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Ku kluxai atsisako 
nusiginkluoti

Italija pripažinsianti 
Rusiją

80 filipiniečių užmušta
Anglų-francuzų kivirčiai
Ku kluxai atsisako 

nusiginkluoti
Milicija dar turės pasilikti. Jau 

šešios karčiamos sudegintos.

MARION, III., sausio 13. — 
Valstijos milicija vis dar tebė
ra Williamsono paviete ir dar 
nežinia kada jį apleis. Nėra jo
kių požymių, kad butų įvyku
si pastovi taika tarp ku khixų, 
kurie buvo pradėję terorizuoti 
gyventojus ir jų priešininkų. 
Iš paviršiaus išrodo, kad vis
kas yra ramu, bet tas ramu
mas yra tik laikinis, iki čia 
stovi valstijos milicija. Milici
ja gi pasitraukus galėtų prasi
dėti kruvini susirėmimai, taip 
santikiai tarp abiejų kovojan
čių frakcijų yra įtempti.

Net ir visa politinė padėtis 
yra susimaišiusi. Respubliko
nai ir demokratai kovoja vieni 
su kitais savo partijose, žiūrint 
kokiai kovojančių frakcijų pri- 
k kuiso.

Herrinas atsisako nusigink
luoti. Ku kluxai laikosi savo 
ginklus ir jų vadas, pavieto 
k o misti orderius Stearne neįs
tengė savo šalininkus prikal
binti sudėti ginklus. Herrino 
ku kluxai sako, kad miesto 
valdžia yra prohibicijos prieši
ninkų rankose ir todėl jie nega
bi sutikti sudėti savo ginklus. 
Taikos teisėjas Keaster gi atsi
sakė atimti teises nešiotis gink
lus tiems Herrino ku khixams. 
kuriems jis buvo tas teises su
teikęs.

Vakar tarp Mariono ir Her
rino liko sudeginta karčiama.

Viskas rodo, kad kas tyčiomis 
karčiamą padegė. Tai šešta 
karčiama, kurią sudeginta vie
nos savaitės bėgyje. Ir tai ne
žiūrint buvimo čia valstijos mi
licijos.

Dėlei esančios tokios padė
ties, milicija čia turės pasilikti 
ilgesniam laikui. Gubernato
rius Smaili irgi pareiškė, kad 
milicija nebus atšaukta iš Wil- 
liamsono pavieto iki viskas 
tikrai nenurims.

Italija rengiasi pripažinti 
Rusiją

Bet tai yra tik spėjimai, ka
dangi valdžia tyli.

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

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

RYMAS, sausio 13. — Eina 
gandai, kad Italijos fašistų val
džia rengiasi pripažinti Rusi
jos valdžią. Iš pačios valdžios 
nieko patirti negalima, kadan
gi vaklžia visais su užsieniu 
surištus dalykus slepia. Taip 
buvo ir yra jau ir su pirmiau 
padarytomis sutartimis. Italija 
yra padariusi sutartis su Ispa
nija, Bulgarija ir Turkija, bet 
nieko apie jas nežinoma.

Yra žinoma betgi, kad Ita
lijos valdžia jau nuo senai ve
da derybas su Rusija. Italija 
nori rasti marketą bovelnos ir 
metalo išdirbiniams, o nori 
gauti iš Rusijos žaliosios me- 
džiaigols. Rusija taipjau priža
danti vartoiti Italijos laivus 
Juodose jurose, kas Italijai ir
gi yra svarbu, nes jos laivai 
dabar neturi ko gabenti.

Italija be to buk gautų alie
jaus ir anglių koncesijų Done- 
co baseine.

Niekurie mano, kad ir dery
bos jau užsibaigė ir kad Itali
jos senatas jau ratifikavo Ru- 
sijos-Italijos sutartį. Bet nie
ko tikro nežinoma. Jei Rusija 
ir bus pripažinta, visgi tai bus 
padaryta labai patyfloimBst, be 
jokio plataus skelbimo. Rusi
jos atstovas jau senai yra Ita
lijoje. Reikės tada tik Italijos 
atstovą Rusijoje padaryti ofi- 
cialiniu ambasadorium ir pri
pažinimo procesas bus užbaig
tas.

Italijos komunistai yra la
bai nepatenkinti savo “drau
giais” Rusijoje, kadangi jie už
vedė ir veda derybas su Itali
jos valdžia visai neatsdklausę 
ir nesiklausdami patarimų Ita
lijos komunistų.

Anglai nesusitaiko su 
. franeuzais dėl ty

rinėjimų
Prancūzai nenori tautų sąjun

gą prileisti tyrinėti Palati- 
nato padėtį.

PARYŽIUS, .sausio 13. — 
Francija nepriims Anglijos pa
siūlymo, kad tautų sąjunga 
paskirtų komitetą ištirti sepa
ratistų judėjimą Vokietijos Pa- 
latinate. Premjeras Poincare 
spiriasi, kad kadangi Palatina- 
tas yra po talkininkų kontro
le, tai ir tyrinėti ten turi tal
kininkų taryba, kurioj daly
vautų ir franeuzai.

Iš Cologne pranešama, kad 
Anglija įsakė Anglijos garnizo
no štabo oficieriams, nuvykti 
civiliniais drabužiais į Palati- 
natą ir ištirti ten padėtį. Mu- 
niche gi eina gandų, kad Ang
lijos generalinio konsulo pa
gerbi n ink as jau yra Speyery ir 
ten daro savus tyrinėjimus.

Ginčas nuolatos aštrėja ir 
gali privesti prie atviro skili
mo tarp Anglijos ir Francijos 
ir Francija deda vifl-tį tik ant 
to, kad visas dalykas ant tiek 
susi trukdys, kad dabartine val
džia nespies jo užbaigti, pinn 
negu Anglijoj užims vietą dar- 
biečių valdžia. Bet tą nujau
čia ir Courzonas ir skubinasi 
su tyrinėjimais, kad turėjus 
nors apleidžiant vietą kuo pa
sigirti. Bist taipjau tvirtinama, 
kad ir darbiečiai tęs jau pra
dėtus tyrinėjimus ir kad Mac- 
Donald yra griežtai priešingas 
visokiam skaldymui Vokieti
jos į atskiras valstijėles.

Policistas nušovė stock yardų 
politikierių.

GHICAGO. — Edvvard J. 
Quinn, demokratų politikie
rius, liko nušautas savo salin
us 3530 S. Halsted St., policis- 
to Thomas Carroll. Policistas 
prie kaltes prisipažino, bet 
teisinasi, kad tai jis padaręs 
savęs apsigynimui. Esą jis su 
Goss ir dviem kitais vyrais už
ėję saliunan išsigerti alaus. 
Quinn buvęs piktas ir išsitrau
kęs revolverį pradėjęs šaudyti 
į boukas. Policistas tada susi
ginčijęs sui Quinn apie tai, ku
ris geriau moka šaudyti. Bet 
Quinn urnai atsukęs į jį revol
verį ir pasakęs: “Aš tave nu
šausiu.” Carroll betgi pasisku
binęs pats pirmiau paleisti šū
vį-

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

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

Fiume tenka Italijai
Jugo Slavija gaus Barros uos

tą.

RYMAS, sausio 13. — (Laik
raščiai išspausdino Belgrado 
žinią, kad Fiume klausimas 
jau tapo išrištas. Italija anek
suos Fiume, bet Jugo Slavija 
gaus Porto Bartos deltą. Abu 
uostai betgi turės Bendrą ad
ministraciją.

Pritaria atnaujinimui pre
kybos su Rusija

Hearsto kongresinė komisija 
sugrįžo iš Rusijos. Rusija 
progresuojanti.

Chicago pradės jausti 
pieno trukumą
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Sveikatos komisionierius už
draudė gabenti pieną iš nie
kučių distriktu, bijodamasis 
epidemijos.

Anglijos darbiečiai prisi
rengę paėmimui valdžios

Bet gręsiantis geležinkeliečių 
streikas gali tai sutrukdyti.

WASHINGTON, sausio 13.— 
ū tai kraštini nito Hearsto perei
tą rudenį pasiųstoji į Rusiją 
neoficialinė kongresinė komi
sija, susidedanti iš senatorių 
Ladd ir King, atstovo Frear ir 
ne kartą buvusio Rusijoj agr. 
eksperto A. A. Johnson, sugrį
žo ir išdavė ilgoką raportą apie 
padėtį Rusijoje.

Komisija, kuri išbuvo Rusi
joje dvejetą mėnesių, aplan
kiusi daugelį Europos Rusijos 
miestų ir pripažįsta, kad prie 
naujosios ekonominės politi
kos Rusija pamaži progresuo
ja. Esą komunizmas nyksta ir 
ji pataria atnaujinti prekybos 
ryšius su Rusija, kad tuo dar 
labiau sustiprinus liberalinius 
elementus Rusijoje. Betgi ko
misijos patarimu, Rusijos val
džiai neturi būti suteikta nė de 
f acto, nė de jure pripažinimo.

80 religininky užmušta 
Filipinuose

»

Juos užmušta susirėmime su 
konstabeliais. v

MANILA, P. L, sausio 13.— 
80 narių religinės draugijos 
Coloruni liko užmušta ant 
Biuras salos pereitą savaitę su
sirėmimuose su komtabeliais, 
sako Surigao žinia.

Ryto į Surigao išplaukia ka- 
nuolinis laivus Sacramento.

Susirėmimuose užmušta ir 
19 konstabelių. Viename mū
šyje užmušta 13 konstabelių, o 
likusieji šeši liko užmušti ki
tame susirėmime dieną vėliau.

GHICAGO. — Chicagai grę- 
sia didelis pieno trukumas, pie
no taimeriams streikuojant 
jau savaitę (laiko. Pieno kom
panijos ikišiol gabendavosi pie
ną iš tolimesnių vietų, bet da
bar sveikatos komisionierius 
Dr. Bundesen uždraudė gaben
ti į Chicago pieną iš Fon du 
Lac, Wis., delei esančio pavo
jaus tyfo ir škarletino epide
mijų. Susirgimai tomis ligo
mis Chicago je padidėjo, o tai 
paeina diečei iš nesveikų apie- 
linkių atgabento pieno.

Streikuojantys farmeriai da
bar 'tikisi galėsią sulaužyti 
kompanijų užsispyrimą ir pri
versti jas mokėti po $2.75 už 
100 svarų pieno. Kompanijos 
betgi dar nėra prisirengusios 
pasiduoti ir tvirtina, kad jos 
gaunančios pieno užtektinai.

Chicagos ir Illinois Darbo 
Federacijos parėmė streikuo
jančius farmerius, pareikalau
damas, kad butų uždrausta į 
Chicago gabenti tokį pieną, 
kurį nėra ištyrę komipetetingi 
valdininkai.

Sltreikieriai jau turi surinkę 
virš $5,000 streiko fondą. Į tą 
streikuojančių farmerių fondą 
aukojo net ir tokios firmos, 
'kaip International Harvester 
Co. ir Butler Brothers.

Visi sutinka, kad miestui 
gręsia didelis pieno trukumas. 
Farmeriai betgi sako, kad jie 
atgabensią užtektinai pieno 
dėl1 vaikų, ligoninių ir kepyk
lų.

Girdite, Amerika esanti 
skolingu talkininkams

BRLUiSELIS, sausio 13. 
Belgijos senato vice pirminin
kas La Fofliitaįnc paaiškinda
mas savo kalbų senate, pareiš
kė, kad ne talkininkai Ameri
kai, bet Amerika talkininkams 
esanti skolinga.

O skolinga taip. Talkininkai 
kariavę ir už Ameriką ir ją 
išgelbėję. -Talkininkai netekę 
karo 2,500,000 kareivių. Skai
tant po 100,000 frankų už kiek
vieno kareivio gyvastį ir pride
dant visas kitas karo išlaidas 
ir nuostolius, išeina, kad ka
ras talkininkams kainavo 

frankų. Ame
rika gi mažai kareivių pražu
džiusi ir mažai pinigų išleidu
siu todėl ji turėtų talkininkams 
primokėti |ialr $88,000,000,01 H), 
o ne reikalauti iš talkininkų 
sugrąžinti $12,000,000,fXX) sko
lų, Tik esą bloga, kad niekas 
nedrįsta to Amerikai pasakyti.

gabumais 1,065,000,000,000

LONDONAS, sausio 13. —Es
amomis žiniomis, Anglijos Dar
bo partija jau pilnai yra • prisi
rengusi paimti valdžią į savo 
rankas ir jau yra numatyti visi 
kandidatai į kabinetą. Premieru 
ir užsienio reikalų ministeriu bu
tų pats J. Ramsay MacDonald, 
vidaus reikalų ministeriu Ar- 
thur Henderson, iždo kancleriu 
Philip Snowden ir tt. Kabinetas 
susidėtų pusiau iš inteligentijos 
ir organizuotų darbininkų. Visi 
skaito, kad jis savo
stovi daug augščiau dabartinio 
konservatyvų kabineto, nors ir 
neturi reikiamo valdyme šalies 
patyrimo.

Bet dideliu pavojum darbie- 
čių valdžiai yra gręsiantis gele
žinkeliečių streikas. Thomas va
dovaujamoji geležinkeliečių uni
ja priėmė arbitracijos tarybos 
nuosprendį. Bet jo nepriima 
pečkuriai ir inžinieriai, kurie 
priklauso skirtingai unijai. Jų 
sekretorius Bromley sako, kad 
streikas yra neišvengi i nas ir 
kad jis bus paskelbtas be jokio 
įspėjimo. Čia gali iškilti susi
kirtimas tarp dviejų unijų, o 
ir gali streikas priversti libe
ralus remti konservatvvus.

17 f ilipiniečiy prigėrė
MANILA, P. L, sausio 13.— 

17 filipiniečių prigėrė, apvir
tus žegliniai valčiai, kuriąja 
jie plaukė iš Bomblon j Mas- 
bate. Trys žmones išsigelbėjo.

Sumušė mokytojus.

