavoti! Išrodo, kad pa
vyks sausam iš vandsnš išlys
ti.

r * * *
Ėjome kitų apartamentų 

žiūrėti. Aplankėme kelis juos. 
Viename tuščiame kambary p. 
Nar-Nar sustojo, kad plačiau 
man paaiškinti apie apžiūrėtą 
įstaigą.

—Šios įstaigos uždavinys — 
sakė jis — garsinti užsieniuo 
sc musų mažai pažįstamą ša
lį. Jos vardas “Teta.” Jei, pa
vyzdžiui, kuris ministras va
žiuoja į pajūrį kumpių pasi- 
kepinti, “Teta” garsiai visiems 
praneša: toks ir toks minist
ras nuvyko Palangėn svarbiais 
valstybės reikalais. Jei links
mo skystimėlio prisisiurbę auk-' 
šti valdininkai užvažiuoja ant 
stulpo ir ima į jį šaudyti, ma
nydami, kad jiems priešas pa
stojo kelią, “Teta” vi£am pa
sauliui skelbia: “Nelabojo prie
šo agentai pastojo kelią musų 
aukštiems valdininkams, norė
dami juos sunaikinti, liet su
tikę narsųjų pasipriešinimą, 
priversti buvo pasitraukti.”

—Taip svarbi ši įstaiga, — 
tęsė toliau kvapą atgavęs Nar- 
Nar, — ir kokių garbingų ka
tinų ji yra praleidusi! Andai 
jos viršininku buvo iš svetur 
atskridęs jaunikaitis Dauža- 
Padauža. Kokis retas protas! 
Atrodė, kad už mus jis gali pą- 
dėti ne vieną, bet visą dešimtį 
galvų.

—Kodėl gi dabar jo čia nė
ra? — klausiau aš.

—Nepatogu...— atsakė Nar- 
Nar. — Vėl nereikalingos akys 
ir ausys viską sugadino. Su
žinojo, kad Dauža-Padauža su 
lygiu pasišventimu tarnavo ne 
tik mums, bet ir , raudonkel- 
niams.

—Kitais žodžiais tariant, jis 
šnipinėjo pirmam jūsų mirti
no priešininko draugui, — ste
bėjausi aš.

—Ne... — painiojosi Nar- 
Nar, — aš nenorėčiau būti toks 
griežtas. Taip sau... katinas 
toks silpnas... gyventi reikia, 
lodei ir neiškęsdavo liepa ruo
šęs vieną, antrą paslaptį rau- 
donkelniams.

—Na, ir kur įgi jus padėjo
te? kerėte? — paklausiau aš.

—Anaiptol! — atsakė Nar- 
Nar.

—Ištrėmėte?
—'Prietarai! Su savais mes 

taip nesielgiame. Mes jam ki
tą geresnę vietą suradome. Da
bar jis musų jaunuolius švie
čia.

—Svetimos valstybės agentui 
ir tokią vietą! — stebėjausi aš.

Katinas suraukė kaktą. Lyg 
mano žodžių nenugirdęs, jis 
priėjo arčiau prie manęs ir 
ėmė į ausį kuždėti:

—Ir žinai, tamsta, kaip artis
tiškai visa tas buvo atlikta! 
Gudrus musų diplomatai! Die
ną ponas Dauža-Padauža sėdė
jo čia; vakare iškilminga va
karienė; rytą jau jis kitur. Nė 
lapė nespėja kiauktelti! O mu
sų eilinių katinų didžiuma ir 
ligi šiai dienai apie tai nič nie
ko nežino. Kas gi jiems paga
lios galvoj? Ar čia jų reikalas?

* * ’ j*
Apžiūrėję visus šios ministe- 

rinės apartamentus, vykome 
toliau. Automobilis sustojo lies 
didele ir gražia trioba. Nar- 
Nar paaiškino man, kad tai 
esantis šabij šabas karštą nuo( 
priešų ginti.

Įėjome į vidų. Gavome kiek 
palaukti, nes vyriausias Sabi
nas pasirod/ę užimtas.

—O žinai, tamsta, — vėl 
kreipėsi į mane katinas Nar- 
Nar, — kaip moka kartais ap
vilti net garbingi katinai.

—Ką-gi tamsta turi omeny? 
— teiravausi aš.

—Taigi prieš porą mėnesių 
mes turėjome kitą Sabiną, var
du Škič-Katinas. Koks puikus 
katinas! Koks pasišventimas 
kitų labui!

-Kodėl gi jo ilgiau nelaikė
te?

Ketvh’taclienis, Sausis 25 d.
—Nepatogu... apvylė mys 

visus. V ,
—Kągi jis blogo padarė?
—<3inotum tamsta, musų ša

lis maža, neįvairi. Musų pačios 
mus krimste krimto: jurų 
mums duokit, kalnų, akmeni
nių uolų; antraip mes uždu
sime iš nuobodumo! Jūsų ga
baliuką vargais negalais pavy
ko surasti. Nusiuntėme į pa
jūrį visas savo pačias ir džiau
gėmės: dabar tai jau jos tik
rai nurims. Bet kur čia tau! 
Pipną dieną tik ir girdėt bu-’ 
vo balsų: “kol(s smagumėlis! 
Koks švelnus juros vandinė- 
lis!” Antrą dieną jau išgirdo
me: “Nei šis, nei tas toji jura; 
vienas nubodumas, daugiau 
nieko!” Trečią dieną su kumš
timis smarkesnės puolė ant 
aukjštų valdininkų ir šaukė: 
“Duokite mums kalnų! Neduo
site, tai mes visos jus apleisi
me ir išvažiuosime!”

—Na, ir radote joms kalnų?
— klausiau aš.

—Taigi palauk tamsta. To
kiu nelemtuoju laiku po sos
tinę pasklido sensacinė žinia: 
Škič-Katinas už daug milionų 
pripirko kalnų patrankoms 
sprogstančių bulvių priešus ga- 
Jabinti. Viši nepaprastai nu
džiugo. Reiškia, mes ligi šiol 
nepažinome musų krašto; pas 
mus yra ir kalnų ir sniego ir 
ledų. Kai kurie apytikriai iš
skaičiavo, kad aukščiausias 
kalnas turi/ turėti apie 6 kilo
metrus aukščio. Buvo paskelb
ta visuotina topografų ir mąti- 
ninkų mobilizacija kalnams 
matuoti.

—jfJa, ir kas gi paaiškėjo?
— įdomavausi aš.

—-Paaiškėjo, kad reikia teis
mo šauktis... Aukščiausias kal
nas teturėjo tik 253 metrus 35 
centimetrus ir 3 milimetrus 
aukščio. 4

—Tai kam gi tos sprogstan
čios bulvės kalnų patrankoms?

* —Milionai kalti...— lėtai 
atsakė Nar-Nar. Užslėpti ne
buvo galima. Reikėjo teisti. 
Švič-Katinas gavo rudinę pa
keisti. Jonelis kelurieins me
tams tūpė.

—Beje, — staiga kreipėsi į 
mane katinas Nar-Nar, per
mainęs toną, — ar jus ten ant 
žemės neišgalvojote budo, kaip 
užkimšti keturis milionus akiu 
ir*keturis milionus ausų? Kad 
ne jos, tai musų šalis butų lai
mingiausia visame pasauly.

Nieko jam neatsakiau, bet 
širdy pamaniau: “Ar ne daug 
protingiau butų ne milionus 
akių ir ausų kamšioti, bet į 
jūsų širšyną su gera lazda įsi
sukti!”

* ♦ * •
—Girdi, ar girdi! kelkis! žiu- 

rčžk, jau saulė pro langą švie
čia, o tu vis dar drybsai!

Praplėšiau akis. Ištikrųjų 
jau butą 11-os valandos dienos.

PANAIKINS SKERDYKLŲ 
SMARVĘ.

Netolimoj ateity skerdyklų 
smarvę, patapsianti praeities 
dalyku; ji užrinksianti tik žmo
nių atminty. Taip pranešė vir
šininkai Armouro skerdyklų 
kompanijos. Pasak tų virši
ninkų, kreditas toj linkmėj 
priklausąs ponui M. D. Hardin- 
gui, Armouro kompanijos su
perintendentui. Jisai susekęs 
priemones smarves pašalini
mui. Atsiekimui to tikslo da
romi planai, kurie busią už
baigti apie vasario 1 dieną.

Daug nekalbėjo.

—Girdėjau, kad tuodu ne
atskiriamu draugu Striukis ir 
Dūkis galų gale gerokai susi- 
jjgšė?

—Nugi. Striukis mat pava
dino Bukį melagiu.

—O ką Btikis į tai aLsakc-
4-Nieko. Tik kai Striukį pa

leido, tai paklausė: “O ką, ar 
dabar jiakaks?”
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KOSANČIUS PRAŠYS LAU

KAN Iš TEATRŲ.

Pradėjus Chicagoj siausti 
influenzai, sveikatos komisf^ 
nierius Dr. Henry N. Bunde- 
senas stveriasi visokių priemo
nių sustabdymui epidemijos. 
Vakar jis išleido viešųjų įstai
gų manadžeriams patvarky
mus, sulig kurių visi asmenys 
nuolat kosantys turi būti pa
prašyti apleisti teatrus, svetai
nes ir kitas viešas įstaigas, kur 
susirenka daug publikos.

Pereitų pirmadienį įvyko 
dvylika mirimų nuo infhien- 
zos ir dvidešimts devyni susir
gimai. Šų ryšyje su influenza 
siaučia ir plaučių uždegimas. 
Pereitų pirmadienį butą sep- 
tyniasdešimts trys susirgimai 
plaučių uždegimu. Nors pavo
jus, pasak Bundesno, nėra di
džiausias, bet esu reikalinga 
stvertis griežčiausiaų priemo
nių, kad pastojus jam kelių ir 
visai pašalinus.

DU ŽMONĖS UŽMUŠTI 
AUTOMOBILIAIS.

Vakar nelaimėse <su automo
biliais lapo užmušti du žmo
nės: JVm. Behn, 67 melų, ir 
Norma Sporledcr, 6 mteų. Tai
gi nuo sausio 1 dienos Chica
goj tapo užmušta 40 žmonių 
automobiliais.

REIKALAUJA PADIDINTI 
ALGAS.

Chicagofc Viešojo Knygyno 
džianitoriai reikalauja algų pa
kėlimo. Dabar jie gauna $1,- 
.'180 metams; jie nori gauti pus
antro tūkstančio dolerių me
tams. Knygyno viršininkai 
dar nedavė džianitoriams at-
sakymo.

PAVOGĖ UZ $50,000 

DEGTINĖS.

Degtines vagiliai turėjo labai 
didelį giliukį. Užvakar jiems 
pasisekė pavogti už $50,000 
vertės degtinės iš Sunnybrook 
Distilling kompanijos sandė
lio, 309 W. Randolp gatvės. 
Vagiliai buvę labai mandrųs— 
įėję per sienų į skiepų. Tai jiems 
pasisekę padaryti* išgręžus sie
noj skylę su elektriniais apara
tais.

TRYS ŽMONĖS MIRĖ NUD 
MUNŠAINO.

Vakar nuo munšaino pasimi
ręs trys .žmonės: Joseph 
VVilliams, 805 So. State gat.; 
Edward F. Brown, 7831 Lang- 
ley avė.; ir James Galligan, 100 
W. 59 gat. Tai jau 43 žmo
nės pasimirė nuo munšaino 
šiais metais.

*---------------------4---------- •

VAIKŲ MUŠIMAS IŠĖJO Iš 
MADOS.

Vaikų mušimas nesenai buvo 
populiariu dalyku, kad priver
tus vaikus pildyti tėvų valių, 
'l ai jau išėjo iš mados. Užva
kar kriminaliniame teisme tei
sėjas Joseph B. David išspren
dė, kad tėvams daugiau neva
lia mušti vaikų. Buvo teisia
ma p-ia Mary Dwyan, kuri no
rėjo mušti savo dukterį Mary, 
L8 metų amžiaus. Dwyan ap
kaltinta.

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

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.

BOS W. 3Slt SI., G
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Lietuviu bateliuose
Kipro Bielinio prakalbos

Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos Atstovas šiandie vakare 

kalbės Malinausko salėj.

Šiandie vakare Aštuonioliktos 
gatvės kolonijoj, Malinausko 
salėj, 19-tos ir So. Halsted gat., 
įvyks labai svarbios ir žingei
džios prakalbos. Kalbės mu
sų gerbiamasai svečias, drg. 
Kipras Bielinis, kurs dabar 
maršuoja per lietuvių koloni
jas. Prakalbas rengia L.S.S. 22 
kuopa.,

Nėra reikalo daug kų sakyti 
apie drg. Bielinį. Jis yra se
nas darbuotojas socialistinėj 
dirvoj, pasišventęs veikėjas dėl 
darbo klasės reikalų ir uolus 
kovotojas už tuos reikalus. Vi
si, kurie girdėjo drg. Bidlinį 
kalbant, nori ir daugiau jį iš
girsti.

šiandien Aštuonioliktos Gat- 
tės kolonijos.lietuviai turi gerų 
progų išgirsti drg. Bielinį kal
bant apie opiausius Lietuvos 
valstybės, Klaipėdos krašto ir 
kitus dalykus. Reikia visiems 
eiti į šias prakalbas.—JVfetas.

Lietuvos Laisvės Paskolos Sto
čių atstovų susirinkimas.
Lietuvos (Laisvės Paskolų 

stočių įvairių organizacijų at
stovų ir šiaip visuomenės dar
buotojų susirinkimas įvyko 
sausio 17 d., Šv. Jurgio parap. 
svet. Pirmininkavo J. Mickeliu- 
nas. Svarstyta kaip geriausiai 
apvaikščioti 5-metinį ąLetuvos 
neprklausomybės šventę 16 d. 
vasario. Susirinkime dalyva
vo po du nuo Bridgeporto, 
Towin of Lake, Aštuonioliktos 
ag t. ir Brighton Parko; po 
vienų nuo West Sidės, North 
sidės ir Roselando. "Sttsirin- 
kiit^ieji nutarė rengti apvaikš- 
čiojimų Lietuvos nepriklauso
mybės šventės vasario 16 dienų 
kolonijomis.

Pasak kun. Bumšos, raudo- miene su mergaite, kurios var

Aštunto Rajono 
susirinkimas

L. S. S. VIII Rajono Centra- 
linio Komiteto susirinkimas į- 
vyko sausio 20 d., “Naujienų” 
.įkyriu j. 3210 S. Halsted gt. Be 
Kentralinio Comiteto dalyvavo 
ir kuopų valdybos.

Tapo nutarta sušaukti LSS. 
VIII Rajono narių visuotinų su
sirinkimų vasario 5 d. Aušros 
svet., 3001 So. Halsted gat., 
delei bendro pasitarimo apie to
limesnį veikimų. Susirinkime 
dalyvavo ir K. Bielinis, Lietu-

Lietuvių biznierių tarpe.
Anų dienų užkliuvau į Mafi

nelio Beauty Shop, 3129 So. 
Halsted gatvės, ir apsimainiau 
keliais žodžiais su p-ia Juze 
Norkiene, tos įstaigos vedėja, 
kuri man papasakojo, jog biz
nis einasi gana gerai, nes pa
staruoju laiku lietuvės pradė
jusios dažnai lankyti jos įstai
gų ir puoštis.

