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Klaipėdą valdys anglas
Nuginkluos Ruhr vokiečių policijų
Lietuvos-Lenkijos karas 

darosi neišvengta
Lenkai yra pasiryžę eiti neutra- 

linėn zonon. Liėtuviai yra 
pasirengę kariauti. Lenkai 
susidomėję dėl Klaipėdos.

VARŠAVA, vas. 15 (Bašo 
William E. Nash). — Lenkijos 
karininkai, kurie daug nepasa
koja, tikisi kivirčių su Lietu
va šiandie, kada laikydamosi 
tautų sų-gos tarybos nutarimo, 
Lenkija pradės okupuoti savo 
pusę ne u tralinės zonos. Tiki- 
mąsi, kad lenkų besiverž’mui 
pasipriešins ginkluotos spdkos.

Paryžiuje pereitų mėnesį Lie
tuvos delegatai paskelbė, kad 
jų valdžia nesutiks panaikinti 
neutraliuos zonos.

Varėna, ant geležinkelio tarp 
Varšuvos ir Vilniaus, skaito
ma yra svarbiausia vieta pa
dėty, kadangi ji būdama lie
tuvių rankose, ar neutralinėje 
zonoje greičiausia pertraukia 
susisiekimų tarp dviejų di
džiausių Lenkijos miestų, o 
būdama lenkų rankose ji su
laužo dar vienų grandinį, ku
ris Vilnių jungia su Lietuva.

“Mes tikimės išpradžiu su
sirėmimų su nereguliariniais 
kareiviais, tokiais, kokie už
ėmė Klaipėdų, o ne su Lietu
vos reguliarine armija,” sake 
augštas karininkas. “Lie
tuvoj yra mažiausia 20,000 
šaulių, apginkluotų ir laikomų 
už valdžios jurisdikcijos rybų. 
Musų žiniomis, iš tų šaulių, 
apie 10,000 tapo sukoncentruo
ta Varėnos apielinkėje.

“Pirmas susirėmimas su 
tais nereguliariniais, supranta
ma, gali privesti prie parti- 
zantiško karo, o po to. niekas 
negali pasakyti kas atsitiks.

“Apie šešios divizijos regu
liacinių Lietuvos kareivių sto
vėjo palei ruibežių per keletą 
metų. Skubios pastangos da
bar yra daromos užbaigimui 
Kauno fortifikacijų.

“Įrodymui musų taikių mie- 
rių mes manome pradėti oku
pavimų neutraliuos zonos tik 
pagelba policijos spėkų ir pa
sienio sargybos, pasišaukdami 
pagelbon kareivius tik iškilus 
kivirčiams.”

Visi Varsa v oje kalba, kad 
jei karas kiltų su Lietuva, tai 
jis butų lokalis reikalas. Nesi
tikima, kad Rusija maišytus) 
delei Lenkijos stiprios diplo
matinės pozicijos — jos sutar
čių su Rumunija ir Francija. 
Kivirčių su Vokietija irgi nenu
matoma.

Lenkija taipjau skaito, kad 
ji yra užinteresuota Klaipėdos 
reikalu, kuris tapo išrištas ne

patenkinančiu Lenkijai budu. 
Lenkų laikraščiai tvirtina, kad 
Klaipėda turi pasilikti laisvu 
uostu, kaip kad yra Danzingas, 
kad tuo Lenkijos prekyba tu
rėtų pilnų laisvę.

Anglijos komisionierius 
Klaipėdoje.

Lenkijos valdžia šiandie ga
vo žinių, kad Klaipėdoje vie
ton Francijos vyriausio koriii- 
siojiieriaus bus paskirtas Ang
lijos atstovas.

Klaipėdos įvykiai pagimdė 
nepasitenkinimą 'Lenkijoje. Jei
gu talkininkai pripažins Lietu
vos suverenitetų ant to miesto, 
o išrodo, kad taip ir įvyks, tai 
Lenkijos valdžia galbūt paduos 
formalinį protestų. Vienas laik
raštis tvirtina, kad (Lenkija be 
to galbūt išreikalaus interna
cionalizuoti Nemunų, kad tu
rėjus vandens kelių iš Vilniaus 
į Klaipėdų. t

Prancūzai nuginkluos 
vokiečiu policija

Tai dėl policijos priešingumo 
franeuzams. Vokiečiai šmu- 
geliuoja anglimis.

DUESSELDORF, vasario 15. 
— 10,000 vokiečių apsaugos 
policijos visame okupuotame 
distrikte bus nuginkluota gen. 
Deguotte įsakymu.

Francuzų štabo k va Heroj e 
paaiškinta, kad tai bus padary
ta dėl abelno vokiečių policijos 
nusistatymo. Be to esu policija 
perdaug liuesai naudojasi gin
klais ypač kada įvyksta susi
kirtimas su franeuzais, kaip 
kad buvo Gelsenkirchen. šta
bas turįs žinių, kad policija 
12-koj atsitikimų panaudojo 
ginklus prieš francuzų karei
vius, be to vienas policistas bu
vo sugautas padegant namų, 
kuriame gyveno kareiviai.

šmugeliuoja anglis.
Vokiečiai giriasi, kad nuo va

sario 6 d. neokupuotoji Vokie
tija gavo iš Ruhr distrikto dau 
giau anglių, negu Francija ir 
Belgija.) Jie giriasi, kad perei
tą savaitę 60 traukinių su an
glimis išgabenta Vokietijon, 
nežiūrint francuzų pastangų 
uždaryti visus šmugelio kelius. 
Tečiaus jie nesigirė iki francu- 
zai nesusekė tų kelių. Bet fran- 
euzai sako, kad tapo išgabenta 
tik 40 traukinių privatinėmis 
geležinkelių linijomis ir tai? 
geležinkeliais, kurie yra ma
žiau saugomi. Prancūzai pa
skelbė, kad ir tie keliai bus da
bar uždaryti.

Injunctionas
3 žmonės sušalo

Sušalo ir vienas lietuvis.

CHICAGO. -- Šaltis jau pra
deda atslūgti. Jis pasiekė savo 
aukštumos užpercitą naktį ir 
dabar oras eis pamaži šiltini.
Bet jis pridarė nemažai nuos
tolių. Per tas dvi dienas šal
čio sušalo trys žmonės, o gais
rų buvo 170 — nuo perdaug 
įkaitusių krosnių. Vien tik va
kar buvo 117 gaisrų.

Užvakar sušalo vienas žmo
gus, o ‘vakar rasta sušalusius 
dar du žmones; vienas jų ' 
lietuvis Povilas Mekalaukis 
(Mekalauskis?), kriaučius, gy
venęs prie 3358 Auburn Avė. 
Jį rasta sušalusį prie 35 ir A’u- 
burn Avė. gatvių. Kitas suša
lęs yra tik žinomas vardu Do
mi n ikas, iš Joliet. Jis užėjo 
sankrovon ir pasiskundė, kad 
yra labai sušalęs. Nuvežtas po
licijos stotin jis už kelių va
landų pasimirė.

Traukinių vaigščiojimas ir
gi labai susi trukdė. Daug žmo
nių susižeidė puldami ant slid
žių gatvių. Biednuomenė delei 
šalčio labai kenčia ir labdarin
gos draugijos skubinasi teikti 
pagelbos. k *

Bėgyje pastarųjų 24 valandų 
pneumonija (plaučių uždegi
mu) susirgo 83 žmonės, o mi
rė 27, influcnza gi susirgo 63 
žmonės, mirė 2.

Šaltis palietė ne tik Chicago, 
bet visas Jungt. Vallstijas, iš
ėmus Californiją.

13 žmoniij žuvo audroj
ST. PAUL, Minu., vasario 

15. — Kiek žinoma, mažiausia 
13 žmonių žuvo baisioj snie 
go audroj, kuri siautė šiaurva
kariuose. 9 žuvo gaisruose, c 
4 rasta sušalusius laukuose.

Herrino angliakasiu byla
Bylos nagrinėjimas tęsis dveje

tų mėnesių.

MARION, III., vas 13. — 
Valstijos prokurorai apskaito, 
kad naujos Herrino angliaka
sių bylos nagrinėjimas tęsis 
mažiausia du mėnesius. Jau 
prasidėjo rinkimas jury, bet 
tapo pertrauktas, kadangi pri
siėjo pašaukti dar daugiau kan
didatų į teisėjus.*

4 VAIKAI SUDEGĖ.

PINE CITY, Minu., vas. 14. 
— Keturi vaikai žuvo gaisre, 
kuris sunaikino jų namų ant 
ukes. Motina Mrs. G. Giibbs, 
bandė išgelbėti vienų vaikų iš
šokdama per langų, bet abu 
susižeidė ir veikiausia mirs, 
nes d oi netikusio oro negali
ma buvo suteikti jiems ūmios 
medi kali nes pagelbos.

čia u.
Saulė teka 6:48 v., leidžiasi 

5:23 v. Menuo leidžiasi 6:30 v. 
vakare.

prieš Roselando parapijonis 5 melai atgal Lietuva pasiskelbė
Roselando kun. Lapelis išėmė 

indjunetionų prieš nepaklus
niuosius parapijonis, uždraus
damas jiems net ir artyn 
bažnyčios eiti.

Po pereitų nedėldienį įvyku
sių Roselando lietuvių Visų 
Šventų bažnyčioj riaušių, kle
bonas kun. Lapelis, kurį para- 
pijonys stengiasi pašaliu Ii iš 
vietos, stvėrėsi griežtesnio vei
kimo.

Tas riaušes ‘ sukėlė vyskupo 
kancelrio niekinimas per pa
mokslų visų lietuvių. Vėliau 
parapijonys salėjo, nuvijo nuo 
pagrindų Ir paskubusį kun. 
Bumšų. Abejuose atsitikimuo
se turėjo įsimaišyti policija, 
kuri kalik paties kun. Lapelio 
nesuemė ir jam pasisekė iš
trukti arešto, kaip sako para
pijonys, tik pasislepiant varp- 
nyčioj. Kun. Lapellis tada pa
matė, kad parapijonys netik jo, 
bet ir paties vyskupo pasiun
tinių neklauso ir nepaiso, tad 
kad apsigynus nuo su juo ko
vojančių parapijoj! ų jis'krei
pėsi ne be prie vyskupo ar 
kun. Bumšos, bet prie teismo.

Atsikreipęs į teismų kun. 
Lapelis pareikalavo in j įmetio- 
no prieš jam nepatinkamus 
parapijonis, ypač prieš para
pijos komitetų, kuris eina iš
vien su visai parapijonais ir 
kovoja su kun. Lapeliu. Teis
mas kun. Lapelio maldavimų 
išpildė ir išdavė laikinį injunc- 
tiona, kuriuo tūliems parapi- 
joninis —■ parapijos komite
tui, uždraudžiama netik į baž
nyčių įeiti, bet ir artyn bažny
čios prieiti. Sulig to kun. La

pelio išgautuoju injunetionv 
tie parapijonys negalės prieit 
arčiau bažnyčios, kaip per vie
nų ar daugiau blokų. Jie turės 
šalintis nužymėtos apielinkės 
apie bažnyčių kaip kokios pik
čiausios vietos, kaip kad žmo
nės šalinasi maro ir choleros 
ištiktos apidlinkės.

Injunctionas jau tapo įteik
tas tūliems parapijos komite 
to nariams. Dar nežinia kiek 
daugiau žmonių bus paliesta 
to injunetiono. Reiškia nuo da
bar parapijonys nebegalės ei
ti melstis “savo” bažnyčion, 
kurių jie pasibudavojo mal 
doms ir kur savo aukomis už
laikė “savo” kunigų.

1 Gavusieji injunetioną sako, 
kad ir toliau kovos su kun. 
Lapeliu ir nepaliaus tos kovos 
iki jis nebus pašalintas iš pa
rapijos.

3 VAIKAI SUŠALO ,

ABERDEEiN, S. D., vasario 
15. — Trys farmerio F. Beck 
iš Eureka, vaikai sušalo. Jų la
vonus rasta rogrse. %

PINIGŲ KURSAS
Vakar vasario 1-5 <1., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip i

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.68
Austrijos 100 kronų'................... %c
Belgijos 100 frankų ............... $5.37
Danijos 100 frankų .................. $19.06
Finų 100 markhj ,.................. $2.63
Francijos 100 frankų ........... $6.12
Italijos 100 litų ....................... $4.83
Lietuvos 100 Litų .................. . $10.00
Lenkų 100 markių........................  U c
Norvegijos 100 kronų ........... $18.65
Olandų 100 guldenų ........... $39.5,5
šveicarų 100 markių ........... $18.79
Švedijos 100 kronų ............... $26.53
Vokietijos 100 markių ............  Vssc

Prokuroras kamantinėja 
šnipę

Nenori priimti Balanovo liudi
jimų. Balanov patvirtina sa
vo pirmesnius liudijimu^.

nepriklausoma
Steigiamasis Seimas Proklamavo Demokratinę 

Respubliką ,
1918 M. VASARIO 16 I). AKTAS.

CHICAGO.-—Michigano pro
kurorai užprotestavo prieš su
gautųjų Miehigane komunistų 
advokatų nusitarimą paduoti 
teismui 'buvusio šnipo Albert 
Bailin-Balanov liudijimus. Jie 
tvirtina, kad liudijimai užveria 
netik faktus, bet ir išvadas.

Vakar Bala novą pradėjo ka- 
> mantineti prokurorai. Bet ir 
jiems jis patvirtino tai ką liu
dijo pirmiau. Jis tik tiek pri
sipažino, kad ir šnipų agentū
roms jis duodavo melagingus 
raportus. Tai jis darė tarnau
damas Burns ir Thiel agentū
roms. Bei jis sakė, kad tie me
lagingi raportai buvo paduoda
mi įsakymu pačių agentūrų, 
nes tuos raportus jos paskui 
siuntinėdavo bankieriams /ir 
fabrikantams, kad iškaulinus\iš 
jų daugiau pinigų tolimes
niems “tyrinėjimams” ir neva 
kovai su komunizmu. Kad la
biau • įgąsdinus kapitalistus, 
šnipai tvėrė ir komunistų orga
nizacijas.

Balanov sakė, kad jį kartą 
Thiel agentūros vice-preziden- 
tas Flaningan pasiuntė jį į 
Millwaukee parašyti tam tikrą 
raportą ir pasiųsti vieną kopiją 
to “raporto” agentūrai, o kitą 
Cliicagos pollicjįjos viršiminkui 
Garrity. Tame raporte buvo 
tvirtinama, kad jis, Balanov 
susitikęs su “komunistu Lecho- 
veckiu” ir tas nesantis Lccho- 
veckis papasakojo apie komu
nistų laikytą susirinkimą prieš 
pat Wall gatvės eksploziją ir 
kad lame susirinkime buvę iš
dirbti pienai padėjimui bom
bų, žudymams ir sukėlimui re
voliucijos. Tame susirinkime 
buvęs ir Martelis sekretorius 
Nuorteva, kuris raginęs nužu
dyti Morganą, Rockefellerį ii 
visus kongresmanus. Balanov 
sakosi, kad jis ir daugiau tokių 
melagingų raportų parašęs sa 
vo samdytojų įsakymu, ne' 
kuo daugiau agentūros įgąsdin
davo kapitalistus, kuo daugiau 
sukeldavo kivirčių, streikų, su
mišimų, tuo geresnis joms bu 
vo biznis, tuo daugiau jos pel 
nydavo iš kapitalistų.

Šiandie sukanka lygiai penkeri metai nuo tos dienos, kai Lie
tuva tapo paskelbta nepriklausoma valstybe. Tą aktą atliko 
Lietuvos Taryba savo posėdyje Vasario mėn. 16 d. 1918 m., nu
tardama kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir kitų'Valstybių vyriau
sybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, 
remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių 
Vilniaus nutarimu Rugsėjo mėn. 18 — 23 d. 1917 metais, skelbia 
atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą, 
Lietuvos Valstybę su Sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti 
nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos Valstybės 
pamatus ir santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai 
nustatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigiamasis Seimas, 
demokratiniu budu visų jos gyventojų išrinktas.

Vilnius, Vasario 16 d. 1913 m.
LIETUVOS TARYBOS NARIAI:

Dr. Basanavičius, K. Bizauskas, M. Biržiška, S. Banaitis, P. 
Dovydaitis, D. Malinauskas, St. Kairys, P. Klimas, V. Mironas, 
St. Narutavičius, A. Petrulis, Dr. J. Šaulys, K. Šaulys, J. Šernai, 
A. Stulginskas, A. Smetona, J. Smilgevičius, S. Staugaitis, J. 
Vailokaitis, J. Vileišis.

STEIGIAMOJO SEIMO REZOLIUCIJA.
Dviem su viršum metais vėliaus St. Seimas, susirinkęs Kau

ne, priėmė Vienu balsu sekančią rezoliuciją:
Lietuvos Steigiamasis Seimas, reikšdamas Lietuvos žmonių 

valią, proklamuoja esant atstatyta nepriklausomą Lietuvos val
stybę, kaipo demokratinę respubliką, etnologinėmis sienomis, ir 
laisvą nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitoms val
stybėm.

Kaunas, 1920 m. Gegužės mėn. 15 d.

Nepriklausomybes Apvaikščiojimas Sekmadienyje
Poryt, vasario 18 d. 2 vai. po pietų, Chicagos lietuviai turės 

milžinišką penktų metinių Lietuvos nepriklausomybės kukaktu- 
vių apvaikščiojimą. Sukaktuvių šventė tapo nukelta į nedėldienį 
tam, kad skaitlingesnės minios galėtų joje dalyvauti.

Visi tegu įsidomi, kad apvaikščiojimas įvyks Ashland Bou- 
levard Auditoriume (kertė Van Buren gat. ir Ashland Blvd.).

Dalyvaus keturi kalbėtojai: buv. Steigiamojo Seimo atsto
vas, K. Bielinis, Dr. A. L. Graičunas, Dr. C. Kasputis ir “Naujie
nų” redaktorius P. Grigaitis. Taip pat dalyvaus “Birutės” cho
ras, “Pirmyn” Mišrus choras, Jaunuolių Orkestrą ir benas.

Apvaikščiojimą rengia visos Chicagos Lietuvių Progresyvių 
Draugijų bendras komitetas.

7 laivai skęsta
Manoma, dviejų laivų įgulos 

yra žuvusios. I
NEW YORK, vasario 15. - 

Gauta žinių, kad įvairiose vie
tose Amerikos pakraščiuose 
skęsta 7 ar 8 tavoriniai laivai. 
Daugiausia jų yra Pacifiko 
vandenyne. Du laivai dega, ki
ti yra užbėgę ant seklumų ir 
susidaužę, o kiti susidaužė į 
uolas. Visiems tiems laivams 
siunčiama yra skubi pągelba, 
bet manoma, kad mažiausia 
dviejų laivų įgulps žus pirma 
negu ateis pagelba.

Be to ties Panama mūšių 
manevruose Amerikos karinis 
laivas užbėgo ant .torpedinio 
laivo ir labai jį pažeidė. Pas
tarasis yra velkamas į uostą.

...................... ------------------------------------ <

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 pinigų Lietuvon: tame yra 
jūsų gimihių 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, doleriais ir markėmis. 
Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai išmokami yra tik litais.

j Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai. ' 7

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

b ............. - ------------------------------- -



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, Vas. 16, 1923

kas Dedasi !
Lietuvoj

Darmavi laikraščiai
Dvarininkai, Šiaulių apskr. 

[L. Uk.]. Vietinis klebonas, 
norėdamas pakelti “Vienybės” 
tiražą ir išplatinti “katalikų” 
laikrąštį žmonių tarpe, praei
tais metais išsirašė sau “Vie
nybę” net keliuose ekzemplio- 
riuose. Pasekdami keli musų 
apylinkės lenkbemiai — dvar
poniai išraše dar daugiau ek- 
zempliorių “Strzeclta Rodzin- 
na” tik su tuo skirtumu, kad 
klebonas visą darė savo vardu, 
o lenkberniai “Strzecha Ro- 
dzinna” išraše visiems aplin- 
kiniems “bajorams” ir pasitu
rintiems ūkininkams.

Prieš rinkinius į Seimą kaž
koks geradarys buvo mums 
“užfundijęs” “Žemdirbių Bal
są,” kurs patarnavo mums nors 

'tuo, kad turėjome į ką suvy
nioti lašinius, bet “skolą kra- 
jova” (tuo vardu pas mus va
dina visus lenkbernių laikraš
čius) neduoda ne to, nes se
nis, pamatęs sunaus rankose 
“Strzecha Rodzinna,” neįsi
leidžia jo trobon.

Bet esti ir dar blogiau: kad 
aš atradęs ant stoties savo var
du (išsirašęs njebuvau) “Strze- 
chą Rodzinną,” parnešęs namo 
pradėjau skaityti, mano.,80 me
tų senelis nukrito nuo pečiaus, 
puolė ant kelių ir pradėjo mels
tis — Dievui, jie nori baudžia
vas laikų grįžimo!... Numa
rink mane viešpatie, prieš jų

K. S. JOMIS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon 
traktus ir kitus raštus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, far- 
mų ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gjčius.

S. L FONAS CO.

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

ANT NAUDOS.

809 W. 35111 SI., Chleago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

A_

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8H0

troškimu išpildymą!

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn Rdam 1111-13

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

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergą. Nedaliomis nuo 9 

iki 12 ryto.
v 3 >

Ir suprask tu, žmogau! 
‘^Laisvė” gyrėsi, kad musų dva
rininkai — lenkai — katalikai 
ir balsuos už kataliką prezi
dentą, o čia senelis (irgi kata
likai) puola ant kelių ir pra
šė Dievą numarinti jį, neda
vei antrą kartą po 62 motų 
pertrūkio, išvyti tą katalikų 
malonių. —Licipera.

laiškas iš Liahvos
Pilkas ir tamsus Lietuvos gy

venimas.

Laukiame • ir nesulaukiame 
Lietuvoje —‘musų’ tėvynėje 
šviesios laimės, laisvės ir ge
rovės saulutės užtekančios. 
Vieną kitą dieną jau rodos 
Lietuvos padangė nusiblaivina, 
jau siela atoksta, žiūrėk,\ tai iš 
vienur ar kitur juodas debe

sys — šlinpt! ir prislegia Lie
tuvos sielą. Tie debesiai —- tai 
politiniai ir ekonominiai įvy 
kiai, kurie diena iš dienos ne
paliauja Lietuvos žmonių gy
venimą sunlynę.

Amžini (Lietuvos priešai len
kai laiko Vilnių, iŠ kurio apy
linkių įpuldami į Lietuvos že
mę plėšikai skerdžia žmones 
ir laukia progos, kad galėtų 
Lietuvą užplūsti ir dangaus 
karalystę Lietuvoj sau pasida
ryti. Klaipėdoje sėdi karo iš
peros prancūzai ir su lenkais 
bičiuliaujasi, o Klaipėdos kraš
to žmonės varginami ekonomi
jai, dvasiniai ir politiniai. *

Lietuvoje kaįraliaaija kuni- 
^ai-klerikalai, krikščionys-de
mokratai ir savo klerikalinių 
ai manymų vykinimui nekartą 
griebiasi represijų. Pilkas ir 
samaus Lietuvos gyvenimas.''