GHICAGO. — Būrys negrų 
mokinių Wendell Phillips 

High School, kurią lauko dau
giausia negrai, sukėlė riaušes 
ir sumušė mokykline viršinin
ko pagelbininką Schacht, jo 
Simų ir dar du mokytojus. 
Niekurie mokinių buvo apsi
ginklavę peiliais, o vienas tu
rėjo ir revolverį. Atvykusi po
licija riaušes sustabdė. Prisi- 
bijant galimų rasinių riaušių, 
apielinkėje tapo pastatyta dau
giau policijos. Jieškoinia nusi
kaltusių vaikų.
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Daug Žinių iš Lietuvos
Tiį-ką gavome didelius pluoštus įdomių ži

nių iš Lietuvos nuo musų bendradarbių, Dėdės 
Žano ir Lietuviško Merikonto.

Dėdė Žanas yra vienas stambiausiųjų poli
tikos ir visuomenės' veikėjų Lietuvoje. Savo 
korespondencijoje jisai daro Lietuvos vidujinės 
ir išorinės politikos apžvalgą, kaip ji išrodė, 
baigiantis seniemsiems 1923 metams.

Jo rašinys bus įdėtas “Naujienose” rytoj.
Lietuviškas Merikontas, kuris jau keletą 

kartų informavo amerikiečius per “Naujienas” 
apie įvairias paslaptis Lietuvos politinių partijų 
gyvenime, dabar irgi praneša visą eilę be galo 
interesingų faktų iš to, kas dedasi už viešošios 
politikos scenos, arba apie ką nedrįsta kalbėt 
Lietuvos spauda.

Jo korespondencija tilps “Naujienose” tre
čiadienį.

Nesėkmingas Užpuolimas ant 
Brighton Park banko.

CHICAGO. — Pereitą šešta
dieny šeši plėšikai padarė nesėk
mingą užpuolimą ant Brighton 
Park State banko, 4342 Archer 
Avė., prie Kedzie Avė. Jie pašo
vė banko kasierių Tenczar ir 
vieną vaiką ir taipjau bėgdami 
pašovė išėjusį gatvėn aptiekos 
klerką Harry Olszewski. Visi su
žeisti lengvai. Banko darbininkė 
p-lė Adeline Kletura, nors ir 
nusigandusi, užminė ant perser- 
gstančio skambalo, kuris tuo- 
jaus pradėjo skambinti lauke, 
duodamas žinią, kad banke yra 
plėšikų. Plėšikai šoko bėgti iš 
banko pastvėrę tik $490. čia 
juos užklupo grįžtantis iš san
krovos policistas De Voe, kuris 
metęs pirkinius pradėjo į juos 
šaudyti ir du plėšikus, manoma, 
pašovė, tik juos dar spėjo įvilk
ti į automobilių kiti plėšikai. 
Plėšikai pabėgo.

Atsiėmė Oaxaca sostinę
MEXIC<) CITY, sausio 13.— 

Ištikimieji kalnėnai, koman
duojami gen. Ibarra, atsiėmė 
iš sukilėlių Oaxaca, to paties 
vardo valstijos sostinę.

Anatole France serga.

PARYŽIUS, sausio 13. — 
Garsus Rašytojas -Anatole 
France, 80 m., kurio raštus pa
pą prakeikė, sunkiai susirgo 
influenza ir liko atvežtas iš 
vasarnamio į Paryžių ir patal
pintas klinikoje.

Gary studijuojąs bibliją.

CHICAGO. — Illinois Gide- 
onų, kurie stengiasi visiems 
įpiršti bibliją, prezidentas Vo
gei praneša, kad plieno trusto 
karalius E. H. Gary pradėjęs 
studijuoti bibliją ir tik ką kny
gą išsivežęs su savim kelionėn 
į pietus. /

(Jis ir be biblijos moka iš
naudoti ir persekioti darbinin
kus ir visu žiaurumu įlaužyti 
darbininkų streikus).

Lietuvos darbininkų sa
vaitinis laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
Gaunamas “Naujienų” 

Ofise ir skyriuose. 
Kaina 5c.

Baltijos jura užšalo
STOCKHOLM, sausio 11. — 

Švedija yra dabar apsupta ne
prieinama ledų pertvara. Vie
nuolika laivų kovoja su ledais 
ties Gothenbergu, kur ledai su
daro didelį pavojų laivams. Bal
tijos jura gi yra visai užšalusi.

3 žmonės prigėrė.

GiRANT, Mich., sausio 13.— 
Du vaikinai ir mergina, kurie 
važiavo į šokius, prigėrė, au- 
tonrobiliui ' paslydus ir įvažia
vus į upę.

Karalienė išsimaudė juroje.

LONDONAS, sausio 13.
Danijos karalienė Aleksandra 
išsimaudė lediniame vandicny- 
je pertakoj tarp Danijos ir 
Švedijos. Ledas įlūžo ir kara
lienė įkrito į vandenį iki juos
tos. Karalius betgi ją ištraukė.

Šiandie — giedra; maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 7:16 vai., leidžiasi 
4:42 valandą. Mėnuo leidžiasi 
11:29 valandą nakty.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai 
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NAUJIENOS
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S. L FABIONAS CO.

LIETUVIŲ PROTESTAS.

PRAKALBOS!

10 Metu Jub eius NUPIRK

Kaina $6010 Metu Sukaktuvių

Koncertas

ir Balius
PinigaiilPINIGUS LIETUVON

Ashland Blvd. Auditorijoj
LIETUVĄ

j ienomis

Turtas virš $8,000,000.00

dienas 
dienas, 

susisie-

Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

s senas 
atarėjas

THE BORDEN C0MHNY 
Bordcn BH^NewYork

užlaikau
Brighton 

skanius 
už priei-

Tūkstančiai motini; 
liudijo jo vertę kai
po kūdikių maisto. 
Gydytojai rekomen
duoja jį dėlto, kad 
jis švarus, saugus i? 
lengvai kūdikių su- 
virškomas.

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietą.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-

1921 m
20,920 ir 1923 m

naujienas
3210 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9663

šmeiži- 
mokslo 

nurody- 
spaudos 

tarp

10,4, VI
: — 3,6. Taigi moki

. — 17,5%, 
18,8, IV — 
— 7,5, VII

9,076, 1920 m
14,750

FOLET PILtS 8UTMIIA 
PALENGVINIMĄ.

Fine for Lumbago <
Musterole drives pain away ano 

brings ir* its plnce delictous, soothing 
comfort. Just rub it in gcntly.

It is a clean, white ointment, madc 
with oil of mustard. Get Musterole 
tpday at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00, 
BETTER TUAN A MUSTARD PLASTEF

6,166. Tame

Tuotni padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais 
greičiu galėsi j 
ką kitą, negu su ranka 
šia, pan 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis

Iš Lietuvos vidurinių ir 
aukštųjų mokyklų 

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

ANT NAUDOS.

Lietuvos gelžkelių re 
monto darbininkų 

likimas.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pčtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. "Egzaminuoja Abstraktus

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn StM Room 111-13

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvy* Advo&atas 

Dienomis Room 514-516
127 N. Dearborn Stn 

Telephone Randolph 5584 
ikarais: 10736 Sę. Wabash Ate.

TėL: Pullman 6877.

Jei nežinai kaip 
toti E a gi e Pieną, 
prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes pa
siusime jums penėji- 
jimo instrukcijas, Ku 
dikių Knygą ir kito
kias brangias...infor
macijas dykat.

Jei negali žindyti sa
vo kūdikio, duok 
jam Eagle Pieną, 
maistą, kuris išauk
lėjo daugiau stiprių 
ir vikrių vaikų negu 
visi kiti kūdikių mai
stai krūvon sudėti.

Iš Lenkų okupuotos 
Lietuvos

Šįmc-tinis toks nepaprastas 
šlapymetis ne tik tai baisiai pri
vargino Lietuvos ūkininkus — 
žemdirbius, bet ir pridarė jiems 
milijoninių nuostolių. Visą va
sarą ir rudenį nuolat lyjant la
bai buvo sunku dirbt laukų dar
bai, susivėlavo javų valymas, 
vieni javai supuvo, kiti neužde
rėjo. šiemet rugiai, žieminiai ir 
vasariniai kviečiai, miežiai, avi
žos, linai, bulvės visoj Lietuvoj 
užderėjo neblogai. Vasarojus 
šiemet paaugo geriau negu pra
ėjusiais metais (tik žirniai vi
sai neužderėjo ir beveik pražu-

Nėra jokių abejonių 
apie jo grynumą ar
ba puikų rezultate 
Eagle Pieno dėl Kū
dikių penėjimo. Jis 
visados grynas ir 
šviežias.

Šitos prakalbos, tai prakalbos kokių Chicagos lietuviai jau nuo seniai pageidavo. šitos prakalbos yra 
vertos išgirsti kiekvienam, nes du svarbus klausimai bus išaiškinti: “Ar Dievas Priims Katalikus J 
Dangų?”.ir “Ar Galima Seną. Atjauninti?” Kalbės du kalbėtojai ir abu garsus specijalistai toje šakoje 
apie kurią kalbės. Daktaras kalbės apie atjauninimą, o L
kitus galus. Visi Chicagos lietuviai kuriuos interesuoja šitie klausimai pribukite j šitas prakalbau — 
išgirsite dalykus kurių nesate girdėję ir sužinosite tą ko da nežinojote

Pradžia 7:80 v. v. Kviečia visus

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 

Chicago, III.

Bet, nors užderėjo gerai, nau
dos iš jo žmonėms bus maža, 
dėl to kad sauso veik niekam 
nepavyko suimti nuo laukų. Ūki
ninkai suvežė šlapią ir gerokai 
papuvusi, kai kur visai supuvu
sį. Nekam verti netik grudai, 
bet ir šiaudų negali ėsti gyvu
liai. Daugeliui ūkininkų dėl to 
neužteks gyvuliams pašaro ir 
noroms nenoroms teks parduo
ti dalį gyvulių, nežiūrint jų pi
gumo.

Su bulvėmis irgi negeriausia. 
Nors augdamos mažai tesupu- 
vo, ir užderėjo neblogai, bet da
bar supiltos labai pradėjo puti 
ir yra pavojaus kad Slapesnių
jų vietų, ypač iš molynių, ligi 
pavasario jos visai supus. Tai
gi šių metų šlapymetis padarė 
didelių nuostolių. Sodžiuose, kur 
tik pasisuksi, visur girdėt nmo- 
nių dejavimai ir nusiskundimai 
blogais metais. Girdi, vasarojus 
supuvo, bulvės baigia puti, par
davimui nuliekamų grudų nėra, 
dar ir patiems pavasarį neuž
teks sėklai, o iš kur gi reikia 
paimt pinigų mokesniams už že
mę ? Liet. darb.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

2» So. La Šalie St. Ronm 580 
Tel. Centrą! 6890

Vak. 3223 S. Halsted St., Chiearo.
Tel. Yards 4681

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vUaudoa 
patarnauju kuogeriausiai

M. YuŠka
3223 W. 88th St„ Chičago, Ui.

Kaunas (Musų kor.) — Vyk- 
domasai valstybės tarnautojų 
etatų sumažinimas skaudžiai 
paletė ir gelžkelių linijų remon
to darbininkus. Jų medžiaginė 
padėtis ir lig šiol nebuvo gera, 
nes tegaudavo už savo darbą vi
sai menką atlyginimą 
po 100 su viršum litų į mėnesį. 
Vienok jie ligi šiol daugiausia 
buvo mėnesiniai tarnautojai, iš 
kurių daugelis turėjo valdiškus 
butus, gaudavo kasmet po vie
ną mėnesį apmokamų atostogų, 
Velykų, Kalėdų ir trimetinius 
priedus, ligos laike pilną algą ir 
t.t. Gi nuo gruodžio 1 visi tie

“Lietuvos 'Ryltal”, djedaimas 
žinutę, pastebi, kad yra buvu
si visa eile lietuvių spaudos 
bylų, iškeltų lietuvių laikraš
čiams už neva tų tautų kirši- 
nimą. Tačiau lenkų laikraščių, 
savo burnų nesuvaldančių, ne
girdėt teisman patraukiant.

Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaui 

lengvomis išlygomis.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

Draugijos, malonėkite nieko tą dieną ne 
rengti, bet rengties prie dalyvavimo incor 
ppfe šioj didžiausioj Naujienų Iškilmėj

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

tautinių atžvilgių mokinių su-* 
dėtis Žymiai nepasikeitė: lietu
vių 0,16%, lenkų ---  1%, žydų
— 0,6; 4) bendras mokinių skai
čius padidėjo 2190.

Vidurinių ir aukštesniųjų mo
kyklų mokinių skaičius šiaip au
go: 1919 In
— 13,170, 
1922 m. —
— 23,110.

— Pr. Mašiotas [“L-va”]

Apleidžia
Greitas
Lietuviai

Taipui 
Kini | Hamburgu ant naujų laivų 
burnerių. 3ėia klės* (i Piliau |106 51, 
i Hamburgą S108.50). Karė* taksų 
95.00

KELEIVIAI IA LIETUVOS 
sėda laivan PUiavej važiuojant i 
Southamptoną ir tau persėda ant Mil
žinų laivų. Plaukia >kaa savaiU.

Greleiaasl laivai pasaalyjs.
Informacijų dėl kalnų ir reikalin

gų dokumentų atvažiuojantiems ke
leiviam* galite gauti nuo bile agento. 
Reikalaukit. Jų yra ir jūsų mieste 
arba apielinkėj.