Tarp kitko tenai mokinama 
plastikinės dailės chirurgijos. 
Tų darbų prižiūrįs profesorius 
Word’as.

P-nia Norkienė ketina para
šyti į “Naujienas” apie plasti
kinę chirurgija, veido ypatybes 
ir odos ligas. Pasak jos, tai su
teiktų daug naudos “Naujienų” 
skaitytojaife-joms. Palauksi
me ir pamatysime.

na vėliava priklauso katali
kams, o ne socialistams. s lo
kių savo nuomonę jis paremia 
tuo, kad šv. Petras kariavęs 
už šventų -katalikiškų tikėjimų 
ir liejęs savo raudonų kraujų. 
Panašiais kovos keliais ėję if 
kiti šventieji. Ačiū tam kata
likai ir užsipelną raudonos vė
liavos. Kiti žmonės (socialis
tai), kurie pasisavinę raudonų 
vėliavų, tai padarę neapykan
tos ir keršto delei prieš kitus.

Toliau kun. Bumšas užsi
puolė ant Šv. Petronėlės Drau
gijos, kam jinai remianti tau
tiškus darban—statymų Chica
gos (Lietuvių Auditorium namo. 
Pabaręs draugijų, užbaigė savo 
kalbų. Kelios bobelės plojo.

Toliau kalba p. B. Butkus, 
pirmininkas Susi vienij imo 
Bridgeporto Draugijų. Jisai 
nurodė, kad kun. Bumšas klys
ta. Pasak Butkaus, reikia rem
ti ne tik bažnyčias, bet ir tokį 
prakilnų darbų, kaip statymų 
Auditorium namo. Susirinku
sieji pritaria .Butkui pertrauk
dami gąrsiais aplodismentais jo 
kalbų. Laike Butkaus kalbos, 
kun. Bumšas atrodė lig musę 
kandęs.

Apart prakalbų buvo klasiš
kų šokių ir dainų. V. Bručienė,

das man nežinomas.
z Aplamai imant vakarienė 
nusisekė gana puikiai.

. —Broliukas.

BRIGHTON PARK.

-Vaikų streikas.

McKinley parko svetainėj 
Ateities žiedo Vaikų Draugijė
lė Maiko savo lavinimosi * susi
rinkimus: parmadieniais moki
nasi dainuoti sekmadieniais lie
tuvių kalbos gramtatikos: skai
tymo ir rašymo. Draugijėlė 
turėjo jau daug' narių, rodos 
apie 150.

Pereitų sekmadienį, sausio 
22 d., persimainė komisija, ku
ri vaduoja draugijėlei. Komisi- 
jon įeina Norkus, Jukelienė, 
Norkienė, Milerienė, Strygas 
ir Stulgaitis (Grybas).

Sekmadienį vaikai pasakė, 
streikuosiu, jei Grybas (Stul
gaitis) komisijon įeina. Jie pa
reikalavo, kad Strygas vestų 
mokyklų. Mergaitės buvo pa- 
siuntusios delegacijų paklausti 
Strygos, ar jis dar ateis moky- 

( Tąsą ant 6to pusi.)

Drg. K. BIELINIO
Lietuvos Socialdemokratų 

Partijos atstovo

PRAKALBŲMARŠRUTAS

Kalbės sekamose dienose 
ir vietose:
25 d. Sausio, ketverge, 

Malinausko Salėj, 19 St. ir 
So. Halsted St.

26 d. Sausio, pėtnyčioj,

JUS Alk f S
Yra jums brangesnes už viską. Neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akių uždegimą, -jei 
skaitant ar siuvant akys skauda, tuo
met ateikite pas mane pasitarti.

Patarimai suteikiami dovanai. Vie
nintelis lietuvis akių daktaras (Opto- 
metrist) ant Bridgeporto.

DR. SERNER, ŠERNAS ‘ 
3315 So. Halsted St. Chicago, Iii.

Ofiso valandos: tik vakare nuo 6 iki 
9. NedėliOmis nuo 10 iki 1.

28 d. Sausio, nedėlioj,
J. Karoso Salėj, 15 ir 
Grand St., Toleston-Gary, 
Ind., 2 v. p. p.

30 d. Sausio, utarninke,
Fred Pearson Salėj, 63 E.
Main St., St. Charles, III.

31^d. Sausio, seredoj,

J. Zerolio Salėj, Engle- 
wood, 8134 So. Vinsennes 
Avė.

27 d. Sausio, subatoj,
J. Engels Salėj, Garfield 
Park, 3720 W. Harrison

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis akių specialistas

Paiengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
Itao, skaudamą akių karštį, atitaiso 
freivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinių^ Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausia® 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Krupas užėjo 2 vai. ryto

vos Socialdemokratų partijos 
atstovas. Jisai išaiškino 'Lietu
vos Socialdemokratų i*t i jos
nusistatymų ir veikimų. Todėl 
visi L.S.S. nariai būtinai atsi
lankykite tan susirinkimam

Nutarta L.S.S. ' VIII rajono 
konerncijų • laikyti vasario 11 
d., 1923 m., “Naujienų^ name. 
Kuopos priklausančios VIII Ra
jonui išrinkite delgatus.

Nutarta prisidėti prie ap- 
vaikščiojimo Lietuvos nepri
klausomybės vasario 16 d. Iš
rinkti delegatais nuo L.S.S.
VIII Rajono A. Kemėža, J. J.
Čeponis ir P. Millcrio.

A. Grebelis
LSS VIII,Raja no sek r.

Bridgeporto žinios
Trys lietuviai daktarai vienijasi

Dr. A. J. Karalius, Dr. S. 
Naikelis ir Dr. A. Montvidas 
ne juokais rengiasi prie darbo. 
Jie visi rengiasi įsteigti didelę 
ligoninę arba gydyklų, kur ser
gantys visokiomis ligomis ga
lėtų gauti prieinamų patarnavi
mų. Jau užsakyti kai kurie 
svarbesnieji aparatai: Hengeno 
spinduliai arba X-rays dkza- 

minavimui ligonių; ultra-viole- 
tieji spinduliai arba Kvarco ži
bintas odos, dižovos žaizdų, 
reumatizmo ir kitų ligų; elekt
rų kabinetas gydymui įvairių 
ligų; laboratorijos prietaisai

Laisvos Jaunuomenės Vyrų 
Choras atgijo.

Po gana ilgų vakacijų Lais-i 
vas Jaunuomenės. Vyrų Croras 
Į) radėjo darbuoti. Pereitų sek J 
madienį, sausio 21 d., Mark 
White Sųuare Parko salėj, į- 
vyko pirmos choro repeticijos. 
Chorų mokyti pakviestas A. P. 
Kvederas.

Choras buvo nustojęs veikti 
dėl nedavimo atatinkamo mo
kytojaus. Kai kurie manė, 
kad choras jau ncheatgys. Vio- 
nok ačiū pasidarbavimui ke
liems choro nariams, jis tapo 
atgaivintas. Su pirma repeti
cija choras gana gerai pasiro
dė: atsilankė apie dvidešimts 
vyrų su gerais balsais ir visi 
energingai ėmėsi darbo.

Nuo dabar choro repeticijos 
įvyks reguliariai kas sekmadie
nį, 10 vai. ryto,’ Mark White 
Sųuare Parko Knygyne. Šį cho
rų norima padaryti pirmaeili- 
niu vyrų choru Chicagoj.

Kai kurie nežino ar pamir
šo, kas per vienas tas Laisvos 
Jaunuomenės choras Vyrų Cho
ras? Tai yra choras susivie
nijęs iš dviejų chorų: Chicagos 
Socialistų Vyrų Choro ir Chi
cagos Lietuvių Vyrų Choro. 
Juodu susivieniję pasivadino^ 
(Laisvos Jani nuomones . Vyrų 
Choru. Prie to choro gali pri
klausyti kiekvienas vyras, kurs 
gali ir turi noro dainuoti.

Reikia manyti, kad p. A. Kve
darų pastatys Laisvos Jaunuo
menės Vyrų Chorų ant tvirtų 
kojų. Linkėtina geriausio pa
sisek imo.—Rep.

akomponuojant A. Pociui, su
dainavo dvi daineli. Pasiro
džius M. Rakauskaitei, musų 
“Mariutei”, suūžė visų publika. 
Jinai sudainavo: “Sunku man 
gyventi” iš “čigonai” St. Šim
kaus, “Oi greičiau, greičiau!” 
iš ‘ Išeivio” St. Šimkaus, ir 
“Nuožmi Mergelė” S t. Moniuš- 
kos. Publika tiesiog kėlė jai 
ovacijas. Pianu jai palydėjo 
p. Jonas Byanskas.

Be to buvo suloštas dialogas 
“Puikybė”. Jį sulošė p-nia Kli-

Tai buvo staigus, smarkus užklupi- 
mas be petsergėjimo. Sunku gauti gy
dytojas, kuomet minutes tokios bran
gios. Motina davė kelis lašus Dr. 
Drake’o Glessco ir mažne tuojaus at
leido be vėmimo. Dr. Drake’o Glessco 
yra vartojamas per 35 metus ir yra 
pripažintas mėgiamu vaistu nuo kru
po, kokliušo ir peršalimo pas vaikus. 
Pasiklausk savo gydytojo ar aptieki- 
ninko, ką jie mano apie jį. Pardavl- 

i nėjamas po 50 centų — vertas $50.00.

Nėo visokių skausmų, gal
vos skaudėjimo, dantų gėli
mo, strėnų skaudėjimo, per
šalimo, kataro, sutinimo, 
reumatizmo ar vidurių. Pa
mėgink “Alberta” vaistus.

F. Gedmino Salėj, 8756 
Houston Avė., So. Chica
go, UI.

1 d. Vasario, ketverge, 
Aušros Salėj, 3001 South 
Halsted St. visuotiname 
LDLD. narių susirinkime.

2 d. Vasario, pėtnyčioj,
Stančiko Salėj, Roselande.

4 d. Vasario, nedėlioj,
‘ Liberty 'Salėj, 8 ir Adams 

St., Waukegan, III., 2 vai. 
P- P-

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų plei- 
tom galima valgyti kiečiausią maistą. 
Garantuojame vis4 savo darbą, ir že
mas musų kainas. Sergėkite savo dan-

Prisius jums už 50 centų Niedzielski,
2338 W. 23rd Place, Chicago, III.

Pareiškimas
Šiuomi pareiškiu savo draugams, kad aš, 

Louis H. Wisbrod, ^American Chamber of Com- 
merce organizuotojas ir director šiandien rezig
navau ir nuo šio laiko neturiu jokių ryšių su 
juo.

Louis H. Wisbrod.

SKaityKite “Dirvą”
“DIRVA” YRA PIGIAUSIAS Iš DIDŽIŲJŲ («

PUSL.) SAVAITINIŲ LAIKRAŠČIŲ!!!
Suv. Valstijose metams.........................$2.00

, Pusei metų...................................... $1.00
Kanadoje metams ..............  $2.50

, Pusei metų........................ ,............ $1.25
Lietuvoje ir kitur metams....................$3.00

Pusei metų.... ..................................$1.50
Kopijos “Dirvos” Pažiūrėjimui, ir 1923 metų 

Knygų Katalogas siunčiama Dykai.
“DIRVĄ”

7907 Superior Avė., Clcveland, O.
..— i

5 d. Vasario, panedėlyj, tis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

Aušros salėj, 3001 S. Hal
sted St., visuotiname LSS. 
VIII Rajono narių susirin
kime.
Visose lietuvių kolonijose lie

tuviai darbininkai privalėtų su
rengti d. K. Bieliniui prakalbai, 
nes jis yra geras kalbėtojas. No
rėdami surengti jam prakalbas, 
malonėkite kreiptis į žemiau pa
sirašiusį. ---- A. žymont,
1739 S. Halsted st., Chicago, UI.

1545 W. 47(h St., 
Netoli Ashland Avė.

Serganti žmonės yra užpraiomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO-
POS gydymo budai nuo

Chroniško

gydymui šlapumo, kraujo ir 
kitų ligų.
? Ta moderniniais aparatais ir 
prietaisais įrengta gydykla bus 
pirmos rųšies įstaiga pas lietu
vius. Mažos operacijos bus 
daromos ant vietos. Bus įreng
ti kambariai pacientams.

Kiekvienas daktaras prakti
kuos ir užsiims gydymu tik 
tam tikros rųšies ligų. Dr. A. 
J. Karalius užsiiminės veneri
nėmis, odos ir šlapinimo or
ganų ligomis; Dr. A. Montvi
das vidujinėmis ligomis; ir Dr. 
S. Naikelis- -chirurgija.

Laimingo pasisekimo musų 
lietuviams daktarams.—Report.

KataliMkarienė
Pereitų šęstądienį, sausio 20 

d., šv. Petronėlės Draugija su
ruošė vakarienę su programų 
Šv. Jurgio parapijos svetainėj.

Draugijos pirmininkė p-ia 
Bitautienė atidarė vakarų; kun. 
Krušas pakalbėjo maldų. Po to 
prasidėjo programas -r- kalbos 
ir linkėjimai draugijai.

Pristatyta kalbėti Tanias Ja
nulis. Jis linkėjo draugijai il
go gyvavimo , ypatingai tokiai 
darugijai, kaip šv. Petronėlės, 
kuri remia ir dirbu katalikiš
kus ir tautiškus darbus, ši drau
gija esanti daug prisidėjusi prie 
statymo Lietuvių Auditorium 
Bendrovės, kuri planuoja sta
tyti namų.

Sekamas kalba kun. Bumšas. 
Jis pasakė tikra katalikiškų 
“spyčių”. Pradėjo nuo raudo
ms vėliavos ir baigė Chicagos 
Lietuvių Auditorium B-ve.

RUDENS AIDAI
Nauja eilių knyga iš Lietuvos

Parašė Adomas Jakštas.
. 100 puslapių. Kaina — 40c.

TURINYS:
draugei. Lietuviui. Mylėk. 
Kalėdos. Naujų metų dienai. 
Nekaltiems. Lėle. Ką mes 
mokam.'? Nauja religija. Dip
lomatas. Varna. Pitagoro 
teorema. Homero vaikučiai. 
Vengimų bajoras. Raudonų ei
lių kalikui. Laisvamanių 
rauda. Klerikalų rauda. Dai
niaus patarimas. Ant parna- 

' so. Pranašas. Pasaka. Jau
nas maj<as. Auka. Anate
ma. V^Jkolaikio daina. Kur- 
mis ir sliekas. Batukas ir 
koja. Varlės politikės. Du 
gaidžiu. Kiaulė ir asilas. 
Dievas ir žvaigždės.

kite tuojau.