Milžiniškas Jubilėjus
PENKlŲ METŲ SUKAKTUVIŲ LIETU VOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

Rengia Visos Chicagos Progresyviu Dr-jų Bendras Komitetas
šiame jubilėjiniaine apvaiksčiojame apsiėmė 

dalyvauti: “Birutės” choras, Pirmyn Mišrus Cho
ras ir Jaunuolių Orkestras.
Kalbėtojai:

K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Partijoj 
atstovas, Dr. A. L. Graičunas, P. Grigaitis, Nau
jienų Redaktorius ir Dr. C. Kasputis.

Ashland Bouleyard Auditorium
Vau Burcn gat.\ ir, Ashland Boulevard *

■ l . ■ . ■ • • • 1 ' • i I ! ’• i ' * y ’ * 1 ' ' ’ ' ,  ?

Sekmadienyj, Vasario-Feb. 18,1923 m.
Pradžia 2-rą vai. po pietų

Jau penki metai, kai Lietuva tvarkosi savarankiai. Daug kovų 
daug vargo Lietuvos liaudžiai teko pergyventi, šiandien Lietuva yra 
nepriklausoma. Bet nepriklausomybe dar nėra viskas—Lietuva turi 
būti ne tik nepriklausoma, bet taipgi laisva, demokratinga.

Šiame apvaikŠČiojime bus pažymėta ne tik praėjusių penk ų me
tų Lietuvos žmonių kovos etapai, bet ir dabartinė jų kova už laisvę ir 
demokratybę.

Mes tikimės, kad nė vienas lietuvis ar lietuvė, kuriems tie dalykai 
rupi, nepraleis progos^ dalyvauti apvaikščiojitne.

BENDRAS KOMITETAS.

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

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštad., Sekinad.
Šventėmis

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

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

8 Dideli komediniai aktai ir 
krut. pareikštai.

“Kur gauni pilną pinigų verte.”

Padėtis nė šiokia nė tokia.
Šiandien politinė Lietuvos 

padėtis, tai kažin koks niukas, 
kuris pirmyn žiūrint apniau
kta akis. Pripažino neva Lie
tuvą jau beveik visos aplinkui 
esančios valstybės, neblogi su 
kitoms valstybėms tarptauti
niai santikiai, bet tegul tik iš
kyla kokia nors pasaulinė su
irutė ir Lietuvai atsiranda pa
vojaus. Tokiame atsitikime tik 
visa tauta ir drauge kiekvie
nas Lietuvos žmogus, kaip

REKALAIMK

CO,

Jeigu jūsų kūdikis atsakančiai neauga, 
je?£u jis yra nesveikas ir nemiega ge- 

Eaglerai, tai pabandykite Borden’s 
Brand.

Iškirpkite ir prisiuskite šitą pa
garsinimą į Borclen Company, 
New York ir gausite visai vel
tui pilnus patarimus kaip jį 
vartoti lietuvių kalboj, taipgi 
puikią kūdikių knygą.

EAGLE BRAND
(CONOaCEO miuci

vienas stovėdami, ir ranka ran
kon eidami, ga'li savo šalį ir 
•drauge savoj išgelbėti. Taip 
buvo pačioje Lietuvos susikū
rimo pradžioje, kuomet visų 
partijų žmonės siekė vieno vie
nintelio tikslo — nepriklauso
mos Lietuvos^ šiandien, kuo
met Lietuvos stovis aiškus, 
Lietuvos reikalus tvarkyli mo
nopolizavo vieni krikščionys 
demokratai (kunigai su savo 
sekėjais), kitus atstumdami. 
Na, žinoma, gyvenimas parodė, 
kad sunkioj valandoj krikšč. 
demokratai išdulkėjo kaip du
biai ir tik devintoj karalystėj 
sinųlaikė. Taip buvo „didžiam- 
janr karui užeinant, taip buvo 
bolševikams užplūstai^, taip 
buvo lenkams į Vilnių atei
nant. Taip, žinoma gali būti 
ir dabar kokiam nors smūgiui 
įvykus.
Nuo vilko bėgant — meška už

bėgta.
Tas priežodis tūkstančiais, o 

gal milionais sykių šiandien 
Lietuvoje kartojamas. Priežas
tis — litai. (Lietuvos žmonės, 
daugumoje, taupus ♦ žmonės.\ 
Mėgsta kapeikėlę prie kapeikė
lės susidėti juodai dienai arba 
savo bei savo šeimynėlės gyve
nimą pagerinti. Rinko kapeikė
lės rusų, rinko feinigius vokie
čių, rinko skalikus lietuvių 
(osto J— vok. karo okupacijos 
palaikes), dabar tie visi pini- 
gai/mvt šuns \. uodegos nuėjo. 
Dabar Lietuvos žmonių gyve
nimas,' ypač ekonominis gyve
nimas, stovi kaip ką tik po 
baisiausio kąto arba didžiau
sio gaisro, kuomet viskas su
lipinta, sutaupyta niekais nu
ėjo, o reikia naujai įsikurti, 
naujas gyvenimas sulipinti. 
Sunkiausiai atsiliepė į žemės 
ūkio darbininkus. Ūkininkai

stengėsi užmokėti pernai sude
rėtais, dabar menkos vertės 
tapusiais auksinais. Ir štai 
darbininkas susiderėjęs nuo 
5,000—10,000 auksinų metams, 
gavo apie 5—10 litų. Tai su
praskite, ką toks kaimo ūkio 
darbininkas*gali nupirkti, kuo
met batai apie 30—5Q litų 
kainuoja. Dauguma gavę estais 
nežino kur juos dėti, nes po 
naujų metų, išskyrus bankus, 
nieks jų neima.
Brangenybė vis kyla ir kyla.

Pabaigoj 1922 metų, išėjus 
litams, visokių prekių, pro
duktų ir (darbo kainos buvo 
šiek tiek normuojamos. Buvo 
išteistas valdžios įsakymas, 
kad prie visokių prekių butų 
pažymėtos kainos, o įtartus 
prekių kėlime krautuvininkus, 
buvo mėginta bausti. Tuoj ke
letas kainų kelinio “spdacialis- 
tų” tapo pinigine bausme nu
balinti, jų krautuvės uždary
tos, bet •jieijgam. šiandien 
(sausio 15 d.), prekių kainų 
beveik nebesimato, o krautu-, 
vin inkai ima du syk ir net ke
turis syk brangiau, negu tuoj 
įvedus litus. Pirmiausiai tai 
pati valdžia davė pavyzdį: iš 
syk nustatė tnž geležinkelį, paš
tą, šiaip visokius valdžias val
dininkų T/pa tani aivi mus” įma
nomas kainas, bet toliau, o 
ypač nuo naujųjų 1923 metų, 
lai, vyrutį, užkorė už Viską 
tokias kainas, kad Lietuvos pi
liečiai net žioptelėjo! Dabar 
gyvenimas normuojasi, Ūkinin
kai skundžiasi, kad viskas pi
gu (mat jau papratę tūkstan
čiais skaityti), darbininkai ir 
valdininkai, — kad viskas 
brangu, negalį iš gaunamų al
gų pragyventi. Ir negali su
prasti, kur tų skundų pradžia, 
kur pabaiga ir kas čia kaltas.

-—Pranės Brolis.

Paveiksluotos Pamokos
VYRAMS APIE LYTIES DALYKUS

(Moteris ir vaikai nebus įleidžiami)

PMnyčioj Vasarip-Fib. 16,1923
MILDOS SVETAINĖJE
7 3138 So. Halsted St.

J
Pradžia 7:30 vai. vak. įžanga tiktai 25 centai.

Įžymus Chicagos daktarai duos vyrams paveiksluotas pamokas apie ly
ties dalykus. Vyrai atsilankę j šitas paveiksluotas pamokas patirs daug 
naujo, daug žingeidau.n — sužinos tą, kas kiekvienam vyrui vedusiam ir 
nevedusiam yra būtinas raitelas žinoti.

Kviečiami viri vyrai būtinai atsilankyti.
“Aušros” Sp. B-ve ir “Gydytojas”.

RUSŲ DIDŽIOJI OPERA
Auditorium Teatre. Keturias savaites, Prasidės Vąsario 19 d. Pirma savaite 
PanedSly, vasario 19: Čaikovskio “PIKOVAJA DAMA”, su Mashir Bourslcaya, 
Vatentinova, Osipova, Daniloff. PanteleefL Radeeff; Konduktorius Fuerst. 
Utarninke, Moussorgskio “BORIS GOUNOlT”. su CHAPLIN, Pantdoeff, 
Dneproff, Svetloff, Tulchinoff. Pasvolskaya, Miręvitch; Konduktorius Fiveis- 
ky, Seredoje. Dargomyszko “RUSALKA”, su Mashir, Valentinova, Busanov- 
sky, Kavlish, Hrjanovsky: Konduktorius Vasilieff. Ketverge, Moussorgskio 
“BORIS QODUNOFF” su CHAL1APIN ir kiti tie patįs artistai. Pėtnyčioj, 
“CARMEN”. Bourskaya, Mashir, Daniloff, Tulchinoff: Konduktorius Vasileff. 
Subatoj dieną, “BORIS GODUNOFF”, su CHALIAPIN ir kiti tie patįs artis
tai. Subatos vakare, Rimsky-Korsakoff “(DZARS BRIDE”, su Kazanskąya, 
Pasvolskaya. Panteleeff, Busąnovsky, Karlash: Konduktorius Fiveisky. Nedė
lios vakare “THE JEWES»T’ su Gusieva, Ivanovą. Busanowsky, Svetloff, 
Hrjanovvsky, Tulchinoff: Konduktorius Vasilieff.
Kuomet Chaliapinas dalyvaus kainas sekamos: žemutinis floras $6.G0. Balko
nas, $4.40, $3.80, $2.75 ir $2.20. Pirma galerija, $2.20 ir $1.65: Antra 
galerija, $1.65. ir $1.10.
Kiti perstatymai: Žemutinis floras, $2.75, $2.20, $1.65 ir $1.10. Pirma gale
rija, $1.10. Antra galerija 85c.

Dar prie to reikia pridėti 10 nuošimčių kalės taksų.

Garsinkities “Naujienose”

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis 
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo moigičiaus 

lengvomis išlygomis;

■ "".—.■■""'X
I Tel. Randolph 4758

Ą. A qr A V|S 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOC1ATION BLDG.

. 19 So. La Šalie St. 
Rcom 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395 
—wirnr wnrTrT— —iii m iuJr

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530
Tel.: Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681

Tėl. Haymarkct B669
JOSKPIi GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambarys 3M, Bank Bldg., 
K.amp. Milvraahee ir Ashland Avė* 

Ofiso vai.: na« • M 5 ir nuc 
7 9 vakare.

S. W. BANM
ADVOKATAI

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1811 Recter Pnildlnr

79 Weet Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rea. 3208 Ro. Halsted St.
Yardi 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

t----------------- ■■------- ------------ .

H«rnian P. Radse 
ADVOKATAS 

of Comiraerca 
LSft W. SL.

Fhnne tttetin 
Chicago, UI.

ADOLPH E. 
STASULANI ‘ 
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104

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

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street. 

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737 l i ■ m .... .  , ■■■/

r* l^avett© 422?
PlrpfMng, Heating

Kaipo lietuvi'4. Ueturiams viMuios 
patarnąuju. kupgeriauslal.

M.. Yuska,
3238 W. 38tfc St., Chicago IH.

L, • "i ------------------------------------- ■
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KORESPONDENCIJOS
Baltimore, Md. Assembled On Tucsday, Jan- 

uary 30, 1923. In The Lith
uanian National Hali.

Iš masinio mitingo Klaipėdos 
kraštui šelpti.

Klaipėdos krašto liaudis suV 
kilo, musų uždavinys yra eit? 
jai į pagalba. Tokiu tai obal- 
siu pas mus 30 d. sausio buvo 

. sušauktas masinis susirinki
mas. Susirinkimo tikslas ir jo 
uždaviniai labai svarbus, tat 
prie to darbo prisidėjo visos 
vietos progresyvios organiza
cijos (išskyrus klerikalus ir 
komunistus). Reikia pastebėti, 
kad pirmutinė tame darbe žy
giavo LSS. 14-ta kuopa, kurios 

ir liko sušauktas

balseliu spėjo v suinteresuoti 
musų koncertų lankytojus. Iš- 
t ikrų jų tai dar pirmą kartų 
musų publikai toko girdėt dai
nuojant taip gabių artistę. P-lė 
Putvinskaite savo maloniu, 
skambini ir žavėjančiu balsu, o 
taipgi savo malonia šypsą ant 
veido tiesiai ipnatizavo tykiai 
ir su įdomumu klausiančią 
publiką, tai]> kad dabar tik ir 
eina kalbos apie buvusį kon
certą, o ypatingai apie 
Putvinskaitę, kuri čionai 
vadinama “lakštutė.”

“Skambančios stygos,” labai 
prašiau Antras, mergikių du
etas, btivo geresnis. Solo viena 
mergina dainavo neblogai, tik 
ji buvo labai nedrąsi. Už dai
navimų kažin-kas suteikė jai 
dovanų, dėžę — turbūt saldai
nių ^vietoj gėlių bukieto). Ap
lamai, koncertas buvo labai

1922 m. ineigy (tame) 
taksai

kurie išviso MRS. A. MICHNIEVICZ 
arba mažiaus,

ant $2,500. 3101 So. H&lsted SI., kampas 31 gat.
turėjo ’ Telefonas Yards 1119

AKUŠERKA

recen t ari įievement

•p-lę 
dabar

p. J. O. Sirvydas ir 
P-as Sirvydas 

plačiai piešė Lietuvos

sumanymu 
mitingas.

Kalbėjo: 
p. širvydienė 
labai
praeitį ir kaip ir kokiu budu 
Klaipėdos kraštas yra pakliu- 

po kitataučių valdžia. To- 
jis nurodė šios dienos pa- 
ir kvietė susirinkusius ged- 
Klaipėdos liaudį, l^uri da- 

yra stojus į kovą su Fran-

liau

be t i 
bar
cijos ir Lenkijos imperialistais, 
kad apgynus savo tautinius ir 
darbo žmonių 
liuesai 
sau

idealus, ir kad 
prisidėti priegalėtų

liningo krašto Lietuvos.
Ta%T tikslui buvo renkamos 

ir aukos, kurių pagal svarbu
mu dalvko šiuo kartu baltimo- 
riečiai pasiskupėjo, nes surink
ta tik $57.77. Tai yra maža, 
bet visgi geriau kaip nieko. 
Buvo išnešta atatinkamos re
zoliucijos, kurias skaitė Dr. I. 
B. Bronušas. Rezoliucijos liko 
pasiųsta, pirmoji — preziden
tui Hardingui, sekr. C. E. 
Hughes ir Senato Committee 
on Foceign Relations; antroji 
gi — p. Martinui Jankui į 
Klaipėdą, ir sekančių šalių am
basadoriam: 
nijos
Anglijos, 
iniau.
A resolution adopted by the 

Eithuanians of the city oi 
BaMimore in inass meeting 
assembted on Tuesday, Jan. 
30, 1923, in the Lithuanian

We, the Lithuanians, resid- 
ents of the City of Baltimorc, 
Maryland, U. S. A., have fol- 
lowed with keen interest am 
ready sympathy the šbuggle 
to r liberty c f our brothers am 
sisters of the City of Memel 
an<l its environs,

We glory i n . the couragc 
and sacnifices shown by you 
in your latest achievement, 
that is the liberatkm of the 
District of Memel from alien 
control, and we solemnly re- 
solve to express our deep joy 
at your
which resulted in the taking 
over of the administration of 
government in Lithuania Mi- 
nor, ' together Nvith the Port 
of Memel and the mouth of 
the River Nemęn, and we fur- 
ther

Resolve to hetlp you niater- 
ia'lly to the end that the Me
mel District, together wi.th the 
Port of Memel and the Mouth 
of the River Nemon become 
a part of Lithuania proper as 
ąuiekly as possible. To this 
end we are prepared to dedi- 
cate our entire activity.

Kaz. Lutkus, Chairman
I. B. Bronushas, M. D., Sec’y, 
Capt., M. R. C., U. S. A.
Ta pati rezoliucija lietuviš

kai :

kas, kad į taip patinų koncer
tą atsilankė nedaug publikos. 
Mat tą patį vakarų vietinių 
vakarinių mokyklų buvo pa
rengtas irgi spektaklis, kur ir 
vietinis lietuvių bažnytinis cho
ras buvo pakviestas ten daly
vauti, tat ir vietos klebonas 
“stikino” už ana vakarą. Te
kino budu daug lietuvių ten 
buvo nuėję. Žinoma, nieko jau 
nesakyčiau tiems, kurie buvo 
pasižadėję dalyvaut programe, 
bet ėjo visi kuriems reikėjo ir 
kuriems nereikėjo, — ėjo mat

Koncertinei daliai pasibaigus 
buvo šokiai, kurie tęsėsi iki vė- 
'urnos. Muzika buvo gera, tai 
•aunimas smagiai linksminos. 
Ir jo buvo susirinkę tiek, kad 
ankštu buvo ir šokti. Mat kad 
gera .muzika, tai ir kitataučių 
ateina pasišokti.

—Jonas Gražnys.

GRANI) RAPIDS, MICH.

Svečias iš Lietuvos.

J a po
li ai i jos, ' Frau ei jos ir

Rezoliucijos telpa že-

Mes lietuviai, gyventojai 
miesto Baltimore, Maryland 
valstijoje, Amerikos, Suvieny
tose Valstijose, atydžiai ir su 
•J.'dėlių prijautimu sekame ko
vų už išsiliuosavijnų musų bro- 
'ių ir seserų Klaipėdos miesto 
r viso Klaipėdos krašto.

Mes džiaugiamės jūsų iš- 
verme ir pasišventimu pasku- 

’čnii uosiuose laimėjimuose iš- 
iuosavimo Klaipėdos krašto 
š Alijantų kontrolės. Iškilminė

mokanti augių kalbos žmonės 
“spyčius” droš. Tiek to jau su 
para]>ijonais, nes jie iš seno 
įsikabinę kunigo skverno se
ka, bet kaip kunigo įsakymo 
klauso ir vaidinamieji laisva
maniai, tautininkai, tai jau 
perdaug. Gaila kad musų pub
lika dar nepajėgia atskirt pras
to nuo gero, ir nepajėgia įver
tinti tokių koncertų kaip šis 
kad buvo. Bet už tai dabar tu
ri ganietis, nes negavo progos 
išgirsti gerb. kompozitoriaus 
lai nuo j ant, o taipgi ir “lakštu- 

Putvinskaitės, apie kurių 
dabar tiek daug • kalbama.

—Vytautas.

zes 
čia

DETROIT, MICH.
i

Laukiama svečias iš Lietuvos 
— d. Bielinis.

\Vhereas, the Government 
of the United States, recently 
reccgnized the Republic oL 
Lithuania, and

Wrereas the finai bounda- 
ries of that Republic are in 
the process cf finai adjustment, 
and

\Vhereas the Lithuanians of 
the Memel District revolted 
successfully against what they 
tc-rmoil tilo justi O®r-

man directorale, and
VVhereas tliere being intere«t 

that might tend to cndangei 
the permancncy of their 
achievement, and

Whereas the allegation oi 
the Memel territory is done in 
accord with principles of self 
determination and the will oi 
the majority Nvill give the 
Republic of Litruania an outlel 
to .the sea and tend to ]>erma- 
nent pcacc,

Thercfore be it resolved, that 
we Lithuanians,’ being Citizen.'- 
of the United States of Am
erica and residents of the City 
o f Baltimorc, Maryland, res- 
fjectfullly petition our Govern
ment to ūse its morai influence 
vvherever necd be to the end 
that the principles of self- 
determination be accorded the 
Lithuanians Jn 
territory.

lt is urther 
copy of these
sent to our President, 
Honorable Charles E. Hughes, 
the Secretaiy of State, and to 
t re Commi ttee on Foreign Re
lations of the United States 
Senate.

Kaz. Liutkus, Chairman,
I. B. Bronushas, M. 

A Resolution Adopted 
Lithuanians Of The 
Baltimore In Mass

no dėl perėmimo viso Klaipė
dos krašto, Mažosios Lietuvos 
administracijos jūsų pačių ran- 
tosna, IcTMi su Klaipėdos uos- 
ų ir Nemuno įplauka, ir toliau 
nes

Nutariame teikti jums ma- 
erijalę ir moralę pagalbų iki 
ui, kol Klaipėdos kraštas, kar

šu su Klaipėdos uostu ir upės 
\emuno įplauka taps Didžio- 
dos Lietuvos dalis, kas tiki- 
.nes įvyks gseičiausioje ateity- 
e. Iki tas bus įvykinta, mes 
‘jame pasiryžę aukauti savo 
/isas pastangas.

Kay.. l^utAus, pirm.,
I. B. BrevusJiafl M. D., ražt.

Draugas Kipras Bielinis, Lie
tuvos Sociajlidemoliratų Parti

jos Centro Komiteto narys, 
kaip jau tikrai sužinojome, at 
yyks į Detroitą š. m. kovo 1 
il.ena ir pasiliks čia keturias 
dienas. I^aik^s prakalbas. Vie
los lietuviai, 
įlinkai turės 
daug įdomių

Lietuvos Socialdemokratų 
atstovas ir buvęs Steigiamojo 
Seimo narys drg. Kipras Bie
linis, kalbės nedėlioję ir utar- 
ninke, vasario 2’5 ir 27 d. šven
to Jurgio Dr-jos salėj, 1513 
Quarry Avė. Pradžia nedėlioję 
2 p. m., utarninke 7:30 p. m.

Kiekvienas, kurs bent kiek 
nteresuojasi darbininkų padė
jimu Lietuvoje ir Rusijoje, ne
turėtų praleisti šių prakalbų. 
Draugas K. Bielinis yra senas 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos veikėjas ir šaunus kalbė
tojas, gabus organizatorius. 
Del savo darbuotės darbininkų 
judėjime jam teko ir kalėjime 
praleisti kelis melus, ir buvo 
ištremtas į Sibirą, iš kur pa
vyko pasiliuosuoti tik laike 
Rusijos revoliucijos.

Atsilankius .jam1 dabar Į 
Ameriką kuriam laikui pasi
darbuoti Lietuvos ir Amerikos 
lietuvių darbininkų reikalais, 
vietos LSS. 51 kuopa pasikvie- 
4ė jį čia laikyti prakalbų ir, 
kaip augšč.'au miiiėta, jis kal
bės čia vasario 25 ir 27 d. Vi
si vietos lietuviai lai nepralei
džia progos išgirsti ta žymų 
lietuvių darbininkų veikėjų.