CUNARD LINE N
140 N Dearborn St., I »>
Chicago, Illinois f B

Gyvenimo vieta: 
8328 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1810 

Valandos: nuo 6 iki 8 y. v. kiak-
JISkar*» ikarus ketvergę 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

mynų ir porų, 
ir didžiai įvairus 
nai. Dideli vai# 
Pasivaikščiojimų j 
ir rūkymui kambariai. Visokį pa
togumai.
Išplaukimo dienoj ii New Yorko: 

Pres. Harding .... Saus. 26, Kovo 1 
America................Vas. 7, Kovo 12
Pres. Roosevelt Vas. 23, Bal. 19 
Geo. Washington Kovo 8, Bal. 5 
Leviathan ............ Kovo 22 ,Bal. 12

Del informacijų rašykite:
United States Lines

110 S. Dearborn St., Chicago, III.
Lokaliai agentai visuose miestuose 

Valdantieji Operatoriai dėl 
United States Shipping Board

To dar negana, kai kuriems 
pervestiems iš mėnesinių į pa
dienius darbininkams jau dabar 
nebėra darbo ir dėlto nebegau- 
dami jokio užmokesnio atsidū
rė sunkioj padėtyje. Jiems sta
čiai padaryta didelė skriauda, 
kurios ataitisymui, kaip gir
dėt, remonto darbininkai-kau- 
niečiai rengiasi kreiptis į Sei
mą. Tik labai abejotina, ar 
ką nors padės tas jų žygis.

— Lietuvos darbininkas.

Vilnius. — Vytauto D. Gim
nazijos mokinių Tėvų Komite
tas į/teikęs vyriausybės delega
tui p. Romanui protestą prieš 
vietinės lenkų spaudos 
mą minėtos lietuvių 
įstaigos. Proteste esą 
ta, kad tokia lenkų 
taktika be galo kiršina 
savęs lietuvių ir lenkų tautas,

V. VALDŽIOS I.Aivų 
Keliaukite liuosai 
ant didelių, greitų 

\ ir puikių Suvienytų
Valstijų Valdžios 

W laivų. Pasiklauski- 
■ te apie naują Trečią 

kliasą. Skirtingi 
kambariai dėl šei- 

Geriausias valgis 
. Mandagus tar- 
S'mo kambariai, 

ėnys. Socialiniai

JOHN I. BAGDŽIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, 
Egzaminuoja Abstraktus, Padaro 
pirkimo ir. pardavimo Dokumentui 

ir įgaliojimus.
7 South Dearborn Street 

Room 1538 Tribūne Bldg. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

lenkų 6,2% (visų 
3,2%), vokiečių 1,6% 
Ventojų 1,2%), rusų 
sų gyventojų 2,4%).

Lyginant šių metų davinius 
su 1922—23 metų daviniais, ma
tyt: 1) mokinių aukštesnesėse 
klasėse žymiau padaugėjo, ne
kaip vidurinės mokyklos klasė
se 15,877 ir 4,819; 2) nežymiai, 
1%, padaugėjo moteriškų; 3)

PRAKALBOS!
AR DIEVAS PRIIMS KATALIKUS l DANGŲ?” Ir “AR GALIMA SENĄ ATJAUNINTI?” 

— Atsibus —
SEREDOJ, SAUSIO 16 d., 1924

Mildos Svetainėje; 3142 So. Halsted Street,

Šių mokslo metų pradžioje vi
sose Švietim.0 Ministerijos vidu
rinėse ir aukštesnesėse moky>- 
klose buvo 23,110 mokinių; iš 
jų vidurinėse mokyklose (kar
tu su 4 žemesnėsėmis aukštes
niųjų mokyklų klasėmis) — 16,- 
798 ir aukštesnėsėse (vyresnė- 
sėse klasėse) 
skaičiuje vyriškų 13,604 ir. mo
teriškų 9,506; taigi moteriškų 
tik 41,1%.

šių kategorijų mokyklose su
augusiems buvo 825 mokiniai.

Klasėmis visi mokiniai šiaip 
buvo suskirstyti 
II — 20,2, 
16,2, V — : 
— 5,1, VIII 
nių skaičius iš klasės į klasę ei
nant mažėja, tik iš I į II žymiai 
pakyla. Tatai pasako, kad mus 
pradedamoji mokykla geroką 
mokinių skaičių paruošia tiesiog 
į II klasę (Lauktum II k]. 15%, 
o jų yra 20%). Dar krinta į akį 
žymus mokinių sumažėjimas iš 
IV klasės į V; tatai pasako, kad 
daugelis mokinių baigia savo 
bendro lavinimo mokslą viduri
nė mokykla. Bet ir toliau, ei
nant iš klasės į klasę, aukštes
nėse klasėse atpuola cįidesnis 
nuošimtis, nekaip žemesnėse 
(žemesnėse, pav. 2% iš 20%, 
aukštesnėse tie patys 2% iš 7%, 
iš 5%).

Lietuvių vidurinėse ir aukš- 
tesnėsėse mokyklose yra 68,2% 
(visų gyventojų lietuvių yra 
84,4%), žydų 22,2% (visų gy
ventojų jie sudaro tik 7,6%), 

gyventojų 
(visų gy- 

1,3% (vi-

Lietuviška Valgykla
Pranešu savo draugams 
pažįstamiems, kad 
švarią Valgyklą 
Parke. Gaminame 
lietuviškus valgius 
namą kainą.

Viktor Restaurant
4648 So. Westem Avė.

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizme, 

vais- 
Liuo- 

ir vi- 
visose 
Kaina

Tel. Denrbom 9057

A. A. SIAUS 
ADVOKATAS

Ofisas vldurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washin£ton St.

Cor. Wa*bington & Clark

Nam<ų Tel.: Hyda Park 3895

nius, ir kurie sutiko taip pasi
likti, negauna nei už mėnesį 
pirmyn, nei kalėdpinigių ( pusės 
algos), kuriuos gauna visai pa- 
liusuojami nuo tarnystės tar
nautojai.

inžitii labui man* kankino ir 
kaipo puakmč, až jaučiausi labai praatai 
ir buvau narvuotaa. Kartai* niako n«g*13- 
Jau dirbti. Kada pradėjau vartoti FOLET 
PILĖS ai vhai pasveikau nuo narviiku- 
mo", raio Kora Jarnigan, Potte Camp. 
Misa. FOLEY PILĖS yra diureti* utimu- 
liantas dėl inkstų, pasralbatl sustiprėti 
joms ir priduoda joms daugiau veikmės. Pa
bandykite buteli Šiandien.

FOLEY and CO, 2831 Sheffield Avenue, 
CHICAGO, ILL.

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

1811 Recter Building
76 West Monroe Street, Cbicaio. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

NUSIUNCIAME
Telegramų per 2
Perlaidomis per 25
Turime tiesiogynį

Kreipkitės 
kimą su Lietuvos Bankais.

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing

District Bank
1112 VVest 35 St., Chicago.

H. LEIBOWITZ
Sugrįžo iš New Yorko

Valandos ano 10 ryto iki 8 vai. 
vakar* kasdien.

1152 Roosevelt Road
CHICAOO, ILL.

Valo, proeina vyr< ir moterą 
drabaiiu*.

iCUNARD
LIETUVON PER 10 DIENŲ

■ Vieastinis vandeniu kelies Liet*ve»
■ per Bouthnmptonft ant Milžinu lahr*

----- TFĄNIA, MAURETANIA 
BERENGARIA

New York* kas Subat*. 
pereMirnaa Southnmptone. 
ypatilkai lydimi.
reguliariai išplaukimai tie-

H a m bu r g ant

į IR Iš LIETUVOS
ANT S. ------------

neuralgijoj ir tt. Geriausias 
tas nuo slogų ir influenzos. 
suoja vidurius. Pabandykite 
sada vartokite. Gaunamas 
aptiekose ir pas išdirbėjus. 
50 centų.

PAINO CHEMICAL CO 
1824 Wabansift Avė.,

Chicago, III.

susirašinėii ir 
•ašyti laišką ar 

Geriau- 
ausiu ir dalikatniausia

Galima ir angliška! ra

nuo seniai pageidavo, 
išaiškinti: “Ar Dievas

pasiutęs laisvamanis apie dangų, dievą ir 
i — 

Įžanga tik 20 centų.
L. L. 1 Kp. KOMITETAS.
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Latvijos Social
demokratų Pa
kaitės klausimu

Įtakingųjų latvių socialdemo
kratų organas “Sociajdemo- 
krats” talpina Seimo užsienių 
reikalų komisijos pirmininko 
dr. Mendeiio straipsnį: “Latvi
ja ir jos kaimynai”. Straipsny 
gvildenama klausimas, ai’ nau
dinga ratifikuoti Talino sutar
tis. Į šitą klausimą autorius 
atsako teigiamai. Nors kai ku
rie sutarčių straipsniai esą su
kėlę neramumo ypatingai Lat
vijos—Estijos pasienio gyven
toji} tarpe, vis dėlto visų sutar
čių rezultatai esą priimtini, nes 
tos sutartys faktinai įkuria Lat
vijos—Estijos sąjungą, kuri ga
li būti pirmas žingsnis tolimes
nei sąjungai tarp Pabaltės tri
jų valstybių — Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos. Latvijos social
demokratija vis stovėjusi už 
sąjungą tarp tų valstybių. Toji 
sąjunga neprivalanti turėti ag
resingos politikos tikslų; bet 
tuo pat metu, papildoma ekono
minės politikos suderinimu, ji
nai padidintų kiekvienos valsty
bės ekonominę teritoriją. Pa
galiau, sąjunga išvengtų Pabal
tės valstybių “balkanizavimo” 
ir priduotų tarptautiniuose san-| 
tykiuose didesnės 
svarbos.

bus minėta, ar ne sukiršintų su 
Rusija, į kurią krypsta Latvijos 
pramonės ir prekybos gyveni
mas. Tokie tai argumentai prieš 
susirišimą su Lenkija. Bet tai 
visai dar nereiškia, kad turim 
atmesti ir komercinio pobūdžio 
sutartis su Lenkija, jeigu jos 
galima padaryti. Už tat Latvi
jos socialdemokratai ir ateity 
griežčiausiai kovos prieš mėgi
nimus praplėsti šitą sąjungą į 
pietus iki Lenkijos”.

Laikraštis mano, kad Latvi
jos diplomatija turėtų nukreip-

ti visą darbą į padarymą nei-’ 
tralumo sutarties su Rusija, ši-1 
ta sutartimi Rusija apsiimtų 
neliesti Latvijos nepriklauso
mybės, gi Latvija — neleisti 
save išnaudoti agresingiems ti
kslams prieš Rusą. Panašias 
sutartis turėtų pasirašyti Esti
ja ir Lietuva.
tis pripažįsta, kad ta sutartis 
turėsianti daugiausia “popie
riuko” pobūdžio, bet dabartinė
se aplinkybėse geresnės garan
tijos nesą galima išgauti.

(Elta).

Nors ir laikraš-

ŪŪVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

moralines

pareiškia 
kai dėl tos

politikoj 
srovė už 
valstybių
Lenkija,

Toliau laikraštis 
savo nusistatymą 
sąjungos praplėtimo. Pirmoj ei
lėj sąjungon reikia pritraukti 
Lietuva, gi vėliau—nors tai bu
sią sunkiau — Suomija. Kai dėl 
Lenkijos laikraštis išsireiškiia 
šiaip: “Nė vienam nepaslaptis, 
kad Latvijos užsienių 
didelės įteikmės turi 
įtraukimą Pabaltės 
sąjungon Lenkijos.
laikoma Europoje didžiule vals
tybe, artimiausiais metais bus 
labai agresinga rytų ir vakarų 
kriptyje, nors, pav., dėl savo 
netautinių sienų. Ji Rusijos 
konkurentas Pabaitėje. Jo po
litika rytuose nukreipta prieš 
Rusiją. Taigi, sąjunga su Len
kija įtrauktų Latviją į Lenkijos 
užsienių avantiūras. Taip pat 
tokia sąjunga — turint akivaiz
doj Lenkijos surišimą su Vaka
rų Europos imperializmu — į- 
trauktų Latviją ir tarptautinių 
sutarčių politikon, kurių pasek
mė bus naujos tarptautinės su
irutės. Be to, tokia sąjunga 
ar tai sutarties paragrafuose

Mrs. A MICHNIEVICZ-VIDIKIENi
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St, kampas 31 gn» 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gal praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuo 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, vi 
Laose ligose 
gimdymą, ai 
gimdymo ir 
gimdymo.

Valandos nuo 1

a ir kito 
reikaluo-

rimas, 
kiuose 
se moterims 
merginoms; kreij 
kitės, o rasite 
pagalbą.

t<i, nuo 6 iki į ▼ 
vakaro.

DELKO KENTĖTI GALVOS 
SKAUDĖJIMĄ?

Kiti yra visiškai paliuosuoti per 
nešiojimų musų tam tikrų nuo gal
vos skaudėjimo specialiskai pada
ryty akinių. Taip galite ir jus gau
ti pagalbų pas Dr. Serner, lietuvį 
akinių specialistų.

3333 So. Halsted St.
Valandos: nuo 3 iki 5 ir nuo 6 

iki 9 vakare.

z
DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 SO. We»tem Avė. 
Telcf. Lafayette 4146

UŽTIKRINIMAS
NUO

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewid 

BANIS 
AKUSERKA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatifcką prižiurft- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

B0WMAN DAIRY COMPANY

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kaiti reikia padaryti do* 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
iink nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių informaciją kreipkitės šiuo adresu:

UANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

2 Didelės Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJ® PRA

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 na. Prenumerata nuo naują 
metą $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikrašti “VIENYBĘ“ me
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotar
py bus duodamos davanos.

DOVANOS
1. 31.50 vertės naudingą ir gerų knygų pasirenkant iš 6

BOWMAN DAIRY COMPANY yra prisirengusi patar
nauti kiekvienam kostumeriui be kliūčių kiek tik norite 
saugio, gryno pieno, patikrintų per Chicago Board of 
Health.

BOWMAN DAIRY COMPANY nepriima pieno iš tokių 
vietų arba distriktų neautorizuotų ir gerai patikrintų 
per Health Commissioner miesto Chicagos.

Daugiausiai musų pieno ateina iš tokių vietų kur mes 
gaudavome pirmiau. Dalinas susilaikymas iš tų vietų 
kur pirmiaus gaudavome pieną yra padengtas iš kitų 
vietų kurios yra arčiau ir dar geresnės ir peržiūrėtos per 
Sveikatos Prižiūrėtojus.