NAUJIENŲ KNYGYNAS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

i

Paskutinis lapas. Trauki
nyje iš ryto. Kelionė. Pa
saulis ir Dievas. Mano drau
gas. Saulė. Gyvenimo kal
nas. žmonijos idealas. Sap
nas. Iš VI. Solovjovo. Tva
nas. Iš VI. Solovjovo. Ne
prietelis. Pasauliui. Šalti
nis. Nakties ramumas. Bus 
audra. Traukiny. Laime. Ko 
mums reikia. Iš mužikų dai
nų. Iš Bourdillono. Jiega ir 
meilė. Nauji metai. Pavasa
riui. Iš A. N. Maikovo. Pas
tarasis atsisveikinimas. Die- 
vuje. Dvi operi. i Ex quo om- 
nia. Iš VI. Solc/vjevo. Mano

Reikalai

Tarputynas prašalina 
šaltį
\_________

Prašalink tą šaltį TUOJAUS] Ne- 
Čiaudėk — nevaikščiok spaudžiama 
krutinę ar kosėdamas ir ardydamas 
visą savo kūną. Turbo, Tarpųtyninįs 
Tepalas pravaro šaltį, kaip nužadeji* 
mu. Persisėda giliai ir tuojaus išva
ro šaltį.

Mokslais sako, kad niekas taip grei
tai nepersėda kaip tarputynas. Nau
jasis išradimas, Turpo sujungia visą 
slėpiningą tarputyno persisėdamą jie- 
gą su kitais nuostabiai gydančiais 
veiksniais. Turpo veikia tokiu nuosta
biu greitumu ir nuoseklumu, kad įt
rynus į krutinę ar kąjd4 mažne tuo
jaus pajauti tarputyno kvapsnį kvape.

Susibraukyk su Turpo vakarą^ — 
ant rytojaus šaltis bus praėjęs. Tur
po taipgi greitai sustabdo bronchitą, 
plaučių plėvės uždegimą, dieglį klube, 
reumatinius skausmus, katarą ir neu
ralgiją. Palengvina krupą ir gerkles 
skaudėjimą mažne tuojaus. Turpo ne
traukia pūslių nedegina, netepa.

PRAVARYK ŠALTI TUOJAUS su 
Turpo, Tarputyno Tepuklu, turinčiu 
kitus senus ištikimus vaistus Mentolį 
ir Kamparą. Parsinešk Turpo iš ap- 
tiekos šiandien — 30c. ir 60c. sloji- 
kėiiui.

DAVID RUTTER & CO,]
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai! 
kiemų. Visur pristatom. * 
South Side ofisas 8301 Normai Av<

Tel. Yards 2296.
.......-.....

[pinTgaT 
• v 1S

Town of Lake
LIETUVON

Town of Lake lietuviams
artimiausia ir patogiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Naujienų Skyrius, 1614 
W. 46-th Street.

____ ___ _____ ___ _ ___/į^

Kraujo 
Slapumo 
\ /ir 
Privatinių 
Ligi
Jeigu jus turite bile kokią lin, 
nenusiminkite. Atvažiuokite Kad 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, Iii.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedll- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 ▼.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonią 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

Tel. Boulevard 0451.

Dr. M. M. Malbel
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3267 S. Halsted St. kamp. 33 gat. 
Ofiso valandos: 9—10; ^—4 ir 4—9

■■■■ 11 .................................... į i i i

Dr. Natalija Žukauskas 9
Gydau be operacijų ir be goduolių 
visokias staigias ir chroniškai li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrą, 
moterų ir vaikų. Specialistą mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 1318 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRAČTOR

Gydau,be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktinį susišlapinimą, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyru, moterų ir 
vaikų. Patarimai dykai.
2159 W. 21 St.. kampas Leavitt St.

Telefonas lioosevelt 8135
Vai.: 1:00 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 

12 a. m.

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.

Ketvirtad. ir septintad. 9 iki 1
Dr. Felix A. Manelis

NAPRAPATHAS
Diagnoza pagal sutarimą.

3247 Emerald Avė., Chicago, III.V --__ __ __ __ /



Ketvirtadienis, Sausis 25 d.

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

Lietuviu Hatelluosa
Kipro Bielinio prakalbos

KOSANČIUS PRAŠYS LAU
KAN Iš TEATRŲ.

Pradėjus Chicago) siausti 
influenzai, sveikatos komisio- 
nierius Dr. Henry N. Bunde- 
senas stveriasi visokių priemo
nių sustabdymui epidemijos. 
Vakar jis išleido viešųjų įstai
gų manadžeriams patvarky
mus, sulig kurių visi asmenys 
nuolat kosantys turi būti pa
prašyti apleisti teatrus, svetai
nes ir kitas viešas įstaigas, kur 
susirenka daug publikos.

Pereitų pirmadienį įvyko 
dvylika mirimų nuo influen- 
zos ir dvidešimts devyni susir
gimai. Sąryšyje su influenza 
siaučia ir plaučių uždegimas. 
Pereitą pirmadienį butą sep- 
tyniasdešimts trys susirgimai 
plaučių uždegimu. Nors pavo
jus, pasak Bundesno, nėra di
džiausias, bet esą reikalinga 
stvertis griežčiausiaų priemo
nių, kad pastojus jam kelią ir 
visai pašalinus.

DU ŽMONĖS UŽMUŠTI 
AUTOMOBILIAIS.

Vakar nelaimėse (su automo
biliais lapo užmušti du žmo
nės: Wm. Behn, 67 metų, ir 
Norma Sporledcr, 6 mteų. Tai
gi nuo sausio 1 dienos Chica- 
goj tapo užmušta 40 žmonių 
automobiliais.

Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos Atstovas šiandie vakare 

kalbės Malinausko salėj.

Šiandie vakare Aštuonioliktos 
gatvės kolonijoj, Malinausko 
salėj, 19-tos ir So. Halsted gat., 
įvyks labai svarbios ir žingei
džios prakalbos.. Kalbės mu
sų gerbiamasai svečias, drg. 
Kipras Bielinis, kurs dabar 
niaršuoja per lietuvių koloni
jas. Prakalbas rengia L.S.S. 22 
kuopa. t

Nėra reikalo daug ką sakyti 
apie drg. Bdelinį. Jis yra se
nas darbuotojas socialistinėj 
dirvoj, pasišventęs veikėjas dėl 
darbo klasės reikalų ir uolus 
kovotojas už tuos reikalus. Vi
si, kurie girdėjo drg. Biblinį 
kalbant, nori ir daugiau jį iš
girsti.

Šiandien Astuonioliktos Gat- 
tes kolonijos, lietuviai turi gerų 
progą išgirsti drg. Bielinį kal
bant apie opiausius Lietuvos 
valstybės, Klaipėdos krašto ir 
kitus dalykus. Reikia visiems 
eiti į šias prakalbas.—JVfetas.

Lietuvos Laisvės Paskolos Sto
čių atstovų susirinkimas.
Lietuvos įLaisvės Paskolų 

stočių įvairių organizacijų at
stovų ir šiaip visuomenės dar
buotojų susirinkimas įvyko 
sausio 17 d., Šv. Jurgio parap. 
svet. Pirmininkavo J. Mickeliu- 
nas. Svarstyta kaip geriausiai 
apvaikščioti 5-metinį Letuvos 
neprklausomybės šventę 16 d. 
vasario. Susirinkime dalyva
vo po du nuo Bridgeporto, 
Town of Lake, Aštuonioliktos 
agt. ir Brighton Parko; po 
vieną nuo West Sidės, North 
sidės ir Roselando. Susirin
kusieji nutarė rengti apvaikš- 
čiojiiną Lietuvos nepriklauso
mybes šventės vasario 16 dieną 
kolonijomis.

Pasak kun. Bumšos, raudo- mienė su mergaite, kurios var
na vėliava priklauso katali- das man nežinomas.
kams, o ne socialistams. x To- Aplamai imant vakarienė 
kią savo nuomonę jis paremia nusisekė gana puikiai.

—Broliukas.

REIKALAUJA PADIDINTI 
ALGAS.

Chicago^ Viešojo Knygyno 
džianitoriai reikalauja algų pa
kėlimo. Dabar jie gauna $1,- 
380 metams; jie nori gauti pus
antro tūkstančio dolerių me
tams. Knygyno viršininkai 
dar nedavė džianitoriams at
sakymo.

PAVOGĖ Už $50,000 
DEGTINĖS.

Degtinės vagiliai turėjo labai 
didelį giliukį. Užvakar jiems 
pasisekė pavogti už $50,000 
vertės degtinės iš Sunnybrook 
Distilling kompanijos sandė
lio, 309 W. Randolp gatvės. 
Vagiliai buvę labai mandrųs— 
įėję per sieną į skiepą. Tai jiems 
pasisekę padaryti, išgręžus sie
noj skylę su elektriniais apara
tais.

TRYS ŽMONĖS MIRĖ NUO 
MUNŠAINO.

Vakar nuo munšaino pasimi
ręs trys žmonės: Josepli 
VVilliams, 805 So. State gat.; 
Edsvard F. Brown, 7831 Lang- 
ley avė.; ir James Galligan, 100 
W. 59 gat. Tai jau 43 žmo
nės pasimirė nuo munšaino 
šiais metais.

Aštunto Rajono 
susirinkimas

L. S. S. VIII Rajono Centra- 
linio Komiteto susirinkimas į- 
vyko sausio 20 d., “Naujienų” 
skyriuj. 3210 S. Halsted gt. Be 
Kentralinio Comiteto dalyvavo 
ir kuopų valdybos.

Tapo nutarta sušaukti LSS. 
VIII Rajono narių visuotiną su
sirinkimą vasario 5 d. Aušros 
svet., 3001 So. Halsted gat., 
delei bendro pasitarimo apie to
limesnį veikimą. Susirinkime 
dalyvavo ir K. Bielinis, Lietu
vos Socialdemokratų partijos 
atstovas. Jisai išaiškino ‘Lietu
vos Socialdemokratų partijos 
nusistatymą ir veikimą. Todėl 
visi L.S.S. nariai būtinai atsi
lankykite tan susirinkimam

Nutarta L.S.S. VIII rajono 
konernciją • laikyti vasario 11 
d., 1923 m., “Naujienų^ name. 
Kuopos priklausančios VIII Ra
jonui išrinkite delgatus.

Nutarta prisidėti prie ap- 
vaikščiojimo Lietuvos nepri
klausomybės vasario 16 d. Iš
rinkti delegatais nuo L.S.Ss 
VIII Rajono A. Kemėža, J. J. 
Čeponis ir P. Millcrio.

A. Grebelis 
LSS VIII Rajūno sekr.

Lietuvių biznierių tarpe.
Aną dieną užkliuvau į Mari- 

nello Beauty Shop, 3129 So. 
Halsted gatvės, ir apsimainiau 
keliais žodžiais su p-ia Juze 
Norkiene, tos įstaigos vedėja, 
kuri man papasakojo, jog biz
nis einasi gana gerai, nes pa
staruoju laiku lietuvės pradė
jusios dažnai lankyti jos įstai
gą ir puoštis.

Tarp kitko tenai mokinama 
plastikinės dailės chirurgijos. 
Tą darbą prižiūrįs profesorius 
Word’as.

P-nia Norkienė ketina para
šyti į “Naujienas” apie plasti
kinę chirurgija, veido ypatybes 
ir odos ligas. Pasak jos, tai su
teiktų dauį naudos “Naujienų” 
skaitytojams-joms. Palauksi
me ir pamatysime.

tuo, kad Šv. Petras kariavęs 
už šventą katalikišką tikėjimą 
ir liejęs savo raudoną kraujų. 
Panašiais kovos keliais ėję ir 
kiti šventieji. Ačiū tam kata
likai ir užsipelną raudonos ve-, 
liąvos. Kiti žmonės (sociališ-j 
tai), kurie pasisavinę raudoną 
vėliavą, padarę neapykan
tos ir keršto delei prieš kitus.

Toliau kun. Bumšas užsi
puolė ant Šv. Petronėlės Drau
gijos, kam jinai remianti tau
tiškus darban—statymą Chica
gos (Lietuvių Auditorium namo. 
Pabaręs draugiją, užbaigė savo 
kalbą. Kelios bobeles plojo.

Toliau kalba p. B. Butkus, 
pirmininkas Susivienijimo 
Bridgeporto Draugijų. Jisai 
nurodė, kad kun. Bumšas klys
ta. Pasak Butkaus, reikia rem
ti ne tik bažnyčias, bet ir tokį 
prakilnų darbą, kaip statymą 
Auditorium namo. Susirinku- 
šieji pritaria Butkui pertrauk- mokyklą.’ Mergaitės buvo pa- 
dami garsiais aplodismentais jo siuntusios delegacija paklausti

BRIGHTON PARK.

Drg. K.JELINIO
Lietuvos Socialdemokratų 

.zb -Partijos atstovo 
PRAKALBŲ^lARšRUTAS JUS aa-YS

Yra jums brangesnės už viską. Neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akys skauda, tuo
met ateikite pas mane pasitarti.

Patarimai suteikiami dovanai. Vie
nintelis lietuvis akių daktaras (Opto- 
metrjst) ant Bridgeporto.

DR. SERNER, ŠERNAS ‘ 
3315 So. Halsted St. Chicago, III.

Ofiso valandos: tik vakare nuo 6 iki 
9. Nedėliomis nuo 10 iki 1.

Bridgeporto žinios
Trys lietuviai daktarai vienijasi

VAIKŲ MUŠIMAS IŠĖJO Iš 
MADOS.

Vaikų mušimas nesenai buvo 
populiariu dalyku, kad priver
tus vaikus pildyti tėvų valią. 
Tai jau išėjo iš mados. Užva
kar kriminaliniame teisme tei
sėjas Joseph B. David išspren
dė, kad tėvams daugiau neva
lia mušti vaikų. Buvo teisia
ma p-ia Mary Dwyan, kuri no
rėjo mušti savo dukterį Mary, 
18 metų amžiaus. Dwyan ap
kaltinta.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- 
nyti visados kreipkitės 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

AMT NAUDOS.

S. L. FABION A$ CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Dr. A. J. Karalius, Dr. S. 
Naikelis ir Dr. A. Montvidas 
ne juokais rengiasi prie darbo. 
Jie visi rengiasi įsteigti didelę 
ligoninę arba gydyklą, kur ser
gantys visokiomis ligomis ga
lėtų gauti prieinamą patarnavi
mą. Jau užsakyti kai kurie 
svarbesnieji aparatai: Rengeno 
spinduliai arba X-rays dkza- 

minavimui ligonių; ultra-violc- 
tieji spinduliai arba Kvarco ži
bintas odos, dižovos žaizdų, 
reumatizmo ir kitij ligų; elekt
rų kabinetas gydymui įvairių 
ligų; laboratorijos prietaisai 
gydymui šlapumo, kraujo ir 
kitų ligų.