* LSS. 51 kp. Komitetas.

' Laikas jau artinasi kuomet 
visi turi kreipti atydų į savo 
ineigų (inconie) taksus. Da
lykas liečia hneveik visus suau
gusius, piliečius ir nepiliečiąs.

Įstatymai reikalauja, kad 
ineigų taksų blankos už 1922 
metus turi būti sugražintos ne
vėliau penkioliktos dienos ko
vo, 1923 m. Collector of Inter
net Revenue pristato blankas, 
kurios turi būti išpildytos. Ko
pijos tų blankų išsiųstos vi
siems mokesčių mokėtojams 
(taxpayers), kurie pereitais 
metais išpildė ir sugrąžino 
blankas, bet jeigu ypata nesu
laukia blankos, tas nepaliuo- 
suoja jį nuo inokėjimo paskir
tu laiku. Taksų mokėjimas ar
ba pirmas užmokestis turi būt 
užmokėtas iki kovo 15 d. Jeigu 
taksų maža suma, geriau mo
kėti visų sumų ant syk, bet jei
gu didele, tai galima mokėti 
dalimis per keturis kartus. 
Pirma mokestis turi būti pri
siųsta kuomet blanku grąžina
ma nevėliau kovo 15 d. Tie, 
kurie neišpildo blankos arba 
neužmeka taksu, turės užmo
kėti bausmės.

Nevedę žmonės, arba jeigu 
vedę ir negyvena su vyru ar
ba pačia, turi paliuosavimą ant 
jt>l,OOO. Už virš $1,000 turi mo
kėti 4% iki $1,000, bet jeigu 
uždirbo daugiau kai $4,000, tai 
už virš tos sumos turi mokėti 
8%. Už užlaikomus asmenis 
gauna po $400 pali uogavimo 
už kiekviena. V

Vedę žmonės 
uždirba $5,000 
turi paliųosavimą 
1920 metais vedusieji
paliuosavima iš $2,00 
žmogus turi gyventi su pačia 
idant gauti tą paliuosavima iš 
$2,500. Apart to, gali gauti 
paliuosavimę iš $400 už kiek
vieną užlaikomų ypatų. Taksų 
nuošimtis yra 4^ ant pirmų 
$4,000 virš paliuosavimų, ir 
8% dėl virš to. Tokiu budu ve
dęs žmogus, su dvejais vaikais 
turi paliuosavimą iš $3,300, 
neskaitant - visokius mažesnius 
paliuosavimuis už gyvenimo 
reikmenis (kas bus išdėstyta 
vėliau). Pav., vedęs žmogus su 
dviem vaikais, jeigu uždirbo 
$4,000, turi mokėti 4% ant 
$700, arba $2^.^)-jeigu uždir
bo suvjrš $4,000 tai turi mo
kėti 8% už virš tos sumos už
dirbtus pinigus.

Svarbu: Nevedę žmonės, ku
rie uždirba mažiau kaip $1,000, 
ir vedę, kurie uždirba' mažiau 
kaip $2,000, nors jiems ir ne
reikia mokėti taksų, visliek 
turi išpildyti blanką ir prisiųs
ti kolektoriui.

Suv. Valstijų piliečiai čion 
gimę arba naturaliziioti, ir vi
si čia apsigyvenusieji ateiviai 
•rauna viršminėtus paliuosavi- 
mus.

Lietuvių Biuras prie Foreign 
Language Information Service 
padės lietuviams su visokiais 
“inconie” taksų reikalais, ypa
tingai teisingais išrokavimais. 
Lietuviai gali kreiptis sekančiu 
adresu:
Roreign Language linformation 
Service, IJthtumiau Bureau, 

119 West 41-at St., New York.

uie visi.
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resolved t ha t a 
resolutions be 

to the

D. Sec. 
By The 

City Of 
Meeting

Singhamfon, N. Y.
Miko Petrausko koncertas. 

/ ----
Vasario 1 d. š. m. musų 

mesta aplankė kompozitorius 
Mikas Petrauskas ir davė šau
ni atsisveikinimo koncertą. 
..lietuvių Svetainėj. Turiu pasa
kyti, kad tai buvo puikiausias 4| 
Vio miesto lietuvių istorijoj 
koncertas. Išvardint visą pro
gramą nėra galima, nes jų 
ipausdintų nebuvo, — progra- 
nas buvo skelbiamas nuo pa
či ndų. Bet '‘bendrais sakiniais 
tolima kai kas apie jį pasaky- 
i. Visų pirma reikia pažymė- 
i, kad šį koncertą p. Pe t raus
ias davė padedant p-lei V. 
^utvinsikaitei iš Montello, 
Maus. Jiedu ir išpildė visą pro
gramą. Apie M. Petrauską, ži
noma, daug nei neprisieina ra- 
4yt, nes musų visuomenė go 
nii jį žino, daug kartų girdė- 
b jį dainuojant ir visados juo 
perisi. Šiuo sykiu gerbiamas 
dainininkas ne mažiau publi
kų žavėjo.

Bet būtinai reikia tart žodis 
r apie artistę p-lę V. Patrin
kai tę. Ji musų mieste dar tik 
)irmą sykį dainavo ir savo 
gabumais ir puikiu lakštutės

ypatingai darbi- 
progos išgirsti 
naujienų iš I.ie-

--  o ---
LSS. 11G kp. susirinkimas.

Vasario 18 d. (sekmadienį) 
vietoj LSS. 116 kuopa laikis 
mėnesinį savo susirinkimų Lie
tuvių Bendrovės svetainėj, ofi
se. Pradžia 1 vai. po pietų. Vi
si nariai kviečiami būtinai at
vykti, nes yra labai svarbių
jistoti kuopon nauji draugai 
taipjau kviečiami ateiti.

—Org. J, J. Strazdas.

INDIANA HAKBOR, IND.

vietos bažnyčios choras davė 
•koncertą ir paskui balių Audi- 
’orium salėj. Nors garsinta bu
vo pradžia 7 vali., bet vos prieš 
aštuntą vargonininkas' paskel
bė vakaro programų, kuriame 
dalyvausią mišrus choras, kvar
tetai, duetai ir solistai. Sakau, 
bus ko pasiklausyti. Štai ant 
pagrindų mišrus choras. Dai
nuoja nekaip, balsai nesutaria. 
Gal būt dėl to, kad choras ir 
labai “mišrus” — dainuotojai 
amžiaus nuo 13 iki 50 metų. 
Paskui pasirodo visai jaunas 
vaikinas su smuiku ir mergi
na — akompanuoti jam pianu. 
Abudu, matyt, dar tik pradėję 
lavintis muzikos, tat iš tokių, 
žinoma, daug ko negali nei rei
kalauti. Toliaus gal geriau pa
šilą vins. Dainuoja duetas —

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO., 
J. Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St, 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.
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PRANEŠIMAS
T

šiuomi pranešu, jog aš perkėliau savo miestavą teisių ofisą j RUIMUS 
514 ir 516 (ant 5-to flora) po uumer'u 127 NORTII DEARBORN 
STREET, Chicago. III.; TELEFONAS RANDOLPH 5584. Mieslavo 
ofiso valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų, čia, kaip ir pimriaus, aš ve
siu visokius, sudus visuose kortuose, Specializuodamas egziiminav'me 
abstraktų ir parengime visokių dokumentų perkant ir parduodant 
namus, lotus, farmas ir tt. Mano namų ofisas pasilieka tas pats, tai 
yra: 10736 WABASH AVENUE, ROSELAND/ILL. TELEFONAS 
PULLMAN 6377. Namų ofiso valandos kas vakarų nuo 7 ik: 10.

ADVOKATAS JULIUS P. VVAITCHI’S.

letuviai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BElMUS 
1‘HYSICIAN IR SURGEON 

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

NadSUuj 9 iki 11 ryto 
Tel. Roulovard 5JI18

Reaidenclja, 3159 So. Ųniea Av*.
Tel. Yards 1699

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

BR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2®0l W. 22nd St., kampai 
Leavitt St. Tel. Canal 6222
.Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ncd. 10-412 z /

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4648 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

Telephone Boulevard 6052

DR. A.JUOZAITIS
DANTISTAS

. Imama X-spinduliij paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid ir 

Oxygen (“gosas”) 
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.’
3261 S'o. Halsted St., Chisago, 111.

DR. C. 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 5834

8709 Jos. Cainpau A 5
DETROIT, Midi.

DR. P. G. HIEUHER
Ofia* vai.: 1—8 dieną, 7—8 vak.

Tel. Markei 6234, Markei 4526

DB. L K9NTVI0
Uetavis Gydytoja* ir Chirurgą* 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wdbansia Ava*.

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

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.; Lafayette 0263

-Telephone Yards 5032

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

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedeliomis ofisas yra 

uždarytas

r

DR. V. t. ŠIMKUS
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

Baigusi
Akušeri- 

os kolegi
ją; ilgai 
praktika- 
usi Penn- 
silvanijos 
hospitajjė- 
e. Pasek- 
ningai pa
tarnauja 

>ria gim- 
IfFMi*. BUO-

«*ki*M« li- 
roM ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterius ir 
merginoms.

DR. HERZMAH vB
Gerai lietuviams žinoma* p«r 15 

metų kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

VALANDOS:\ Nuo 10—12 pi*tų. 
ir nuo G iki 8 vai. vakarais.

klienomis: Canal 
3110 arba 0375

i Naktį Drexel 950 
’ Boulevard 4136

3313- So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vąk.

Telefonai:

4"

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 1G metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas I)rexel 2880

Tėl. Pullnvan 5432

A, SIIDSIIO

iRtarai
29 S. State St.
Chicago, III.

Turiu patyrimą 
terų ligose; ru 

• tingai prižiu- 
u ligonę ir ku-

X Ii 7 KTEWI.CZ
(Baniene) 

Akušerka

8325 So. Halsted St., Chicago, III.

/—1 .  ........... I  ................................
Office Hours: 10 iki 12 pietų 

5 iki 7 vak.
Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PMYSICIAbLAND SURGEON

1900"Sb. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktini* Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ŽALAM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po pi*t, 
6 iki 9 vakare

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

Kampas 18 ir Halsted St.

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

Tel. Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago
A

• a N// A , . ' ' \

iiPriėmimo valandos nuo 8 iki 12
vyto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

;118 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138
’er 15 metų pa- 
ftkmingo prak- 
ikavŪMO turiu 
latyrime. Pasok- 
lingai patarnau- 
'i prie gimdymo 

Kiekviename at- 
teikiu 

prižiu- 
Duodu 

mergi-

dtikhne 
patiiką

Kitarimus 
erims ir

norns veltui.

Ir. taricii Kalu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryte, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12 

Jki 1 vai. po pietų.

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—S A SS

5208 W. Harrison St.

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

V IN-...............................  —1

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago.
0—11 ryto; 2—3 po piet, 

edėliomis 10—12 dieną, 
hpendence Blvd. Chicago

Valandos:
7—8 vak.
Res. 1139 T

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

OptometrUt
Tet BOU levard »4S." 

4649 8. Aahland Av«
K«n>pu 47-to* gal. 

2-roa Ipooa.

■
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The Lithuanian News Pub. Co., Ine.
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Chicago, 1)1.

Telephone Rooscvelt 8500
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Naujienos eina kasdien, iš kiridnt 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .................................... $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trilns mėnesiams .................. 2.00
Dviem mėnesiam ......................  1.50
Vienm mėnesiui ............................ 75
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Viena kopija .............................. 3c
Savaitei ................................... •. 18<j

Mėnesiui .......................................... 75c
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paštu:
Metams...................................... $7.00

ęusei metų ..............   3.50
rims mėnesiams ......................  1.75

Dviem mėnesiam ....................  1.25
Vienam mėnesiui ..................  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ...... _...........................  $8.00
Pesei metų ......................   4.t0
Trims mėnes’ams ........................ 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu bu užsakymu.

Amerikos “komu
nizmas ' ’ — provo
katorių padaras.

Treji metai atgal, kai pra
sidėjo masiniai komunistų 
areštai Amerikoje, keletas į- 
žymių liberalų viešai paskel
bė, kad tas visas triukšmas 
yra tyčia keliamas teisingu
mo • departamento agentų, 
kurie nori nugąsdinti publi
kų “raudonojo pavojaus” 
šmėkla ir pasipelnyti iš “re
voliucionierių” medžiojimo. 
Kongreso paskirtajai komi
sijai teisingumo departa
mento darbams tyrinėti kai 
kurie tų liberalų stačiai pa
sakė, kad patys detektivai 
yra suorganizavę Amerikos 
komunistų partijų >r kad jie Į 
(detektivai) valdo jų ir kon
troliuoja.

Po to, buvusis sovietų at
stovybės sekretorius Wash- 
ingtone, Nuorteva, apkalti
no Amerikos komunistų va
dų, Frainų, kaipo šaipų ir 
provokatorių. Kadangi Frai
na buvo vyriausias komu
nistų “teoretikas” (redaga-
vo jų žurnalų) ir organiza
torius ir komunistų partijos 
programų ų. autorius tai 
Nuortevos kaltinimas reiškė 
pilnų patvirtinimų tos nuo
monės, kad komunistų par
tija Amerikoje yra žymiam 
laipsnyje .provokacijos pa
baras.

Maskvos garbintojams ši
tokie priekaištai, žinoma, la
bai nepatiko. Ir jie šoko 
kiek drūti ginti savo partijos 
“garbę” ir niekinti tuos žmo
nes, kurie iškėlė aikštėn 
ankštų ryšį tarp jos ir detek- 
tivų. Nuortevų jie apšaukė 
melagium, šmeižiku ir ia- 
trygantu; laikraščius, ku
rie paskelbė jo pareiškimų 
apie Fraina, jie iškoliojo pa
skutiniais žodžiais; pagalios, 
ir pati Maskva atėjo jiems į 
talkų. Rusijos bolševikų va-( 
dai pranešė, kad jie skaito 
Amenkos komunistų vadų 
nekaltu, ir liepė Nuortevai 
užsičiaupti.
*. Dalykas tuo, rodėsi, pasi- j 
baigė. Bet, štai, dabar, tar-į 
dant suimtųjų Michigano^ 
valstijos miškuose komunis
tų bylų, vienus liudininkas,

buvęs Burns’o ir Thiel’o de- 
tekitivų agentūrų tarnauto
jas, po priesaika pareiškia, 
kad garsus Louis Fraina, iš- 
ciesų, buvo niekas daugiaus,
kaip šnipas. Jisai pasakė:

“LjOuis Fraina, vienas 
iš dviejų žriionių, kurie 
suorganizavo \ komunistų 
partijų Amerikoje, per 
daugelį metų buvo Bums 

“ agentas. Aš mačiau Burns 
raštinėj Framos pasirašy
tas kvitas. Burns padėjo 
jam apleisti ša4į, kai buvo 
pavojus Frainai už savo 
veikimų patekti kalcjiman. 
Burns padarė taip, kad ji
sai galėjo sugrįžti Rusijon 
ir išsiteisinti nuo kaltini
mo sovietų išdavime.”
Suprantamas daiktas, kad 

norintys baltinti Frainų ir 
komunistų partijos reputa
cijų, gali ir dabar dar saky
ti, kad visa tai esu melas. 
Sakyti galima viskų. Bet 
yra faktas, kad buvusiojo 
detektivo, Balanovo, žodžiais 
tiki patys advokatai, kurie 
veda suimtųjų komunistų 
bylų, nes jie pastatė jį liu
dininku šitoje byloje.

Antra, kodėl Balanovas 
turėtų pasakoti apie Frainų 
nebūtus dalykus?

Trečia, kodėl jo pasakoji
mas sutinka su tuo, kų yra 
apie Frainų pasakęs treji 
metai atgal sovietų atstovy-1 
bės sekretorius Nuorteva?

Imdami domėn šitas aplin
kybes, mes neabejojame, kad 
Amerikos komunistų “teore
tikas” ir organizatorius yra 
tikrai šnipas ir kad jisai su
tvėrė komuistų partijų pro
vokacijos tikslais: sutvėrė 
tam, kad suskaldyti Socia
listų Partijų ir kad duoti 
progos šnipų agentūroms 
gaudyti ir persekioti sumul- 
kintus komunistine agitacija 
darbininkus.

Frainai, kaip tas pats Ba- 
lanovas pasakoja, padėjo vi
sa eilė kitų šnipų, kurie ir po 
šiai dienai “darbuojasi” 
komunistų organizacijose. 
Jie, žinoma, nebūtų gaiėję 
pasiekti savo tikslo, jeigu 
jiems nebūtų atėjęs pagel- 
bon, iš vienos pusės, kvailu
mas tų elementų, kuriuos 
jie norėjo panaudoti savo
“skymams”, o iš antros pu
sės — demoralizuojanti Ru
sijos bolševikų propaganda 
(ir pinigai). Komunistų in
ternacionalo kurstomieji 
tamsus, nekultūringi gaiva
lai kėlė suirutę ir kivirčus 
Amerikos darbininkų judė
jime, o šnipai bei provokato
riai žvejojo tame sudrumsta
me vandenyje. Ir rezultate 
to atsirado “revoliucinis pro
letariato avangardas” —• ko
munistų partija.

Iš to, žinoma, neišeina, 
kad visas bolševikiškas ko
munizmas yra provokacijos 
vaisius. Bolševikiškų komu
nizmų pagimdė ekonominiai 
ir kultūriniai atsilikusioji 
Rusija; o jo išsiplėtimas kai 
kuriose šalyse buvo tesiogi- 
nė pasekmė to sugriuvimo, 
kurį atnešė t pasauliui didy
sis karas. Bet Amerikoje, 
kurių ardančios karo pasek-’ 
mes mažiausia palietė, bol- ■ 
ševikiškas komunizmas ne
rado palankios dirvos, išski
riant dalį neapsipratusiųjų 
su šios šalies sųlygomis atei
vių. Tuos ateivius valdžios 
ir privatinių agentūrų šni

pai ir pasigavo ant “komu
nistinės” meškerės.

Kai kam gali išrėdyti šita 
nuomonė klaidinga tuo at
žvilgiu, kad ji nepakanka
mai “įvertina” visokių ^Bim
bų, Jukeliį, Dėdelių, Andriu
lių ir kitokių “pasišventusių” 
agitatorių pasidarbavųnų. 
Bet mes dėl to nesiginčysi
me. Gali būt, kad Bimbos 
su Jukeliais ir Dėdolėmis tu
ri ne mažesnių užpelnų dar
bininkų judėjimo skaldyme 
ir “komunizmo” organizavi
me Amerikoje, kaip Fra na 
su jo sėbrais iš Burns’o bei 
fhiel’o agentūrų; o gal net 
ir didesnių. Bet nuo to da
lykas nesikeičia. Nežiūrint 
katrie jų daugiaus, o katrie 
mažiaus prisidėjo prie to 
garbingo darbo, jie visi pa
tarnavo tiktai tam tikslui,

I

kurį turi šnipai ir provoka
toriai. Nes kokiam sveiko 
proto žmogui šiandien dar 
nėra aišku, kad bolševikiš
kas “komunizmas” yra vien 
darbininkų ietnoralizavimo 
įrankis!

Apžttdgtt
PATENTĄ VIMAS VAISTŲ.

Nesenai laikraščiuose buvo 
pranešta, jog Toronto univer
siteto profesoriai surado vai
stų šlapligei (diabetes) gydy
ti. Tiems vaistams duota var
das Insulin. Sprendžiant/iš 
daktarų atsiliepimų, tie vais
tai pilnai atsako savo tikslui.

Iki šiol medicinos profesi
joje buvo įsigyvenęs toks pa
protys, jog mvkslininkai nepa- 
tentuodavo savo išrastų vais
tų. Tai buvo skaitoma negar
bingu dalyku. Esą išrastais 
vaistais turi naudotis vlisa 
žmonija, o ne būrelis žmonių. 
Tečiaus dabartinėms sąlygoms 
esant, nepatenlavimas vaistų 
atnešdavo daugiau žalios, ne
gu naudos. Žurnalas “The 
VVorld’s Work” rašo:

“ Paprasti em s žmonėms
buvo sunku suprasti, kodėl 
didis genijus, savo išrastais 
vaistais išgelbėjęs šimtams 
tūkstančių žmonių gyvastis, 
negali imti už tų išradimų 
atlyginimo, Chirurgai, ku
rie savo operacijomis išgelb- 
sti gyvastis, nė kiek nesvy
ruoja imti už savo darbą 
atlyginimą, ir kartais labai 
didelį atlyginimą. Chirurgi
nių 'instrumentų ir kitų me
dicinai reikalingų įmonių 
išradėjai gauna puikaus pel- 
no. Bet laboratorijos darbi
ninkas, kuris suranda ko
kiai nors ligai gydyti vais
tų, privalo tą savo išradi
mą dykai atiduoti žmoni-, 
jau Jeigu niekas nepanau
dotų tokio išradimo pinigų 
darymui, tąsyk, žinoma, tas 
kiltas idealizmas butų pa
teisinamas. Bet kaip tik nau
jas vaistas yra atrandamas, 
tūkstančiai pramonininkų 
įvairiose šalyse ima gaminti 
tą vaistą ir tuo būdu su
sikrauna sau milžiniškų tur
tų. Pats savaime supran
tama, jog sąžiu^jgas mok- 
slinilnikajs drovisi patekti į 
‘patentuotų vaistų’ parda
vinėtojų kompaniją, kuri 
per šimtmečius prigaudinė- 
jo žmoniją. Bet dėl to sa
vo drovumo jis neprivalo 
eiti perdaug toli, nes tuo 
tik daroma žmonijai skriau
dos.

“Tas faktas, kad išradė
jas negauna jam teisėtai 
priklausomo atlyginimo, yra 
tik antraeilis dalykas. Tra
dicinis prisilaikymas medi
cinoje išdirbtų taisyklių ne
ša daug žalos žmonijai. Ne- 
užpatontavimas išradimo i

duoda galimybes visokiems 
šarlatanams naudoti publi- 

, ką. Nesąžiningi pramoninin
kai pasigauna pusiau atlik
tą išradimą, prikergia prie 
jo gerai žinomo ir populia
raus mokslininko vardą, 
ir savo netikusius dirbinius 
paleidžia apyvarton. Tų dir
binių garsinimui tankiausia 
naudojama klastingiausi bu
dai. >

“Tuo keliu žmonėms tan
kiai padaroma neįmanomos 
skriaudos. Viso to moksli*- 

'ninkas galėtų išvengti, jei
gu jis Užpatentuotų savo iš- 
radimą, ypač tam išradimui 
duodamą vardą, 'Tąsyk jis 
butų tikras, jog vaistai yra 
dirbami tinkliniai ir parda
vinėjami žmonėms' prieina
momis kainomis.”
Atsidavę tyrimams medici

nos srityje mokslininkai iki 
šiol drovėjosi patentuoti savo 
išradimų, bijodami įsigyti pel- 
nagaudų vardą. Insulino iš
radėjai nutarė tą taisyklę 
sulaužyti. Jie užpatentavo sa
vo išradimą Kanadoje, Angli
joje, Jungtinėse Valstijose ir 
kitose šalyse. Insulino gamini
mo pavestas sąžiningiems ir 
kvalifikuotiems asmenims, kad 
išvengus prigavystės. Pavyzr 
džiui, Anglijoje tas darbas pa
vesta Medicinos Tyrimo Ta
rybai. Visas pelnas nuo to mo
nopolio Skiriama tyrimams 
medicinos srityje.