Nėra ir nebus stoka gryno, saugaus ir užtektinai pieno

Išstatykite savo pieno butelius kaip ir paprastai ir pie
nas bus pas jus rytą — kiekvieną rytą.

BOWMAN DAIRY COMPANY

I

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAMUS
8464 So. Halsted St.

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

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

dr. s. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

A. L DAVIDONIS, M. D.
4848 So. Michigan Avė. 

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

nuo 5:80 iki 7:81 vakaro.

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan SU Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

r
DR. P. G. LUOMONS 

Lietuvis Dantų Gydytojas 
X-Spinduliai

2201 W. 22nd & So. Lcavitt Sts.
Tel. Canal 6222. Chicago, III 

Vai.: 9—12 ryte; 1—5 po pietų;
6—9 vak. Ned. pagal sutarti.

>

/*

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 □. Washington SU 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 80M 
1824 WaUasia Avė. 

Humbsldt 1M8 
Valandos: nuo • iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzle 7715

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7820

Vai. 2 iki 4 ir 6 Ud 8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

j

Brooklyn, N. Y.193 Grand Street.

2. Km prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 
■rotų tam metini prenumerata TIK $3.50.

— Adresuokite —

Tel. Haymarket 1044
DR. G. J. ADLER 

Specialistas Venerinių Ligų 
Valandos nuo 11 iki 1 ir nuo 5 iki 
8 valandą vakare. Nedėlioj nuo 

11 iki 1 valandai dieną. 
1014 So. Halsted St.

Garsinkitės Naujienose jšviesą ir pajiegą suvedame f senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

Telephone Yards 5682

DH. M. STOPŲ
3107 So. Morgan St.

CHICAGO, ILL 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto fr 

nuo 5 11d 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yardą 5834

DR. P. G. MEGNER
Prilmimo valandos nuo 8 Hd 12 i*

8825 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Office Houre: 10 iki 12 pietą 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. TURIU
PHYSICIAN AND SURGEON 

1MB So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4198 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietą 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

BU P. I. /AUTOMS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po plot, 
6 Iki 9 vakare

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted SU 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas

8248 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Falrfaz H74.
CHICAGO, ILL.

Garsinkities “N A U JIEN OSE”i
I

^-DR. HERZMAN^K
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4136
Telefonai!

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2889

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:80 iki 9:80 vakaro

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St., Chicago, BĮ.

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tb St
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visu chroniškų Ugų 

Ofisas: 3385 So. Halsted St., Chicago.

Res. 1139\lndependence Blvd. Chicagą

Dr. Benedict Aron 
Ofisas 3804 S. K ėdri e Avef. Phonė 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0610

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
8149 So. Morgan St., 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. ryto; 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 v. ▼< 

Telefonas Yards 0867

H
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The Lithuanian Daily New* 
Publiehed Daily, except Sunday, by 
The Lithuanian Newg Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaiti*

JL789 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Subacription Ratas:
08.00 per year in Canada.
17.00 per year outside of Chicago.
18.00 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered a* Second Class Mattel 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undar the act of 
March žnd, 1879.

Naujienos oi na. kasdien, išskiriant 
Cmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 

▼4, 1789 So. Hal»tod St, Chicago, 
Dl. •— Telefoną*: Rooatvelt 8500.

Uiaimokljimo kaina:
DM togoj* —- paltu:

Metam* ...
Pusei m®tų ________ ............
Trim* mėnesiam* ...............
Dviem mėnesiam ...______
Vienam mėnesiui ___ -____

Chicago je per nešiotojus:
Viena kopija
Savaitei----- ---------------— 18c
Mine&iui —---- ------------ ---------- 76c

■tevienytose Valstijose, ne Chioagoje, 
paštu:

Metam* . .................................. 87*09
Pusei asetį ....................................8.60
Trims mėnesiams------—1.78
Dviem mVnesiam -.... l-M

»7B

18.09 
4.00

.71

Darbininkų valdžia, to 
rašytojo nuomone, gali il- 
giaus atsilaikyti ir daugiaus 
atlikti, negu daugelis žmo
nių spėja, nežiūrint to fak
to, kad ji turi mažumą Ang
lijos parlamente. Priežas
tis yra tame, kad tokia val
džia esąs vienintėlis išsigel
bėjimas Anglijai nuo revo
liucijos. v

Jeigu Anglijos kapitalistų 
partijos mėgintų neduot 
Darbo Partijai įeit į valdžią 
arba mėgintų nuversti ją, 
kuomet ji bus sudaryta, tai 
jos patarnautų tiktai gink
luotos diktatūros šalinin
kams, t. y. “kandidatams į 
Leninus ir Mussolinius.”

Apie Darbo Partijos va
dą, drg. J. Ramsay McDo- 
naldą, Bernard Show sako, 
kad jisai esąs geriausiai ap
sipažinęs su savo krašto rei
kalais žmogus visoje Angli
joje. Į tokio vado rankas 
pavesti valdžią nesą jokio 
pavojaus

Vienam mėnesiui

Lietuvon Ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginto)

Metams ...----- ---------------------
Pusei metą  --------------------- <
Trims mėnesiams ...-—........... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Apžvalga

Hearst’o Komisijos 
Rekomendacija

“DRAUGO” KOMPLIMENTAS 
KATALIKAMS.

nuoš.

ek-

Hearst’as, daugelio laik
raščių ir žurnalų savininkas, 
pereitą vasarą pasiuntė Ru
sijon keletą žymių žmonių 
ištirti to krašto sąlygas ir 
paskui patarti šios šalies 
valdžiai, ar verta atnaujinti 
santykius su Rusija. Va
kar tų žmonių raportas ta
po paskelbtas spaudoje, su 
parašais senatoriaus E. F. 
Ladd, senatoriaus W. H. 
King, kongresmano J. A. 
Frear ir žemdirbystės 
perto A. A. Johnson.

Raporto autoriai sako, 
kad jie keliavę per Rusiją 
skersai ir išilgai — geležin
keliu, arkliais ir laivais; 
kalbėję su daugybe visokių 
profesijų ir pažvalgų žmo
nėmis; matę didelius ir ma
žus Rusijos miestus, dirbtu
ves, kaimus ir įvairiausias 
įstaigas, — ir jų nuomonė 
esanti tokia, kad Rusija nuo 
to laiko, kai priėmė “naują
ją ekonominę politiką”, pro
gresuoja, nors ir palengva. 
Tolyn joje turės vis labiaus 
ir labiaus stiprėti liberali
nės jėgos, kurios padarys 
galą komunistų partijos vie
špatavimui.

Raporte siūloma, kad 
Jungtinės Valstijos užmegs- 
tų prekybos santykius su 
Rusija, tečiaus be faktino 
arba juridinio sovietų val
džios pripažinimo.

Taigi Hearst’o komisijos 
nusistatymas sutinka su ta 
politika, kurios laikosi sulig 
Rusijos Amerikos valdžia. 
Ji veikiausia ir nesikeis tol, 
kol naujoji Anglijos valdžia 
nesuteiks pripažinimo Rusi
jai.

Pasak “Draugo”, 80 
Austrijos gyventojų katalikai. 
Ir jie esą geri katalikai, tik — 
“Vienos katalikai trupučiuką 
idiotai”.

Keista, kad šalies centran, so
stinėm susirinko patys praš- 
čiausieji žmonės iš tokios katali
kiškos šalies — idiotai! Kodėl 
“Draugas” juos taip negražiai 
garbina?

“Vienoje, Austrijos sosti
nėje,” sako kunigų laikraštis, 
“žydų mažai, kiti visi katali
kai. Tuotarpu miesto valdžia 
yra socialistinė..... Katalikai 
tą miesto valdžią išrinko, no
rėdami sau geresnės ateities”.

Reiškia, Vienos katalikai yra 
“trupučiuką idiotai” dėlto, kad 
jie išrinko į valdžią socialistus.

Bet jeigu taip, tai “Draugas” 
ne labai gali girti ir visos Aust
rijos katalikus. Jie sudaro juk 
80 nuoš. gyventojų; elgdamiesi 
“neidiotiškai”, jie turėtų ir pra- 
lamente turėti apie 80 nuoš. Bet 
jie toli-gražu tiek neturi. Kokie 
40 nuoš. vietų Austrijos parla
mente priklauso socialistams.

Ir kas nuostabiausia: kaip tik 
per paskutinius rinkimus į Au
strijos parlamentą 
paveržė klerikalams
naujų vietų. Socialistams 
tiktai dar kokiu 300,000 
visoje šalyje, ir jie butų 
absoliučią daugumą.

Kaip matome, katalikai
Austrijoje darosi tolyn vis “idi- 
otiškesni”. Kam tad be reikalo 
kaltinti vien tiktai josios sosti
nę?

Melskis, Bumšeli, kad Dievas 
duotų jiems dvasios šventos!

socialistai 
visą eilę 

truko 
balsų 
gavę

visoje

KOMUNISTINIS HUMfiUGAS.

Bernard Show apie 
Darbininkų valdžią

Garsusis Anglijos rašyto
jas, George Bernard Show, 
sako, kad Darbo Partija tu
ri nepalyginamai gabesnių 
jėgų valdžios sudarymui, 
negu konservatoriai arba 
liberalai.

“Laisvė” rašo, kad Lietuvoje 
tolyn vis aršiau siaučia reakci
ja, nežiūrint to, kad vidaus rei
kalų ministerio vietą užima liau
dininkas žalkauskas:

“Jį į padanges kelia 'Lietu
vos žinios.’ Bet pasirodo, kad 
su tuo reakcionierium turi ry
šių ir vadinami socialistai. Iš 
Kauno laikraščių patiriame, 
kad tuomet, kada seime buvo 
svarstomas klausimas apie 
žalkauską, tai jam pasitikėji
mą pareiškė socialdemokratai, 
liaudininkai, žydai ir lenkai. 
Vadinasi, tik ačiū socialdemo
kratų paramai, tasai niekšas 
reakcionierius laikosi valdžioj 
ir kankina darbininkus. Turė
ti savą pirmeivišką budelį po
nai socialistai, turbut, skaito 
dideliu savo partijos laimėji
mu. Reakcinės diktatūros
stiprinime jie nenori pasiduot I eidamas laukan su dešimčia auk- 
klerikalams.” Isinų.

šitas “Laisvės” priekaištas 
Lietuvos socialdemokratams yra 
šlykščiausias humbugas, kokį 
tik galima sau įsivaizduoti.

Ji pasakoja apie socialdemo
kratų paramą žalkauskui, kuo
met apie jį “seime buvo svars
tomas klausimas,” bet koks bu
vo tas klausimas ji nepasako sa
vo skaitytojams.

Ar socialdemokratai balsavo 
pasitikėjimą žalkauskui tuomet, 
kai jisai buvo pasiūlytas į vi
daus reikalų ministerio vietą? 
Ne. Į tą vietą žalkauskas buvo 
įstatytas liaudininkų ir krikščio
nių demokratų balsais.

Tai gal socialdemokratai bal- 
savo už jį tuomet, kai buvo sei
me pakeltas klausimas apie žval
gybos daromus areštus ir kra
tas? Tas irgi yra netiesa, ka
dangi tokiems dalykams butų 
pirmiaus už visus pritarę kleri
kalai, o “Laisvė” pati pažymi, 
kad jų balsų tame pasitikėjimo 
pareiškime žalkauskui nebuvo.

Tai koks gi buvo klausimas, 
kuriame opozicinės partijos 
(kartu su liaudininkais) parėmė 
Žalkauską, o klerikalai priešino
si jam? Visi žino, koks: tai bu
vo klausimas apie patraukimą 
atsakomybėn vadinamųjų “faši
stų”, kurie Šiauliuose, Kaune ir 
kitur daužė žydų sinagogų ir 
krautuvių langus ir murzino iš
kabas. ■

žalkauskas pradėjo imti į na
gą tuos tamsius gaivalus; parei
škė, kad už tokius neteisėtus 
darbus jie bus baudžiami, ir įsa
kė policijai areštuoti juos ir 
traukti atsakomybėn. Klerikalai 
už tai baisiai supyko ant vidaus 
reikalų ministerio ir įnešė Sei
me paklausimą, sakydami, kad 
žalkauskas “persekioja” lietuvių 
tautą ir užtaria “tautos prie
šus”, ir pasiūlė išreikšti jam ne
pasitikėjimą.

šitam tai klausime socialde
mokratai ir parėmė vidaus rei
kalų ministerį, balsuodami prieš 
klerikalų pasiūlymą.

Nejaugi “Laisvė” mano, kad 
socialdemokratai šitam atsitiki
me turėjo kitaip pasielgti, t. y. 
balsuot kartu su klerikalais ir 
pasmerkt ministerį už tai, kad 
jisai sudraudė “fašistinius” juo
dašimčius? Socialdemokratai, 
vadinasi, turėjo pritarti iškabų 
murzintojams ir langų daužyto
jams, idant padėjus klerikalams 
nuversti žalkauską ir jo vieton 
pastatyti tokį ministerį, kuris 
nebetrukdytų tų juodašimčių 
darbą — ar taip?

Nors “Laisvei” drąsos netrūk
sta, bet ir ji nedrįs sakyti, kad 
dėl labo “revoliucijos” reikia 
remti klerikalus ir juodašim
čius. Ji elgiasi gudriau. Minė
dama tą faktą, kad socialdemo
kratai parėmė liaudininkų mini
sterį, ji užtyli tas sąlygas, prie 
kurių tai įvyko, šituo apgavin- 
gu budu ji stengiasi sutverti sa
vo skaitytojų prote tokią nuo
monę, kad socialdemokratai pri
taria visai žalkausko politikai, 
ir net toms represijoms, kurios 
dabar eina Lietuvoje! <

Ar ne gėda “Laisvei” užsiimi- ■ 
nėti šitokiais humbugais?