Ta modeminiais aparatais ir 
prietaisais įrengta gydykla bus 

pirmos rųšies įstaiga pas lietu
vius. Mažos operacijos bus 
daromos ant vietos. Bus įreng
ti kambariai pacientams.

Kiekvienas daktaras prakti
kuos ir užsiims gydymu tik 
tam tikros rųšies ligų. Dr. A. 
J. Karalius užsi iminės veneri
nėmis, odos ir šlapinimo or
ganų ligomis; Dr. A. Montvi
das vidujinėmis ligomis; ir Dr. 
S. Naikelis—chirurgija.

Laimingo pasisekimo musų 
lietuviams daktarams.—Report.

Laisvos Jaunuomenės Vyrų 
Choras atgijo.

Po gana ilgų vakacijų Lais^ 
vas Jaunuomenės Vyrų Croras 
pradėjo darbuoti. Pereitą sek
madienį, sausio 21 d., Mark 
White Sųuare Parko salėj, į-l 
vyko pirmos choro repeticijos. 
Chorą mokyti pakviestas A. P. 
Kvederas.

Choras buvo nustojęs veikti 
dėl nedavimo atatinkamo mo
kytojaus. Kai kurie manė, 
kad choras jau nebeatgys. Vie
nok ačiū pasidarbavimui ke
liems choro nariams, jis tapo 
atgaivintas. Su pirma repeti
cija choras gana gerai pasiro
dė: atsilankė apie dvidešimts 
vyrų su gerais balsais ir visi 
energingai ėmėsi darbo.

Nuo dabar choro repeticijos 
įvyks reguliariai kas sekmadie
nį, 10 vai. ryto,* Mark White 
Sąuare Parko Knygyne. Šį cho
rą norima padaryti pirmaeili- 
niu vyrų choru Chicagoj.

Kai kurie nežino ar pamir
šo, kas per vienas tas Laisvos 
Jaunuomenės choras Vyrų Cho
ras? Tai yra choras susivie
nijęs iš dviejų chorų: Chicagos 
Soąialistų Vyrų Choro ir Chi
cagos Lietuvių Vyrų Choro. 
Juodu susivieniję pasivadino 
ILajisvos Janinuomenės . Vyrų 
Choru. Prie to choro gali pri
klausyti kiekvienas vyras, kurs 
gali ir turi noro dainuoti.

Reikia manyti, kad p. A. Kve
darą pastatys Laisvos Jaunuo
menės Vyrų Chorą ant tvirtų 
kojų. Linkėtina geriausio \pa- 
sisek i m o.—Rep.

Katalikų vakariene
Pereitą šeštadienį, sausio 20 

d., Šv. Petronėlės Draugija su
ruošė vakarienę su programų 
Šv. Jurgio parapijos svetainėj.

Draugijos pirmininkė p-ia 
Bitautienė atidarė vakarą; kun. 
Krušas pakalbėjo maldą. Po to 
prasidėjo programas — kalbos 
ir linkėjimai draugijai.

kalbėti Tarnas Ja- 

nulis. Jis linkėjo draugijai il
so gyvavimo , ypatingai tokiai 
dantijai, kaip šv. Petronėlės, 
ktlrT remia ir dirbą, katalikiš
kus ir tautiškus darbus, ši drau
gija esanti daug prisidėjusi prie 
statymo Lietuvių Auditorium 
Bendrovės, kuri planuoja1 sta
tyti namą.

Sekamas kalba kun. Bumšas. 
Jis pasakė tikrą katalikišką 
“spyčių”. Pradėjo nuo raudo
nos vėliavos ir baigė Chicagos 
Lietuvių Auditorium B-ve.

-Vaikų streikas.
j ■' i

McKinley parko svetainėj 
Ateities Žiedo Vaikų Draugijė
lė laiko savo lavinimosi * susi
rinkimus: parmadieniais moki
nasi dainuoti sekmadieniais lie
tuvių kalbos gramtatikos: skai
tymo ir rašymo. 'Draugijėlė 
turėjo jau daug' narių, rodos 
apie 150.

. Pereitą sekmadienį, sausio 
22 d„ persimainė komisija, ku
ri vaduoja draugijėlei. Komisi- 
jon įeina Norkus, Jakelienė, 
Norkienė, Milerienė, Strygas 
ir Stulgaitis (Grybas).

Sekmadienį vaikai pasakė, 
streikuosią, jei Grybas (Stul
gaitis) komisijon įeina. Jie pa
reikalavo, kad Strygas vestų

kalbą. Laike Butkaus kalbos, 
kun. Bumšas atrodė lig musę 
kandęs.

Apart prakalbų buvo klasiš
kų šokių ir dainų. V. Bručienė, 
akomponuojant A. Pociui, su
dainavo dvi daiųpli. Pasiro
džius M. Rakauskaitei, musų 
“'Mariutei”, suužė visą publika. 
Jinai sudainavo: 4‘Sunku man 
gyventi” iš “Čigonai” St. Šim
kaus, “Oi greičiau, greičiau!” 
iš ‘ Išeivio” St. Šimkaus, ir 
“Nuožmi Mergelė” S t. Moniuš- 
kos. Publika tiesiog kėlė jai 
ovacijas. Pianu jai palydėjo 
p. Jonas Byanskas.

Be to buvo suloštas dialogas 
“Puikybė”. Jį sulošė p-nia Kli-

Strygos, ar jis dar ateis moky- 
( Tąsa ant 6to pusi.)

Krupas užėjo 2 vai. ryto
Tai buvo staigus, smarkus užklupi- 

mas be petsergėjimo. Sunku gauti gy
dytojas, kuomet m-inutos tokios bran- 
6ios. Motina davė kelis lašįps Dr.

•rake’o Glessco ir mažne tuojaus at
leido be vėmimo. Dr. Drake’o Glessco 
yra vartojamas per 35 metus ir yra 
pripažintas mėgiamu vaistu nuo kru
po, kokliušo ir peršalimo pas vaikus. 
Pasiklausk savo gydytojo ar aptieki- 
ninko, ką jie mano apie jį. Pardavi
nėjamas po 50 centų — vertas $50.00.

Ntio visokių skausmų, gal-

5 mo, strėnų skaudėjimo, per-
1 šalimo, kataro, sutinimo,

—s vos skaudėjimo, dantų gėli- 
" f* i mo! str®nil skaudėjimo, per- 
' * šalimo, kataro, t>v.vl»L>.v,
zČA P reumatizm-o ar vidurių. Pa

mėgink “Alberta” __
Prisius jums už 50 centų Niedzielski, 
2338 W. 23rd Place, Chicago, 111.

mėgink “Alberta” vaistus.

šiuomi pareiškiu savo draugams, kad aš, 
Louis H. Wisbrod, American Chamber of Com- 
merce organizuotojas ir director šiandien rezig
navau ir nuo šio laiko neturiu jokių ryšių su 
juo.

Louis H. Wisbrod.

Skaitykite “Dirvą”
“DIRVA” YRA PIGIAUSIAS Iš DIDŽIILTII (8 

PUSL.) SAVAITINIŲ LAIKRAŠČIŲ!!! 
Su v. Valstijose metams....

Pusei metų......... ......
Kanadoje metams...... .......

z Pusei metų..................
Lietuvoje ir kitur metams

Pusei metų.... .............
Kopijos “Dirvos” Pažiūrėjimui, ir 1923 metų

Knygų Katalogas siunčiama Dykai.

“DIRVĄ”
7907 Superior Avė., Cleveland, O.

$2.00
$1.00
$2.50
$1.25
$3.00
$1.50

RUDENS AIDAI
Nauja eilių knyga iš Lietuvos

Parašė Adomas Jakštas.
100 puslapių.. Kaina — 40c.

TURINYS:
Paskutinis lapas. Trauki

nyje iš ryto. Kelione. Pa
saulis ir Dievas. Mano drau- 
tras. Saule. Gyvenimo kal
nas. Žmonijos idealas. Sap
nas. Iš VI. Solovjovo. Tva
nas. IŠ VI. Solovjovo. Ne
prietelis. Pasauliui. Šalti
nis. Nakties ramumas. Bus 
audra. Traukiny. Laimė. Ko 
mums reikia. Iš mužikų dai
nų. Iš Bourdillono. Jiega ir 
meilė. Nauji metai. Pavasa
riui. Iš A. N. Maikovo. Pas
tarasis atsisveikinimas. Die
vu je. Dvi operi. Ex įuo om- 
nia. Iš VI. Solovjevo. Mano

draugei. Lietuviui. Mylėk. 
Kalėdos. Naujų metų dienai. 
Nekaltiems. Lėlė. Ką mes 
mokam'? Nauja religija. Dip- 
Lomulas, Varna. Vitagoi-o 
teorema. Homero vaikučiai. 
Vengrų bajoras. Raudonų ei
lių kalikuh Laisvamanių 
rauda. Klerikalų rauda. Dai
niaus patarimas. Ant parna
so. Pranašas. Pasaka. Jau- < 
nas magas. Auka. Anate
ma. Valkolaikio daina. Kur
mis ir sliekas. Batukas ir 
koja. Varlės' politikės. Du 
gaidžiu. Kiaulė ir asilas. 
Dievas ir žvaigždės.

Reikalaukite tuojau.

NAUJIENŲ KNYGYNAS,
1739 So. Halsted St, • Chicago, III.

Kalbės sekamose dienose 
ir vietose:
25 d. Sausio, ketverge, 

Malinausko Salėj, 19 St. ir 
So. Halsted St.

26 d. Sausio, pėtnyčioj,
J. Zerolio Salėj, Engle- 
wood, 8134 So. Vinsennes 
Avė.

27 d. Sausio, subatoj,
J. Engels Salėj, Garfield 
Park, 3720 W. , Harrison

28 d. Sausio, nedėlioj,
J. Karoso Salėj, 15 ir 
Grand St., Toleston-Gary, 
Ind., 2 v. p. p.

30 d. Sausio, utarninke,
Fred Pearson Salėj, 63 E.
Main St., St. Charles, III.

31 d. Sausio, seredoj,
F. Gedmino Salėj, 8756 
Houston Avė., So. Chica- 
go, III.

1 d. Vasario, ketverge,
Aušros Salėj, 3001 South 
Halsted St. visuotiname 
LDLD. narių susirinkime.

2 d. Vasario, pėtnyčioj,
Stančiko Salėj, Roselande.

4 d. Vasario, nedėlioj,
‘ Liberty zSalėj, 8 ir Adams 

St., Waukegan, III., 2 vai. 
p. p.

5 d. Vasario, panedėlyj, \
Aušros salėj, 3001 S. Hal
sted St., visuotiname LSS. 
VIII Rajono narių susirin
kime.
Visose lietuvių kolonijose lie

tuviai darbininkai privalėtų su
rengti d. K. Bieliniui prakalbai, 
nes jis yra geras kalbėtojas. No
rėdami surengti jam prakalbas, 
malonėkite kreiptis į žemiau pa
sirašiusį. —A. žymont,
1739 S. Halsted st., Chicago, UI.

Tarputynas prašalina

Prašalink tą šaltį TUOJ AUS! Ne- 
čiaudėk — nevaikščiok spaudžiama 
krutinę ar kosėdamas ir ardydamas 
visą savo kūną. Turpo, Tarputyninis 
Tepalas pravaro šaltį, kaip nūžadėji- 
mu. Persisėda giliai ir tuojaus išva
ro šaltį.

Mokslais sako, kad niekas taip grei
tai nepersėda kaip tarputynas. Nau
jasis išradimas, Turpo sujungia visą 
slėpiningą tarputyno persisėdamą jie- 
gą su kitais nuostabiai gydančiais 
veiksniais. Turpo veikia tokiu nuosta
biu greitumu ir nuoseklumu, kad įt
rynus į krutinę ar kąjdą mažne tuo
jaus pajauti tarputyno kvapsnį kvape.

Susibraukyk su Turpo vakarą — 
ant rytojaus šaltis bus praėjęs. Tur
po taipgi greitai sustabdo bronchitą, 
plaučių plėvės uždegimą, dieglį klube, 
reumatinius skausmus, katarą ir neu
ralgiją. Palengvina krupą ir gerklės 
skaudėjimą mažne tuojaus. Turpo ne
traukia pūslių nedegina, netepa.

PRAVARYK ŠALTI TUOJAUS su 
Turpo, Tarputyno Tepuklu, turinčiu 
kitus senus ištikimus vaistus Mentolį 
ir Kamparą. Parsinešk Turpo iš ap- 
tiekos šiandien — 30c. ir 60c. sloji- 
kėliui.

DAVID RUTTER & CO, 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai retai! 
kiemų. Visur pristatėm. b 
South Side ofisas 3301 Normai Av< 

Tel. Yards 2296. 
....

J •... -L==^

PINIGAI
iš

Town of Lake 
LIETUVON

Town of Lake lietuviams 
artimiausia ir patogiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Naujienų Skyrius, 1614 
W. 46-th Street.

ŲR. VAITUSH, O. D
Lietuvis akių specialistas

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

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

Phone Boulevard 7589

patar-Lietuvių 
naus

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų plei- 
tom galima valgyti kiečiausią maistą. 
Garantuojame vis4 savo darbą, ir že- . 
mas musų kainas. Sergėkite savo dan
tis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

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

Serganti žmonės yra užpraiomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI 
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 
\ ir 
Privatinių 
Ligą 
Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu goriausi gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St.

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augito 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, Iii.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedll- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

Tel. Boulevard 0451.

Dr. M. M. Mattel
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3267 S. Halsted St. kamp. 33 gat. 
Ofiso valandos: 9—10; 2—4 ir 6—9

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau ,L>cs operacijų ir gyduo- 
lių visokias staigias ir kroniSkas 
ligas; nervų, reumatizmų, paraly
žių, naktinį susišlapinim^, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 
vaikų. Patarimai dykai.
2159 W. 21 St.. kampas Leavitt St.

Telefonas Roosevelt 8185
Vai.: 1:00 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 

12 a. m. '*

Z..............
Telefonas Yards 0392

Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.
Ketvirtad. ir septintad. 9 iki 1

Dr. Felix A. Manelis
NAPRAPATHAS

Diagnoza pagal sutarimą.
3247 Emerald Avė., Chicago, 111.



NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtadienis, Sausis 25 d.

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

ti? Jis nerastas namie, bet 
Mileriene pasakiusi, kad Stry- 
gas mokysiąs.

Berniukai ir mergaitės susi
rinko McKinley’ parko svetainėj. 
Visi šnekasi streikuoti. Ateina 
ir naujoji komisija. Strygo nė
ra. Kai kurios mergaitės dai
nuoja visai nenoroms, o di
desnės neina visai dainouti. 
Niekas neišėjo.