“The World’s Work” ma
no, kad tuo pavyzdžiu turė
tų pasekti ir kiti mokslinin
kai. Tuo budu butų užkirstas 
kelias įvairiems šarlatanams, 
kurie prigaudinėja publiką.

ATMAINOS SEIMO S.-D. 
FRAKCIJOS SĄSTATE.

Socialdemokratų Partijos at
stovas Seime, drg. Vladas Po
žėla, atsisakęs toliau eiti Sei
mo nario pareigas. “Socialde
mokratas” rašo:

“Dr. Vladas Požėla, jo pa
ties prašymu ir Partijos 
Tarybos sutikimu, atsisa
kė nuo ^Seimo nario parei
gų. Jo vielo.il įėjo dr. Jur
gis Daukšys, 35 m., darbi
ninkas nuo-Šaulių, buvęs St. 
Seihio narys.” $

RUHR SRITIES UŽGRIEBI
MAS IR FRANCUOS SO

CIALISTAI.

Francijos Socialistų Partija 
surengė Paryžiuje ir kituose 
miestuose daug mitingų, kad 
užprotestavus prieš Ruhr sri
ties užgriebimą. O socialistų 
atstovas parlamente, Leon 
Blum, kreipdamasis į naciona
listų bloką, pareiškė:

“Mes socialistai dedame 
visą atsakomybė jums už- 
j liftų darbtjs. Ir kai tų dar
bų neišvengiami padariniai 
pasireikš, mos atsisakysime 
nuo visokios atsakomybės.

“Bėgiu dviejų metų jus 
skelbėte, jog yra dvi Vo
kietijos — militaristų ir re
spublikos šalininkų. Dabar 
jus verčiate visus vokiečius 
vienytis į vieną bloką, ku
ris yra pasiryžęs ginti aavo 
tautą. '

“Jus gerai žinote, kad jus 
tik ankstinate ciacionalizmą 
Vokietijoje, kad jūsų dar-l 
bas padeda toms Vokietijos 
partijoms, kurios, kaip ir 
kitose šalyse, nacionalistinį 
kvaitulį panaudoja saviems 
tikslams. Jus rengiate tik 
atatinkamos dirvos monar- 
chistų ir militaristų darbuo
tei.

“Į Ruhr srities užgriebi
mą pasaulis žiuri kaipo į 
mindžiojimą tautos savęs 
apsisprendimo teises, o ne 
teisinga reikallavimą repara
cijos mokesnių.

“Pasaulis difro išvadų, 
kad jus norite Vokietijai 
pražūties ir stumiate ją į 
bankru'o bedugnę. Ta po
litika stato pavojiųi Fran
cijos interesus, o lyginai ir 

nuo karo nukentėjusių teri
torijų interesus.

“Norėdami konfiskuoti ke
letą abejotinų milionų, jus 
užkertate kelią internaciona
linei paskolai, kuri duotų 
mums bilionus. Tuos bilio- 
nus mes jau praleidome ir 
jie mums būtinai reikalin
gi gauti ateityje.

“Jūsų politika veda prie 
chaoso, neapykantos ir suiru
tės.”

ROSELANDO PARAPIJOS 
SKANDALAS.

Pereitą sekmadienį Roselan- 
do parapijoje kilo riaušės. 
“Draugas” riaušių priežastį aiš
kina sekamai:

“Kad išvengus nereikalin
gų kivirčų ir davus žmo
nėms ramiau apsisvarstyti 
pdrapijos komitetus ren
kant, Vyskupas nutarė, kad 
parapijos komitetų rinkimai 
Roselande šį metą privalo 
būti padaryti ne mitinge, 
bet namie. Prieš savaitę pa
rapijos žmonėms išdalinti 
kandidatų sąrašai (su 50 pa
vardžių), iš kurių reikėjo 
n am ie pažym ėti k ryžel i a i-s 

12 renkamųjų komitetais 
šį sekmadienį vas. 11 d. 
tie nubalsavimai turėjo bū
ti žmonių sunešti į bažny
čią ir atiduoti. Kad niekas 
neįtartų, kad kun. Lapelis 
pats tokį balsavimo būdą 
prasimanė, bet kad tai Vy- 

v skupe įsakymu taip pada
ryta, atvyko patsai Vysku
pijos kancleris.”

Ura-Patriotizmas Lietuvoj*
Baso Andrius Margelis.

KAUNAS, I. 21.-23. 
v Liguistas patriotizmo kvai
tulys, kuris ima reikštis Va
karų Europoj, atgarsiu prade
da atsiliepti ir Lietuvoj. Da
bartiniams faktiniams Lietu
vos valdovams — krikščio
nim s-dc m ok ratams nca psako - 
mai patinka Italijos uiją^patrio- 
lai-fašistai su savo vadu, nors 
ir bedieviu, Mussolini. Su mie
lu noru jie pasektų jo pavyz
dį susiskaityti su savo prieši
ninkais, socialistais ir antikle- 
rikalais, jeigu tik kiek dau
giau turėtų pajėgų, bet tuo- 
tarpu dar neišdrįsta atvirai fa
šistų pavyzdžio sekti.

Kovai su savo idėjiniais prie
šininkais klerikalai dabar pla
čiai vartoja bažnyčią, išnau
dodami tamsios minios tiky- 
1/inius jausmus politiniams 
savo tikslams siekti ir ekono
miniams reikalams ginti. Kar
tu jie puikiai numato, kad ti
kybinis minių jausmas mažė- 

|ja, kylant krašto apšvietai ir 
kultūrai, ir silpnina klerikalų 
poziciją. Nenorėdami iš po sa
vo kojų išleisti stipraus pama
to ir prarasti jau užimtąsias 
pozicijas, pastarieji daro pa
stangų monopolizuoti kitą be- 
sliprėjantį minių jausmą 
patriotizmą. Klerikalai dedasi 
ne tik vicnintėliais tikraisiais 
Kristaus mokslo apaštalais, 
bet lygiai ir vieninteliais tik
raisiais Lietuvos patriotais. Ka- 
tatokybę ir lietuvybę jie ank
štai riša vieną su kita. Jų spau
doje visur rąudonu siulu pra
vedama idėja, kad lietuviai ne- 
ištautėję tik ačiū katalikybei, 
kad tik geras katalikas tega
lįs būti tikras Lietuvos patrio
tas. •

čia, žinoma, nieko nauja: 
visų laikjų ir kraštų įvairios 
buržuazine?- grupės naudojo 
stipriausius minių jausmus: 
tikybos ir patriotizmo, darbi
ninkų klases sąmonei temdyti 
ir versti jas prisidėti prie bur
žuazijos siekiamų idealų vyki- 
nimo. Lietuvos klerikalines bur- 
žuazijos su dvasiškų a prieša
kyje tokio veikimo rezultatai 
pradeda gyvenime reikštis. 
Tuotarpu to įšvirkščio patrio
tizmo reiškiniai dar palygina
mai smulkus, bet vis tik jau 
gana reikšmingi.

Visa tai labai įdomu. Para
pijos žmonėms buvę išdalinti, 
kandidatų sąrašai. Kas tuos 
kandidatus nominavo? Para- 
pijonys ar kun. Lapelis? Pa
galios, kas butų tikrinęs tuos 
kryželius? Kokio laido žmonės 
turėjo, kad jų žymiami kryže
liai bus teisingai suskaityti 
ir neatsidurs priešais pavardė
mis tų kandidatų, kuriuos no
ri kun. Lapelis išrinkti?

Čia bus ne pro šalį pabrėž
ti ir kitą dalyką. Prieš kiek 
laiko tas pats “Draugas” sten
gėsi įrodyti, jog katalikų baž
nyčia esanti doinokralinga. O 
dabar jis roselandiečiams ra
šo tokį pamokslą:

“O katalikams žmonėms 
iš Roselando bus irgi nau
dos. Po audros . visuomet 
įvyksta ramybe, nusiramins 
ir Roselandiečiai. Ir susipras 
galų gale, kad visuose para
pijos nesusipratimuose vie
nintelis, kurs riša visus rei
kalus, yra 116 ‘katalikai’ ko
mitetai, bet vyskupas.”
Pasakyta aiškiai: parapijo- 

nys neturi teisės parapijos rei
kalus tvarkyti. Gi Vyskupijos 
kancleris, pasak “Draugo”, pa
sakęs, kad “šitoje vyskupijo
je visa valdžia ant visų pa
rapijų yra tik vyskupo ranko
se iš Dievo valios.”

“IŠ Dievo valios” pirma ka
raliai ir carai, dvasiškuos lai
minami, engė žmones. Gi da
bar irgi tokia jau Dievo va
lia, kad Roselando parapijoje 
kilo skandalas dėl ^finansinių 
parapijos reikalų.

Lietuvos liaudis, pergyvenu 
si ilgą carą valdžios jungą ir 
nors palyginamai trumpą, bet 
pakankamai žiaurų yokiečijų 
okupacijos metą, visad buvo 
skriaudžiamųjų padėtyje, ne\ 
skiriant nei tautybės, nei ti
kybos. Todėl Lietuvos liaudy
je negalėjo išbujoti tautine 
bei tikybine neapykanta. RusF 
joj saro laiku plačiai siaubu
sieji žydų pogromai ir dabar 
besikartojančios žydų skerdy
nės Lenkijoj, Lietuvoj nežino
mos. Įvairios tautinės ir tiky
binės grupės Lietuvoj mokėjo 
santaikoj gyventi. Net ir ko
va dėl lietuvių kalbos bažny
čiose ton, kur lietuvių gaiva
las sudarydavo žjnnią didžiu
mą, neturėdavo tokio aštraus 
pobūdžio.. Toji kova reikšda
vosi aštriomis formomis ten, 
kur vyravo lenkai arba ištau- 
tėjęs, lenkų suendekėjusios dva
siškuos sufanatizuotas elemen
tas. Trumpai pasakius, lietu
vių liaudis, skriaudžiama ir 
engiama ilgesnių ar trumpes
nių okupantų, sulyg išgalių pa
ti kovojo už savo teises, bet 
joj nebuvo pastebiama užgro
bimo apetitų ir engimo pa- 
stattg'Ų skaičium silpnesnių, 
kartu gyvenančių tikybinių ir 
tautinių grupių.

Dabar padėtis keičiasi ir 
keičiasi kaip tik blogojon pu
sėn!. Kaip tik tam įrodyti Lie
tuvos gyvenime randama jau 
gana reikšmingų įvykių. Pe
reitųjų .metų gale gana pla
čiai Lietuvoj buvo paskleistas 
kokio tai “Lietuvos nuo žydų 
apvalymo slapto komiteto” at- 

1 sišaukimas. To atsišaukimo 
prasmė labai aiški: tai yra ne 
kas kita, kaip bandymas su
ruošti žydams pogromą. Jame 
visi Lietuvos žydai skaitomi 
neištikimais piliečiais ir išli- j 
sos eilės krašto nelaimių prie-1 
žastiini. Jie perspėjami pasi- i 
taisyti, bet į jų “paprovą” au
torių netikiama. Pogromšči-1 
kai ragina, kad atėjus tam tik- Į 
ram laikui, visi kaip vienas 
stotų tos nemalonios Lietuvos 
nuo žydų apvalymo operacijos 
darytų. Trumpa ir aišku: k^ks 
tai slaptas komitetas ruošiasi 
surengti žydams Baltromiejaus 
naktį. \

Pereitaisiais melais įsikūrė socializmas.

“Lietuvos atgimimo draugi
ja”, aiškiai šovinistinio pobn 
džio. Ji savo laiku tam tikru 
atsišaukimu kreipėsi į visuo
menę, prašydama pranešti jai 
apie tuos valdininkus, kurie 
kalba ne lietuviškai ne tik 
įstaigose tarnybos metu, bet 
ir pas save namie, šeimyno
je. Iš savo pusės toji draugija 
pasižadėjo viešai paskelbti to
kių asmenų pavardes. Caro 
valdžios laikais tūlą laiką bu
vo ginama pradedamųjų mo
kyklų mokiniams kalbėli ki
taip negu rusiškai ne tik mo
kykloj, bet ir namie. Nusikal
tasis mokinys gaudavo sau 
ant kaklo lentelę su užrašu: 
‘nota lingvae” i(kas lietuviš
kai reiškia įs.kllemėk kalbą). 
Tą vadinamąją “metelingą” 
nokinys « privalėdavo nešioti 
mt savo kaklo tol, kol nepa
sisekdavo jos užkarti ant sa
vo draugo kaklo, pastebėjus 
jį kalbant ne rusiškai. Patrio
tai iš “Lietuvos atgimimo 
iraugijos” savo veikimu nori 
atgaivinti nei ir caro valdžios 
palyginamai neilgai tevartolą 
“metelingą”. A

Lietuvoj be lietuvių didžiu
mos gyvena gana žymios ma
žumos: žydai, lenkai ir kiti. 
Tenka pastebėti, kad ligi šio- 
lai tų mažumų teises nebuvo 
varžomos, bet savo keliu pa- 
stebiama liguisto patriotizmo 
apsireiškimų, kurie rodo, jog 
mažumų teisės norima siau
rinti, statant krašto gyvento
jų didžiumą — lietuvius en
gėjų padėliu. Didžiumoj Lie
tuvos miestų iškabos ir gat
vių pavadinimai rašomi trimis 
kalbomis: lietuvių, žydų ir len
kų. Išrodytų, jog čia jokio 
blogumo nėra. Bet štai šių 
melų pradžio j Panevėžy j susi
rado ura-patriotų grupė ir vie-
ną gražią naktį užtepė iška
bose lenkų ir žydų kalbomis 
parašus, palikdami tik vien 
lietuviškąjį tekstą. Be to buvo 
išlipinti spauzdinti atsišauki
mai su perspėjimu, kad iška
bos turį būt rašomos išimti
nai lietuvių kalba, kitaip jos 
/busią daužomos ir naikinamos.

Dalis jaunimo irgi mato
mai yra užsikrėtusi ura-patrio- 
tizmo liga. Rudens metu pe
reitaisiais metais Lietuvos uni
versiteto studentų speigoj ki
lo gana aštrių nesusipratimų 
dėlei kalbos. Dalis studentų — 
lietuvių neleidd studentams — 
žydams kalbėti žydišku žargo
nu. Šių metų pradžioje Kau
no viename kitame kinonia- 
lOgrale įvyko nesusipratimų 
vėl dėl kalbos.

Ant kinematografinių filmų 
paprastai užrašai įvairiomis 
Kalbomis/ Pikiai butų vietoj 
reikalavimas, kad- bi?tų lietu
vių kalba tekstas, kaipo būti
nas. Susirinkęs kinematogra- 
lan jaunimas - - daugiausia 
gimnazistai ir gimnazistes — 
vienur kitur padaro skandalą, 
reikalaudamas kad užrašai bu
tų išimtinai lietuvių kalba ir 
kad tuč tuojau tekstai kito^ 
mis kalbomis butų užtepti.

Liguistas patriotizmas ima 
musų gyvenime gana simpto
mą tingai reikštis: jis mums 
žada ne ką kita, kaip tik pra
žūtingą tautinę kovą. Tą ko
vą rūpinasi sukelti kaip lik 
tie, kurie dedasi eęą ramybės 
ir taigos skelbėjais — kleri
kalai. Jiems rupi sukelti mi
niose ne tik tikybinį, bet ir 
patriotinį fanatizmą, kad ap
svaiginus tais jausmais darbi
ninkų minių sąmonę, nukrei
pus jos, dėmesį nuo kovos už 
darbininkų klasės išsiliuosavi- 
1110 reikalus ir pavertus ją ak
lu įrankiu buržuazijos ir jos 
interesų reiškejos, dvasiškijos, 
reikalams ginti.

(I kovą; su klerikalizmu taip 
lygiai, kaip ir su liguistu pa
triotizmu, šovinizmu, turi 
kreipti tinkamą dėmesį visi 
tie, kuriems rupi darbininkų 
klasės gerovė ir jos siekiamas 
aukštas ir prakilnus4 idealas —

IMPERFECT IN ORIGINAL

vielo.il
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Shllyloju Bal3®f DAR DEL LIETUVIŲ 
LIUTERONŲ. Kova su lietuviu kal

bos niekintojais.
(Ui lintkitaa 6tam* tkortaf* 

Redakcija naateaka.}

Naujienų 33 num. korespon
dentas J. B. rašo, kad lietu
viai liuteronai tik tada pasi
rodę, kada ‘surengia kokį ba
liukų, ir kad visi žiną, jog 
jie turi savo bažnyčią. Taip, 
daugelis žino, kad jie turi sa
vo bažnyčią, bet nedaugelis ži
no, kad ta bažnyčia nedaug 
lankytojų teturi ir tų lankyto
jų skaičius kas kartą vis ma
žėja. Tie, kurie lanko savo, 
bažnytėlę, užlaiko ir 
bet pastarasis tik savęs žiuri, 
3 jo žmona nė lietuvių kal
bos nemoka ir aplamai lietu- 

! vių nekenčia, šiaip liuteronų 
yra ir susipratusių žmonių, 
tik tiek beda, kad tie susipra
tusioj i kaip greit ima darbuo
tis visuomenes judėjime ar 
•autos labui, taip greit jie at
siskiria nuo liuteronų ir eina 
kartu su kitaik progresyviai
siais lietuviais. Tuo budu jie 
lieka nepastebėti, kad jie pa
eina iš liuteronų. Savo tarpe 
jie, tiesa, iki šiol ne ką tevei
kė, bet dabar jau ima pabu
sti. Žinau, jie turi ir savo 
draugiją. Ta draugija pirma

Kaunas, I. 25. (Musų ko- 
nesp.) — Lietuvos valstybinių 
įstaigų tarnautojai valdininkai 
lai daugelis yra buvusieji ru
sų caro 
ir dėl te 
rusėję

Bud 
dinihks 
siškai y 
įstaigJsė

kunigų, Vare/as*.

valdžios valdininkai 
jie yra paprastai su-

lirba sulenkėję.
nni nutautėję tokie val- 
(i tankiausiai kalba ru- 
ar lenkiškai ir pačiose 

eidami savo tarnybos
Tokių surusėjusių 

^yra daug gelžkelių 
ir jie labai mėgsta

ypatfngai
įstaigose
vartyt rusų kalbą įvairiose ra-

štinėse bei kabinėtuose.
Del tokio jų elgsesio nenu- 

tautusieji lietuviai piktinas. 
Pašalinimui tokio negeistino 
apsireiškimo Gelžkelių Direk
torius inž. p. Sabaliauskas jau 
antrą sykį pakartoja savo įsa
kymą, kad visi gelžkeliečiai 
eidami savo tarnybos pareigas 
vartotų tik valstybinę lietuvių 
kalbą. Už nepildymą to įsa
kymo busią ‘baudžiami netik
tai prasižengusieji eiliniai tar
nautojai, bet ir tarnybų vir
šininkai, kurie turi prižiūrėt, 
kad jų tarnautojai pildytų ad-

Gelžkehetis.

COME PUT O F THE B E ATE N PATH
F vėjas No. 5. 

siu dėkingas 
atsilankymą, o 
suteiksiu geriau- 
sį patarnavimą.

DOLERI ĮMOKĖTI - 
RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS

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

“Pacem ei, Qui longe ėst, 
et qui prope.”

57, 19.
“Draugas” No. 25 (sausio 

30, 1923) savo straipsnyje “Ar 
ne prieš galą?” išreiškia savo 
oficialį įspūdį apie “Sandarą” 
ir sandariečius iš priežasties 
ką tik atsibuvusio seimo tos 
organizacijos Piltsburgh’e, rem 
dainas savo išvadžiojimus ant 
žinių tilpusių “Naujienų” špal- 
tose. Ant galo išreikšdamas 
savo konkliuzijas (išvadas) I 
šaukiasi prie “bažnyčios kar
žygių,” kad suglaudę savo pa
jėgas stotų į darbą. Ir remda
mos skaitliumi delegatų atsi
buvusiojo katalikų seimo Chi- 
cagoje, primena prie galingu- 

, mą katalikų lietuvių Ameri
koje, sakydamas, buk delega
tų Sandaros seime buvo ma
žiau, dėlto Sandara randasi 
“ar ne prieš galą?”

Tokie palyginimai nėra svar
bus ir ne delei to turiu savo buvo tikybinė, kaip kad ir ka- 
mintyje jų straipsnį čion mi- tailikų gyvojo rožančiaus drau- 
nėti. Maža elektros kibirkštėlė Įgijos, bot dabar ji jau daug 
uždaryta kondensery, paliuo- 
suota turi daugiau pajėgos ir 
didesnes pasekmes tinkamam 
veikimui negu kalnas smėlių, 
kurias by vėjas gali išblaškyti. 
Silpnumas ar jėga kiekvienos 
organizacijos priklauso ne tiek 
nuo skaitliaus narių, kiek nuo 
kokybės tų narių: jų nusista
tymo, ištobulinimo jų nuomo
nės, kultūriško stovio ir tikslo 
pačios organizacijos. Palyginęs 
viršminėtus nusistatymus tar
pe vienų ir kitų delegatų sei
mo ir narių abiejų organizaci
jų, neturiu abejonės, kad susi
pratusi visuomene nuspręs 
Sandaros naudai.

Kas mane labiausia 
straipsny nustebino, nii 
pa nuomonės rašytojv. 
tant jo straipsnį turėjau Įspū
dį, jog žiūriu į atspindį minties 
gyvenusios vidurinių amžių 
miglose — skambančios ai
dais šv. inkvizicijos. Tik viena
me dalyke jie skiriasi nuo kul
tūros vidurinių amžių, būtent, 
kad rašytojas neturi savyje to 
karžygiškuino, kuris taip iškil
mingai buvo įsiviešpatavęs lai
kuose tos opokos, pavyzdžiui: 
užsipuldinėjimas •“Draugo” ant 
niekuo nekaltos “musų MarHi- 
tės,” (Mrijonos Rakauskaitės), 
kuri yra abelnai plačiosios 
tuvių visuomenės aukštai 
dojama dainininkė. (Žiur. 
patį “Draugo” No. 25).

“Tie karžygiai bažnyčios, 
patekusieji į žabangas savo 
taip vadinamųjų “dvasiškų 
vadovų”, gązdinami pragaro 
liepsnų amžina bausme, ne
mato jie tikrųjų aušros spin
dulių naujojo rytmečio, — 
rytmečio vaisingo naujomis 
viltimis.