Lietuvos bolševikai dar 
vis pasispardo Skaitytojų Balsai

TIKRAS PAVEIKSLAS

Labai šykštus ponpalaikis už
simanė, kad ant jo kambario 
sienos butų netėpliotas paveik
slas kaip Maižiešius žydus veda 
per Raudonąsias mares. Susi- 
jieškojo piešėją ir po ilgų-ilgiau- 
sių derybų sutiko, kad piešėjas 
jam nupieš paveikslą už dešim
tį auksinų. Gerai; piešėjas ėmė
si darbo, ir į penkioliką minu- 
tų paveikslas buvo gatavas. Po
nas pamatęs, kad ant sienos nie
ko daugiaus nebuvo, tik raudo
nos vilnys, ar kas į tai pana
šaus, užklausė:

“O kur Maižiešius su žy
dais?”

“Jie jau seniai perėjo per ma
res ir toli nukeliavo”, atsakė 
piešėjas.

“Na, ftai kur Faraono kariuo
menė?”

“O, visa Faraono kariuomene 
ir pats Faraonas guli ant dug
no marių!” atsakė tėpliotojas iš-

Kaunas [Musų koresp.] — 
Paskutiniuoju laiku Lietuvos 
bolševikai pradėjo vėl mėtyti 
savo proklamacijas, kuriose aš
triai smerkiama Lietuvos va\j> 

i džia, dergiami socialdemokra- 
, tai ir jų tekstas baigiamas šau

ksmais nuversti dabartinė val
džia i,r įvesti sovietus.

Gruodžio 14 iš nakties Kau
no gatvėse, ypač Keistučio gat
vėje, buvo gausiai priberta lie
tuvių ir žydų kalbom kelių rų- 
šių bolševikų proklamacijų. Vi
si lapeliai spausdinti Kaune 
“Spartako” spaustuvėje.

Iš paskleistųjų tą dieną lape
lių labiaus pažymėtini antraš- 
čiais: “Duonos, darbo, kuro”. 
“Kademai ir liįaudkninkai ^g|?- 
džia kraujo”, ir “Biuletenis” 
No. 1 gruodžio mėn. Lapelyje 
“Duonos, darbo, kuro” daug ra
šoma apie bedarbių didėjimą ir 
jų padėtį. Gi lapelyje “Kade
mai ir laiudininkai geidžia 
krauja” plačiai rašoma apie vi
sokius areštus, taipjau Vytau
to Aleksos nužudymas ir pažy
mima, kad suimtasai ir kaltina
mas dėl jo užmušimo Cidakovas 
neturįs nieko bendra su tuo už
mušimu ir valdžiai apie tai esą 
labai aišku, bet ji iš Cadikovo 
norinti padaryti Beilisą. Ji, gir
di, nenorės paisyt ir į musų pa
reiškimą, kad provokatoriaus 
užmušėjo jau senai nebėra 
Lietuvoj, ir 1.1. Biuletenyje — 
bolševikų slaptam laikraštėlyje 
paduodama neva informacinių 
žinių iš svetur ir iš Lietuvos, 
bet tose žiniose atspindi tik 
bolševikų garbinimas ir dergi- 
mas kitų politinių srovių, ypač 
socialdemokratų. Apfie Vokie
tiją tame jų laikraštėlyje šiaip 
rašoma: “Vokietijoj užviešpata
vo generolo Lekto diktatūra — 
socialdemokratų globojama. Ko
munistų Partija uždrausta. Bet 
darbininkai to nenusigando. 
Parodydami savo pritarimą Ko
munistų Partijai— Berlino dar
bininkai surengė milžinišką de
monstraciją, kurioj dalyvavo 
100,000 darbininkų. Hambur
ge laidodami sukilimo aukas su
rengė didelę manifestaciją. Nė 
socialdemokratai, nė generolai 
neišgelbės buržuazijos. Prie 
generolų diktatūros brangenybė 
jau du kartu pakilo — pasto
vus pinigai nesilaiko. Bedarbių 
jau arti 8 milijonų darbininkų. 
Vietomis čielos socialdemokra-' 
tų organizacijos pereina pas ko
munistus” ir t.t. ir t.t.

“Sovietų Rusijoj. — Paskuti
niu laiku fabrikų dirbiniai at
pigo ant 20—40 nuošimčių.
Duona pigesnė kaip prieš karą. 
Dabar sovietų valdžia visas spė
kas deda, kad suvienodint so
džiaus ir miestų prekių kai
nas, darbininkų uždarbis didė
ja. šalies ūkis taisosi: į užru- 
bežį išvežta jau 50 milijonų pū
dų atliekamos duonos, fabrikų 
gamyba didėja. Užjautimas ko
munistams auga: užsilikę men
ševikai ir eserai likviduoja sa
vo organizacijas ir pereina pas 
komunistus. Net visos Rusijos 
mokslo susivažiavimas nutarė 
'Visomis spėkomis remt sovietų 
valdžią ir kviečia kitų kraštų 
profesorius ir visus mokslo vy
rus eiti išvien su 
klase”.

Apie Lietuvą 
dabartinė valdžia 
stangas susijungt su Lenkija. 
Girdi, pagal sutartį su francUzų 
ir lenkų buržuazijoms Lietuvos 
kariuomenės vadovybė persi
duoda lenkų dvarininkams ir tt.

Lapelio gale perspėjami Lie
tuvos komunistai, kad jie pasi
saugotų “judošiaus” A. Berno
to, nes jis, girdi, siuntęs žval
gybai laišką, kuriame pasižadąs 
išdavinėti komunistus; tas laiš
kas esąs patekęs jiems, komu
nistams. Laiško tekstas savo 
laiku busiąs paskelbtas.

Tąigi, kaip matote, nusibank- 
rutijusieji Lietuvos komunistai 
kartas nuo kario vis dar pykš- 
telėja pūslę, duodami ženklą, 
kad gyvybė dar ne visai jų kūną 
apleidus.

— Lietuvos Darbininkas.

[Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsdko]

“DRAUGAS” RAŠO ATVIRĄ 
LAIŠKĄ TAUTININKAMS.

Pirmą sykį gerb. Kun. Bum- 
šas Eltos Co. ofise pasakė, kad 
pusę Amerikos tautininkų vie
nu pamojimu piršto savo var- 
žon galįs įsidėti, šiandie “Drau
gas” nr. 7 jau drąsiai pareiš
kia, kad galima esą su tautinin
kais išvien dirbti, jie niekuo 
tautystėj nuo katalikų nesiski- 
rią, tik reikią, kad tautininkai 
neflirtuotų su p. P. Grigaičiu.

Nurodęs tautininkų silpnybę, 
stato pamatus, teikia ir sąly
gas, ir laukia net atsakymo.

Kaip greit “Draugas” minkš
tutis, švelnus, slydus pasidarė! 
štai, tautininkai, laisvamaniai 
— kąsnelis skanus: tik įdėk bur- 
non ir nuryk. Koks vobylas! 
Dargi ir p. P. žadeikį jums už 
konsulą davėm! Ko norite dau
giaus? Tik užčiaupkite savo ar
moniką apie Vilniaus praradi
mą, nes Vilnius didumoje balt- 
gudiškas, pravoslaunas, ne ka
talikiškas; Klaipėda irgi bambi- 
zinė, ne katalikiška, t 
bala su tokiais lietuviais. Jus, 
tautininkai amerikiečiai, kas ki
ta: neinat bažnyčion, na, tai 
čia Amerika, mes kaikada ir tik
rų praktikuojančių katalikų ne- 
visada galime įprašyti bažny
čion, tai mes nuo jūsų irgi ne- 
reikalaujam. Tik susitikęs kuni
gėlį nusiimk kepurę iš manda
gumo, kad klopas matytų; duok 
gražų pavyzdį, buk išauklėtas!

Tuo tarp tik tiek. Tiems, kam 
reikia tas patėmyti, susido
mės.

— Dr. A. L. Graičunas.

tiįaulį

darbininkų

rašoma, kad
dedanti pa-

Vilniečiai lietuviai pasi
piktinę, ir yra už ką.
Musių įskaitytojali jau žinot, 

kad garsioji p. de-Bondy ar 
de-Bondienė, kuri Vilniuj rei- 
kaUavoj vi^ni^kių iiiotuvių dar
buotojų mirties, sugrįžus po 
to Lietuvon, kur ji turi dvarų, 
klerikalines Lietuvos valdžios 
buvo nuoširdžiai priimta, kai
po ištikima pilietė. Tuo vilnie
čiai lietuviai, žinoma, turėjo 
baisiai pasipiktinti, ir Vilniaus 
“Lietuvos Rytai” dėtai to ra
šo:

“Mes vilniškiai nustebę pa
tyrėme apie de-Bondienės atsi
radimą* Kaune. Mat atrodė la- 
bibau keista ne tai, kad (Lietu
vos valdžia įsileido ją, bet tai, 
kad moteris reikalavusi mir
ties bausmės geresniesiems 
Lietuvos sunams, pati, be jo
kio sąžinės graužimo ryžosi 
vykti pas tuos “'baisiausius nu
sidėjėlius.” Visa tai labai pa
slaptingai atrodo. Bet išbandy
tas dėsnys ir čia liko patvirtin
tas: jeigu nori ką nors iš žmo
nių patirti, tai pirma juos su- 
pykdyk. Toks pyktis ir čia daug 
smulkmenų iškėlė aikštėn.

Pasirodo, kalcį dlo-Bondienės 
atvykimą Lietuvon palengvino 
toki aukšti asmens, kaip mi- 
nisteris Krupavičius, vyskupas 
Karevičius, vyriausis notaras 
Linartas. O keisčiausia tai, jog 
jie visi, prispirti, tvirtina, kad 
de Bondienė aną nežmonišką 
protestą esanti pasirašius no- 
skaičius! Iš kur jie tai gali ži
noti? Na gi tik iš pačios de 
Bondienės. Bet mes čia Vilniu
je nė viengme laikrašty nesa
me skaitę de Bondienės para
šo atšaukimo. Pagalios
gaus parašas tai yra toks daik
tas, kurio protingas žmogus 
veltui nekaišioja. To dar ma
ža. Vienas tų užtarėjų net yra 
išsitaręs, jog de Bondienę sek
siąs, kad ji butų ištikima Lie
tuvai. Iš tikrųjų, kam tokia 
nedėkinga pareiga prisiimama? 
O liūdniausia toj byloj yra tai, 
jog p. Linartas yra padavęs 
‘^Lietuvos Žinias” teisman už 
šlovės nupiešimą, padarytą 
nekeliant šiuos faktus aikštėn. 
Taigi žmogus, kuris Vilniuje 
reikalavo lietuviams ^pirties 
nausmes dar ir Kaune tuos 
pačius (lietuvius kiršina.”

žmo-
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Gyvybės Malūnas.
Sekant W. Ostwaldu parašė Dr. A. Garmus.

Laikas.
Kas yra laikas — vieni vie

naip, kiti kitaip supranta. Lai
kas galima palyginti su upės bė
gimu. Bėga laikas, it upėj van- 
įuo, vis pirmyn ir pirmyn. Lai
kas, it begalinis siūlas, tęsiasi 
per amžių amžius be pradžios 
ir pabaigos.

Laiko bėgimas pirmyn sutin
ka su mokslo pažiūra į dabarti
nio pasaulio atsiradimą. Prieš 
nesuskaitomus milijonų milijo
nus metų nebuvo nei musų že
mės, nei planetų, nei saulės. Vi
sas dabartinis pasaulis, kaip 
mokslas spėja, buvo vien bery- 
bis gazų mišinys. Pamažu iš to
kios skysčiausios medegos susi
tvėrė kietas branduolys. Atsi
rado saulė, nuo jos atsiskyrė pla
netos, nuo planetų — mėnuliai. 
Musų žemė, kaipo viena iš plane
tų, panašiai pasidarė.

žemė ilgai buvo ugnies ka
muolys ir švietė, kaip saulė, sa
vo šviesa. Pamažu žemė atšalo, 
viršuj jos užsidėgo stiprus, lukš
tas. Atšąlant žemės lukšsta su
sitraukė ir it keptas obuolys, su
siraukšlėjo. Gazams (dujoms) 
susivienijus, pasidarė vanduo*. 
Iš lukšto raukšlių pasidarė xkal- 
nai ir kloniai. Vanduo pripildė 
klonius ir pamažu pradėjo per
dirbinėti žemės paviršių: jis 
griauna kalnus ir neša žemes iš 
vienos vietos į kitą. >

Galop ant žemės atsirado ir 
gyvūnai. Sulig mokslo spėjimo 
pirmieji gyvūnai buvo kuopraš- 
čiausi ir atsirado vandenyje. 
Pirmieji gyvūnai — galėjo būti 
tik viencėliniai (pragyviai). To
kie gyvūnai randami net ir šian
die vandenyj ir drėgnose vieto
se. Ar pirmieji gyvūnėliai buvo 
panašus į dabartinius viencėli- 
nius, sunku įspėti, nes jų pėdsa
kų nepasiliko. Spėjama, kad tai 
taip. Seniausiuose žemės sluog- 
sniuose randami gyvuliai jau 
daug aukštesnės rųšies: įvai
riausi vėžiai, jūrių lelijos, kora
lai, ir tt. Mokslas (paleontologi
ja) apie tokias gyvulių liekanas 
aiškiai parodo, kad dabartiniai 
gyvūnai išsivystė pamažu iš že
mesniųjų gyvūnų, žinoma, nuo 
pirmosios gyvybės atsiradimo 
iki atsiekime dabartinio gyvūnų 
stovio parėjo nesuskaitomi mili
jonai metų.

Sulig šios mokslo pažiūros* į 
gyvybės išsivystymą, laikas bė
ga tik pirmyn ir niekuomet ne- 
atsikartoja.