Sausiu 18 d., įvyko komisijos 
susirinkimas. Stulgaitis pareiš
kė, kad Strygas tverdamas 
chorų Brighton Parke pavarto
jęs Ateities Žiedo V. Draugi
jėlės vardų. Kilo ginčai, kurie 
privedė prie nieko. Nusirami
nus sudaryta Draugijėlės val
dyba: org. Grybas (Stulgaitis), 
fin. rašt. Norkus, nut. rašt. 
Norkienė, ižd. Jakelienė. Val
dyba uždaro susirinkimų ir at
liktas kriukis. Su kitais nesi
nori skaityti. Svarbiausiai 
Stulgaitis nori pakišti kojų 
Strygai. Tai labai peiktini 
užsivarinėjiįma!i,J—Vietinis.

I LAISVAMANIŲ SUSIRINKI

MAS.

tokia butų p. Bružienės am
bicija, tai butų labai jos gaila. 
Gaila ir dėl to, kad ji dar tiktai 
pradėjo viešai prieš publika 
pasirodyti, o jau dėl kunigėlio 
mirktelėjimo atsiribojo nuo pla 
šiosios visuomenės. Ar gal jai 
parupo kunigų presos rėki ta
nia? Bet ir čia ji gali labai ap
sirikti. Viena, tai jų presą la
bai ne kokios įtakos turi į žmo
nes, antra, ji labai neištikima. 
Ir su p. Bručiene gali labai 
greitai atsitikti1 taip, kaip su 
p-le Marijona Rakauskaite: 
vienų dienų “Draugas” įdeda 
artistes paveikslų ir išaugština 
ją “Dainos karalaite”, ant ry
tojaus nebepriima jos praneši
mo apie savo koncertų, trečių 
dienų paskelbia “bedieve” tik 
dėl to, kad negalėjo dalyvaut 
katalikų partijos koncerte, o 
toliau iš dienos į dienų be pa
liovos veda jau visų prieš jų

APSIVEDIMAI. REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ZEME.
JIEŠKAU apsivedimui augusios m«r- 
ginos ar našlės nuo 30 iki 40 metų 
amžiaus. Aš pats esu 45 metų am
žiaus, turiu 2 namus, vieną išranduo- 
ju, kitam pats gyvenu. Našlė turi būt 
be vaikų, aš taipgi be vaikų, esu ne
vedęs, dirbu kasyklose. Man reikia 
gaspadinės; turiu perdaug darbų, vie
nas negaliu apeiti; turiu daug daržų 
sodinti.* Kuri myli daržus sodint , 
prašau atsišaukt adresu: A. Mitchell, 
G03 N. Madison St., West Frankford, 
III.

MOTERŲ VYRŲ

JIESKO PARTNERIU

REIKALAUJA
MERGINŲ IR MOTERŲ
16 mteų ir senesnių prie leng

vo darbo dirbtuvėj. Pakeltos al
gos, Ateikit pasirengusios 
dirbti.
AMERICAN CAN COMPANY 

3951 South Canal St.
4 blokai į vakarus nuo 

Wentworth A ve.

REIKIA patyrusio barbe
no pėtnyčiomis ir subatomis 
vakarais.

1414 S. 49 Ct.
Cicero, III.

PARDUODU saliunų su ba/ 
raisj randos $20 mėnesiui, 6 
kambariai gyvenimui; lysas 
14 mėnesių. Turi būti greitai 
parduotas. 1034 W. 14 PI.

. PARSIDUODA bizniava nuosavybe, 
kampinis namas (2 štorai) saliunas ir 
saldainių krautuvė. Namas yra mū
rinis, ir du pagyvenimai prie Storų po 
4 kambarius; parsiduoda su bizniu; 
gera vieta bizniui. Pandos $155.00 į 
mėnesį; parduosiu tik už $12,000.00. 
2100 W. 24-th St. Savininkas saliune.

JIEŠKAU partnerio prie automobi
lių biznio. Gali padaryti didelius pini
gus. Patyrimas nereikalingas. Tiktai 
turi turėti $300.00. Atsišaukit.

3338 So. Em&rąld Avė.
1 lubos iš užpakalio 
nuo G iki 9 vakarais.

ISRENDAVOJIMUI

Laisvamanių 1 kp. susirinki
mas įvyko sausio 23 d., “Nau
jienų” name.

Pirmininkavo drg. P. Dubic- 
kas. Laisv. Kuopon įstojo 
keli nauji nariai. Tapo išrinkta 
valdyba 1923 metams. Pirmi
ninku J. Mickevičius, sekr. 
Kuzmickas — Uktveris, ižd. J. 
Jankus. Į Komitetą sutvarky
mui aukų ir pasiuntiniui kny
gų Lietuvon įėjo Mickevičius. 
P. Ihibickas ir J. Jankus. Jų 
darbas surasti kelius siuntimui 
knygų ir supirkinėti knygas. 
Aukos skiriamos Literatūros 
fondui.

Apkalbėta maršrutas, kuris 
jau pradėtas. Maršrutuoja 
Juozas Uktveris, sekretorius 1 
kp., ir Aleksas Ambrozevičius. 
Prakalbos buvo jau surengtos 
Bridgeporte, 18-tos gatvės apy- 
lenkėj ir Meldažio svetainėj, 
su geromis pasekmėmis. Marš
rutas tęsis sekančiai:

Sausio 25 <1. Brighton Parke 
K. Gramonto svet., sausio 26 
Kensington/?, C. Stančiko svet.; 

, sausio 27 ĮLiiuosybės svetainėje, 
northsidėje.

įeitos dienos bus paskelbtos 
vėliau. Kitos kolionijos norin
čios žinoti apie maršrutą bei 
gauti Laisvamanių kalbėtojų 
malonūs kreiptis į \Laisvama- 
nių Federacijos 1 k p. 
rių šiuo antrašu:

Juozas K. Uktveris, 
32 St., Chicago, III.

Nutarki rengti du
Pirmas vakaras su įdomiu pro
gramų įvyks M. Meldažio svet.

• Antras vakaras bus kaukių ba
lius (maskaradas), Pulaskio 
svet. Paskirtas komitetas va
karams iš P. Dubicko, J. Jan
kaus ir J. Uktverio.

Laisvamanių 1 kp. susirinki
mai įvyksta kas pirmų sekma
dienį 10 vai. ryto kiekvienų 
mėnesį. — Report.

ją. O kad “'Draugo” agitacija 
prieš p-lės Rakauskaitės kon
certų nedavė jokių vaisių — 
koncertas visais žvilgsniais tu
rėjo geriausio pasisekimo, — 
tai “Draugas” savo apmaudai 
nugriežti dar paleidžia gniūž
tę purvų į dainininkę. Taip jie 
gali padaryti ir su p. Bručiene, 
jei kartais nepataikys kunigė
liams nusilenkti ar saldžiai nu
sišypsoti.

Linkiu p. Valerijai Bručienei 
laimingos kloties ir gero pasi
sek imo iškeliavus Europon. Ir 
aš beveik tikiu, kad ji dabar 
pati suprato savo klaidą ir gai
lisi ypatingai dėl to, kad klas
tingą kunigėlio paglostymą pri
ėmus už tikrą pinigą, ji nepa
galvojus užgavo savo drauges, 
kitas dainininkes.

— Dailės Mylėtojas.

IŠDUODAMA RANDON 6 
kambarių pagyvenimas karštu 
vandeniu apšildomas. PatogiYB 
daktarui.

4158 S. Campbell Avė.

Moterų operatorių 
prityrusių

pajiega siuvamomis mašino
mis.
Mes mokam besimokinan
čioms

gorsetus dirbti.
Nuolatinis darbas per ap

skritus metus

sckreto-

916 W.

vakaru

Ponios Bružienės žygis
“Draugo” 18 num. pastebė

jau išspausdintą laiškų neva 
“Draugo” redakcijai, kuriame 
p. Valerija Bručiene sudeda 
deklaracijų būti gera katalikė, 
nes mat tik katalikai patemi- 
ję jos didelį talentų ir patarę 
jai toliau lavintis. Be to ji, 
prieš išvažiuojant į Europą, 
savo tame laiške įžeidžia dvi 
pirm seiles musų daiininjikes— 
p. Norą Gugienę ir p-lę Mari
joną Rakauskaitę.

Nors man atrodo, kad tą laiš
ką padėjo jai paruošti tie pa
tys, kuriems jis sudeda savo 
katalikybės deklaraciją, tečiau 
visų atsakomybę už jį imasi 
pati p. Valerija Bručiene, da
vusi padėt po juo savo vardų. 
Del to tik, kad šioks toks ku
nigėlis pagyrė p. Bružienės ta
lentų, ji tuč-tuojam viešai pasi
skelbia tarnausianti visų savo 
gyvenimų katalikams. Jei tltt

Panešimai
LSS. VIII Rajono konferencija bus 

vasario 11 d., 11 vai. ryte, Naujienų 
name. Kuopos priklausančios LSS. 
VIII rajonui malonėkit išrinkti dele
gatus. —Sekr. A. Grabelis.

“Birutes” reguliariška repeticija, vi
siems nariams dalyvaujant, įvyks ket- 
1 ii tadieny, sausio 25, 8 vai. vak., 
Mari* White Square Svetainėje — 
prįe 30-os ir Halsted gt. kadangi cho
ras bui padidintas, naujam veikalui 
pasta'.yti, “Birute” kvieč/.i naujus na- 
iu prisirašyti tuojau.?. Vėliau įstojo 

r.aritu negalės dalyvauti šaime veika 
’©• —“Birutė.”

Brighton Park.— Sausio 25 d. įvyks
ta laisvamaniškos prakalbos su pa
veikslais K. Gramonto svetainėj, 4535 
S. Rockell St. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Tema prakalbų “Klerikalai Lie
tuvoje.” Visi kviečiami atsilankyti j 
šias prakalbas, lai ne vieno nestokuo- 
ja. Kviečia L. L. F. 1 K p.

North Sidės Draugijų Sąryšio de- 
’egatų dėl palaikymo viešojo knygyno 
susirinkimas bus sausio 25 d., knygy
no svet., 1822 Wabansia Avė., 8 vai. 
■ak. Visi delegatai meldžiame susi
lėkti laiku, nes turime daug svarbių 
eikalų. —Sekr. R. Shaikus.

Nariai Lietuvių Politinio ir Pašel- 
unio Kliubo malonėsite kreiptis pas 
•ašt. Juoz. Urbutį, 355 Kensington 
\ve., su reikalais viršminėto Kliubo.

Juoz. Urbutis, Rašt.

Dramatiško Ratelio repeticija “Už
burti Turtai” bus pėtnyčioj, sausio 26 
l., 8:30 v. v., Meldažio svet. Malonė
kit visi rateliečiai būti laiku.'

—Valdyba.

North Side. — LDLD. 86 kp. susi
rinkimas įvyks pirmadienį sausio 29 
I. kaip 8 vai. vakare, Liuosybės svet., 

1822 Wabansia Ąve. Visi nariai ir no
rintis būti nariais malonėkit atsilan
kyti j susirinkimą. Daug t.urim svar
bių reikalų atlikti draugijos labui.

Taipgi kurie dar negavot knygų už 
1922 metus, tai gausit.

—A. Vilis, rašt.

Birutės Kalno dr-ja rengia laba1 
gražų maskaradinį balių šeštadienį 
sausio 27 d. 1923 m. Mildos sevtainėj, 
3142 So. Halsted st. Pradžia 7 vai. v. 
Visus kviečiame senus ir jaunus skait- 
ingai atsilankyti; bus juokų iki so

čiai. —Komitetas.

Lietuvos Laisves Pašei pos Kliubo 
Vyrų ir Moterų metinis susirinkimas 
■vyks sausio 28 d. 1923 m. McKinley 
Parko svet. Pradžia 1:80 po pietų. Vi
si nariai malonėkit dalyvauti susirin
kime. —Sekr. A. Juzaitienė.

Kensington. — Sausio 26 d. įvyks 
laisvamaniškos prakalbos su paveiks
lais Stančiko svet., 205 E. 
7:30 vai. vakare. Tema “ 
Lietuva.” Visi kviečiami atsilankyti.

Kviečia L. L. F. 1 Kuopa.

115 St., 
Rymas ir

Liuosybės Draugyste permainė sa
vo susirinkimų svetainę ir dienų. Pir
miau la’kė A. Valinčiaus svetainėje 
’<as paskutinį sekmadienį kiekvieno 
mėnesio; dabar laikys kas paskutinio 
šeštadienio vakarų L. Jodomskio svet., 
733 W. 18 St. Sekantis susirinkimas 
įvyks sausio 27 d., 7:30 vai. vakaro.

Rašt. J. Danta.

JIESKO KAMBARIU
Powell Corset Co.

913 W. Van Buren St.
2 blokai į vakarus nuo 

Halsted gat. ;
REIKALINGAS'kambarys vienam 

vaikinui Bridgeporto apylinkėj. Kas 
turite, praneškite į Naujienų Skyrių 

3210 So. Halsted St.
Ne. 24

JIESKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo į pekarnę 

už antrarankį. Turiu 2 metų pa
tyrimą. Malonėkite pranešt per 
laišką.

Aušros Knygynas
1614 W. 46 St., Box 1

REIKIA DARBIBKy
MOTERŲ

REIKALAUJA OPERATORIŲ

Pri^ Union Special ir Wilcox 
& Gibbs pajiega varomų siuva
mų mašinų. Mes duosim jums 
mokesnį nuo dienų jums besinio- 
dnant darbo.
THE MOSES ROSENTHAL CO. 

913 W. Van Buren St.
6 lubos

REIKALAUJA MERGINŲ 
tarp 16 ir 20 metų amžiaus automo
biliams lempas dirbti; prityrimas ne
reikalingas. Ateikit po 8 vai. ryto. 
Ateikite tik prisirengusios dirbti. Turi 
mokėti angliškai.

ILLINOIS MINIATURE LAMP 
DIVISION 

2243 W. Harrison St.

REIKALINGA moteris, arba mer
gina prie namų darbo. Darbas ani 
visados; guolis, valgis i* geras užmo- 
kesnis. Kreipkitės:

Fotografas
W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St.

Tel. Yards 1546

REIKALAUJAMA mergi
nų prie lengvo darbo dirbtu
vėj.

Hamilton Glass Co.
4801 S. Maplewood Avė

PAJIEŠKAU senos moters na
mų pridaboti. Atsišaukite tuo- 
jaus. Galima matytis tik vaka
rais po 5 vai.

1819 S. Union Avė.
1 lubos.

REIKALAUJAMA merginų alyvoms, 
rukštiems agurkams, mustardai, žim- 
riešučių sviestui pakuoti ir agurkams 
sortuoti. Geras mokesnis prityrusioms 
darbininkėms.

The Kondit Co.
Kinzie & La Šalie Sts.

REIKALAUJA moterų skudurams 
skirstyti. Nuolatinis darbas. Geras 
mokesnis, geros sanitarinės sąlygos1. 
Pusė dienes šeštadieniais.

Kreiptis: Mr. Rosenberg 
GUMBTNSKY 'BROS. CO.
2261 So. Union Ąve,

REIKALAUJAME geros vei- 
terkos; geras mokesnis; nuolati
nis darbas.