Žmonija, visas pasaulis žen
gia pirmyn, tveria naujus ide
alus žmonijos gerovei, kurie 
kaip žibintuvas yra tikruoju 
kelrodžiu gyvenime. Tuo kel
rodžiu ir mes sandariečiai va- 
duokimės: lai tie kultūros ii r 
laisvės priešai didžiuojasi savo 
skaitliumi ir nekina mus, bet 
mes drąsiai ženkime pirmyn 
vardan tėvynės, demokratijos 
ir žmonių gerovės.

Pilkalnis.

ŽIŪRĖK ŽENKLELIO 
Kokybės ir gerumo norvegų “Žvejo Ženklelis”, 
«EMIM 

bonkos užtikrina, vitaminus turinčią treskos ke- 
penų alyvą tyliausioj formoj, malonią im- 
ti, lengvai asimiliuojamą ir pakeičiamą j 

lInf ištiprumą. “Žvejo Ženklelis” turi būti ant 
X*- kiekvienos emulsijos bonkos, kada pirksi, 
kuris yra ant kiekvienos

Scott & Bowno, Bloomfield, N. J.

Tas yra pusmetinis išpardavimas, kuris 
tęsiasi keletą savaičių. Yra labai gerai 
žinoma netik, kad tie rakandai yra geros 
vertės, bet kad pasidėkavojant šiai pro
gai jus galite pasirinkti bile vieną daiktą 
rakandų ir jis buS dastatytas jums j na
mus, kuomet jus {mokėsit vieną dolerį. 
Kiti pinigai turi būti išmokėti į metus ir 
pusę. “Palukų nereikia mokėti”.

Pinigai
Brighton Park

22-18
laisvesnė, jai priklauso jau ir

šiame 
ak rai
ška i-

lie
so-

so dagi keletas komunistų. Kųi 
kurie fanatuigesni liuteronai 
pabėgo iš draugijos, nusigan
dę, kad ji virstanti “bedieviš
ka”, bet tie, kur ne toki fa
natikai, pasiliko draugijoj ir 
nori darbuotis kultūros darbe, 
palys šviestis ir šviesą tarp ki
tų tamsesniųjų skleisti.

Kai dėl Klaipėdos tai J. B. 
j regis tiesą rašo, jie iki ' šiol 
Į nieko nėra veikę tuo reikalu. 
10 rodos jiems reikėtų veikti 
Į čia daugiau negu kitiems lie
tuviams, nes jie juk daug ge
riau žino apie Klaipėdos kra
štą ir daug artimesni yra klai
pėdiečiams, ir savo papročiais 
ir tikėjimu.

Nepykit ant manęs lietuviai 
liuteronai, aš ne visus peikiu, 
o tik . tuos, kur ' šviesos bijosi 
ir munšainėj mirksta. O tokiu 
ne tik jūsų tarpe yra — jų 
netrūksta ir tarp kitų lietu
vių. Bet aš norėčiau, kad jus 
mestumėt munšainę šalin, nes 
tai biaurųs nuodai, ir imtu
mei kiltesnį darbą dirbti sa
vo, visuomenės ir Lietuvos la
bui. Atsiminkit dabar Klaipė
diečių sunkią kovą už išsi(iuo- 
savimą, šaukite susirinkimus, 
apkalbėkite reikalą ir kartu 
su Klaipėdiečiams Gelbėti Ko*- 
m i tetų padėkite jiems kovą 
laimeli. Pirmas žaibas.

CONTAGICUS
EVERYBODY is JOlNIMG’-ft 0WLS

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzic 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Gyvenk Savo Namuos
Nclaikyk savo loto tuščio, 

tuomet jis gali atnešti pini- 
jus. Kam mokėti randą, kuo- 
net už ti> pačią pinigų sū
nų gali nusipirkti namų. Jei 
nemanai gyventi jame, išduok 
randon ir tegul kitas moka 
randų už tavo namą. Neati
dėliok. Statymas 
daugiau vasarą, 
duoti 20 nuoįh padarydamas 
kontraktų dabar. Klausk pa
aiškinimų. Parašyk savo kal
ba ar ateik i musų ofisų pats.

kitas
nanię.

atsieis daug
Gali Užva-

THE PEOPLES HOME BLDG. CO
215 Martin Bldg., 119 Federal St.

N. S. (ALLEGHENY), PITTSBURGH, PA

“KELEIVIO” KALENDORIUS
1923 METAMS

Karpatai, Pianai ir Viktrolos
gali būti perkami lengvais išmokėjimais.

Pasimatykit su Mr. JOHN LUKAS 
Generalis pardavėjas No. 5.

šviesą ir pąjiegą suvędamę i senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant iš'moKejimo.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC C(L, I n c.

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

Ofiso Telefonas rvfr Tf Ą nDOAD Busto Telefonas 
Central 4104 LHC. Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

LIETUVOS TRISPALVE VĖLIAVA
Kiekviename name privalo būti Lietuvos Vėliava, o ypač 

laike Vasario 16, šiais metais, nes tą dieną sukanka jubilėjus 5 
metų nuo atgaivinimo Lietuvai neprigulmybės.

Reikalaukit Vėliavų
Lietuvos Vėliavų Turime Ketveriopų

Vilnonę, (i pėdų dydžio ............................................................
Gražaus partekto, 6 pėdų dydžio ......................................
Mažos su Koteliais, 8 colių dydžio po ..................................
5 ir pusės colių dydžio su kotukais po .... ..........................

“VIENYBĖS” BENDROVĖJE
Taigi paskubėkite su užsakymais
Siųsdami užsakymus prisiųskite drauge ir pinigus, tas 

greitins gavimą vėliavos.
Porkupčiams duodame didelj nuošimti ir apmokam persiun

timo lėšas. Pasinaudokite proga, o tą padarysite paskubėdami 
su užsakymais':

I *

— Adresuokite —

Vienybė
193 (įrand Street, Brooklyn, N. Y.

$6,00 
$3.75 
. 25c 
. 15c

pa-

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

PINIGAI
Iš-

West Pullmano
t

Lietuvon
West Pullmaniečiams ir 
kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 
St., West Pullman, UI. 
Pinigai nueina Lietuvon 
greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523 
W. 120-th St., West Pul
lman, m.

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

Doleriais ir Litais.
Musų Pinigų Siuntimo Sky
rius Yra Ištobulintas! Aukšta
me Laipsnyje ir pajtarnauja 

Lietuviams Knogenausiai.

Central Manufacturing 
Distyict Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

NESIDUODA 
Paveikslėlis iš “Keleivio” Kalendoriaus

“KELEIVIO” KALENDORIUS 1923’ METAMS jau išėjo iš spaudos. Jame telpa daugybė eilių, juokų, 
moksliškii straipsnių ir informacijų. Be to, Kalendorius yra puikiai iliustruotas, jame telpa karikatūros ir pa
veikslai žymiausių Lietuvos veikėjų. Jo kaina yra 50c., bet ^“Keleivio” skaitytojams tik 25c. Pinigus galima 
siųsti stampom arba galima ir kvoterį j laišką įdėti. Adresuokit:

“KELEIVIS” 255 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Išsirašykite 1923 metams

“TRIMITĄ”
“TRIMITAS“ yra nepartinis savaitinis laikraštis, šaulių Sąjungos 

leidžiamas. Jame gvildenami visų tikrų Lietuvos piliečių bend
rieji reikalai ir klausimai. Iš plačios savaites įvykių apžvalgos 
“Trimite” skaitytojas, kitų laikraščių neskaitydamas. gali pakan
kamai apsipažinti su Lietuvos gyvenimo ir pasaulinės politikos 
svaigesniais {vykiais. “Trimitas” drąsiai kovoja prieš visokius 
Lietuvos išgamas, išnaudotojus ir nepriklausomybės priešus.

“TRIMITE” dedama šiaip gražių apysakėlių, istorinių įvykių ir įžy
miųjų žmonių gyvenimo aprašymu, straipsnių, eilių, retų atsiti
kimų ir mokslinių išradimų paminėjimų, plačiai rašoma apie spor
tą ir tt.

“TRIMITAS” rašomas lengva ir mažamoksliams lengvai suprantama 
kalba. Ypač jaunuomenei “trimitas” stengias būti tikru draugu 
ir patarėjų jos organizaciniam, Tėvynes gynime, visuomeniniam 
ir kulturiniam darbe.

“TRIMITAS” eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. Jo kaina 
Lietuvoje — metams 7 lit. 50 centų; pusmečiui 4 litai; trims mė
nesiams 2 lit. 25 cent.. atskiras numeris 20 centų. Amerikoje: 
metams 1 dol. 50 centų, pusmečiui 80 centų. Atskiras numeris 
5 cent.

iiiiiiiiraiioimiiiffliiiiimm

PINIGAI
ROCKFORDO
Lietuvon

MELŽTI Amerikos Lietuviai! UŽSISAKYK1T ‘TRIMITĄ” sau Amerikoje 
ir savo giminėms, bei pažstamiems Lietuvoje!*’

I ' 1 / .

Amerikoje “Trimitą” galima užsisakyti: 1) per L. šaulių atstovą. 
Adr. A. Žemaitis, 3251 So. Halsted St.. Chicago, III. 2) per Pr. 
Norvydą, 38 Park Rovv (Rooty- 816) New York City. 3) L. šaulių 
Rėmėjų Valdybose, ten kur jos yra susidarę.

“Trimito” Redakcijos ir Administracijos adresas 
Kaunas, Laisvės Alėja N. 26.

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 Reai Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St

Rockford, iii.
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

Atsišaukimas.
AUTOMOBILIŲ SAVININKAI 
CHICAGOJ IR APIELINKĖSE!

Vasario 18 <1., Nedėlioję 
Chicagos Progresyvu Visuo
menė apvaikščiojo 5 metų Ju- 
bilėjų Lietuvos Neprigulmy- 
bės.

Idant pridavus geresnio įspū
džio šiam apvaikščiojiniui, šiuo- 
m i yra atsišaukiama į visus 
Chicagos savininkus automobi
lių, kad jie dalyvautų šioje iš
kilmėje su savo automobi
liais.

Pilnai pasitikima, kad visi 
Chicagos Automobilių savinin
kai dalyvaus šiame apvaikš- 
čiojime. Štai kokiu budu: — 
Tovvn of Lake apielinkės lie
tuviai su savo automobiliais 
susirinks prie 46 gatvės ir 
Marshfield Avė., 12 vai. die
nos, vasario 18, susigrupavę 
apvažiuos savo apygardą ir at
važiuos į Bridgeportą lygiai 1 
vai. po pietų.

Visos kolionijos tą patį da
ro.

18 gatvės — renkasi prie 17 
gal. ir Lmion Avė.

Brighton Parko — prie 4138 
Archer Avė.

West Side — prie 23 ir Oak? 
ley Avė.

North Side — Girard ir Wa- 
bansia Avė.

Visi į Bridgeportą, 32 ir Au- 
burn Avė.

Iš ten visi kartu j Ashland I 
Blvd. Auditorium svet.

Pilnai tikimės, kad visi bus. 
Aciuojame iškaliu).

Chicagos Bendras Komitetas.
P. S. — Meldžiame temyli 

vėlesnius pranešimus.
— Komitetas.

fronto” ateinantiems Chicagos 
ir apylinkių miesto viršininkų 
rinkimams. Socialistų Partija, 
kuri statot kandidatu į Chicagos 
miesto majorus Rubsiuvių uni
jos advokatą Wm. Cunnea, no
rinti sudaryti bendrą frontą 
prieis. P. Be to S. P. turi ir 
teisės statyti savo kandidatus, 
o musų “bendro fronto” orga
nizacija, pasak delegato, tų tei
sių dar neturinti, bet neužilgo 
turėsianti. Nutarta, patariant 
FWpatrickui, nesidėti su Soci
alistų Partija, bet statyti savo 
kandidatus.

Apšvietus komisija pranešė, 
kad rubsiuvių lavinimosi susi
rinkimai laikomi kiekvieną 
sekmadienį, antrą valandą po 
pietų, unijos svetainėj. Lavini
mosi susirinkimai busią li'kvi- 
duoti, jei po tiek maža atsilan
kysią žmonių. '

Bendrosios tarybos ižde pi
nigų šiuo laiku randasi $92,- 
273.63.

Naujuose sumanymuose pa
keltas klausimas apie unijos 
organo “Darbo” redaktorių V. 
Pošką. J. Bcndokaitis pasakė 
karštą spyrių, kad, girdi, tą 
socialistą reikėję jau senai iš
mesti iš “Darbo” redaktorių, 
nes jis “Darbe” apšmeižęs rau
donųjų Darbo. Unijų Šviet. Ly
gą. Po Bendokaičio kalbėjo Ma-

son. Jis irgi be jokių įrodymų 
agitavo išmesti “Darbo” redak
torių. Trečias — Jakštas. Jis 
pasako tą patį. Rcmeikis duodr 
įnešimą išnešti rezoliuciją prieš 
“Darbo” redaktorių ir pasiųsti 
ją generalincu rast i nūn ir vi
siems lietuvių lokalams, kad 
“D.” redaktorius butų išmestas 
už tai, kam jis Darbo Unijų 
Švietimo Lygą prilyginęs prie 
K u Klux Klano. Įnešimas pa

remtas.
Pramogų renginio komisija 

pranešė, kad rengiama kon
certas balandžio 17 d. Lietuvių 
Liuosybės svetainėje, Cicero.

Biznio agentas K. Kairis ra
portavo, kad dabartiniu laiku 
Chicagoj rubsiuviai dirba ge. 
rai Blogumas lik tame, kad 
veik visi darbininkai ieško

Daryk Darbą 
. Smagumu

(Šėlta ant 7-to pusi.)

KŪDIKIŲ "X
/uEROVes skYRIUS

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ 

[-KŪDIKIU SVEIKATOS, 
S N l_.

šiame skyriuje mes laikas 
nuo laiko gvildensime rei
kalus (domius būsiančioms 
motinoms ir motinoms Jau
ny kūdikių.

KūdiklŲ aprūpinimas Ir pe
nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos šeimynai Ir taulat
ir mes Jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kurį mes tu
rime rcgullarikkals laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pcrgylldcntl.

STRAIPSNIS VI

PRIEŽIŪRA INDŲ VARTOJIMŲ . 
PRIE KŪDIKIŲ PENĖJIMO.

Biedno Žmogaus 
Daktaras

TŪKSTANČIAI LIKO IŠGYDYTI
Yra gaunami laiškai nuo žmonių iš 

viso pasaulio, kurie yra serganti, sa
kant man, kaip jiems pagelbėjo Bul- 
garišRa- Herb arbata.

Tai yra biedno žmogaus daktaras 
todėl, kad lengva yra prirengti ir kai
nuoja labai mažai.

Prašalina užkietėjimą vidurių, skil
vio, kepenų, inkstų ir žarnų skaudėji
mus. Vartojant karštą tuojau praša
lina šaltį ir apsaugoja nuo influenzos, 
pneumonijos ir kitų ligų.

Bulgariška Herb arbata yra parduo
dama visose aptiekose, arba atsiunčia
ma apdraustame siuntiny paštu, P di
delis šeimynai baksas $1.25 arba 3 už 
$3.15, arba 6 už $5.25. Adresas H. 
II. Von Schlick, Prezidentas, Marvel 
Product Company, 25 Marvel Building, 
Pittsburgh, Pa.

Kaip jis išgydė 
savo rupturą

T\IE, kurie yra pripratę rūkyti 
nedirbdami, patirs, kad HEL

MAR, Turkiškieji Cigaretai, pa
tinka skoniui.

Lengvumas, kvapsniu ir geras 
skonis 100% gryno turkiško ta
bako Helmare padarys tamstą 
pasitenkinusiu savo darbu.

HELMAR yra supakuoti korti
nėse dėžutėse, kurios apsaugoja 
juos nuo susilaužymo ir susitry- 
nimo.

KfeOCTEl

Įpjį&sm?]

PADALINIMAS MIESTO 
I ZONUS.

Praeitą sausio menes*, Chi
cagos Zoning Commisjion iš
dalino miestą į keturis zonus: 
RezidciAijos Apartamentų, Ko
mercijos ir Manufacturos.

Bridgeportą priskyrė prie 
Rezidencijos zono. Nuo 38 gat
vės iki 26 gatve ir nuo Nor
mai gatvės iki Morgan gat
vės ir iki Bucine gatves. Ap
linkui yra daugiausia dirbtu
vės.

Jeigu Bridgeporto gyvento
jai suprastų švarumą, tai (lan
giaus neleistų savo kaimy
nams atidaryti bučernių skie
puose, bet užlaikytų gražias ir 
švarias gyveni m??' vietas.

— K. Dagis. .

Rubsiuviy susirinkimas
Vasario 9 d., Unijos salėj, 

156b N. Robey gatvės, įvyko A. 
C. W. A., 269 lokalo lietu
vių skyriaus, susirinkimas. 
Pirmininkavo M. Butvilas.

Pirmiausiai priimta pildo- i 
mosios tarybos pereito susirin
kimo tarimai. Taipgi priimta 
laiškai nuo įvairių organiza
cijų. '

Toliau sekė komisijų rapor
tai. Pirmiausiai raportavo ben- -j 
drosios tarybos delegatai. F. I 
Mason pranešė, kad ChicagoM 
ir apylinkėse unijos viršininkai 
susekę skebines šapas, kurios 
veik visos likusios padarytos j 
unijinėmis. Jakštas pranešė, 
kad buk unijos lyderiai išsirin
kę unijos namo statymo komi
siją iš savo ištikimų tarnų — 
biznio agentų. Pasak delegato, 
komisija tūrėtų sudaryti atsto
vai nuo lokalų.

'‘Bendro fronto“ delegatas 
J. D. Bendokaitis pranešė, kad . 
nesenai Chicagoj įvykęs Far- 
merių Darbo Partijos ir kitų 
organizacijų atstovų pasitari- j I 
mas dėl sudarymo “bendro |

Senas jurų kapitonas išgydė 
savo rupturą, kuomet daktarai 
buvo pasakę “Eik ant operaci
jos arba mirties”.

Jo patarimai ir knygutė 
siunčiama dykai

Kapitonas Colling’ plaukiojo jūrėmis daug 
metų ir jis įgavo dvigubą rupturą. Jis ne
tik turėjo apleisti savo plaukiojimą, bet 
turėjo eiti į lovą atsigulti net keliems mc^ 
tams. Jis bandė visokifts daktarus. Vis be 
pasekmių. Galų gale jis jau buvo .manęs 
eiti ant pavojingos operacijos arba mirti. 
Bet jis nevartojo nieko! Vietoj to jis pats 
save išgydė.

Kapitonas Collings išstudijavo pats save, 
savo ligą — ir galų gale jis pats surado 
metodą kas padarė jį sveiku labai greit. 
Dabar jaučiasi energingas ir linksmas.

Kiekvienas gali vartoti tą metodą. Labaj 
paprasta, lengva saugu ir pigu. Kiekvienas 
asmuo kurs turi rupturą privalo turėti 
Kapitono Collinvs knygą, kur aprašoma, 
kaip jis pats išsigydė. Ir kaip kiekvienas 
gali vartoti tą patį būdą savo namuose be 
trukdymų. Knyga ir gyduoles DYKAI. Bus 
atsiųsta kiekvienam rupturą sergančiam 
kuris prisius šį kuponą su savo vardu ir 
adresu. Bet siųskite tuojaus — dabar — 
pakol padėsi šį laikraštį į šalį.

( DYKAI RUPTUROS KNYgISr 
RECEPTŲ KUPONAS

Capt. VV. A. Collings, (Ine.)
Box 5K1. H. Watčrtown, N. Y.

I Prisiųskite man jūsų rupturos knygą ir 
nurodymus DYKAI, be jokios atsako
mybės iš mano pusės.
Vardas.................................................................
Adresas ........................................... ...............

Helmar yra Amerikos 
didžiausia Cigaretų 

verte
ATSIMINK DĖŽUTĘ IR 

VARDĄ

Dėžutėse po 10 ir 20

Geriausios pasauyje yiĮšics turkiškų 

aigiptiškų cigaretų dirbėjai.

ir

NAUJIENŲ 
o Knyga 
akas

Metinė Bi
ir Air
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Jau Spaudoje

Šimtai Puslapių 20,000 Informacijų

DYKAI Užsiprenumeruos NAUJIENAS
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Visi šaukštai, puodeliai, skaurados, 
mieros, bonkutės, ir žindukai, turi bū
ti sterilizuoti verdančiame vandeny 
tuoj pirm vartojimo. Sterilizuoti rei
kia ir kiekvienas skuduras ar rank
šluostis, kuris vartojamas tų indų nu
sausinimui. Buk tikras, kad ir jūsų 
rankos yra absoliutiškai švarios, ir ne- 
kosek nei spjaudyk aiti kūdikių mai
sto. Gerai yra perleisti verdančio van
dens ir per keną pirm atidarymo, ir 
žiūrėk, kad atidarytojas butų Švarus. 
Tai apsaugos įmonės, kurios gali su
taupyti gyvybę. Visoks vanduo rei
kalingas kūdikių maitinimui turi būti 
pervirintas, ir atvėsintas, ir laikomas 
kietai užsidarančiame stikle. Vienu 
kartu atvirinkit tik tiek vandens kiek 
reikia visos dienos penėjimams. Ge
riausia bonkutė p’cnėjimui yra tokia, 
kurią galima išplauti su trintuku įki
šus j vidų, — bonkutė kai kona, trum
po kaklo, plačios apačios ir išmieruota 
iki aštuohių uncijų. Naujai nupirktą 
bonkutę reikia sustiprinti paverdant 
jas šaltame vandeny kokią 211 minu- 
tų. Tada bonkutės niekados netruks 
jei į jas pilsi verdančio vandenio. Kū
dikiui pabaigus valgyti reikia viską iš 
bonkutės išlieti, perplauti šaltu van
deniu ir pripildžius šalto vandens pa- 
likti stovinčią iki ją galėsi išplauti su 
šiltomis muiluotomis putomis, varto
jant trintuką (brošę). Tada vėl per
plauk per keletą vandenų. Pirm var
tojimo įdėk jas į verdantį vandenį ir 
pavirink 15 minutų, idant steriliza
vus. Nebeperplauk jų po sterilizavi
mo.

Koniškas žindukas-čiulpikas yra ge
dausiąs, dėlto, kad jį gali išversti 
išvalyti, čiulpikai su ilgais gumos 
vamzdeliais arba kitokiais pridėČkais 
neturi būti niekados vartojami, ka
dangi sunku juos išplauti. Skylutė 
čiulpike turi būti tik tokio didumo, 
kad pripildžius bonkutę ir apvertus 
ją, pienas gana greitai lašėtų. Jei sky
lė bus tokio didumo, kad pienas bėgs 
upėliu, tai kūdikis pergreit turėt ryti 
maistą.