Atsiskyrus žemei nuo saulės, 
žemė ėmė suktis aplink saulę ir 
aplink savo ašį. Kitaip sakant, 
žemė atlieka dvejopą judėjimą: 
aplink saulę į metus ir aplink 
savo ašį arba aplink save į 24 
valandas. Šiedvi žemės judėjimo 
ypatybi išreiškia antrą laiko 
ypatybę: nuolatinį atsikartoji
mą. Nuo žemės sukimosi aplink 
savo ašį atsiranda diena ir nak
tis, rytas ir vakaras; nuo ant
ro judėjimo — aplink saulę — 
atsiranda metų dalys: pavasa
ris, vasara, ruduo ir žiema. Apsi
suko žemė aplink ašį, praėjo 24 
valandos arba para, apsisuko 
žemė aplink saulę praėjo metai. 
Taip atsikartoja kasdieną ir kas 
metai. Toksai laiko nuolatinis 
atsikartojimas matuojama laik
rodžio pagelba. Laikrodžio ro
dyklės kuopuikiausiai išreiškia 
nuolatinį laiko atsikartojimą. 
Nuolatinis laiko atsikartojimas 
primena ratą. Rato pavidalu no
rima išreikšti tik antrą laiko 
ypatybę.

Yra mokslininkų, kurie mano, 
buk musų pasaulis, kaip ir visa- 
kas visatoje, į tam tikrą milži
nišką laiko tarpą atlieka savo 
vystymosi kelionę. Užbaigus vie
ną ratą, pradeda vėl išnaujo ir 
taip be pabaigos.

Kuo skiriasi gyvuliai nuo 
augmenų.

Gyvuliai maitinasi augmeni
mis. Net plėšrieji žvėrys prigu
li nuo augmenų: juk plėšrieji 
žvėrys drasko dažniausiai tokius 
gyvulius, kurie minta tik aug
menimis arba maišytu

t. y. augmenimis ir mėsa, žmo
gus priskaitoma prie maišytos 
gyvulių rųšies ir priguli taip- 

’pat nuo augmenų.
Augmenys priguli nuo gyvu

lių: pastarųjų atmatoms įtrešia- 
ma drivos ir lankos; juo daugiau 
mėšlo krečiama, tuo derlingesnė 
dirva. Taip-pat, kaip vėliaus pa
matysime, gyvuliai iškvėpuoja 
perdegimo liekanas t. v. anglia- 
rukštį. Pastaroji reikalinga aug
menims taip, kaip gyvuliams 
oro degis. Tarp gyvulių ir aug
menų esti nuolatinis mainas: 
kas vieniems nereikalinga, ant
riems kaip tik reikalingi Nuo 
gyvulių atlieka atmatos: mėšlas 
ir angliarukštis, kurie reikalingi 
augmenims, o nuo augmenų — 
degis, kurig yra reikalingas gy
vuliams.

Augmenys neapseina be sau
lės Šviesos spindulių. Kas neži
no, kad augmenys tamsoje ne
auga? Net puikiausieji augme
nys, tamsoje atsidūrę nyksta*.

Gilesnių juros sluogsnių sau
lės šviesos spinduliai nepasie
kia. Ten nėra ir augmenų. Juo 
daugiau saulės spindulių, tuo 
geriau auga augmenys, žino
ma, jei tik augmenys randa pa
kaktinai drėgnumo ir maisto! 
dirvoje. Toliaus pamatysim, 
kaip saulės šviesos spinduliai 
persikeičia į šilumą, žiemą sau
lės spindulių mažiaus — ma
žiaus ir šilumos. Todėl musų 
dirvos, lankos ir miškai tuo me
to laiku nežaliuoja.

Gyvuliai gali apseiti ir be 
saulės šviesos. Kiti gyvumai 
net tyčioms vengia šviesos ir 
išeina tik naktimis sau maisto 
j ieškoti. Nemaža ir tokių gy
vulių, kurie gyvena giliausiuo
se ir tamsiausiuose urvuose, jū
rių giluomes, ten, kur amžina 
naktis viešpatauja. Urvų gy
vuliai tankiausiai būna netf i|* 
be akių. Aišku, kad gyvuliams 
ne būtinai reikalingi saulės spin
duliai.

Saulės šviesa reikalinga aug
menims taip, kaip ir maistas. 
Tamsoje augmuo gali rasti vi
sa, kas tik reikalinga jam kai
po maistas: dirvoje mėšlą, ore 
angliarukštį. Vienok augmuo 
tamsoje nyksta. Kokia aug
mens dalis neapseina be 
šviesos? šaknims saulės švie
sa nereikalinga: jos visuomet 
pasilieka tamsoje, žemės gilu
moje. Ten jos randa vandenį, 
atmiežtas mineralų ir kitas rei
kalingas maisto daleles. Pasi
lieka lapai. Mokslininkų su
sekta, kad augmuo lapais kvė
puoja iš oro angliarukštį. Tam
soje augmenys gali turėti pa
kaktinai angliarukšties, bet jie 
pamažu nyksta. Matyt, saulės 
šviesa turi nepaprastą galę per
keisti angliarukštį į tokias mais
to dalįs, be kurių augmuo ne
apseina. Tokia saulės šviesos 
spindulių gale mokslininkų yra 
kuogeriausiai ištirta. Kaip sau
lės šviesa perkeičia angliarukš
tį į augmenų maistą, priseina 
tą klausimą atidėti toliaus, ko
lei nesusipažinsim su chemijos 
ir fizikos pamatiniais įstaty
mais.

Skirtumas tarp augmenų ir 
gyvulių yra toks, kad augme
nys neapseina be saulės šviesos 
spindulių, tuo tarpu kai gyvu
liai gali apseiti ir be jų. Vienok 
vieni be antrų taip-pat negali 
apseiti. Be to yra ir kitokie) 
skirtumai, kaip antai judėji
mas, proto apsireiškimai pas 
gyvulius ir dar kitokie. Ant že
mesniojo laipsnio tokio skirtu
mo tarp gyvulių ir augmenų 
visai nėra.

*) Tik žemesniosios rųšies augme
nis, grybai ir bakterijos savo gyve
nimo budu primena gyvulius: šieji 
augmenįs kvėpuoja degiu ir išleidžia 
angliarukštį. Grybai ir bakterijos tam
soje daug geriau auga, šviesa kitą 
syk net kenkia jiems.

■ / __________

Uždaryta “Unzer Fraind”.
Apygardos teisino įsakymu

aną dieną uždaryta žydų laik
raštis “Unzer Fraind”. Užda
ryta už straipsnį, įdėtą minėto 

iii<iistų, laikraščio 262 numery.
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■ AGOS Michel Angelo Kūryba

ŽINIOS
Smulkios Žinios

Didelis gaisras didmiestyj.

Didmiesty, 58-60 W. Lake St., 
|vyko didelis gaisras. Trumpu 
laiku liepsnos apėmė visą tro
besį. Apskaitoma, kad nuosto
lių bus padaryta arti $100,000.

Aplinkiniuose teatruose pub
likai buvo nemažai baimės dė
lei gaisro. Daugelis žmonių vi
sai teatrus apleido.

♦ *
«.

Apsigavo.

Apie septyneri metai atgal 
Occinto nužudė Chicagoje Frank 
Laccino. Jam pasisekė nuo po
licijos pasprukti. Jis įstojo ar- 
mijon ir buvo sužeistas. Sugrį
žęs iš Francijos, jis ėmė visur 
trankytis. Ir štai visai nesenai 
Buffalo’j Occinto susipešė ir ta
po labai sunkiai sužeistas. Jis 
manė nebepasveiksiąs ir prisi
pažino policmonui, kad jis yra 
žudeika.

Occinto tečiau pasveiko ir ta
po Chicagon atgabentas, kur jis 
bus teisiamas už Laccino nužu
dymą.

>:« *
♦

Naujas mokyklų viršininkas.
____ s_____

Chicagos mokyklų viršininku 
tapo paskirtas Williąm McAn- 
drew. Savo pareigas jis pradės 
eiti sekamą mėnesį. 

♦ *

i Buvusis šnipas išvirto 
vagimi.

Laike pasaulinio karo Albert 
Langner buvo žinomas kaipo 
vokiečių šnipas. Bet štai perei
tą trečiadienį jis tapo areštuo
tas, ir pasirodė, kad pastaruo
ju laiku jis užsiiminėjo vagy
stėmis. Esą Lake Forest kolo
nijoje jis apkraustęs daug tur
tuolių. 

* *
♦

Pavaišino banditą lietsargiu.

Pereitą antradienį 4 vai. po 
pietų Dailės Institute įvyko įdo
mi pamoka. Kaip jau nekartą 
esu rašęs, kad kiekvieną antra
dienį kai 4 vai. po pietų yra 
duodamos pamokos iš įvairių 
sričių. Į pamokas gali ne tik stu
dentai, bet iif laisvi) klausyto-: 
jai lankytis.

Lektorium buvo p. H. Bailey. 
Jis pats yra lankęsis Italijoj ir 
buvęs pop. Sikstaus koplyčioje, 
Ryme, kurioje randasi garsio
jo skulptoriaus Michel Angelo 
kuriniai. Koplyčioje yra 800 pa
veikslų įvairaus didumo ir skir
tingų vaizdavimų. Taipgi buvo 
rodomi stereoptiniai paveikslai, 
kas ir užėmė svarbią vietą lek
cijoje.

Pasak jo, “Paskutinis teis
mas” paveikslas 20 pėdų pločio 
ir 60 pėdų aukščio, vaizduojan
tis pasmerkimą ir atrinkimą ge
rųjų nuo blogų. Paveikslas la
bai dramatinis ir neįmanomai 
puiki žmogaus kūno konstruk
cija. Kalbėtojas sako, kad ne
paprastai daug darbo reikėjo pa
dėti tai koplyčiai išdekoruotii. 
800 paveikslų ėmė jam penkis 
metus pabaigti, kad ir kasdieną 
jis vartojo po keturis mode
lius.

Michel Angelo labai nesutiko 
su popiežium Julium V. Galų 
gale jis taip susipyko su Ju- 
l um, kad pasiryžo apleisti Flo
renciją, savo tėvynę, ir rengė
si kelionėn į Turkiją. Bet popie
žius jį pakvietė grįžti atgal ir 
pasiūlė jam dekoruoti Sikstaus 
koplyčią. žinoma, jis apsiėmė de
koruoti už gerą atlyginimą. 
Pirm paėmimo to darbo jis po
piežiui pareiškė: “Aš esu tik 
skulptorius ir tapybos visai ne
paisau”. Dekoruojant koplyčią 
popiežius kišėsi tan darban, ir 
vėl juodu varydavo kivirčus. Mi
chel Angelo sugebėjo parinkti 
geriausį siužetą koplyčiai iš bi
blijos. Jis žinojo ką darąs, tat ir 
nekentė, jei kas iš šalies duo
davo jam patarimų. Popiežius 
nesutiko su vienu paveikslu. 
Prašė artistą perkeisti jį. Mi
chel Angelo ėmė ir nupiešė pa
tį popiežių besėdintį ant praga
ro vartų. Tada popiežius labai 
perpykęs apsirgo ir pagalios 
prašė Michel Angelo atleisti už 
jo įkyrumą ir pripažino jį vi
sų dailininkų autoritetu.

rį, su kuria jam nepavykus ap
sivesti pasiliko nevedęs iki sa
vo mirties. Jis mirė 1562 me
tais, tada, kai Shakespeare gi
mė.

» — M. J. Šileikis.

Lietuvių Rateliuose
Roseland

Iš Lietuvių Amerikos Piliečių 
Politiško KJiubo veikimo.

Mažai tepasirodo žinių iš 
Ro'selando. Gaji kitų įkojloiiiijų 
lietuviai mano, jog Roselan- 
diečiai visai nieko neveikia. 
Bet kaip pasžiuri tai vistiek 
šis tas yra veikiama. Štai nese
nai būrelis lietuvių sutvėrė 
Lietuvių Politišką Kliubą var
du Lietuvių Amerikos Piliečių 
Politiškas Kliubas.

Nors Kliubabs vos tik susi
tvėrė — praėjo vos poras me
rgšių, bet jau narių yra apie 
šimtas.

Kliubo tikslas yra sutraukti 
visus lietuvius į vieną politišr- 
ką kliubą ir pakelti balsą poli
tikoje taip, kad ir lietuvių bal
sas skambėtų miesto taryboje. 
Dabar lietuviai darbininkai 
mato, jog jokiu kitu budu ne
galima pagerinti savo būvio, 
kaip tik per rinkimus naujos 
valdžios. IKada darbininkai 
susiorganizavę į vieną kliubą 
pakels savo balsą ir išsirinks 
darbininkiškos klasės atstovus, 
tada tik bus musų būvis page
rintas.

Taigi prie šio kliubo yra

svetainėn, kad išgirdus tą kal
bėtoją. Apie aštuntą valandą 
jau prisirinko koks šimtas žmo
nių: senų, jaunų, vyrų, mote
rų, vaikinų ir merginų. Vaka
ro vedėjas paaiškino, kad jau 
prasideda švento rašto aiškini
mas. Visi turėsią sugiedoti ko
kią ten giesmę pianu prita
riant. "Tai pranešus publikoj 
prasidėjo rankų kišimas į del- 
monus. O už kelių sekundų pa
sirodė rankose knygelės, iš ku
rių visi piano vedami užgiedo
jo giesmes tokias, kaip kad bū
na giedamos pas vokiečių, rusų 
baptistus.

Aš prilyginu “Biblijos tyri
nėtojus” prie baptistų-evangelis- 
tų tikėjimo sektos todėl, kad 
jie, lietuviški biblistai, irgi at
meta visas Rymo Katalikų baž
nyčių įvestas pamaldas-4‘cere
monijas”, visokių šventųjų pa
veikslus, kurių katalikų bažny
čiose taip daug ant sienų pri
kabinėta, ir kuriuos parapjonal 
ir visokį maldininkai garbina ir 
deda jiems aukas. Pamenu Lie
tuvoj bažnyčiose — ”§ventia|m 
Jurgiui” pavasariniais atlaidais 
sunešdavo kaimo moterėlės dau
gybę kiaušinių, kuriais buvo 
galima kelis kunigus išmaitin
ti pęr visus metus.