National Restaurant
1841 S. Halsted St.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Darbas lengvas, mukesnis: 
kambarys, valgis ir $12.00 savaitei. 
Vieta randasi gražioje anielinkėje. 
Kreipkitės ypatiŠkai arba laišku,: , 
“Naujienos”, Town of Lake Skyrius

1614 W. 46 St., Box No. 2. <

Merginų

6

prityrusių
pakuoti figas

ir
džiovintus vaisius

Kreiptis

REID MURDOCK & CO
12 gat. Tiltas ir upė.

REIKALAUJAMA 50 merginų nuo 
14 iki 16 raketų amžiaus prie lengvo 
darbo dirbtuvėj.

The Nachman Co.
2241 S. Halsted St.

REIKALAUJAMA marŠkininių ope
ratorių prie Keystone presso, prityru
sių padavėjų prie lankstymų prie ly
gaus, prosinimo. Geros darbo sąlygos. 
Nuolatinis darbas, geras mokesnis.

Linden Launary
409 N. Laramie avė. Tel. Austin 8317 

l/z bloko į šiaurę nuo Lake gat.

JIEŠKAU senyvos moters prie dar- 
•bo namuose valgį pataisyti. Tiktai 
du šeimynoje. Prašau atsišaukti as
meniškai ar per laišką; dėl sąlygų su- 
sitaikysim.

Jos. Mileris
1029 W. Congress St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

Darbininkų 
reikalauja 
trokerių 

ir 
mašinistams padėjėjų 

Darbas daugiausia nuo šmotų. 
Prityrimas nereikalingas. 
Dienomis ar naktimis darbas. 
Ateikit prisirengę prie darbo.

ACME STEEL GOODS CO., 
136 & I. C. Tracks 

Riverdale, III.

REIKALAUJA tekintojų 
prie tekinimo dalių dvira
čiams. ,
* Arnold Schwinn & Co.,

1718 N. Kildare Avė.

REIKIA darbininkų sen- 
geležių kieme.

Kreiptis
Warshawsky & C o. ,

1915 S. State St.

BUČERIŲ
Meitėlių kapojimo skyriuj

Arnold Bros.
660 W. Randolph St.

REIKALINGI jauni ar seni vyrai, 
kurie galėtų dirbti ui agentus. Užmo
kestis ant komišino iki $80.00 į dieną. 
Gerus paliudijamus turi turėti. Ang
lų kalba nereikalinga. Galima dirbti 
tik vakarais.

Kreipkitės prie
3528 So. Halsted St.

REIKALAŲJiAMA darbinin
kų į liejyklų 43 centai į valan
dų. Nuolatinis darbas.

Samdymo Skyrius, 
GRANE CO.,

So. Kedzie Avė. and 40-th #t.

REIKIA skalbėjo Slapiems skalbi
niams skirstyti ir skalbėjo prie ly
gaus darbo. Nuolatinis darbas, geras 
mokesnis.

Linden Laundry
409 N. I^aramie Avė 

Tel. Austin 8817, 
bloko į šiaurę nuo Lake gat.

PARDAVIMUI
PARDAV^UI saliunas ge

riausioj vietoj visokių tautų ap- 
gyventoj; geras pelnas; gali pa
daryt pinigo. Esu priverstas par
duoti.

5101 S. Union Avė.

PARDUODAMA saliunas ge
roj vietoj apgyventoj visokių 
tautų; parduodu, nes turiu reu
matizmų ir negaliu saliune sto
vėti.

5343 S. Halsted St., Chicago

PARSIDUODA saliunas 
geroj vietoj priešais teatrą, 
maišytų tautų apgyventa 
vieta.

648 W.120th St.
PARSIDUODA SALIUNAS, 

puse ariba visas. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
10500 So. Indiana Avė.

DIDELIS BARGENAS. Par
davimui lietuvių apgyventoj 
vietoj, puikus restoranas. Prie
žastis — senatvė.

720 W. 120 St.
■ p ■,

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir visokių 

smulkmenų krautuvė. Senas biznis ir 
turi būti parduotas greitai ir pigia 
kaina. Prieža'stis pardavimo patirsi
te ant vietos.

505 «W. 32nd St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj apgyventoj visokių tautų. 
Daugiaus patirsite ant vietos.

2114 So. Halsted Str.
Chicago, III.

PARDAVIMUI bučernė labai geroj 
vietoj ir gerai biznis išdirbtas. Turi 
būti parduota į trumpą laiką, arba 
mainysiu ant bile ko. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

1003 W. 32-nd St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė, 
geras senas biznis, išdirbtas per daug 
metų, visokių tautų apgyventa vieta. 
Atsišaukite greitai, parduosiu labai 
pigiai.

2611 W. 44 St.

PARDAVIMUI geras nedide
lis užkandžių kambarys Lunch 
Room arti Rock Island šapų.

4639 Wentworth Avė.

DIDELIS bargenas, parduosiu arba 
mainysiu bučernę ir grosemę ant ma
žo namuko. Tas pardavimas tęsis tik 
tris dienas, taigi nepraleiskit progos. 
Nemokanti to amato išmokysim. Krei
pkitės prie savininko.

3500 So. Union Avė 
Tel. Boulevard 4341

PARDAVIMUI pigiai saliu
nas prie didžiosios gatvės; biz
nis išdirbtas. Priežastis — tu
riu du biznius.

11851 So. JMichigan Ąve.

PARDAVIMUI bučernė ir grosemę 
tirštai lietuvių ir svetimtaučių apgy
ventoj kietoj; biznis išdirbtas gerai. 
Savininkas turi du bizniu ir abiejų 
negali apeiti. Parduos už teisingą pa
siūlymą. Nepraleiskit progos.'

J. Jonikas, 1822 S. Canalport Avė.
Tel. Canal 2269

PARDUODAMA bučeme ir grocer- 
nė labai geroj vietoj; biznis išdirbtas; 
randa pigi, tik $35; 4 gyvenimui kam
bariai. Parduos už $1,200. \ Priežastį 
pardavimo patirsit ant vietos. Kreip
tis— \

4537 S. Paulina St.

TARSI DUODA B ARBER 
shop pirmos klesos visai pigiai; 
turi’būti greitai parduota.

Phone Lafayetle 0644

PARDAVIMUI 2-jų aukštų biznia
vus mūrinis namas, gana pigia kai
na, nes mane vyras pasimirė; aš ne
galiu užlaikyti biznio. Kreipkitės pas 
savininkę:

948 W. 31 PI.

REIKALAUJAMA darbi-
t

ninko prie darbo pieninėj.
Kreiptis

' 1057 W. 14 St.

PARDAVIMUI saliunas 
North Sidėj.

1624 W. North Avė.

PARDAVIMUI labai pigiai 3 daik
tai, būtent: vargonai, kukninis pečius 
ir vokiškas armonikas ant trijų eilių. 
Savininką galima matyt nedėlioj riuo 
9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Wm. Sabaliauskas
2345 So. Leavitt St., Chicago, III

AUTOMOBILIAI
PUIKUS AUTOMOBILIUS, užda

rytas, Westcott sedan 1922 metų, me
chaniškai geriausiam stovyje, gali va
žiuot juo dar 100,000 mylių, mokėta 
su priedais virš $3250; parsiduos už 
$1150, tai nepaprastas bargenas. Pa
klauskit Naujienų ofise.

PARDAVIMUI Ford de Lucks, 
4 pasažieriaihs. Vartotas kelis 
mėnesius. Turi būti parduotas 
greitai ir pigiai.

549 W. 18 St.
Phone Canal 7057

t

Vienas iš dviejų parsiduoda labai 
pigiai automobilis; vienas atviras; ki
tas uždarytas katrą norėsit tą pasi
rink šit; arba mainysiu ant mažo na
melio, loto, arba kokiov biznio. Atsi- 
šaukit kuogreičiausiai.

Jos. Stukis
809 W. 35 St.

Tel. Boul. 0774 arba 0611.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė, sbnas biznis, vieta apgyventa vi
sokių tautų, daugiausia lietuvių ir 
lenkų. Gera proga lietuviui padaryti 
gražų gyvenimą ir pinigų. Parduosiu 
už teisingą pasiūlymą.

4104 S. Campbell Avė.

RAKANDAI
VISAI PUSDYKIAI.

Vėliausios mados rakandai 4 kam
bariams, graži sveklyčiai eile, valgo
mojo kambario eilė, 2 miegruimių ei
les ir divonas, viskas už $250; taip
gi fonografas su rekordais; taipgi 
parduos atskirai už geriausią pasiū
lymą. Viskas kaip nauja. Nepraleisk 
šito pigumo. Bustas:

1922 S, Kedzie Avė.,
1 lubos.

PARDUODAMA trims kambariams 
rakandai visai pigiai. Galima matytis 
seredonris pėtnyčiomis ir subatomis 
vakarais nuo 6 iki 9 v. ir nedėlioję iki 
pietų. 1 augštas nuo pryšakic, 1922 S. 
Morgan St.

NAMAI-ZEME
KAS NORIT GREIT IŠMAINYT 
PARDUOT ar PASKOLĄ GAUT 

ANT ANTRO MORGICIO.
Jeigu turit namą išmokėję, išmainy
siu tamstoms ant didesnio namo. Bu- 
čemes, grosemes, automobilius, lotus 
mainau ant namų. Dar aš skolinu pi
nigus ant antrų mergičių 6%. Taip 
oat padarau kontraktus, pardavime 
raštus, peržiuriu nuosavybės raštu? 
parduodant ar perkant. Pas mane 
greitas, teisingas ir pigus patarna
vimas.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI. arti Halsted St.,

Telephone Boulevard 1550
Ofisas atdaras nuo 9 iki 8 vai. va

karo pirmadieniais, trečiadieniais, 
penktadieniais nuo 9 iki 6 vak., sep- 
tintadieniais nuo 9 iki 1.

/ NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS
Gražiausioj vietoj South Sidėj. Au- 

burn Parke parsiduoda dviejų pagyve
nimų naujas mūrinis namas, 6 ir 7 
kambariai. Karštu vandeniu šildomas 
su visokiais parankumais ir įtaisy
mais; dviem karam mūrinis garažas. 
Randos neša $190.00 į mėnesį. Kaina 
tik $13,500; jmokėt $6000. Veikit 
greit, šis bargenas ilgai nelauks pir
kėjų. Krbipkites pas S. L. Fabionaf 
Co. Klauskit L. R. Bushman, 809 W. 
35th St.

DIDELIS BARGENAS. PROGOS TO
KIOS NEPASITAIKO KASDIENĄ.

DU MURO NAMAI ir du lotai kai
na $8,500. $1500 įmokėt; $100 randos 
per mėnesį. Geri įtaisymai, maudynė 
elektros šviesa, augštas beizmentas, 
randasi Bridgeporto kolonijoj. Savi 
ninkas paskolins pinigų be komdšino. 
Kad jieškai namo pirkti, nelauk — 
oigesnio ir geresnio negausi.
J. M. Kiras Real Estate Improv. Co. 

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

PARDAV^UI bizneya nuosavybė 
prie Halsted gatvės, y

3 augštų mūrinis namas garu ap
šildomas arti 35. Randos $240 į mėn. 
Kaina $22,000.00.

2 augštų mūrinis namas prie Jlals- 
ted; puiki vieta $20,000.

Standard Rcalty Co.
,786 W. 35 St.

PARDAVIMUI B1ZNIAVAS 
namas, geras dėl dviejų bizniu 
ir pagyvenimų; arba galima 
mainyti ant mažesnio namo; 
kreipkitės 3935 So. Kedzie avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
Beveik naujas mūrinis namas G pa

gyvenimais po 4 ir 5 kambarius, elek
tra, maudynes, aukštas skiepas ir 
stogas, namas randasi prie Emerald 
Avė., arti 33 St. Parsiduoda pigiai ar
ba išmainoma ant mažesnio namo, lo
to, arba farmos.

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avė.

Tel. Lifayette 6824.

EXTRA BARGENAS! Par
duodama pigiaj biznio namas, 
kuris neša gerų randų lietuvių 
apylinkėj Bridgeporte. Gera 
proga perkant veikiai. Savinin
kas. Tel. Pullman 0649

10947 S. Michigan Avė.

Geriausia pirkimas South Sidėj.
Kam-pinis gražus 6 metų mūrinis na
mas, 5 flatai po 5 kamb. ir 1 fl. 6 
kamb. Gasu šildomas, aržuolu baigtas, 
marmuro laiptai ir visi vėliausios ma
dos jtaisymai. Randasi South Sidėj. 
Kaina tik $27000, reikia įmokėt $9000 
Kreiptis pas L. S. Fabionas Co. Klaus
kit J. Stukis, 809 W. 35 St., Chicago.

PARDAVIMUI S. W. SIDĖJ.
$1(M) įmokėti, likusius po $10 

kas mėnesį už U akro vietą ar
ti Archer Avė. — tik $800.

3935 S. Kedzie Avė.

NAMAS 6 kambariais tik 
$5.500, karštu vandeniu šildo- 

ėktros šviesa, arti 40 
ir Campbell Avė. Parduos 

pigiai perkant tuojhus. Šauk 
Fairfax 1459. \,

mas,

BARGENAS PAS VIENUOLYNĄ- o
Kampinis gražus mūrinis namas, 4 

fl. po 5 kamb., viskas vėliausios ma
dos, arti 63-ios gat. Kaina tik $17,500. 
Del platesnių žinių kreipkitės pas

S. L. Fabionas Co.
809 W. 35 St., Chicago.

MORTGEOIAJ-PASKOLOS
Skolinam pinigus ant pir

mų ir antrų Morgičių 
patinkamomis išlygomis 
MAREK KRAUS 

1720 W. Chicago Avenue, 
arti Augštutinio Kelio. 

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai. 

Kalbame lietuviškai.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialus namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti Ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

0

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo-' 
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, raakoves 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.

Ateikite į musų šapų kokiu nebūk 
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim1, kaip mes galim jus išmokyti 
amato Atliekamų nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al-

Speciale taksa bus suteikta juws 
šį mėnesį. (Atsinešk Šitą apskelbimą 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

N. štate St., Kampas Lake St., 
4 lubos, Chicago.

Jos. Fs Kasnicka. vedėjas.

190

DUODAMA privatinės pamokos ang- 
’ų kalbos skaitymo, rašymo ir pasi
kalbėjimo lietuviams mokantiems ir 
Temokantiems anglų kalbos. Mokestis 
prieinama.

Misa Donnelly,
421 Belden Avė., Tel. Diversey 2182 

Priima dienomis ir vakarais.
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NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtadienis, Sausis 25 d.

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

ti? Jis nerastas namie, bet 
Milerienė pasakiusi, kad Stry- 
gas mokysiąs.

Berniukai ir mergaitės susi
rinko McKinley parko svetainėj. 
Visi šnekasi streikuoti. Ateina 
ir naujoji komisija. Strygo nė
ra. Kai kurios mergaites dai
nuoja visai nenoroms, o di
desnės neina visai dainouti. 
Niekas neišėjo.