Priežiūra indų po vartojimui.
Tuoj po vartojimo prašalink čiulpu- 

ką ir perplauk jį šaltame ar šiltame 
vandenyj. Patrink išorinę pušį su 
trupučiuku valgomos druskos; ir iš
versk, perplauk ir patrink su druska, 
kad nuėmus pieną, ir pavirink pen
kias minutas. čiulpikas tuoj bus sau
sas kaip tik išimsi iš verdančio van
dens. [dėk jį į stiklinę, kuri buvo 
pervirinta ir kietai prisuk dangtį ir 
laikyk jį kur nėra daug šviesos. Pirm 
vartojimo čiulpiką reikia vėl perplau; 
ti. Gerai yra turėti prirengta keletą 
čiulpikų, kadangi juos patinka įvai
rios nelaimes. Turėtum turėti ant 
rankų šešias bonkutės ir dvyliką čiul
pikų. Prie to, vieną aštuonių uncijų 
mierą ir bonkutei trintuką.

Jūsų kūdikis tinkamai augs ir tarps 
į sveikatą ir stiprybę jei duosi jam 
geriausią priežiūrą ir geriausį mais
tą. Vikri ir stipri sveikata yra da
lis tūkstančių kūdikių vartojusių 
Eagle Pieną. Tą liudija jų dėkingos 
motinos, šitoms motinoms nėra kito 
maisto taip visur vartojoma ir taip 
pasekmingo, kaip Eagle Pienas.

Neeksperimentuok su savo kūdikiu 
teikdamas maistus, kurie abejotini. 
Borden’s Eagle Pienas yra gamtiškas 
kūdikiams maistas, kadangi jame nė
ra nieko kito, kaipo grynas pienas ir 
grynas cukrus. Nėra abejonių apie 
jo grynumą ir jo puikias pasekmes. 
Gydytojai rekomendavo Eagle Pieną 
tūkstančiams ir tūkstančiams kūdikių 
kurie neaugo ir buvo menki. Eagle 
Pienas yra lengvai suvirškomas. sau
gus ir patikėtinas kūdikių penėjimui.

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitį ir pasidėk ateičiai.
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Kaip prašalinti 
Spazmatinį Krupą

Vartokite Vicks Vapo Rub 
einant gulti, ištrinant gerai 
gerklę ir krutinę. Uždengki- 
le su šiltu flanelių. Palikite 
apkloję liuosą apie kaklą, 
taipjau! garai nuo gyduolių 
butų liuesai įkėpuojami per 
visą naktį. Krupas tada nci'š- 
sivystys. Vicks galima gauti 
kiekvienoje aptiekoje po 35c. 
buteluką.

Piltis ir Vonios
Pirtis remontuota prie naujos val

dybos. Sanitarinės sąlygos ir 
prieinamos kainos.
1100 W. 14th St.

SHAPIRO BROS, Savininkai.
, .........-

Pilietinio karo vetera
nas ir pati buvo 
blogos sveikatos.

Dabar jie sako jiems labai pagel- 
bėjęs paprastas vaistas.

“Mes žemiau pasirašiusieji, varto
jome Nuga-Tone’ą ir jis mums labai 
pagelbėjo nuo inkstų kliūties, nervuo- 
tumo, vidurių užkietėjimo, skrandžio 
negalės, vidurių iškėlimo dėl nevirški
nimo, ir sustiprino ir pataisė širdies 
veikimą. Jis sutaiso žmogaus kūną 
apskritai. Mes iš širdies galime pa
tarti jį tiems, kurie serga augščiaus 
minėtomis ligomis. Aš pats esu 80 
metų, o mano pati 76. P. S. Groes- 
beck ir pati, Shell City, Mo.” Nuga- 
Tone padaro stebuklus tūkstančiuose 
panašių atsitikimų. Jokis kitas vais
tas negali jam prilygti. Pamėgink jį 
pats ir įsitikink. Vienam pilnam mė
nesiui gydytis tik $1.00. Nuga-Tone’ą 
pardavinėja visi geresnieji aptiekinin- 
kai pozitingai garantuodami, kad su
teiks pilną patenkinimą, arba pinigai 
bus sugrąžinti (garantija rasi prie 
kiekvienos bonkelės), arba jį pasiųs 
tiesiog apmokėtu paštu National La- 
borątory, 1038 S. Wabash Avė., Chl- 
cago, pasiuntus jiems $1.00.

RUPTURĄ
IŠGYDOMA

Be Be
Peilio v £ u Skausmo

Mokslas apima tiktai tiesą, tiki tik
tai į faktus kuriuos gali prirodyti. 
Paliudijimai šimtai išgydytų ligonių 
prirodo. kad aš galiu išgydyti ruptu
rą, taip kaip aš sakau, taip ir pada
rau. Labai tankiai aš gaunu laiškus 
kaip šis:

» Mihvaukee, Wis. Feb, lOth, 1923 
Gerbiamas Daktare Flint:

Ar jus dar gynenate po No. 322 S. 
State St. ? Jus parodėt, kad jus gali
te išgydyti rupturą, kuomet išgydėte 
mane. Tai buvo dvyliką metų tanu 
atgal ir aš neturėjau jokio nesmagu
mo iki šiol. Aš noriu pasiųsti savo 
draugą jums, kad jus išgydytumčt jo 
rupturą pagelba jūsų metodo teisingu 
budu. John Strutzel 64372 Mineral 
St. Tiek vyrų kuriuos aš gydžiau, 
kaip Strudzel, sudarytų visą kariuo
menės pulką. VERICOSE VEINS $25.

Patarimai dykai.
Dr. E. N. Flint

322 S. State St., 4 augštas 
Chicago.

Valandos? nuo 9 ryto iki 4:30 po 
pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:30 p. p., nedėliomis, uždaryta.

JUS AKYS
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-1* 
nintėlis 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.

20 metų prityrimo
Akinių nritaisymo mene

akią ligas 
A.r jums skauda galvą? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos ? 
Degina ar niežti ?
Ar skaitant akys greit pavargsta? 
Ar kvaišta Kalva?
Ar matote kaip ir plukančius taš

kus ?
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
Ar yra balta dėmė ant vo^U?
Ar turit kataraktą? 
Ar turit žvairas akis?

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės 

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Seplintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Dr. Anelė Kaushijlas D. C.
CIIIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir ironiškas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kapipas Leavitt St.

Telefonas Rcosevelt 8135
Valandos: 1:00 iki 9 p. m. Nedėlioj 

9 iki 12 a. m.
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Tel. Yards 1138
STANLEY V.

MAŽEIKA

1RABORIUS IR
Balsamuotojas
Turiu automo- 

visokiems 
Kaina

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

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.

$50 $60 $70
“Kuppenheimer” “L” sistemos 1’ 

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

duotas be atsižiūrėjimo j pelną ar 
nuostolį. Kiti ploščiai 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 Smulkmenų Prekybai^ 
1401 S. Halsted St., 739 W. 14 St 

Atdara kasdien, vakarais iv 
«pntintadieniais

Kenosha
Lietuviai

Dabai laikas slysti 
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 yrą išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriam

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

A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

Dr. Natai’j a Žukauskas
Naprapath

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervy.Jjgas: vyrų, 
moterų ir vaikip^^Spečtalistė mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Tel. Blvd. 031£. Patarimai dovanai 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.
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Jeigu tamsta esi nesveikas
Tai tamstai reikia gerų gyduolių

NEW CITY PHARMACY
Yra naujai uždėta lietuvių 

vaistinyčia 
(Aptieką)

Kurioje gausite tik geriausias 
gyduoles

3327 So. Halsted St.. Chicago.
Phcne Boulevard 0696 

.i ■ ■■■ /

Pirmas Lietuvis
J. P. VARKALA & CO.

PUBLIC ACCOUNTAN.T 
AUDITOą-ius 

Ofisai:
3241 So. Halsted Str., 

203 Dearborn St. 
Chicago, III.

e Telefonai:
Boulevard 5066 
Harrison 6872

Nature Cure Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osleopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park. 

Theater Bldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 6 iki 8 vakarais. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Tel. Lafayette 5698.

CICERO KRIAUČIŲ ŠAPA
Buivis, Bartkus • ir Kulpinskis — 

siuvanti vyri kas drapanas visokios 
naujausios mados pigiausia kaina nuo 
$30 ir augščiau.

4837 W. 14th St., Cicero, III.
2 lubos
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Chicagos Žinios K. Janušavičia $3.00, St. Ža
ne 75c, J. Vaišvila 75c, M. Ja- 
k imi u te 75c, K. Misius 75c,

(Seka nuo 6-to pusi.) 

brangiai apmokamų darbų ir 
pigiai apmokamuose darbuose

J. Auryla $1.00, Kubilius
— viso suaukauta $7.55.

5. Rengimo draugiško 
karėlio komisija pranešė,

55c,

va- X__
kad

Teismui baigiantis Misius pats prisipažino % 
užmušęs pačių.

trūksta darbininkų. Del tos 
priežasties tose vietose prisiei
na sulaikyti darbas, už ką b<

minėtam vakarėliui jam yra 
paimta Mildos svetainė, kovo 
10 d. Raportas tapo vienbal-

sai “k iki na“ uniją, kam j mansiai priimtas.
nepristatanti darbininkų. Pa
sikalbėjus apie smulkesnius re 

kalus, susirinkimas uždaryta
Stebėtina, kad kai kurie na

riai dar tebeserga 1 i uoj a bolše
vizmo inflųenzos liga. Jau lųi- 
kas butų pasveikti. —Siuvėja:

Lietuviu Rateliuose
Socialdemokratu Jau

nimo Lyga
Lietuvių Socialistinės Jau

nuomenės Lygos Narių
Susirinkimas.

Penktadfieny, Vasario 9 <1., 
pas drg. Puidoką, 822 W. 35 
gat., įvyko visuotinas L. S. J. 
Lygos narių susirinkimas. Su
sirinkimą atidarė, organizato
rius drg. K. Misius, tvarkos 
vedėju išrinktas drg. Januše- 
vičia.*

Susirinkimo tarimai sekė 
sekančiai:

1. Tapo perstatyta ir pri
imta keletas naujų narių, tarp 
kurių ir drg. Bielinis prisidė
jo prie musų organizacijos.

2. Buvo skaityta pereito su
sirinkimo nutarimai ir priim
ta taip, kaip skaityta.

3. 'lapo išrinktas drg. Vaiš
vila turto raštininku.

4. Sekė aukos tolimesniems

^6. Dr>£. Bielinis duoda įne- 
šinuj, J<ad dėl pasekmingesnio 

veikimo susinešti su Lietuvos 
Socialistine Jaunuomene -— 
ž’ežirbininkais. Tai tapo vien- 
bi|lsiai nutarta fy pavesta 
valdybai tą visą atlikti arti
miausioj ateity.

7. Nutarta ir pavesta val- 
ly'bai pasiųsti Liet. Soc. Jaun. 

žiež. visuotinam seimui pa
sveikinimo laišką.

8. Nutarta laikyti sekantį 
visuotiną L. S. J. L. narių su
sirinkimą penktadienį, kovo 
2 d., 7:30 vai. vak., pas drg. 
Puidoką, 822 W. 35 St.

9. Pinigų organizacijos ižde 
nuo šio susirinkimo lieka $35.- 
56* apart Šerų ir kito turto.

10. Tapo pakeltas klausi
mas, ar mes veiksime parti
niai, ar bepartiniai? Po ilgo 
ir visapusiško narių išdisku- 
savimo ir atsižvelgiant į pa
tarimus drg. Bielinio, kuris 
yra daug veikęs suorganizavi
me Liet, žiež., prieita prie to, 
kad bepartiniai jokiu budu nė
ra galima veikti. Vienbalsiai 
nutarta veikimo vadovautis 
vien tiktai socialistinėmis idė
jomis.

11. Nutarta laikui bėgant
pakeisti kaikuriuos neatatin- 
.amus musų tolimesniam vei
kalui konstitucijos paragin
us praktiškesniais. Tam -dar
ini išrinkta komisija iš trijų 
narių. /

12. Buvo (lislku.scics įvai-

Trys iš keturių Felikso ir Pranės Mišių vaikai Feliksas, 
Kazys ir Leonas. Ketvirtas vaikas yra nebilis ir kurčias. Jų 
tėvas, dayęs jiems pinigų, kad jie išeitų iš namų, užmušė jų

Trys iš keturių Felikso ir Pranės

motiną, ir vakar tapo nuteistas 35 metams kalėjimai!

I . S. J. Lygos organizavimo 
reikali ns. Aukavo sekančiai:I

Si

s

POVY L AS MIKALAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 14 d., kuris eidamas gatve 
pasimirė. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Marijoną Mika
lauskienę ir 2 sūnūs Prancišką 
8 m., Povylą 3 m. ir seserį Oną 
Lukoševičienę Amerikoj, o Lie
tuvoj tėvus ir 1 seserį. Velio
nis paeina iš Kauno rėdybos, 
Pasvalio apskr* Medinių so
džiaus. Laidotuvėm įvyks va
sario 17 d. į Tautiškas kapines, 
apie 10 valandą iš namų 3358 
Auburn Avė. Užkviečiame vi
sus gimines ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse.

Lieka nuliucįusi
Marijona Mikalauskienė.

po tėvais šumokaitė
\ Mirė ketvirtadieny], vasario 15, 
f 1923, paėjo iš Kauno ridybos. 
' Ablingos kaimo, Rietavo apskr., 

Andrijavo valsčiaus. Pal“ko 
mane su dviem vaikučiais, Juo
zas, 8 metų, Albina 6 metų. LM- 
dotuvės įvyks pirmadienyj. vasa
rio 19, iš namu, 4324 Washtenaw 
Avė., į šv. Marijos Panos bažny
čią, iš ten į šv. Kazimiero ka
pines. Prašau visus gamines ir 
pažįstamus atsilankyti į laidotu
ves.

Liekame nuliudime
Jiozas Paserpskis, vyras, 
Juozas sūnūs, Albina duktė.

Ant atminties metų sukaktuvių
DOMININKO ŠATKAUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 17 d. 1922 m. palikdamas 
didžiausiame nuliudime moterį 
Liudviką, 10 m. sūnų Domini
ką ir brolį Juozapą. Veionis tu
rėjo 35 m. amž aus, buvo lais
vos minties; liko palaidotas į 
Lietuvių Tautiškas kapines. Ta
riu Širdingą ačių visiems, kurie 
dalyvavo laidotuvėse. Kaip
skaudu yra atminti tą liūdną va
landą kurioj- liko atskirtas nuo' 
musų mylimiausia vyras ir tė
vas. Ilsėkis Dominikai šaltoj 
žemelėj. Amžiną atmintis ne
užges musų širdyse iki paskuti
nės valandos musų gyvenimą.

Nuliudusi moteris ir sūnūs 
Dominikas Šatkus.

”os smulkmenos dėl pasek- 
ningesnio organizavimo L. S. 
J. Lygos.
— L. S. J. L. Korespondentas.

Iš Keistučio Kliubo
pastogės

Vasario 4 d., McKinley Par
ko svetainėje, įvyko D. L. K. 
Keistučio Pašelpinio ir Politi
nio kliubo mėnesinis susirinki
mas.

Priėjus prie komisijų rapor
tų, Vyskupaitis maldauja kliu
bo pernagrineti senai užmirštą 
dalyką — Busijos t Sovietų 
Draugų atskaitos patikrinimą, 
apie ką jau kelis kartus buvo
rašyta “Naujienose”. Esą vie
nas kliubo delegatas M. Kaspa
raitis, kartą raportavęs, kad 
tose atskaitose esama klaidų. 
Pirmiau “Vilny” tilpusi atskai
ta už kelis mėnesius, o vėliau, 
kai ta pati atskaita tilpusi “Vil
ny”, pasirodęs kelių dešimčių 
tūkstančių dolerių skirtumas.

Ant vietos tas pats delega
tas praneša kliubui, kad mėne
sines atskaitos nesutinka su 
metinėmis. Nuomos už raštinę 
per visus metus išmokėta viso 
$500, o x mėnesinėse atskaitose 
parodoma — po $75 kas mene
sį; metinėse atskaitose sekre
toriaus alga paduota po $35
savaitėj, o mėnesinėse parodo
ma, kad sekretoriui buvo mo
kama apie *400 iki $500 mė
nesy ir vienam mėnesy jam iš
mokėta net $900.

Po tokio delegato raporto 
Vyskupaitis sukėlė didžiausiį 
triukšmą kliube su savo prita
rėjais. Tas triukšmas tęsėsi 
kliube per kelis mėnesius, nes 
delegatas Vyskupaitis žadėjo 
pristatyti visas atskaitas ir da- 
rodyti, kad K. meluojąs. Kai 
reikėjo tatai darodyti, Vysku
paitis atsivedė advokatą ir pa
aiškino, jog jis nieko nežinąs, 
bet jo advokatas viską paaiš
kinsiąs. Tuo kartu kliubas ad
vokato neįsilęido, bet paskyrė 
komisiją ištirti kuris delegatų 
meluoja. Komisija nieko ne
veikei Po to viso dalykasjni- 
vo likviduotas ir delegatai iš 
Rusijo# Sovietų Draugų atšau-

' viai neturime ramiai sėdėti. 
Vasario 18 d. mes visi priva
lome susirinkti Ashland Bou- 
levard Auditoriume ir tarti sa
vo žodį —- Šalin musų brolių 
vergintojai I Mes visi kaip vie
nas ginsime savo brolius Lie
tuvoj, dėsime tam reikalui pi
nigus — aukas, ir pasiųsime 
jų kovai. Mes gelbėsime iki

. 'vi[ • ,i. yr". '
kų, dalyką užbaigia ir ima kit
ką svarstyti.

Pakeltas klausimds kas litiK 
busiančio 30-metinio draugijos 
gyvavimo apvaikščiojimo. Nu
tarta rengti kuoiškilmingiausį 
apvaikščiojimą.

Žmones is susirinkimo eida
mi kalbasi apie Lietuvos Nepri
klausomybės apvaikščiojimą,

laikosi ir Petronis. Jis taipgi 
neskaitė provLcicija ir n la- 
vyste kada jis ] i va Juosi 
komunistu, bet paskaitė pro
vokacija kada lai pasakė kas 
kitas. Atsakydamas į mano ko
respondenciją jis neužginčijo 
tam, kad jis yra komunistas. 
Bet susirinkant pakartotinai 
bažijosi, kad jis daugiau jo-

Vakar kriminaliniame Cook 
pavietoto teisme pasibaigė Fe-* 
Ukso Misiaus byla už nužudy
mą savo pačios Pranės Misic- 
nės liepos 12 d., 1922 m.

Per visą bėgį teismo F. Mi
sius gynėsi, buk jis nieko neži
nąs ir neatsimenąs iš tos die
nos, kada buvo rasta negyva 
Pranė Misienė, būtent Liepos 
12 d. 1922 m.

Po dviejų ir pusės dienos na
grinėjimo Misius pagalios pats 
prisipažino kaltu ir prašė teis 
m o malones. Jis prisipažino ti
kėdamasis gauti bausmes si 
mažinimą, nes jam gręsė mir
ties bausmė.

Teisėjas paskyrė 35 metus.
Teisėjas Philip L. Sullivan 

paskyrė F. Misiui bausmės . 
metus kalėjimo. Misius dabar 
yra 44 metų senumo, taigi, iki 

s pabaigs savo “pakulą’, 
bus sulaukęs žilos senatvės, 
net 79 metus.

Kaip tas įvyko
Misius jau apie porą metų 

nesugyveno su savo moteria, 
Prane. Jis tūlam laikui buvo 
nuo jos prasišalinęs Melrose 
Parkan.

Liepos 12 d. 1922 m. jis atsi
kėlė anksti, apsirengė šventa
dieniniais rūbais išvažiavo Chi- 
cagon, kur -atvyko pas savo mo 
terį gyvenusią adresu 9421 
Dobson Avė. (Burnside). Vai

k t i, kas davė skaudų smūgį tos 
organizacijos vadams.

Vasario 4 d. ir vėl Vyskupai
tis būtinai prašo kliubo įsilei
sti jo advokatą, kurs viską tik
rai įrodysiąs: kad K. esąs me
lagis ir kad atskaitos esančios

kams davęs smulkių! pinigų, 
kad juos prašalinus iš namų, 
pats su savo moteria pradėjo 
ginčius delei maliavojimo na
mo.

* Vėliau moteris ėjo į rūsį, 
Misius pasekęs ją, ir pradėjęs 
ten ją mušti. Pagavęs kirvį 
perkirto užpakalį galvos trijo
se vietose. Perkirtimai buvo 
nuo 3 iki 4 colių ilgio.

Primušęs moterį įvertė ją 
stačia galva aukštelni'nką į 
bačką raugalo munšainti vary
ti, o kad ji neiškristų prirėmė 
ją su šluotkočiu.

Taip atlikęs baisią žmogžu
dystę ir norėdamas savo per
sakius u; trinti, jis uždegė gesą 

o katilu munšaines, nes mane, 
kad katilas eksplioduosiąš ir 
bus jam ramybe. Vįsa tai 
atlikęs uždarė rusies diH’įs su 
S'piiiiele, ir pats išdūmė į India
na Ilarbor, kur ramiai pradėjo 
diilbti geležies liejykloje.

Žmonės ir vaikai neradę Mi- 
sienės namie, pradėjo jos j ieš
koti. Pajutę geso smarvę patįs 
skubino į rūsį, kur rado jau 
negyvą Pranės Misienės lavoną.

Veikiai susekė ir Mišių, ir jį 
suėmė Liepos 14 d. 1922 m.

Gaila ir sarmata, kad pa# 
lietuvius pasitaiko tokių žvėriš
kais jausmais žmonių.

Apart tf) viso liko našlaičiais 
1 vaikučiai, iš kurių vienas yra 
nebylia ir kurčias. — Raganius.

1 paskutiniosios — kad Lietu- 
| va taptų pilnai laisva su Klai- 
I ir sostine "Vilnimni.

Ne vienas lietuvis nepriva
lo praleisti šios progos — to
kios iškilmingos dienos. Visi 
turime susirinkti švęsti 5-me- 

l tinį Lietuvos Nepriklausomy
bes jubilėjų. Mums reikia pa
rodyti priešams, kad ir mes 
mokame garbingai švęsti mu
sų tautinę šventę.

Be to, apvaikščiojime kalbės 
geriausi kalbėtojai ir dainuos 
geriausi chorai. Bus ir kito
kių įdomių pamarginimų. Tai
gi jau mums laikas rengtis 
apvaikščiojiman, — visi eiki
me ir važiuokime sekmadieny 
Ashland Boulcvard Audito
rium ir kuo nors prisidėki
me prie parėmimo musų bro
lių Lietuvoj. Valio, draugai!