Tokį šimkavimą Dievo palai
moms kaip Rymo Katalikų ku
nigai daro, baptistai atmeta. 
Jiems nereikia kunigų, kurie 
jiems aiškintų bibliją, švent
raštį. Jie bile vienas pasiėmęs 
šventraštį ir “aiškina” Dievo 
žodį ir skelbia, , kad nuo 1925 
metų milionai žmonių “nebe- 
mirs”. Taigi ir lietuviškiems 
baptistams po to pasimeldimo

P. Kulevičius aiškino, kad,vis
ką, kas dėjosi ir kas dedasi ir 
kas dėsis pasaulio žmonijos gy
venime, šventas raštas “įspėjo”. 
Viskas “išsipildė” pagal šventą 
“zokoną”, kad žmonės dabar 
pasileido, netur dieviškos arti-' 
mo meilės tik todėl, kad į Die
vo buvimą netikį, kad nėra pa
klusnumo Dievui. Del to kyla 
karai ir visokį nesutikimai.

Butų geriau, kad bib
listai karų kjlimą ne
aiškintų netikėjimu J 
Dievą ar nepaklusnumu ir ne
imtų iš Biblijos ištraukų, nes 
tai yra mulkinimas žmonių. Juk 
pačiame šventrašty Maližio Kny
goj yra tokių pasakojimų, kur 
užginama karai, svetimų turtų 
užgrobimas. Visi senovės žydų 
blogi darbai link kitų ne žydiš
kos kilmės žmonių yra biblijos 
idealizuojami. Mano suprati
mu, tie žmonės, kurie gaišina 
laiką nagrinėjimui tų senovėj 
žydų pasakų, geriaus lankytųsi 
į Mokslo Draugų paskaitas, — 
tai daugius turėtų savo dvasiai 
naudos ir įsigytų pamokinančių 
žinių.

Brolišką gyvenimą žmonėms 
duos tiktai socialinis žmonių 
išsiauklėjimas, supratimas, del- 
ko vienas kito neapkenčia da
bartiniais laikais. Gana leng^ 
vai dabar galima žmogui įsigy
ti apšvietą. Mokslo literatūra 
ir pas mus jau padidėjo. Tad 
nėra reikalo žmonėms semti 
dvasinį peną iš kokių ten žydiš
kų legendų ir pasakų, į kurias 
šiandie nė patys žydai jau ne
betiki. žydai savo vaikus sten
giasi visokiais budais padaryti

(Tąsa ant 6-to pusi.)

APTIEKORIAI PATARIA VARTOTIFOLEY

“Mano aptiekorius, Mr. John Gardella, 
patarė man vartoti jūsų FOLEY HONEY 
AND TAR COMPOUND nuo kosulio ir 
persišaldymo, ir aš vartoju jas per 10 me
ti) ir rekomenduoju jas”, rašo Mrs. Ange- 
lina Canali, 37 Parkgurst St., Milford, 
Masw. FOLEY’S HONEY AND TAR 
COMPOUND yra maloni ir lengva vartoti, 
greitai prašalina prasišaldymą ir kosėjimą- 
Neturi savyje opiates. Neimkite panašiai 
padarytų tokių gyduolių.

FOLEY and CO, 2835 Sheffield Av«. 
CHICAGO, ILL.

KOJįJ TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už* 

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

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

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

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

Dr. Wm. Gribow
17 N. SI.t. St, Room 1714.

Phone Dearbom 4514.
Valandos nuo 9 iki 5. Vakarais i 

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

Egzaminavimas Dykai.

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų —

Perkėliau savo ofisą iš 8538 So. 
Halsted St. i 4647 So. Halsted 
St. prie 47-tos gatvės. Vai. nuo 
9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 t. vak. 
Tel. Boulevard 4774. Nedalioms 
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas: 
11132 S’o. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas 
Pųllman 5147.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

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

Vai.: 10 iki 8 v. Ne‘d. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 75Š9

Uetuviy Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo, 
Bridge geriausio, aukso. Su mumj 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo daritų, i» 
temas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 Weet 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Anna Balderson, 530 Hinman 
Avė., grįžo namo. Tik staiga 
iš už kampo išlindo banditas ir 
grūmodamas revolveriu parei
kalavo pinigų. Bet p-ia Balder
son ėmė vaišinti banditą liet|- 
sargiu taip, kad pastarasis 
džiaugėsi bepasprukęs.

* *
*

“$60,00 bučkis.”

Prasidėjo labai įdomi byla. 
Bandoma įrodyti, kad Lloyd W. 
'Hogg, American Spirai Pipe 
kompanijos prezidentas, prieš 
mirtį nežinojęs ką darąs. Jis 
susidėjęs su Julia Hohmann, ku
riai ir atidavęs beveik visą savo 
turtą. Esą žinoma, kad Hoh
mann gavusi $60,000 vertės bo- 
nų.

Hoggo moteris turi paveikslą, 
kur vaizduojama jos vyras ir 
Hohmann. Jiedu bučiuojasi. Ad
vokatai tatai vadina $60,000 bu
čkiu, nes remiantis tuo paveik
slu ir bus bandoma atgauti nuo 
Hohmann $60,000 vertės bonus.

Michel Angelas pirm dekora
vimo koplyčios nepraktikavo 
tapyboje, užtai pasireiškė tokis 
didelis originalumas teknikoje. 
Jis savaip kaldavoį ir granitą, 
kuriame rasdavo gatavą stovy- 
lą. “Rasdavo stovylą”, reiškia, 
jis giliai permatė ir jautė ką da
rąs. Paprastas kųno formų gra
žumas, kurias jis daugiausia iš
kraipo (padaro labai didelę rau
meningą figūrą), nustebina dai
lininką. Kritikai nieku budu ne
gali įkąstj ir nežino, iš kurio 
galo dalyti išvedimus iš jo kū
rybos. Betgi baigęs koplyčią de
koruoti jis pasakė: “Tai nėra 
menas”.

Lektorius aiškino tiktai Sik
staus koplyčios M. A. karinius 
bet nelietė jo skulptūros, kurios 
randasi ganįa daug1 įvairiuose 
pasaulio muzėjuose. Kalbėtojas 
sako, kad jis buvęs labai tikin
tis žmogus ir labai nedraugin
gas, šaltas, nepatraukiantis. 
Kartą jis mylėjęs vieną vedu
sią, gražią turtingo italo mote

kviečiami visos apylinkės lie- : 
tuviai piliečiai Ji r nepiiliečiai, 
kurie norėtų pastoti pilnais 
Amerikos piliečiajis, nes šis 
kliubabs pagclbjčis kiekvienam 
lietuviai išsiimti pirmas ir an
tras popieras.

Kliubabs laiko sftVo- susirin
kimus kas antrą pirmadienį 
kiekvieno mėnesio visiems lie
tuviams žinpiųoįjc Kazimiero 
Strumilos svetainėje, 107 gat
vė ir Indiana avė., 7:30 vai. 
vakare. Sekantis kliuboi susi
rinkimas įvyks sausio 14 d. 
K. Strumilos svfcit., 7:30 valan
dą vakare. ;

Gerbiamieji lietuviai, malo
nėkit atsilankyti į susirinkimą 
ir prisirašyti prie kliubo. Prie 
šio kliubo gali prigulėti visi 
be skirtumo, nes šis kliubas 1 
nesilaiko jokios partijos. Taigi 
gerbiamieji lietuviai tautiečiai 
katalikai ir socialistai malonė
kite atsilankyti ir prisidėti prie 
šio kliubo, nes visi bendrai vei 
kdami tįaug ką naudingą galė
sime nuveikti. — Roselandietis

Biblisty prakalbos arba 
pamaldos

Nuo 1925 metų žmonės nebe- 
mirsią. — Biblijoje esančios 
visos pranašystės surašytos.

Gruodžio 27 d. Mildos sve
tainėj, taip vadinami, “Biblijos 
studentai” laikė savo pamal
das. “Naujienose” jie garsinu
si, kad tą vakarą bus prakalbos. 
Kalbėsiąs P. Kulevičius iš De
troito, chicagiečiams dar negir
dėtas. žingeidumo dėlei ir aš 
nuvykau pažymėtu laiku Mildos

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad Siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

Pinigus gavo:

L 
... i .i i *  .................... . m *-■      

IFbyshl ČSū Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chlropratas, 
Naturopathas

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

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

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos,

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

Ned&dieniais nuo 9 iki 12.
m   viiOy*' * • • •' -~f~ ~ . u- -

jys AKYS
Yra jums brangesnės už viską. Ne

apleiskite jų. Paveskite mums pa
tarti kaip už’aikyti jas.

Patarimai suteikiami dovanai.
Dr. Serner (Šernas)

LIETUVIS OPTOMETRItfF 
3333 So. Halsted Stl, Chicago, III.

Valandos nuo 3 iki 5 Ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

19505 — M. Forman
19507 — M. Lukauskienė
19512 — J. Labukas
19523 — M. Juekevičienė
19533 — M. Balčaitienė
19548 — V. Zinkevičius
19565 — J. Pinkevičius
19576 — U. Juodienė
19586 — K. Valienė
19587 — S. Žilinskis
19638 — V. Martyšius
Perlaidos:

19421 — J. Masiukienė
19436 — A. Vaišis
19443 — J. Kazilas
19444 — A. Stravinskas
19452 — O. Saveikienė
19460 — S. Kazukaitis
19471 — P. Tervainis
19480 — R. Jasdiunas
19483 — J. Miškinis
19489 — D. Augustauskienė
19494 — J. P. Juščius
19501 — K. šeštokas

/-----------—--- --------- --------- ------------- -

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

Electron—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir ki'oniikas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių, 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

Valandos: 9 iki 8 vakare.
Nedėliom 9—12 iš ryto.

Phone Yarrfs 4951

Tel. iš 18/X — R. Meskauskasl9504
627 — P. Mažonaitis
629 — J. Sirvila

17375 — A. Žilinskas
19198 — V. Prielgauskas 
19260 — M. Bruskokas 
19263 — J. Paukštaitis 
19297 — M. Čepienė 
19299 — D. Barakauskienė
19323 — K. Skirmantas
19324 — A. Karineuskas 
19330 — A. Radzvilavičienė 
19337 — F. Radavičia 
19347 — J. Slaveikis 
19349 — K. Kušlius 
19362.— U. Steponaitienė 
19365 — S. Bertienė 
19367 — O. Meyus
19399 — L. Kvedaraitė 
19407 — I. Petrošius

B. Gaidjurgaitė 
19510 — J. Jakimavičienė 

f 19513 — A. J. Gabris 
19514 — M. Norušienė 
19516 — A. Grigaravičius 
19519 — J. Babonas 
19522 — O. Kiršienė 
19532 — G. Stambris 
19535 — A. Grigas 
19547 — M. Zinkevičius 
19549 — M. Andriušaitė 
19555 — O. Gezevičienė
19559 — F. Sprindzikas
19560 — P. Levich
19561 — M. Jaskelevičienė
19562 -4— A. Mikalonis
19563 — K. Kaunietis
19564 — S. Pinkevičius
19567 — A. Biežis
19568 — O. Martinaite

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47th St., Chicago,

Nei vieno vyro ne
skauda galva kuomet 
jis pagelbsti kitam.

Vienas būdas yra 
kad apsisaugojus nuo 
ligų — platinti žinias 
apie Chiropractic tar
pe tų kurie reikalauja

Geras atlikimas die
nos praktikos darbo ir 
šaltinis malonumo 
žmoniems.

Pasakykite savo kai
mynui apie Ohiroprac-

SPINOGP.APHS

Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:30 
iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

NfiRA KITŲ MOKESČIŲ. 
PASIŪLYMAS GERAS 10 DIENŲ. 
Okulistas (daktaras akių specialistas) 

ima tiek kiek optikai.
Draugiškas pasikalbėjimas ir 

patarimas dykai. 
Užganėdinimas Garantuojamas. 

ATSAKANTI ASISTENTAI IR 
ĮSISAVINTOS NURSfiS VISUO
MET YRA PATARNAVIMUI.

Phone Haymarket 9414 
REYNOLDS OPTICAL & X-RAY 

LABORATORY
738-40 West Madison Street, 
N. E. kampas Halsted Street.

Room 202, ant viršaus 
Famous Clothiers.

DR. F. O. CARTER
Akių, Ausų, Nosies, Gerkles

Specialė kaina akiniams. 
Auksu apipusti $4, $5, $6, $7, $8. 
Tikro aukso $6, $7, $8, $9, $10, $12. 
Kreivos akys pataisomos. Akių li
gos gydomos. 24 met. prie State g.
FRANKLIN O. CARTER, M. D. 
120 So. State St., antras augštas

Kasdien 9 iki 5:30. Nedėlioj
10 iki 12. t

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise. Garsinkites Naujienose

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie aidų darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiuršK- 
mo. ašarų bėgimą ir galvos skau-

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudono*.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirkoė- 
jhnų.

JOHN J. SMBTANA !
AKINIŲ SPECIALISTAS I 

1801 Ro. Ashland Ava. ’ 
kampas 18 gatvla

Ant trečio auglto virš Platto *p : 
liekos, kambariai 14, 15, 16 ir J7. | 
Valandos nuo 9 rvfzi iki 9 I
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

mokytais, apšviestais, gabiais 
ir mokančiais prisitaikyti prie 
šių dienų reikalavimų.

—Prakalbose buvęs.

West Side
Atsakymas į “Draugo 

šmeištus.

“Draugo” 5 No. laidoj tilpo 
šmeižianti žinia (iš West Side, 
antglaviu “Katalikai, saugokit 
kišenes”) D-ro Vinco Kudirkos 
Draugiją, kurioj kun. Bumšas 
(sakau kun. Bumšas todėl, kad 
po žinia niekas nepasirašo, o 
antra, todėl, kad lengva tai į- 
spėti iš terminologijos, kurią 
kun. Bumšas, “Draugo” redak- 
torfius, vartoja) bando irodyi||t 
buk si draugija krausto katali-1 ‘ 
kams kišenius. Antras jo “ar
gumentas”, tai buk ši draugija 
nustojo savo bepartyviškumo 
aukodama apšvietos tikslui.