Sausio 18 d., įvyko komisijos 
susirinkimas. Stulgaitis pareiš
kė, kad Strygas tverdamas 
chorą Brighton Parke pavarto
jęs Ateities Žiedo V. Draugi
jėlės vardą. Kilo ginčai, kurie 
privedė prie nieko. Nusirami
nus sudaryta Draugijėlės val
dyba: org. Grybas (Stulgaitis), 
fin. rašt. Norkus, nu t. rašt. 
Norkienė, ižd. Jukelienė. Val
dyba uždaro susirinkimą ir at
liktas kriukis. Su kitais nesi
nori skaityti. Svarbiausiai 
Stulgaitis nori pakišti koją 
Strygai. Tai labai peiktini 
užsivarinėj iiinaiJ—Vietinis.

LAISVAMANIŲ ’ SUSIRINKI
MAS.

Laisvamanių 1 kp. susirinki
mas įvyko sausio 23 d., “Nau
jienų” name.

Pirmininkavo drg. P. Dubic- 
kas. Laisv. Kuopon įstojo 
keli nauji nariai. Tapo išrinkta 
valdyba 1923 metams. Pirmi
ninku J. Mickevičius, sekr. 
Kuzmickas — Uktvėris, ižd. J. 
Jankus. Į Komitetą sutvarky
mui aukų ir pasiuntimui kny
gų Lietuvon įėjo Mickevičius, 
P. Ihibickas ir J. Jankus. Jų 
darbas surasti kelius siuntimui 
knygų ir supirkinėti knygas. 
Aukos skiriamos Literatūros 
fondui.

Apkalbėta maršrutas, kuris 
jau pradėtas. Maršr lituoja 
Juozas Uktvėris, sekretorius 1 
kp., ir Aleksas Ambrozevičius. 
Prakalbos buvo jau surengtos 
Bridgeporte, 18-tos gatvės apy- 
lenkėj ir Meldažio svetainėj, 
su geromis pasekmėmis. Marš
rutas tęsis sekančiai r

Sausio 25 d. Brighton Parke 
K. Gramoiito svet., sausio 26 
Kensingtonį, C. Stančiko svet.; 
sausio 27 ILiuosybės svetainėje, 
northsidėje.

įeitos dienos bus paskelbtos 
vėliau. Kitos kolionijos norin
čios žinoti apie maršrutą bei 
gauti Laisvamanių kalbėtoją 
malonės kreiptis į Laisvama
nių Federacijos 1 kp. 
rių šiuo antrašu:

Juozas K. Uktvėris,

sckreto-

916 W.

vakaruNutarta rengti du
Pirmas vakaras su įdomiu pro
gramų įvyks M. Meldažio svet. 
Antras vakaras bus kaukių ba
lius (maskaradas), Rokiškio 
svet. Paskirtas komitetas va
karams iš P. Dubicko, J. Jan
kaus ir J. Uktverio.

Laisvamanių 1 kp. susirinki
mai įvyksta kas pirmą sekma
dienį 10 vai. ryto 
mėnesį. —

k iekvieną 
Report.

laišką neva 
kuriame 

sudeda 
katalikė, 
patėmi-

Ponios Bučienės žygis
^Draugo” 18 4uim. pastebė

jau išspausdintą 
“Draugo” redakcijai,
p. Valerija Bručiene 
deklaraciją būti gera 
nes mat tik katalikai 
ję jos didelį talentą ir patarę 
jai toliau lavintis. Be to ji, 
prieš išvažiuojant į Europą, 
savo tame laiške įžeidžia dvi 
pirmaeiles musų daiininjikes— 
p. Norą Gugienę ir' p-lę Mari
joną Rakauskaitę.

Nors man atrodo, kad tą laiš
ką padėjo jai paruošti tie pa
tys, kuriems jis sudeda savo 
katalikybės deklaraciją, tečiau 
visą atsakomybę už jį imasi 
pati p. Valerija Bručiene, da
vusi padėt po juo savo vardą. 
Del to tik, kad šioks toks ku
nigėlis pagyrė p. Bružienės ta
lentą, ji tuč-tuojau viešai pasi
skelbia tarnausianti visą savo 
gyvenimą katalikams. Jei tik

tokia butų p. Bružienės am
bicija, tai butų labai jos gaila. 
Gaila ir dėl to, kad ji dar tiktai 
pradėjo viešai prieš publiką 
pasirodyti, o jau dėl kunigėlio 
mirktelėjimo atsiribojo nuo pla 
šiosios visuomenes. Ar gal jai 
parupo kunigų presos reklia- 
ma? Bet ir čia ji galų labai ap
sirikti. Viena, tai jų presą la
bai ne kokios įtakos turi į žmo
nes, antra, ji labai neištikima. 
Ir su p. Bručiene gali labai 
greitai atsitikti' taip, kaip su 
p-le Marijona Rakauskaite: 
vieną dieną ‘‘I>rangas” įdeda 
anistes paveiksfi^ur išaugština 
ją “Dainos karalaite”, ant ry
tojaus nebepriima jos praneši
mo apie savo koncertą, trečią 
dieną paskelbia “bedieve” tik 
dėl to, kad negalėjo dalyvauti 
katalikų partijos koncerte, o 
toliau iš dienos į dieną be pa
liovos veda jau visą prieš ją 
šmeižtų ir niekinimų kampani
ją. O kad “'Draugo” agitacija 
prieš p-Iės Rakauskaitės kon- 
očrtą nedavė jokių vaisių — 
koncertas visais žvilgsniais tu
rėjo geriausio pasisekimo, — 
tai “Draugas” savo apmaudai 
nugriežti dar paleidžia gniūž
tę purvų į dainininkę. Taip jie 
gali padaryti ir su p. Bručiene, 
jei kartais nepataikys kunigė
liams nusilenkti ar saldžiai nu
sišypsoti.

Linkiu p. Valerijai Bručienei 
laimingos kloties ir gero pasi
sekimo iškeliavus Europon. Ir 
aš beveik tikiu, kad ji dabar 
pati suprato savo klaidą ir gai
lisi ypatingai dėl to, kad klas-

ėmus už tikrą pinigą, ji nepa
galvojus užgavo savo drauges, 
kitas dainininkes.

— Dailės Mylėtojas.

Pranešimai
LSS. VIII Rajono konferencija bus 

vasario 11 d., 11 vai. ryte, Naujienų 
name. Kuopos priklausančios LSS. 
VIII rajonui malonėkit išrinkti dele
gatus. —Sekr. A. Grcbelis.

“Birutės” reguliariška repeticija, vi- 
sienr.’s nąriams dalyvaujant, įvyks ket- 
’iifadieny, sausio 25, 8 vai. vak., 
Mark White Sųuare Svetainėje — 
prie 30-os ir Halsted gt. Kadangi cho
ras bus padidintas, naujam veikalui 
pastatyti, “Birute” kvieč’a naujus na- 
iu prisirašyti tuojau'. Vėliau įstoję 

nariai negalės dalyvauti ŠKime veika 
e- --“Birutė.”

Brighton Park.— Sausio 25 d. įvyks
ta laisvamaniškos prakalbos su pa
veikslais K. Gramonto svetainėj, 4535 
S. Rockell St. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Tema prakalbų “Klerikalai Lie
tuvoje.” Visi kviečiami atsilankyti į 
šias prakalbas, lai ne vieno nestokuo- 
ja. Kviečia L. L. F. 1 Kp.

North Sidės Draugijų Sąryšio de- 
’egatų dėl palaikymo viešojo knygyno 
susirinkimas bus sausio 25 d., knygy
no svet., 1822 Wabansia Avė., 8 vai. 
ak. Visi delegatai meldžiame susi- 
inkti laiku, nes turime daug svarbių 
eikalų. —Sekr. R. Shaikus.

Nariai Lietuvių Politinio ir Pašel- 
nnio Kliubo malonėsite kreiptis pas 
•ašt. Juoz. Urbutį, 355 Kensington 
Xve., su reikalais viršminėto Kliubo.

Juoz. Urbutis, Rašt.
— . - \ •

Dramatiško Ratelio repeticija “Už
burti Turtai” bus pėtnyčioj, sausio 26 
L, 8:30 v. v., Meldažio svet. Malonė
kit visi rateliečiai būti laiku.'

—Valdyba.

North Side. — LDLD. 86 kp. susi
rinkimas įvyks pirmadienį sausio 29 
1. kaip 8 vai. vakare, Liuosybės svet.. 
1822 VVabansia Avė. Visi nariai ir no
rintis būti nariais malonėkit atsilan
kyti į susirinkimą. Daug turim svar
bių reikalų atlikti draugijos labui.

Taipgi kurie dar negavot knygų už 
1922 metus, tai gausit.

—A. Vilis, rašt.

Birutes Kalno dr-ja rengia laba1' 
gražų maskaradinį balių šeštadienį 
sausio 27 d. 1923 m. Mildos sevtainėj, 
3142 So. Halsted st. Pradžia 7 vai. v. 
Visus kviečiame senus ir jaunus skait- 
ingai atsilankyti; bus juokų iki so

čiai. —Komitetas.

Lietuvos Laisves Pašei po s Kliubo 
Vyrų ir Moterų metinis susirinkimas 
įvyks sausio 28 d. 1923 m. McKinley 
Parko svet. Pradžia 1:30 po pietų. Vi
si nariai malonėkit dalyvauti susirin
kime. —Sekr. A. Juzaitienė.

Kensington. — Sausio 26 d. įvyks 
laisvamaniškos prakalbos su paveiks
lais Stančiko svet., 205 E. 115 St., 
7^30 vai. vakare. Tema “Rymas ir 
Lietuva.” Visi kviečiami atsilankyti.

Kviečia L. L. F. 1 Kuopa.

Liuosybes Draugyste permainė sa
vo susirinkimų svetainę ir dieną. Pir
miau lakė A. Valinčiaus svetainėje 
'<as paskutinį sekmadienį kiekvieno 
mėnesio; dabar laikys kas paskutinio 
šeštadienio vakarą L. Jodomskio svet., 
733 W. 18 St. Sekantis susirinkimas 
įvyks sausio 27 d., 7:30 vai. vakaro.

Rašt. J. Danta.

APSIVEDIMAI. REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME.
JIEŠKAU apsivedimui augusios mer
ginos ar našlės nuo 30 iki 40 metų 
amžiaus. Aš pats esu 45 metų am
žiaus, turiu 2 namus, vieną išranduo- 
ju, kitam pats gyvenu. Našlė turi būt 
be vaikų, aš taipgi be vaikų, esu ne
vedęs, dirbu kasyklose. Man reikia 
gaspadinės; turiu perdaug darbų, vie
nas negaliu apeiti; turiu daug daržų 
sodinti. Kuri myli daržus sodint , 
prašau atsišaukt adresu: A. Mitchell, 
603 N.*Madison St., West Frankford, 
III.

MOTERŲ VYRŲ

JIESKO PARTNERIU

REIKALAUJA
MERGINŲ IR MOTERŲ

16 mteų ir senesnių prie leng
vo darbo dirbtuvėj. Pakeltos al
gos, Ateikit pasirengusios 
dirbti.
AMERICAN CAN COMPANY 
j 3951 South Canai St. 

4 blokai į vakarus nuo 
Wentworth Avė.

JIEŠKAU partnerio prie automobi
lių biznio. Gali padaryti didelius pini
gus. Patyrimas nereikalingas. Tiktai 
turi turėti $300.00. Atsišaukit. i 

3338 So. Emerald Avė. \
1 lubos iš užpakalio \
nuo 6 iki 9 vakarais.

ISRENŪAVŪJIMUI
IŠDUODAMA RANDON 6 

kambarių pagyvenimas karštu 
vandeniu apšildomas. Patogus 
daktarui.

4158 S. Campbell Avė.

Moterų operatorių 
prityrusių

pajiega siuvamomis mašino
mis.
Mes mokam besimokinan
čioms

gorsetus dirbti.
Nuolatihis darbas per ap

skritus metus

JIESKO KAMBARIU
Powell Corset C o.

913 W. Van Buren St.
2 blokai į vakarus nuo 

Halsted gat.
REIKALINGAS kambarys vienam 

vaikinui Bridgeporto apylinkėj. Kas 
turite, praneškite j Naujienų Skyrių 

3210 So. Halsted St.
Ne. 24

JIESKO DARBO Merginų

PAJIEŠKAU darbo į pekarnę 
už antrarankį. Turiu 2 metų pa
tyrimą. Malonėkite pranešt per 
laišką.

Aušros Knygynas
1614 W. 46 St., Box 1

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALAUJA OPERATORIŲ

Prie Union Special ir Wilcox 
& Gibbs pajiega varomų siuva
mų mašinų. Mes duosim jums 
mokesnį nuo dienų jums besimo
kinant darbo.
THE MOSES ROSENTHAL CO. 

913 W. Van Buren St.
6 lubos

REIKALAUJA MERGINŲ 
tarp 16 ir 20 metų amžiaus automo
biliams lempas dirbti; prityrimas ne
reikalingas. Ateikit po 8 vai. ryto. 
Ateikite tik prisirengusios dirbti. Turi 
mokėti angliškai.

ILLINOIS MINIATURE LAMP 
DIVISION

2243 W. Harrison St. *

REIKALINGA moteris, arba mer
gina prie namų darbo. Darbaa ant 
visados; guolis, valgis ir geras uimo- 
kesnis. Kreipkitės:

Fotografas
W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St.

Tel. Yards 1546

REIKALAUJAMA mergi
nų prie lengvo darbo dirbtu
vėj.

Hamilton Glass Co.
4801 S. Maplewood Avė

PAJIEŠKAU senos moters na
mų pridaboti. Atsišaukite tuo- 
jaus. Galima matytis tik vaka
rais po 5 vai.

1819 S. Union Avė.
1 lubos.

REIKALAUJAMA merginų alyvoms, 
rukštiems agurkams, mustardai, žim- 
riešučių sviestui pakuoti ir agurkams 
sortuoti. Geras mokesnis prityrusioms 
darbininkėms.

The Kondit Co.
Kinzie & La Šalie Sts.

REIKALAUJA moterų skudurams 
skirstyti. Nuolatinis darbas. Geras 
mokesnis, geros sanitarinės sąlygoe. 
Pusė dienes šeštadieniais.

Kreiptis: Mr. Rosenberg 
GUMBTNSKY ĘROS. CO.
2261 So. Union Ąve.

REIKALAUJAME geros vei- 
terkos; geras mokesnis; nuolati
nis darbas.

National Restaurant
1841 S. Halsted St.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Darbas lengvas, mokesnis: 
kambarys, valgis ir $12.00 savaitei. 
Vieta randasi gražioje anielinkėje. 
Kreipkitės ypatiŠkai arba laiškų: , 
“Naujienos”, Town of Lake Skyrius 

1614 W. 46 St., Box No. 2.

prityrusių 
pakuoti figas

ir
džiovintus vaisius

Kreiptis

REID MURDOCK & CO
12 gat. Tiltas ir upė.