— L. Z. Rūta.

kurs įvyks ateinantį sekmadie
nį, vasario 18 d. Visi sako va- 

į iIcž-cSioj i nių, nes
ten galėsią išgirsti daug gerų 
kalbėtojų ir daug ko naudingo 
iUŽino'ti, Be to, jįje galėsią išgir
sti ir gražių dainų. Girdi, jau 
iems Jurgine svetaine įgrisu- 
i, nes čia nieko naujo nesama. 

Esą reikalinga dalyvauti drau
gijų parengimuose. — Aš.

Cicero.
Vasario 11 d., Šv. Antano 

parapijos svetainėj, choristai 
sulošė trijų atidengimų veika
lą “Katriutės Gintaras.” Vei
kalas puikus ir neblogai bu
vo suvaidintas. Kai kurie vai- 
lylos atliko gana gerai. Ūki

ninko rolę lošė p. Kaz. An
drėj imas, kurs gerai juokino 
publiką. Gabus iš jo lošėjas ir 
;olistas.

kiaii politinei ' partijai nepri
klausąs. Ar tai reiškia, kad 

at Icoiminizrno
ir daugiau nębera komunistas?

Petronis savo atsakyme už- 
i'gina prakalbų ardymo ir rei- 
.ahmja prirodymo. Gerai, duo
sime ir Įrodymų. Balandžio 
28 d., 1921 m. J. Stančiko 
svol., Kensihgtone, L. S. S. 
137 kp. buvo surengusi pra- 

, kalbas. Kalbėtojas Tadas Ku
činskas aiškino apie nuolikius 
sovietų Rusijoj. Kada jis pa
sakė, kad koncesijų daivime 
užsienio kapitalistams skirtu- 

! mo larp caro valdžios ir bol
ševikų nei;a, nes abi valdžios 
atėminėjo dirbtuves nuo savų 
Žmonių ir atidavinėjo jas sve
timiems kapitalistams, tai Pe
tronis su kitaiš komunistais 
šoko ant kalbėtojo varyti nuo 
'pagrindų ir visaip ant jo šauk
ti. Kada kalbėtojas pasitraukė,

Oraugiška vakarienė \ Vietos toj svetainėj perma
nai ir scenerijos visai netiku
sios lokiam veikalui. Vienok

lai Petronis kumštį, sugniau
žęs ir prikišęs prie dantų pra
kalbų rengėjams grūmojo, kad

Rengia L. S. S. 4 kuopa išlei
dimui draugo K. Bielinio.

bet M. Dundulienė pastebėjo 
nesą reikalo paisyti ką kas ra
šo. Taip ir padaryta.

— Kometa.

Visi pasimatysime
O. K. Kilo didelės diskusijos. OoVmarffanV
Pagalios kliubas nutaria įsilei- uuAllluulyHJ
sti advokatą — Dantą. Jam j * - ----------
duota dešimts minučių išaiškin Visi pasimatysime sekma- 
ti dalyką. Danta buvo alsinę- dieny, vasario 18 d., 2 vai. po 
šęs. tokią krūvą dokumentų, pietų, Asliland !Wevard Au- 
kad butų reikėję kelių posėd- ditoriuine. Visi švęsime pen- 
žių jiems peržiūrėti, o pats įro-ikių metų sukaktuves Lietavee 
dyti jis nieko negalėjo, norsi Nepriklaaeemybėe. Mes ir vėl 
kalbėjo daug ilgiau negu i jam pr)pildyeime didelę svetaiaę, 
buvo duota laiko. | kaip kad pripildėme rugpiu-

Vienas kliubiečių klausė čio 20 d., 1922 m., kuomet ap
ijautos, kode! Rusijos sovietų vaikščiojome pripažinimų Lie- 
Draugai nealspausdino “Vilny“. tuvos per Amerikoj valdžių, 
visų atskaitų, kaip buvę žade*! Tuomet mes pripildėme di- 
ję? Danta paaiškina, kad vi- džiulę 7th Regiment Armory 
sos atskaitos tilpusios ‘5Lais- salę, nors ir neturėjome laiko 
vėj”, kuri ebieagiečius vargu tinkamai prisirengti, kadangi 
pasiekianti. Padiskusavus nu- klerikalai mm sutrukdė. Tai 
tarta dalyką visai panaikinti ir aiškiausiai parodė, kad mes 
daugiau nieko bendro neturėti, amerikiečiai lietuviai aupranta- 
sų Rusijos Sovietų Draugais. I me savo reikalus ir be “tėve-

Kasparaitis ant vietos pa- lių” vadovavimo.
klausė, ar kliubo narys, netu-' Aš manau, kad mes betu
rėdamas jokių darodymų bei viai ir šiuo sykiu pripildysi- 
faktų ir pats nieko nesuprasda- inc didžiulę Ashland Boule- 
mas, gali šmeižti kitą kliubo vard Auditorium salę, nes da- 
narį ir-dar kviestis talkon ki- bar reikalas yra kur kas svar
ius, kad jį apšaukus melagiu ir bosnis — 5-metinis jubilejus 
panašiais epitetais? į Lietuvos Nepriklausomybės.

Toliau Jukelis skundžiasi su-" Nors šiandie Lietuva ir ne-,
sirinkimui, kad “Naujienose” 
tūlas Kei'stutietis apšmeižęs jį 
bet jei kliubas Jo nepaisąs, tai

priguhninga, bet, toli gražu, 
jinai dar nėra laisva pilnoje 
to žodžio prasmėje. Tiesa, Lie-

ir jis nepaisąs. Jei kliubąs esąs tuva atsikratė svetimųjų jun- 
jam priešingas, tai jis galįs pa- bet dar tebėra slegiama 
si traukti iš kliubo. Prasideda ^naminio jungo — varžoma ir
lengvos diskusijos. Nieks nesi- kankinama klerikalų, kurie 
priešina Jakeliui ir jis lieka nori vislią po savo skvernu 
kilinbo nariu. pasiglemžti.

Norima įnešti duoti atsaky- Matydami tokią padėtį Lie- 
mą suminėtam keistubečiui, tuvoj, mes chicagiečiai lietu-

Draugiška vakarienė išlei
dimui drg. Kipro Bielinio, mu
sų gerbiamo svečio ir uolaus 
darbuotojo rengiama į vasario 
22 d., 8 vab vakare, p. Paliu
lio'Restorane, 3202 So. Hal- 

’.led galvos, ant antrų lubų. 
’ ''ingos tikietai $1.25 asme
niui. Visi draugai ir drau ės 
yra kviečiami įsigyti tikietus 
iškalno. Jie galima gauti “Nau
jienose”, paklausus A. Dvylis. 
Geistina, kad visi musų drau
gai ir rėmėjai dalyvautų ir pa- 
sinaudotųį proga įatsisveikinti 
5U musų gerbiamu svečiu, drg. 
Kipru Bieliųių,

— Komitetas.

Aštuonioliktos gatves 
kolonija

Rengia prelekciją.
Lietuvių Darbininkų Drau

gija Amerikoj savo mėnesinia
me susirinkime nutarė suruo
šti prelekciją apie sveikatą Aš
tuonioliktos Gatves kolonijoj. 
Vietos lietuviai privalo ta pro
ga tinkamai pasinaudoti ir 
k uo dka'i t Ii n gi a u šiai a t si la n k y t i 
į prelekciją. Kiekvienam svar
bu žinoti, kaip geriausiai ap
sisaugoti nuo nesveikatos. Įžan
ga bus nemokama. Prblegen- 
tu nutarta pakviesti vieną 
Daktarų Draugijos narį. xVė- 
liau bis paskelbta praltgento 
pa varde, diena ir vieta, kur 
pralėkei] ee j*yka.

Prie šioe draugi]es gali pri
gulėti" riti. Įatojimo mokeetis

nežiūrint to ji buvo prisikim
šusi' publikos. Stebėtina, del- 
ko jie neėmė Lietuvių Liuo- 
sybės svetaines, kuri yra ke
lis sykius vertęsnė, didesnė 
r kurioj visiems butų buvę 

vietos liuesai žaisti. Tai vis 
icapsvarstymas.

Po programo buvo šokiai, 
žokuntiojl stumdė vieni kitus 
lel stokos vietos/

— Ten Buvęs.

jiems daugiau vietos nebėra. 
Grūmojimams ir koliojimams 
galo nebuvo. Paskui Petronis 
su savo draugais po salę de
monstravo ir day’ bandė dai
nuoti Internacionalą. Jie jau
tėsi didžiausiais karžygiais iš
ardę prakalbas. , O kadangi

P. Petronio besiteisinimu 
ir priekaištų.

18-tam num. “Naujienų” til
po mano žinute apie D. L. K. 
Vytauto dr-jos No. 2 susirin
kimą. Joje aš pažymėjau pir
mininko P. Petronio teisinimą 
si, buk tai ne jo dalykas esąs 
žinoti draugijos turtą ir žiū
rėti į dr-jos knygas ir jo ka- 
binėjimąsi prie knygų peržiū
rėjimo komisijos, kuri surado 
valdybos užmirštus pinigus. 
Tai parašiau įspėdama^/ drau
giją, kad tokis pirmininko el
gęsis neneša draugijai naudos.

24-tam Naujienų num. P. 
Petronis davė man atsakymą, 
kuriame jis tik išsikoliojo, 
bet nieko neišaiškino.

Nenorėdamas, kad draugijai 
pakenktų toks jos pirminin
ko elgęsis, aš nieko į tai ne
atsakiau ir kantriai laukiau 
dr-jo^ susirinkimo, tikėdama
sis, kad tas nesusipratimas

pYakr.lbų n ckas kitas neardo,
ktrp kai, ine kur:n t ko
L iIki •. . > Ji i,, i » .J . . ) J ‘ Į . tą, tai Petro-
niųl prilTJ a tolt ; / vardas ir
te; ne n J. i i H’ ’n , 'f'',. K J s ...d vystės,
ik ; fakt s ka ku.

K: toj sav O < J f. ’ < ./.o vietoj
P. Peti onis nAlib k' -JJ n i skai-
tylėjus, be!t iri :ki'tų žmonių
nuopelnus bando pasisavihti.
Jis tvirtina, kad jiisf neturįs tik-
slo griauti ClT-ą’'ją. Jis p ri
klausąs dra ll '. [1 i tll ja u 11 me-
tų ir kada pr.sir: prie jos,
tai ji ture; irii 1 ?.< 40 narių,
bet jam ei5ant finansų raš-
tininku dii: ugi ja užaugus iki
250 narių ir j s Įgijus $2,000
turto. Visi žino, kad finansų
raštininkas. mažą rolę telošė
išauginime draugijos. Ta gar-
be priklauso tiems žmonėms, 
kjjrie turėjo įtdkos žmonėse ir 
buvo draugijos pirmininkais, 
lai — Martynui Titėniui, Juo- 
z.ui Guinuližiuskui ir Antanui 
Narbutui. . Bet Petronis visai 
neužsimena, kad jam pirmi
ninkaujant per pastaruosius 
trejus metus draugija suma
žėjo iki 187 narių. Ar tai ne 
puikus “pasidarbavimas” drau
gijos naudai?

Toliau Petronis bandė pa
teisinti save ii’ pasmečie ke

bu* išrištas. Bet kur tau! P. mi»iją tae, kad ji šiurčjuai tik 
Petronis ausirinkime ne tiktai ---------------------*---------
neprisiminė apie pinigus ir sa< UI8® alll 8-to pusi.)

tiiotarpu numaiintaa. Saairin- 
kimai būna kas antrų šešta
dienio vakarų Šemaičio svet.

—- Komitetas.
-.-j..................

Iš Simaiio Daukanto, 
Br-jos pastoges

l- -............ ,

Draugijos mėliais susirink 
mas įvyko vasaris 4 d., Maric 
White Square Parko svetainėj. 
Sužinota, kad per pereitų mė
nesį nebūta nė vieno ligonio.

V. Paplauskas išdavė rapor
tą iš Chicagos Liet. T-foos. Ta
ryba ruošiasi prie bendro pa
žangiosios visuomenės apvaik
ščiojimo paminėti penkių metų 
Jubilėjų Lietuvos Nepriklauso
mybės. Apvaikščiojimas įvyks 
vasario 18 dieną, Ashland Bou
lcvard Auditoriume.

Vienas iš draugų pakėlė 
klausimą, kad reikalinga sutei
kti kokią nors auką Klaipėdie
čiams — paaukauti iš kasos, ar 
iš kur kitur. Pirm. T. Janulis 
pareiškė, kad iš kasos negali
ma, o pavieni nariai aukauti 
gali. Nepaskiria parinkti au-

vo užmirštį, bet kiek galėda
mas stengėsi visų bėdų suver
sti ant korespondento Nario, 
t. y. manęs. Jis tvirtino, kad 
korespondentas esąs tas pats 
knygų penčiurėjimo komisijos 
narys ir kad jis kriminaliai jį, 
Pelroni, apšmeižęs, pavadinda
mas jį fanatišku koiųunistu. 
Jis šaukė, kad tai esąs išda
vimas, provokacija, įskundi
mas valdžiai, tai esąs šnipo 
darbas vadinti jį komunistu.

Ištiikrųjų reikia stebėtis dėl 
tokio jo elgesio. Visi komuni
stai laiko sau už garbę būti 
komunistais, tuo jie didžiuo
jasi ir viešuose susirin'kiinuo- 
se, prakalbose, o ir komunis
tiniai laikraščiai pilni pasigy
rimų apie komunistų “didvy
rišką” veikimą. Tas jų viešas 
gyrimasis nėra įskundimas 
valdžiai. Nėra nė provokacija 
nė išdavystė, kai jie patys vie
šai skelbiasi komunistais. Bet 
gink dieve, jei kas kitas juos 
pavadina komunistais, tada 
tas pavadinimas pavirsta ir j 
skundimu valdžiai, ir provo- 
kacija ir visomis kitomis bai
senybėmis. Tokios pat logikos
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Lietuviu Rateliuose Ar jąs žinote kad I ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKĮĮ PARDAVIMUI NAMAI-2EME
(Seka nuo 7-to pusi.)

finansų raštininko knygps, o 
nepatikrinusi kvitų, todėl ii 
visų pinigų nesuradusi. čia 
jau aišku, kad pirmininkas ži
nojo, jog komisija kvitų nepa
tikrino, bet jis priėhiė tos ko
misijos raportą ir nieko apie 
tai susirinkimui nepranešę. 
Tad kam dabar kaltinti kitus 
o ne save?

Dar apie vasario 4 d. dr- 
ios susirinkimą. Tame susi-

Miškai Lietuvoje kares laike 
oukentėjo labai daug. Pernai 
guotais visgi dar buvo 789. 199 
icktarų žemės apaugusios įvai
riais miškais. Ar jus žinote, 
kad jus busite užganėdintas

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Stanis
lovo Andriuškos, Raseinių ap.. Kra
žių valsč. Girdėjau, kad atvažiavo 
Amerikon tuviu labai svarbų reikalą. 
Jis pats arba kas j j pažįsta, meldžiu 
duoti man žiųią

STANISLOVAS OLEKNAVIČIUS 
2314 W. 21 PI. , Chieago, III.

Reikia
VYRŲ VYRŲ

mis Turkiškus Cigaretus Hel- 
inar

iria nešimai

JIEŠKAU savo brolio Jono Petrau
sko ir draugo Jono Jkiilionio; abudu 
gyvena Chicagoj. Prašau atsiliepti, 
ar kas žino pranešti, už ką busiu dė
kingas.

GEORGE PETRAUSKA S
R. 1, Box 43, Gleason, Wis.

DARBININKŲ į dirbtuvę, iš
važinėtųjų, mašinistų 
ninku. Daug darbų 
nuo štukų. Patyrimas

pagelbi- 
dirbaiija 
nereika-

REIKIA MOLDERIŲ
ATSIŠAUKITE

American Brakc Shoe 
and Foundry Co.

9501 Cottage Grove Avė.

PARDAVIMUI minkštų gėri
mų krautuvė, pusė ar visa, galės 
pirkti, arba mainysiu ant gro- 
sernės. Priežastis pardavimo, 
partnerių nesutikimas. Kreip
kitės: 222 W. 47th SI.

rinkime knygų peržiūrėjimo 
komisijos narys
pasiskundė ant pirmininko už 
šmeižimą per laikraštį. Ji* Pa’

Grebelis Kas, ką, kur kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

voką toriu us vardą, bet kad pa
sitarnavus draugijai ir parei
kalavo, kifd pimnįninkąs savo 
šmeižtus atšauktų.

Pirmininkas gi vieton savo 
šmeižtus atšaukti pareikalavo 
kad butų sužinota kas yra 
tas korespondentas, kuris pa
sirašo slapyvardžiu Naiys, ir 
kad butų nubaustas. Tąpo iš
rinkta komisija nuvažiuoti į 
Naujienas^ sužinoti tikrąją ko
respondento pavardę. Reikia 
pasakyti, kad aš Yašau tiesą ir 
visuomet sutinku už, ją atsa
kyti, bet ir kiti turi prisiimti 

užtarnautą bausmę. Tic- 
nogalima už- 

nemaloni 
Narys.

i‘:au, kad ne-
draugijos

ul
ini. Kelti juos į laikraščius,
reiškia tik ncsusip/atinius dar 
labiau aštrinti, daryti juos 
grynai asmeniškais vaidais, ku 
rie niekam kitam nerupi, iš
skyrus tik pačius besivaidijan
čius. — N-nų Red.]

roji 
SOS. gi niekados 
slėpti, kaip ii kam
butų.

[Butų daug 
susipratimai 
viduj, butų viduj ir

MILŽINIŠKAS. JUBILĖJUS
Penkių metų sukaktuvių Lietuvos 

Nepriklausomybės
{engia visos Chicagos Progresyvių 

Draugijų Bendras Komitetas.
Nrd'iioj, Vasario-Feb. 18, 1923, 
Ashland Bbulevard Auditorium 

»'an Buren St. ir Ashland Boulevard 
Pradžia 2 vai. po pietų.

šiame jubilėjiniame apvaikščiojime 
laloniai apsiėmė dalyvauti: Birutes 
horas, Pirmyn Mišrus Choras, Jau- 
uolių Orkestrą ir Audros Benas. Kal

bėtojai: K. Bielinis, Lietuvos Social- 
lemokratų Partijos atstovas, Dr. A. L. 

Graičunas, P. Grigaitis, Naujienų Re- 
laktorius ir Dr. C. Kasputis.

Chicagos ir apielinkės Lietuviai:-4-
Jau penki metai, Lai Lietuva tvar- 

osi savai'Uikiai . Daug kovų daug 
argo. Lietu.os liaudžiai teko'1 perp;y- 
qnti. Šiandien Lietuva yra nepri- 

dausoma. Bet nepr’klausomvbė dar 
ū a viekas- Lietuva turi būti ne tik 

nepriklausoma, bet taipgi laisva, demo- 
atinga.
šiame apvaik.šęiojime bus pažymėta 

e tik p'^ūjusių penkių metu Lietu
os žmonm kovos etanai, bet ir dar 
-vt'ne ,ių kova už laisvę ir demokra 
vbę.

Vos l’k'mės, kad nū vienas Ii-tuvis
• lio'uvt, Įtariems tie dalykai rupi, 
epraieis p;6gos dalyvauti apva'kščio- 

’ime. Bendras Komitetas.

P-NAS MILKJNDAS, tarnaujantis 
(sykiu su mano broliu) Lietuvos ka- 
riuormenėi, norėtų sužinoti kur ran
dasi jo du broliai ir ciocė; ta pačia 
pravarde; Jonas Aleksandras ir Eva 
Milkindai, katrie pirm karo gyveno 
Chieago ,111. ir dabar nežinau kur 
randasi, tai malonėsit atsišaukti, že
minus nurodytu antrašu, už ką busiu 
dėkingas. Arba’ kas juos pažįsta, 
duokit man žinoti.

JUOZAS PAULAUSKAS 
213 So. Douglas St., 

West Frankfort, Illinois.

Ateikite pasirengę darban.
ACME STEEL GOODS CO. 

2840 Archer Avė.
----------- \ <

VYRŲ REIKIA DEL
ARHIJMO DARBO.<7 DAUBAS NUOLATINIS

Atsišaukit: Great Northern
Chair Co. 2500 Ogden Avė

REIKIA VYRŲ — Wheel Molderių, 
pagelbininkų, vvheel rolerių, core dir
bėjų, geležies runeriu, wheel buggiers 
ir darbininkų. Atidarome fandrę. 
Gera alga. Nuolat darbas. Griffin 
Wheel Co., 445 N. Sacramento Blvd., 
Tel. Kedzie 0794.

PARDAVIMUI saliunas. Lie
tuvių kolonijoj. Biznis senas. 
Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

1457 So. Sauga mon St.

ČIA GERIAUSI PROGA!
Pardavimui pigiai 4 lotai visi po 30 

pėdų pločio; su vandeniu, gasu, elek
tra ir atrytas išbrukuotas; labai graži 
vieta; prie gatvekarių, banko ir viso
kių krautuvių; kaina $1200 už visus; 
kreipkitės pas savininką dieną ai’ va
karais sekančiai.

J. YUSKEWITZ, 
4034 Archer Avė. prie Califomia Avė. 

Chieago. III.

REIKĄLINGA patyrusių agentų 
prie Roal Estate, turime daugybę ko- 
stumerių, kuriems reikia patarnauti, 
labai pelningas darbas. Patyrusiam 
pardavėjui sryties dėl platesnių žinių 
kreipkitės į

MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31 St. prie kampo Halsted St.

Pocelnnd. III. — S.L..A. 130 kn. 
Iraugiškas vakarėlis su 
'okh’ts bus 18 d. vasario, 
''s svet. Prašom visiems 
lieko nerengti tą dieną.

K. Strumi- 
jsitėmvti ir

Komisija.

Aukos Lietuvos Soči 
a!dem3^ratams

Pe.kp’u “Užburti Turtri”. Dramn- 
išk-.s Ratelis nuošė’džmi prašo kas 

lo veikalo knygučių paskolinti ar- 
I-us genu už jas užmokėta. Tra- 

’-.mc kre’ptis ar siųsti Ratelio sekret. 
olresu: J. Jusas, 4106 S. Albany Avė., 
’hieago. III.

Chieago Heights
Vt)S >OCKlb 
aukojo 'šie 
$2: Antanas 
Alex. Jundaltas,
As Grinius, Ben. 
Butkus, Tam. K 
Račienė, A. čepli

Liet li
tų Partijai 

vietos draugai: po 
Jocius; po $1:

Bridgeport. — Lietuviu kalbos na- 
•nokos vaikams yra duodamos utar- 
inkais ir pėtnyč:om:s, nuo 4 iki G v. 
i k., Raymond Institute, 816 W. 31 
t. Tėvai kviečiami yra leisti savo 
nikus mokintis lietuvių kalbos.

— Mokytojas J. Briedis.

IS, Ant. 
:kaš, P 
po 50c:

lis; smulkesniais surinkta $2, 
viso labo $13.50.