REIKALAUJAMA 50 merginų nuo 
14 iki 16 m^etų amžiaus prie lengvo 
darbo dirbtuvėj. ’<• 1

The Nachman Co.
2241 S. Halsted St.

REIKALAUJAMA marškininių ope
ratorių pine Keystone presso, prityru
sių padavėjų prie lankstymų prie ly
gaus prosinimo. Geros darbo sąlygos. 
Nuolatinis darbas, geras mokesnis.

Linden Launury
409 N. Laramie avė; Tel. Austin 8317 

Vž bloko į šiaurę nuo Lake gat.

JIEŠKAU senyvos metėm prie dar- 
•bo namuose valgį pataisys. Tiktai 
du šeimynoje. Prašau atsišaukti as
meniškai ar per laišką; dėl sąlygų su- 
sitaikysim.

Jos. Mileris
1029 W. Congress St.

REIKIA DAWBy
VYRŲ

Darbininkų 
reikalauja 
trokerių 

ir 
mašinistams padėjėjų 

Darbas daugiausia nuo šmotų. 
Č*rityriinas nereikalingas. 
Dienomis ar naktimis darbas. 
Ateikit prisirengę prie darbo.

ACME STEEL GOODS CO.,
K 136 & L C. Tracks 

Riverdale, III. 
__ Y___ ■____

REIKALAUJA tekintojų 
prie tekinimo dalių dvira-s 
čiams. /
* Arnold Schwinn & Co.,

1718 N. Kildare Avė.

REIKIA darbininkų sen- 
geležių kieme.

Kreiptis
Warshawsky & C o. ,

1915 S. State St. /

BUČERIŲ
Meitėlių kapojimo skyriuj

Arnold Bros.
660 W. Randolph St.

BEIK ALINGI jauni ar'seni vyrai, 
kurio galėtų dirbti ui agentus. Užmo
kestis ant komilino iki $80.00 į dieną. 
Gerus paliudijimus turi turėti. Ang
lų kalba nereikalinga. Galima dirbti 
tik vakarais.

Kreipkitės prie X
3528 So. Halsted St.

REIKALAUJAMA darbi
ninko prie darbo pieninėj.

Kreiptis
1057 W. 14 St.

REIKIA patyrusio barbe
no pėtnyčiomis ir subatomis 
vakarais.

1414 S. 49 Ct.
Cicero, III.

PARDUODU saliuną su bir 
raisj randos $20 mėnesiui, 6 
kambariai gyvenimui; lysas 
14 mėnesių. Turi būti greitai 
parduotas. 1034 W. 14 PI.

' PARSIDUODA bizniava nuosavybė, 
kampinis namas (2 Storai) saliunas ir 
saldainių krautuvė. Namas yra mū
rinis, ir du pagyvenimai prie Storų po 
4 kambarius; parsiduoda su bizniu; 
gera vieta bizniui. Randos $155.00 j 
mėnesį; parduosiu tik už $12,000.00. 
2100 W. 24-th St. Savininkas saliune.

RiEIKALAUįJiAM'A darbinin
kų į liejyklą 43 centai į valan
dą. Nuolatinis darbas.

Samdymo Skyrius, 
CHANE CO.,

So. Kedzie Avė. and 40-th *t.

REIKIA skalbėjo Slapiems skalbi
niams skirstyti ir skalbėjo prie ly
gaus darbo. Nuolatinis darbas, geras 
mokesnis.

Linden Laundry
409 N. Ijaramie Avė 

Tel. Austin 8317,
% bloko į Šiaurę nuo Lake gat.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas ge

riausioj vietoj visokių tab|ų ap
gyventoj ; geras pelnas; gali pa
daryt pinigo. Esu priverstas par
duoti. "7

5101 S. Union Avė.

PARDUODAMA galiūnas ge
roj vietoj apgy ventoj visokių 
tautų; parduodu, nes turiu reu
matizmą ir negaliu saliune sto
vėti. ' | .

5343 S. Halsted St., Chicago

PARSIDUODA saliunas 
geroj vietoj priešais teatrą, 
maišytų tautų apgyventa 
vieta.

648 W. 120th St.
PARSIDUODA SALIUNAS, 

pusė arba visas. Priežastis ‘par
davimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite: *
10500 So. Indiana Avė.

DIDELIS BARGENAS. Par
davimui lietuvių apgyventoj 
vietoj, puikus restoranas. Prie
žastis — senatvė.

720 W. 120 St.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir visokių 

smulkmenų krautuvė. Senas biznis ir 
turi būti parduotas greitai ir pigia 
kaina. Priežastis pardavimo patirsi
te ant vietos.

505 «W. 32nd St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj apgyventoj visokių tautų. 
Dauginus patirsite ant vietos.

2114 So. Halsted Str. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI bučernė labai geroj 
vietoj ir gerai biznis išdirbtas. 
>uti parduota į trumpą laiką, 
mainysiu ant bile ko. Priežastis 
davimo patirsite ant vietos.

1003 W. 32-nd St.

Turi 
arba 
par-

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė, 
geras senas biznis, išdirbtas per daug 
metų, visokių tautų apgyventa vieta. 
Atsišaukite greitai, parduosiu labai 
pigiai.

2611 W. 44 St.

PARDAVIMUI geras nedide- 
is užkandžių kambarys Lunch 
toom arti Rock Island šapų.

4639 Wentworth Avė.

DIDELIS bargenas, parduosiu arba 
mainysiu bučernę ir grosemę ant ma
žo namuko. Tas pardavimas tęsis tik 
ris dienas, taigi nepraleiskit progos. 

Nemokantį to amato išmokysim. Krei
pkitės prie savininko.

3500 So. Union Avė 
Tel. Boulevard 4341

PARDAVIMUI pigiai saliu
nas prie didžiosios gatves; biz
nis išdirbtas. Priežastis — tu
riu du biznius.

11851 So. JMichigan Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
tirštai lietuvių ir svetimtaučių apgy
ventoj Vietoj; biznis išdirbtas gerai. 
Savininkas turi du bizniu ir abiejų 
negali apeiti. Parduos už teisingą pa
siūlymą. Nepraleiskit progos.'

J. Jonikas, 1822 S. Canalport Avė.
Tel. Canai 2269

PARDUODAMA bučerne ir grocer- 
n8 labai geroj vietoj; biznis išdirbtas; 
randa pigi, tik $35; 4 gyvenimui kam
bariai. Parduos už $1,200. \ Priežastį 
pardavimo patirsit ant vietos. Kreip
tis—

4537 S. Paulina St.

PARDAVIMUI galiūnas 
North Sidėj.

1624 W. North Avė.

PARSIDUODA BARBER 
shop pirmos klesos visai pigiai; 
turi* būti greitai parduota.

Phone Lafayette 0644

PARDAVIMUI labai pigiai 3 daik
tai, būtent: vargonai, kukninis pečius 
ir vokiškas armonikas ant trijų eilių. 
Savininką ghlima matyt nedalioj nuo 
9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Wm. Sabaliauskas
2345 So. Leavitt St., Chicago, III

AUTOMOBILIAI
PUIKUS AUTOMOBILIUS, užda

rytas, Westcott sedan 1922 metų, me
chaniškai geriausiam stovyje, gali va
žiuot juo dar 100,000 mylių, mokėta 
su priedais virš $3250; parsiduos už 
$1150, tai nepaprastas bargenas. Pa
klauskit Naujienų ofise.

‘PARDAVIMUI Ford de Lucks, 
4 pasažieriams. Vartotas kelis 
mėnesius. Turi būti parduotas 
greitai ir pigiai.

549 W. 18 St.
Phone Canai 7057

I

Vienas iš dviejų parsiduoda labai 
pigiai automobilis; vienas atviras; ki
tas uždarytas katrą norėsit tą pasi
rink šit; arba mainysiu ant mažo na
melio, joto, arba kokie biznio. Atsi- 
šaukib£ta greičiausiai.

Jos. Stukis
809 W. 35 St.

Tel. Boul. 0774 arba 0611. .

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nč, senas biznis, vieta apgyventa vi
sokių tautų, daugiausia lietuvių ir 
lenkų. Gera proga lietuviui padaryti 
gražų gyvenimą ir pinigų. Parduosiu 
už teisingą pasiūlymą.

4104 S. Campbell Avė.

RAKANDAI
VISAI PUSDYKIAI.

Vėliausios mados rakandai 4 kam
bariams, graži sveklyčiai eile, valgo
mojo kambario eilė, 2 miegruimių ei
les ir divonas, viskas už $250; taip
gi fonografas su rekordais; taipgi 
parduos atskirai už geriausią pasiū
lymą. Viskas kaip nauja. Nepraleisk 
šito pigumo. Bustas:

1922 S. Kedzie Avė.,
1 lubos.

PARDUODAMA trims kambariams 
rakandai visai pigiai. Galima matytis 
seredomis pėtnyčiomis ir subatomis 
vakarais nuo 6 iki 9 v. ir nedėlioję iki 
pietų. 1 augštas nu^pryšakic, 1922 S. 
Morgan St.

NAMAI-ZEME
KAS NORIT GREIT IŠMAINYT 
PARDUOT ar PASKOLĄ GAUT 

ANT ANTRO MORGICIO.
Jeigu turit namą išmokėję, išmainy
siu tamstoms ant didesnio namo. Bu- 
černes, grosernes, automobilius, lotus 
mainau ant namų. Dar aš skolinu pi
nigus ant antrų mergičių 6%. Taip 
oat padarau kontraktus, pardavime 
raštus, peržiurtu nuosavybės raštup 
parduodant ar perkant. Pas mane 
greitas, teisingas ir pigus patarna
vimas.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI. arti Halsted St.,

Tclephone Boulevard 1550
Ofisas atdaras nuo 9 iki 8 vai. va

karo pirmadieniais, trečiadieniais, 
penktadieniais nuo 9 iki 6 vak., sep- 
tintadieniais nuo 9 iki‘1.

NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS
Gražiausioj vietoj South Sidėj. Au- 

burn Parke parsiduoda dviejų pagyve
nimų naujas mūrinis namas, 6 ir 7 
kambariai. Karštu vandeniu šaldomas 
su visokiais parankamais ir įtaisy
mais; dviem karam mūrinis garažas. 
Randos neša $190.00 į mėnesį. Kaina 
tik $13,500; įmokėt $6000. Veikit 
greit, šis bargenas ilgai nelauks pir
kėjų. Krbipkitės pas S. L. Fabionas 
Co. Klauskit L R. Bushman, 809 W. 
35th St.
--------------—Ą------------ ----- —------  

DIDELIS BARGENAS. PROGOS TO
KIOS NEPASITAIKO KASDIENĄ.

DU MURO NAMAI ir du lotai kai
na $8,500. $1500 įmokėt; $100 randos 
per mėnesį. Geri įtaisymai, maudyne 
elektros šviesa, augštas beizmentas, 
randasi Bridgeporto kolonijoj. Savi 
ninkas paskolins pinigų be komišino. 
Kad jieškai namo pirkti, nelauk — 
pigesnio ir geresnio negausi.
J. M. Kiras Real Estate Improv. Co. 

3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 6894

PARDAVIMUI bizneva nuosavybė 
prie Halsted gatvės.

3 augštų mūrinis nimas garu ap
šildomas arti 35. Randbs $240 į mėn. 
Kaina $22,000.00. .

2 augštų mūrinis namas pne Hals
ted; puiki vieta $20,000.

Standard Realty Co.
• 786 W. 35 St.

PARDAVIMUI BIZNIAVAS 
namas, geras dėl dviejų bizniu 
ir pagyvenimų; arba galima 
mainyti ant mažesnio namo; 
kreipkitės 3935 So. Kedzie avė.

PARDAVIMUI 2-jų aukštų biznia
vus mūrinis nam-as, gana pigia kai
na, nes mane vyras pasimirė; aš ne
galiu užlaikyti biznio. Kreipkitės pas 
savininkę:

948 W. 31 PI.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
Beveik naujas mūrinis namas 6 pa

gyvenimais po 4 ir 5 kambarius, elek
tra, maudynes, aukštas skiepas ir 
stogas, namas randasi prie Emerald 
Avė., arti 33 St. Parsiduoda pigiai ar
ba išmainoma ant mažesnio namo, lo
to, arba farmos.

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6824.

EXTRA BARGENAS! Par
duodama pigiai biznio namas, 
kuris neša gerą randą lietuvių 
apylinkėj Bridgeporte. Gera 
proga perkant veikiai. Savinin
kas. Tel. Pullman 0649

10947 S. Michigan Avė.

Geriausia pirkimas South Sidėj.
Kampinis gražus 6 metų mūrinis na
mas, 5 flatai po 5 kamb. ir 1 fl. 6 
kamb. Gasu šildomas, aržuolu baigtas, 
marmuro laiptai ir visi vėliausios ma
dos Įtaisymai. Randasi South Sidėj. 
Kaina tik $27000, reikia įmokėt $9000 
Kreiptis pas L. S. Fabionas Cg. Klaus
kit J. Stukis, 809 W. 35 St., Chicago.

PARDAVIMUI S. W. SIDĖJ.
$100 įmokėti, likusius po $10 

kas mėnesį už % akro vietą ar
ti Archer Avė. — tik $800.

3935 S. Kedzie Avė.

NAMAS 6 kambariais tik 
$5.500, karštu vandeniu šildo
mas, elektros šviesa, arti 40 
gat. ir Campbell Avė. Parduos 
pigiai perkant tuoj Rus. Šauk

Fairfax 1459.

BARGENAS PAS VIENUOLYNĄ.

Kampinis gražus mūrinis namas, 4 
fl. po 5 kamb., viskas vėliausios ma
dos, arti 63-ios gat. Kaina tik $17,500. 
Del platesnių žinių kreipkitės pas

S. L. Fabionas Co.
809 W. 35 St., Chicago.

MOBT6ECIAJ-PASKOLŪS'1

Skolinam pinigus ant pir
mų ir antrų Morgičių 

patinkamomis išlygomis 

MAREK KRAUS 
1720 W. Chicago Avenue, 

arti Augštutinio Kelio. 
Kasa atdara kas vakaras 

iki 9 vai. 
Kalbame lietuviškai.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DREHSMAKING 

COLLEGE?
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dreemaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai užr 
dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo-z 
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.

Ateikite į musų šapą kokiu nebūk 
dienos laiku ar vakare. Mes paroay- 
sim1, kaip mes galim jus išmokyti 
amato Atliekamų nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al- 
«•Specialė taksa bus suteikta jums 
iį mėnesį. (Atsinešk Šitą apskelbimą 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

190 N. State St., Kampas Lake St^x
4 lubos, Chicago.

Jos. F' Kasnicka. vedėjas.

DUODAMA privatinės pamokos ang- 
’ų kalbos skaitymo, rašymo Ir pasi
kalbėjimo lietuviams mokantiems ir 
nemokantiems anglų kalbos. Mokestis 
prieinama.

Miss Donnelly,
421 Belden Avė., Tel. Diversey1 21M2 

Priima dienomis ir vakarais.