A. žymontas, 
LSS. Sekretorius.

Brighton Park. — D.L.K.K. Dramos 
byrius statys scenoj' trijų veiksnių 
aislą “Jurgis Žiburys” kovo 10 dieną 
IcKinley Pk. salėj, 39-ta ir Weatern 

Avė. Prašamc visuomenę bilietas 
gauti iš anksto, nes prie svetainės du
jų nebus pardavinėjami. Bilietai gali- 
n-a gauti pas Dramos skyriaus narius.

Kondtetas.

Jaunuoliai Orkefttroa nariams.

Jaunuoliu Orkestros Nariai 
galės važiuoti automobiliais 
Lietuvos Neprigulmybės Ap- 
vaikščiojimo dienoj su auto
mobilių paroda. Vielos auto
mobiliuose jiems parūpins Dr. 
Karalius.

Detroit, Mich. — LSS. 116 ko. mė
nesinis susirinkimas bus laikomas 
sekmadienį, vasario 1$, 1 vai. po p. 
Lietuvių WendrovSs svet. ofise. Visi 
nariai kviečiami būtinai susirinkti, nes 
yru labai svarbių reikalų. Socialia- 
tams pritariaut eji ir norintieji kuo
pos nariais tapti taipjau kviečiami 
ateiti. — Org. J. J. Strazdas.

Bridgeport. — Paveiksluotos pamo
kos vyrams apie lytį bus penktadieny, 
vasario 16 d., Mildos svet., 3138 So. 
Halsted gat., 7:30 vai. vak. vyrai ne
laimesni 18 metų kviečiami nepraleis
ti šių pamokų — ateiti kuoskaitlin- 
t iausia. įžymiausi Chicagos lietu
viai daktarai aiškins ir s}'k:u pa- 

ck ’lvs rodys iš lyties'mokslo. Kvie
čiami tiktai vyrai.

“Aušros” Sp. B-vė ir “Gydytojas”.

PAJIEŠKAU švogerio ir sesers, 
Jurgio Milerio ir Olieses Milerienės, 
5 metai atgal iš Kcnosha. Wis. išva
žiavo į Chieago, III. per tą laiką apie 
iuos nieko nežinau — gyvi ar mirę. 
Milcriai turi šeimvną 5 dukteris ir sū
nų. Labai esu išsilgus sesutes Oliesės 
ir švogerio Jurgio Milerio. Prašau 
norių ar apie juos žinančius man pra
nešti už ka busiu dėkinga. Antanina 
Gieilraitienė, 1028 Herrick Avė., Ra
bine, Wis.

REIKIA VYRŲ pardavinėtojų Real 
Estate. Gera proga inteligentiš
kiems vyrams. Turi uomkėti v •klika i, 
lenkiškai ir lietuviškai. Reikia t«ršti 
pirmos kloaos rekomendaciją.

BOERSMA & DE YOUNG, 
11030 So. Michigan Avė.

RAKANDAI

PARDAVIMUI nesvaiginan
čių gėrimų saliunas, barbernė 
ir prapertė. Gera vieta dirbtu
vių apielinkėj. Parduosiu 
dalį pinigų įniokėtojui.

Adam GIo,
’ 23-rd Avė. and Maifli St. 

Melrose Park, III.

už

JIESKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU pusininko prie 

pieno ir grosernčs biznio— 
vyro ar moters atsišaukit:

* Mrs. M. BRUNDZA, 
1413 S. 49 Court, Cicero, III.

REIKIA DARBININKŲ
DARBININKŲ į dirbtuvę, iš

važinėtoji], mašinistų pagdbi- 
ninkų. Daug darbų dirbama 
nuo štukų. Patyrimas nerei
kalingas.

Darbas dieną ir naktį.
ACME STEEL GOODS CO.

135-th and I. C. Tracks, 
Riverdale, III.

REIKIA lietuvės moteries kaipo 
nartnerkos, vidutinio amžiaus, nerei
kli skalbti ir labai mažai namų dar
bo dirbti. Nuo 7:30 ryto iki 5:30 va
karo. $10.00 į savaite ir valgis. Atsi- 
Yavkite po 6 vai. vakare. J. Miller, 
1029 Congress St., Tel. Heymarket

REIKALINGAS Virėjas, ku
ris 
ta.

yra gerai patyręs savo 
Kreipkitės laišku:
1739 So. Halsted St.

Box 206

ama-

>«■

RUIMAS VIENAM VAIKI- 
nui. šiltas gerai apžiūrimas 

3 lubos

REIKIA DARBININKU
A.

PASIDĖKAVOJANT musų produk
cijos. pasidauginimui mes turime 
daug visokių darbų:

Molderių
Gorų dirbėjų

ir šiaip darbininkų į musų geležies 
’dundrę. Jei jus galite dirbti šį dar
ią, atsišaukite į samdymo departa
mentą.
NTERNATIONAL HARVESTER Co. 

Traktorių iŠdirbystė 
2600 W. 31st Blvd.

MOTERŲ

REIKALINGA moteris prie 
skalbimo drabužių vieną dieną j 
savaitę. Mrs. A. Juozaitis, 4601 
So. Richmond St. Phone Lafa- 
yette 747

Beisią
Merginų 16 metų amžiaus ir 

senesnių lengvam dirbtuvės dar
bui. Geni alga. Darbas nuo 
štukų.

AMERICAN CAN CO., 
3951 So. Canal St.

blokai W. of Wentorth Avė.4

REIKIA moterų arba merginų 
tarpe 18 ir 35 metų amžiaus į 
d ratų išdirby stę. Geros darbo 
apystovos. Albert Dickensbn Co. 
35 St. & Caliiornia Avė.

REIKIA berniukų tarpe 15 ir 16 
metų amžiaus ir moterų. Darbas 
>rio dirbimo lovoms springsų. Paty
ri m as ne reikal i n gasl:

Kreipkitės:
. 1421 S. Radine Avė.

REIKIA
DARBININKŲ.

STANDARD MATERIAL CO.
607 W. 66 St.

COR DIRBĖJŲ
Reikia patyrusių darbininkų į 
brass fandrę. Trumpos valan
dos, gera alga. Ateikite pasiren
gę dirbti.

SLOAN VALVE CO.
4300 W. Lake St.
t-

DIDELIS BARGENAS. Gražus fo
nografai su rekordais parduodama 
labai pigiai, taipgi vėliausios mados 
rakandai 4 kambariams, seklyčios ei
lė, valgomojo kambario eilė. 2 mie
gamųjų kambarių eilės ir divonas, 
visa tik už $250. Taipgi parduos at
skirai . Nepraleisk šito bargeno. Bus
tas 1926 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI
GROSERNĖ

PIGIAI.

1823 Canalport Avė.

sttsese

PARDAVH
PARDAVIMUI graži krautuvė, gro- 

sernė ir bučernė, ir visi įrengimai, 
lietuvių, lenkų ir slovakų kolonijoj. 
Turi būti parduota greitai ir pigiai. 
Adresas:
PEOPLES GROCERY and MARKET 

1901 W. 22nd St į

PARDAVIMUI irestorantas. 
Gera vieta dėl biznio ir geras 
biznis ir lysas, priežastis par
davimo nesu likimas partnerių. 
Kreipkitės Naujienų skyriui).

3210 So. Halsted St. No 4

PARDAVIMUI saliunas su 
svetaine. Svetimtaučių apgy
venta ir geroj biznio vietoj.

641 E. 93rd St.

SALIUNAS ANT PARDAVI- 
mo. Atsišaukite tuojaus pas 
savininką:

1822 So. Peoria St.

PARSIDUODA VALGYKLA, 
savininkui tenka apleisti mies
tas.

Kreiptis: .
6853 So. State St.

FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
Pardavim-ui puiki ir didelė Studio 

ant dideles gatvės, naujausios mados 
apereiting room. Puiki proga dėl 
jauno artisto. Savininkas priverstai 
parduoti į trumpą laiką, priežastis 
pardavimo ligo. Kreipkitės į Nau 
Jienų Skyrių, 3210 S. Halsted St 
No. 5.

AR NORI būti biznierių, tai 
skubėk nelauk nė vienos valan
dos, čia yra bargenas. Parduosiu 
arba mainysiu krautuvę, cigari),-- 
cigaretų ir aprcdalų. Atsišauki
te: 3318 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas su 
namu arba be namo. Dabarti
nis savininkas gyvena jau 20 
metų.

6106 S. State St.

• ČEVERYKŲ taisymo šapa 
parsiduoda, mašinos pinuos kle
sos visos naujos, daŲjo užtekti
nai. Pardavimo priežastis svar
bi. 3303 So. Aubum Avė.

PARDAVIMUI elektros šapa ir vi
sokie elektras įrengimai. Biznis 
vuoja jau 3 motai. Gera vieta 
tuviuj. Ateikite ir.pamatykite. 
ra ateitis elektro-technikui.

3602 So. Halsted St.

Ry- 
He- 
Ge-

PARDAVIMUI plejer pianas, 
visai naujas. Taipgi Cohimbia 
fonografas, labai pigiai.

5610 S. Ashland Avė.
Republic 6392

PARDAVIMUI grosernė, 3 kamba 
riai dėl gyvenimo pigi renda. $25.00 
per mėnesį, lysas ant 3 metų. Priežas
tis pardavimo, — turiu apleisti 
miestą. Atsišaukite:

M. ABRAMOVICZ 
2015 S. Robey St.

turiu apleisti

NAMAI-ZEME
BARGENŲ NUPIRKTI NAMĄ NĖ 
RA KASDIENĄ. NETRUK NIEKC 
IR PAMATYK SEKANČIUS NAMUI- 

2 lubų augščio mūrinis namas, 2 pa 
gyvenimai po 6 kambarius, elektra 
maudynės cimentuotas skiepas, dra 
bužiams plovykla. Kaina tik $8,500 
$1500 įmokėti, likusiems paskola savi
ninkas padaris be jokio komišino. Na 
mas randas Bridgeporto kolonijoj.

M. J. KIRAS R. E. IMPR. CO. 
3335 So. Halsted St.

2 lubų augščio naujas mūrinis na 
mas; 4 pagyvenimai 2 po 4 kamba 
rius; 2 po 6 kambarius .su vėliausiom 
mados įtaisymais. Kaina $13,500 
Įmokėti $4,000; likusius kaip randą 
Namas randasi Brighton Parko kolo 
nijoj.

M. J. KIRAS R. E. IMPR. CO. 
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

EXTRA BARGENAS BRIGHTON 
PARKE.

Pardavimui biznis su namu. Pir
mos klesos bučemė ir grosernė; gra
ži ir nauja apielinke. augštesnes kle- 

Priežastis 
Lietuvon.

prieinamą

sos žmonių apgyventa, 
parddavimo — važiuoju 
Parduosiu ir fornišius už 
kainą. 2462 W. 46 Placc,

Šio laiškai yra atėję iš Euro
pos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriąusįjį paštą. 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta' iškaba “Advertised 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laišku NU
MERI, 1taip kad šiame sąraše 
pažyrngta. Laiškus paštas 
ko tik keturioliką dienų 
paskelbimo.

Ch’cngcs JiH'nnolių orkestro nariai 
subatoj atsineškite instrumentus, ne5? 
po lietuvių kalbos pamokų bus gene- 
ra’ška repeticija orkestyos.

E. G. rašt.

lai
mio

902 Albavirius Pev. Tg.
915
920
921
922
932
934
945
956
958
959
962
976
932
986
990
993
995
997
999

Bilavicia Kazimieru 
Brucienia V.

Bruzgulis Bronis 
Dov’daitis Ona 
Eidrigas Juozapas 
Grubliakas Jonas 
Juodis Antanas 
Karpieni Zopise 
Karecka Jonas 
Kenderis George 2 
Lutinskis Juzapas 
Mazuka Franciskas 
Mikalajūnui Antonu 
Montvidas Frank 
Nebereveza Juozas 
Pasirkiedicy FeUciju 
Petrenas A u gust 
Pilni auskis J

100 Punlauskas C 
1006 
1012 
1C£' 
1030 
1036

erifi 
Sargardcnei Kazei 
Sinkevic Mathus

Kazimiere 
Warsihs Justin 
Zilkeriee-ST

Cicero Lietuviams
Pranešimas

Šiuomi pranešame visiems 
Naujienų skaitytojams, drau
gams, rėmėjams ir visiems lietu
viams, Cicero, Iii., jog čia Nau
jienų platinimas ir prižiūrėji
mas perėjo į kito žmogaus ran- 

j kas. Pirmiau buvęs Naujienų 
prižiūrėto jas K. Kai ris, tą dar
bą perdavė K. NAUBARUL

Naujienų Administracija ma
loniai prašo visų Naujienų drau- 

; gų ir skaitytojų, kiek galima 
Į kooperuoti su juomi ir pradėti 
! platinti dienraštį ir duoti viso
kius spaudos darbus tik Nau
jienoms.

Norėdami paduoti apgarsini- 
1 mą, spaudos darbą ar užsirašyti 
Naujienas, kreipkitės:

1405 So. 49th Avė., 
Cicero, III.

OPERATORKŲ
Prie spėka varomų siuvamų 

mašinų. Union Special, 2 ada
tų cillinderis ir flat bed. Geros 
darbo sąlygos. Valandos nuo 8 
iki 4:45 subatomis nuo 8 iki 
12 dieną. Alga garantuojama. 
Geras uždarbis, dirbant nuo

MOSES-ROSENTHAįL co.
913 W. Van Buren St., 

6-th floor
-V

REIKIA MOTERŲ PATYRU
SIŲ moterų pašyti minkštas vil
nas. Gera alga. Trumpos 
darbo valandos.

D. Kauffman,/-
626 W. Taylor St.

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

nOInin —
VYRŲ PRIE \
LANGŲ PLOVIMO

Chieago Wjndow Cleaning Co.
62 \V. Washington st., Room 21

A

REIKIA darbininkų ir chipe- 
rių į fandrę. Nuolat darbas. 
Atsišautiite į samdymo dept.

LINK BELT CO.;
329 W. 39th St.

(1 blokas į vakarus nuo 
Wentworth Avė.)

REIKIA vyrų. Nuolat dar
bas ir viduj, 45c. į valandą.

Atsišaukite
E. F. HOUGHTEN & CO.

3584 Shields Avė.

REIKALAUJAMA darbinin
kų į liejyklą, 45 centai į valandą. 
Nuolatinis darbas. Kreiptis į 
samdymo skyrių Crane Co., So. 
Ganai ir 15 gat., arba Kedzie 
Avė. and 40th St.

REIKIA vedusio žmogaus 
dirbti ant farmos, arba ga
liu išrandavot ant labai leng 
vų išlygų. Atsišaukit:

j. F. RADZIUS, 
668 W. 18 Str., Chieago, III.

REIKIA
PATYRUSIO VYRO

Į RAG ŠAPŲ
5310 WENTWORTH AVĖ.

EXTRA PUIKI PROGA
Parsiduota Real Estate biznis iš

dirbtas per daug metų. Savininkas 
eina į kita biznį, parduos pigiai dėl 
platesnių žinių kreipkitės į \

MILDA REAL ESTATE CO.
751 W. Slst St., Chieago, III

PARDAVIMUI bučernė su 
grosernė, goriausioj vietoj ant 
Brighton parko lietuvių ir len
kų ir visokių tautų apgyventa. 
Gera proga dėl lietuvio gražų 
gyvenimą ir pinigų padaryti. 
Parduosiu pigiai 4104 S. Cam
pbell Avehue.

PARSIDUODA SALIUNAS
Geroj vietoj tarpe didelių dirbtuvių, 

renda $50.00 ir pragyvenimui 7 kam
bariai, taipgi garažas dėl vieno auto- 
mobiliaus. Kas norite padaryti pini
gą tai atsišaukite.

2001 W. Fulton St.

PARDAVIMUI krautuvė cigaretų, 
cigarų, grosernį ir įvairių daiktų, d:- 
delis atakas, biznis išdirbtas, tas pats 
savininkas per 18 metų, priimsime 
morgičių, šėrus arba bonus už dalies 
įmokėjimą. Priežastis — du bizniai.

3423 So. Halsted St.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda bučemč ir grosernė la

bili geroj vietoj ant biznevos gatvės. 
Biznis cash, pereitą metą padarėm 
apyvartos už $68.000. renda tik $16 į 

Parduosiu pigiai, nes turiu 
Adresas 718 W. 
III.

mėnesj.
važiuoti ant fannos,
120 St. W. Pullman,
Pullman 6344.

Telefonas

PARDAVIMUI namas ir lo
tas. Pardavimo priežastis — va
žiuoju į seną tėvynę. Kaina 
$2,500?

1913T S. Morgan St.

REAL BARGAIN!
Didelis bizniavas kampas, 50x 

125 pėdų, labai geroj vietoj ant 
South Side, duosiu ant 'labai 
lengvi ų išmokėjimų.

Atsišaukite
ADAM MARKŪNAS, 

68 West Monroe St., Chieago, III.
Telefonas Randolph 7400

DARBININKUI ŽMOGUI PROGA!
PARDAVIMUI—5 kambarių mūri

nė cottage, labai gerame stovyje ne
toli 24 th ir Hoyne Avė. Veikite 
tuojau. Kaina $2800. Pusė įmokėti. 
Kreipkitės prie savininko, 

CHAS. KOTRCH,
1G31 So. California Avė., 1 flatas.

PUIKUS BARGENĄS. mūrinis na- 
, mas keturių fliatų su 2 Storais ir su 
i garadžiu užpakalyje. Rendos neša 
i $300 i mėnesį. Parsiduos labai pigiai, 
i Kreipkitės pas savininką 1839 W. 47th 
, Street, antras flioras.
! Telefonas Lafayette 2858. Nub 6 
vai. vak. arba pietų laike.

BRIGHTON PARKO BARGENAI
Pardavimui 2 augštų muro namas 2 

flatai po 6 kambarius; 5 metai staty
tas; visi kieto medžio trimingai; 
karštu vandeniu šildomas (2 boile
riai); kaina $9800, pusę reikia įmokėti, 
kitus ant mortgičio.

PARDAVIMUI bizniavas namas 2 
augštų; ant pirmo floro Storas su 2 
diileliaįs kambariais; ant antro floro 
6 kambarių flatas, viskas pagal nau
jos mados; kaina $5000; 6 metai kaip 
statytas.

PARDAVIMUI vieno pagyvenimo 
medinis namelis 4 kambarių su gasu, 
elektra, matųįynė ir karštu vandeniu 
šidomas; kaina $3800; 7 metai staty
tas. Atsišaukite diena ar vakarais pas 

J. YUSKEWITZ.
4034 Archer Avė. prie Califomia Avė. 

Chieago. III.

Vaisių Farma Pardavimui
ši savastis susideda iš 106 akrų. 

Randasi 100 pėdų nuo elektrinio trau
kinio, Berrien Kountėje. Michigano 
Valstijoj ir yra dalimi žinomos Tabor 
Fanuos Resortų, prie St. Joe upės. 
Č’a yra 94 akrai išdirbtos žem€s, 14 
akrų girios. 26 akrai vynuogių, gru
bių ,obelių, slyvų, aviečių, žemuogių 
ir tt. 5 akrai didelių medžių, 7 akrai 
ganyklos. Budinkai yra: 3 bamės, 
duba 6 kambarių su elektros šviesa, 
dar vienas skyrium namukas, vištinin- 
kas kornam,s sandėlis, ledaune. gerai 
aptverta ir tt. Kasdien atneša ląjš- 
•'us, 1 mylia į mokykla. Ta yra ge
dausiu vaisiu farmų šioie valstiioie. 
*nreb’nkė puikiausia. Kaina $26.000. 
hnokejus 4<o nuošimčių pinigais, kitus 
mirvais išmokėjimais.

Del platesniu žinia rašykite savi
ninkui. Žiūrėkite rvtoj “Naujienose” 
nusu didesni

J. .T. BACHUNAS, 
Sodus, Mich.

IŠMAINYMUI
’jų pagyveninvų mūrinis namas po 5 
kambarius, elektros, maudynės, skle- 
>as, ir viskas įtaisyta pagal šios ma- 
’os, namas randasi ant Bridgeporto. 
Taipgi saliuno biznis ir lunch room. 
"‘arduodu viską svkiu arba mainau ant 
earmos kur netoli Chicagos; atsišau
kit tuojau, nes čia yra auksinė proga.

F. J. SZEMET,
4189 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 6824

REIKALINGA BUČERNĖ
6 flatų mūrinis namas ir garadžius, 

•lektra ir kiti įta’symai. išsimainė ant 
učemes arba kitokio biznio.
Kreipkitės nas

C. P. SUROMSKI & CO.
3346 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

PARSIDUODA 2 aukštų su storu 
medinis namas mūriniu nundamentu, 
'518 So. Rockv/ell J#. Viršui Storo 4 
kambariai, elektra, vanos, viskas ci- 
lentuota. su grosernė, parduosiu vis

ką už $6,300. Kreipkitės prie savinin
ko, J. K. 548 W. 32nd St.

PARDUOSIU 2 kampinį lotą 
ar mainysiu ant namo ar biz
nio. J. Kančiukas, 

1526 Madison St. 
Tel. Haymarket 6612

GERA PROGA parsiduoda 
medinis namas ant 2 gyveni
mų. Yra visi įtaisymai ir 
elektra, maudynės ir garažius, 
dėl 2 mašinų. 1520 S. 51 Ct.

Cicero, III. — J. L.

KAS TURITE mainyti bučernę ar 
rrosernę ant nedidelio namo, 2-jų pa
gyvenimų. Namas yra West Pull- 
man gražioj vietoj, garu . šildomas, 
elektra, maudynės, garadžius dėl ma
rinos. Kreipkitės laišku.

3414 So. Aubum Avė.

FARM A pardavimui arba mainymui 
mt namo. Žemės 90 akrų 70 dirba
mos, 20 akru miško ir ganyklos. Su 
visais gyvuliais ir įrankiais. Atsi- 
čauk’t greitai, nes turi būti išleista. 
Kreipkitės į savininka.

L. JURGAITIS, 
5544 So. May St.

DIDŽIAUSIAS bargenas Chicagoj. 
Parsiduoda 2 aukštų 4 pagyvenimų po 
t kambarius mūrinis namas, 5 metai 
kaip statytas lotas kampinis 48x125 
prie bulvaro, namas apšildomas (fur- 
nece heat). Rendos neša $140 i mene- 
■į. Kaina tik $14,000, morgičių turi 
$8,000. elektra, maudynės naujausios 
mados įrengimai. Namas randasi 
*04-6 R. 94th St. ir South Park Avė. 
Treipkites Į savininka W»n'. Gr:t>enas. 
241 So. Halsted St. 2 lubos. Telfonaa

Boulevard 5066.

MOKYKLOS
VALENTINAS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 We«t Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dSvijimul. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
’.ialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audikla, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybė’ip 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos ii. 
formaciją.

3'ara Patek, pirmininkė.

> IMPERFECT IN ORIGINAL j