Be to, kun.. Bumšas skelbda
mas artymo meilę savo žinutėj 
sako: “Nariai katalikai, save 
gerbiantieji privalo pįasirupinti 
surasti tuos, kurie aikvoja ka
talikų narių sudėtus pinigus

bedieviškos gimnazijos palaiky
mui. O suradę kaltininkus, tu
rėtų jų atsikratyti”. Tikri ku
nigiški žodžiai. Nėra kas kal
bėti.

Visas dalykas štai kame. D-ro 
V. Kudirkos D-ja rengė jubilė- 
jinį vakarą paminėjimui 25 
metų sukaktuvių po mirties Dr. 
V. Kudirkos. D-ja statė opere- 

Itę Adomas ir J ieva, kurios su- 
lošimui buvo pakviesti gerai ži
nomi chicagiečiams pp. Sabo
niai, kurie, reikia pasakyti, sa
vo užduotį atliko labai puikiai 
už ką, be abejo, D-ro V. Kudir- 

Jkos D-ja yra jiems labai dėkin
ga. Be to, tame vakare, kaip 
“Draugas” sako buvo “keletas 

Į musų solisčių”, kurios ir atliko 
savo užduotį pusėtinai.

Priešmetiniame savo susirin
kime D-ro V. Kudirkos D-ja 
aukojo 25 dolerius Mariampo
lės Reaiei gimnazijai, visa# 
“Draugo” nesiklausus.

Del šitų tad aukščiau minė-

Chicagos Komiteto Lietu
vos Našlaičiams Šelpti 

Atskaita

PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKŲ

JONAS DAMULIS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu sau
sio 11 dieną, 11 vai. vakare sa
vo namuose 915 W. 32 Str. Pa
ėjo iš Šilalės parapijos, Taura
gės apskričio, Ronvieslaukio 
kaimo. Amerikoj išgyveno 15 
metų. Idetuvoje paliko moti
ną, moterį Rozaliją ir brolį 
Franciškų. Amerikoje — bro- 
lį Juozapą ir brolienę Marcijo- 
ną. Laidotuvės atsibus sausio 
15 dieną, iš namų bus išlydėtas 
9 vai. ryto į Šv. Jurgio bažny
čią iš tėn į šv. Kazimiero ka
pines. Todelgi visi giminės 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti jo 
laidotuvėse ir atiduoti jam pas
kutinį patarnavimą.

Pasilieka nuliūdę gimines 
_ ir draugai.

Šmeišti D-ro V. Kudirkos D-ją.
Kas dėl draugijos parodymo 

veido, tai kun. Bumšas jo ne
matė ir draugija kokia buvo to
kia ir yra: kaip rūpinosi nariais 
ligoje ir mirties atsitikime, taip 
ir rupnsis ir kaip rėmė apšvie- 
tos reikalus, taip ir rems, i ži
noma, juokinga sakyti, kad 
draugtija aukodama kokiami 
tikslui, pavirsta kokia nors 
partija. Kaip ši draugija au
kodama Mariampolės Reaiei 
gimnazijai nepavirto bedieve ar 
kitokiai kokiai partijai pri
klausanti, taip ji nepavirstų kle
rikaline arba bolševikine, jeigu 
ji aukotų bolševikams arba ka-

Reikia pasakyti, kad D-ro V. 
Kudirkos D-ja nekrausto kata
likams kešenių. Kas dėl aukos, 
tai reikia pasakyti, kad katali- 
kati nariai suprato reikalo svar
bą ir pirmieji sudėjo savo auką 
ant apšvietos aukuro, nežiūrint 
į tai, kad ir vienas bolševikelis 
rėkė

žemiau telpa atskaita nuo į- 
vykusio Mildos svetainėje gruo
džio 2 d. bazaro.

Pajamos už rankdarbius:
P. Mockienės—vystė $1.00; 

rankšluostis 75c.; gėlėms stik
las 35c.

M. Montvilienės 2 šilkinės 
nosinės—$2.00.

S. Kvederienės megztas jo- 
kas—$4.00.

A. Buchinskienės 1 pora už
valkalų—$5.00. 1

M. Viščiulienė—prijuostė — 
$2.50.

M. Rugienė—k(amodai užtįi|&| 
salas—$2.25 ir du rankšluos
čiai $1.00.

A. Rugiutė—popiero dėžutė 
—75c.

Ona Vilkienė—Mich. kalaku
tas—$2.50.

J. Katkevičienės marinavoti 
grybai—75c.

P. Mockienės žiemuogių stik
las—75c.

P. Petnaitienė: grybai 75ą,:
2 stiklai uogų $1.00 ir vienas 
stikles kopūstų—35c.

O.
M.

Sandargienė—suris—80c.
Galickienė—suris— $1.00.
Katkevičienė $2.00. 
de jure ženklelius $4.00.
Lietuvos našlaičių rank-

neaukoti.
kai dėl kun. Bumšos bai- 
kad narių pinigai nepa

rankus, tai

• CICEROS LIETUVIŲ DŪMEI
Didžio Lietuvos Operoj tenoro, Ju

sto Kudirkos koncertas įvyksta sau
sio 20 d. Lietuvių Liuosybės svetai
nėje, 1403 So. 49 Ct., pradžia 7:30 
vai. vakare. Po koncertui bus šo
kiai. Visi vietos ir apielinkių lietu
viai ir lietuvaitės yra kviečiami atsi
lankyti, nes tai yra pirmutinis toks 
didelis koncertas Ciceroje. Pirkit bi
lietus iškalno, kad užtikrinti sau vie
tą. Bilietai gaunami šiose vietose:Bilietai gaunami šiose vietose: 

Grant Works Pharmacy, 
4847 W. 14th St.

Liberty Restaurante, 
1403 So. 49th St.

Liberty Pharmacy,
49 W. 18th St.

Liberty Ice Cream Parlor, 
1403 So. 49th Court

Darbininkų Užeigoj,
1447 So. 50th Avenue.

Rengėjai.
---- u-;

“Birutės” repeticijos
Birutes” choro repeticijos įvyksta 

reguliariai . kas ketvirtadienį Mark 
White Sųuare Parko salėj. Pradžia 
8 vai. vak.

Jau yra pradėta mokytis naujas 
veikalas “Cukrinis Kareivis” — tri
jų veiksmų opera. Labai yra pagei
daujama, kad buvusieji seniau biru- 
tiečiai dalyvautų viršminėto veikalo 
perstatyme. , .

Dabar gera proga “Birutėn” įstoti. 
Tegu kiekvienas Chicagos daininin
kas (kė) ketvirtadienį atvyksta į cho
ro pamoką. Rašt. Z. K.

Lietuva Skolinimo ir Namų Statymo 
Bendrovė laikys metinį susirinkimą 
sausio 14-tą, 1924, Dievo Apveizdos 
svetainėje, 18th ir Union Avė. —7:30 
vai. vakare.—J. P. Evaldas. Sekr.

ASMENŲ JIESKOJIMAl

MOTERŲ
REIKALINGA mergina prie pada

vimo į stalus (Veiterka), trumpos 
valandos, gera mokestis. Taipgi mo
teries prie mazgojimo dišių .

Atsišaukite tuojaus
4648 So. Western Avė. 

Chicago, III.

REIKIA merginų core dirbė
jų į bresinę fandrę, ateikite pa
sirengusios darban.

SLOAN VALVE CO.
4300 W. Lake St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGI 2 vyrai dirbti 
ant farmos darbas ant visados 
ir geras užmokestis. Atsišaukite 
tuojau. F. J. Szemet,

2914 W. 43 Str.
Tel. Lafayette 5261

REIKIA selesmano kuris at
lankytų grosemes ir nesvaigi
namų gėrimų parlorus. pardavi
nėti gėrimus. Telefonuokite 
Crawford 0730, po 8 vai. vakare.

PARDAVIMUI

TEATRAS! TEATRAS!
700 sėdynių, vargonai, pianas, 

power mašinos motorai, genera
toriai ir kiti visi įtaisymai. Ge
ra vieta, biznis išdirbtas. Gali
ma nupirkti su mažai pinigų.

Turi būt parduotas greitai.
Kreipkitės

pas:
M. J. KIRAS REAL ESTATE 

IMPROVEMEN^*CO.
3335 So. Halšted Str.

Tel. Yards 6894

TURIU parduoti savo gražią 
$275 vertės Victrolą. Vartota 
tik 3 mėnesius. Yra daug re
kordų, deimantinė adata. Kai
na $65.00. Tel. Armitage 1981, 
2502 W. Division St. 2 flatas.

MOKYKLOS
.................................... * '■ ■ ■ ■

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialės vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

COLLEGE,
2407 W. Madison St. 

Phone Seeley 1643
Sara Patek, Principal

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

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

Charles Karolis Vencius
Ant atminties metų sukaktuvių 
musų mylimo sunaus ir brolio, 
kuris mirė sausio 15 d., 1923 m. 
sulaukęs vos 29 metų amžiaus 
po sunkios ligos kariuomenėj iš
tarnavęs. Jis gimęs ir augės 
Amerikoj, tėvai paeina iš Lietu
vos Suvalkų gub., Mariampolės 
pav. Meldžiam visus draugus ir 
pažįstamus dalyvauti ant mišių, 
kurios bus utarninke sausio 15 
d. Visų šventų bažnyčioj, 108th 
Wabash Avė., Roscland, III.

Lai tau būna lengva ilsėtis 
toj šaltoj žemelėj musų mylimas 
sūnelis ir brolelis.

Metai prabėgo musų mylimas, 
bet musų širdies skausmas dar 
neužgijo. Pasiliekame nuliūdę 
tėvai, broliai, sesuo ir švogeris.

Širdingai tariam ačių visiems 
tiems katrie dalyvavo laidotuvė
se ir davė paskutini patarnavi
mą musų mylimam.

Tėvai, broliai ir sesuo.

NIKODEMAS UGENČIUS

Mirė ketverge, sausio 10 d. 
1924, 9:20 vai. vakare. 40 me
tų amžiaus. Paliko nuliūdi
me moterį Johaną ir 3 vai
kus: Vaclovą, Bronių ir Oną. 
Amerikoj paliko broli Petrą 
Ir Lietuvoj seną motiną, bro
li Antaną ir seesrį Oną. Ame
rikoj išgyveno apie 22 metus. 
Laidotuvės bus panedėlyje, 
sausio 14, iš namų 4511 
Honore St., 9 vai. 
Kryžiaus bažnyčią, 
po pamaldų i šv.

Laidotuvėse patar- 
Zolp. Giminės ir 
malonėkite daly- 

Liekame

i 0 
mes, 
tektų į bolševikų 
galima užtikrinti, kad nepateks. 
Jeigu ir atsiranda koks bolševi- 
kuoj antis narys, kaip ir tas, 
kur priešinosi aukojimui M. R. 
gim., tai jis tik skanaus juoko 
padaro kitiems draugijos nar 
riams.

šiaip draugijos nariai sugyve
na labai gražiai ir nereikalauja 
kun. Bumšos patarimų “jų at
sikratyti”. čia sutelpa visų 
partijų ir tikėjimų lietuviai.

, Kas dėl viliojimo pp. Sabonių 
ir solisšdų, tai, reikia pastebėti, 
kad D-ro V. Kudirkos D-ja jų 
neviliojo, o tik kreipėsi į juos 
kaipo. menininkus, kuriems 
menas augščiau stovi už parti
jas- z

i Nors kun. Bumšas įr sako, 
kad “vieną dalyką mes gerai 
žinome, kad po tokio darbo nei 
p. Sabonių, nei kitų solistų ka
talikų, nebeprivilios”. Nenorė

ki damas čia maišyti nei pp. Sabo 
| nių nei kitų asmenų vardų, aš 
I tai kun. Bumšos pasakai neti

kiu, ir manau, kaip šį kartą, 
■ taip ir ateityj artistai-meninin- 

kai, kuriems menas yra bran- 
I gesnis už visokias partijos, var

giai kiaušis kun. Bumšos, kur 
eiti, o kur ne.

i Tad kas dėl D-ro V. Kudirkos 
D-jos, kun. Bumšas gali būti 

I ramus.—Narys.

Už
Už

darbius $167.00.
Aukos nuo SLA 194 kp., 

ALTS 76 kp. ir LDD iš Cicero 
per St. Zenkų $7.35.

Įžanga tikietais įplaukė $132.- 
50.

Už gėrimus ............... $19.40
Už drabužių padėjimą $4.70 
Tuo budu viso pajamų'

buvo ______________ ____ ________  $364.415
Išlaidos

Muzikantai  ........... $25.00:
Svetainė ir gėrimai.... $33.20 
Apgarsinimai laik...... $18.20
Atsiuntimas rankdarbių

iš New Yorko ............... $2.39
Smulkios išlaidos ....... $1.75
Viso išlaidų ....,.........   $80.54
Gryno pelno liko .... $283.91 
Prie baro paaukota:

Jucius užkandžių bandelius.
A. Valančauskienė 10 sv. deš-

Moterų 
šleževičie- 
$150.00, o 
Dn J. Ba- 

pjfusiųstff

ta- 
at- 
ir

Brighton Park
Keistučio Kliubas išsirinko 

korespondentą.

So.
Šv. 
ten

ryto j
o iš

Kazimiero
kapines.
naus J. I.
pažįstami
vauti laidotuvėse, 
dideliame nuliūdime.

Moteris, vaikai ir brolis.

I Keistučio Pašelpinis Kliubas 
I gyvuoja gerai. Sausio 6 d. jis 

Į turėjo metinį savo susirinkimą, 
j Iš raportų pasirodė, kad kliu- 
I bas kaip nariais, taip ir finan- 
I siškai yra tvirtas.

IĮ Iš svarbesnių tarimų reikia 
f pažymėti tai, jog tapo išrink- 

tas kliubo korespondentas, ku- 
| ris turės laikraščiams teisingas 
| žinias paduoti ir tuo pačiu lai- 
| ku sekti, kad iš šalies nebūtų 
| skleidžiama neteisingų žinių, 
j Korespondentu tapo ištrinktas 
| Walter Strygas. Jis visuomet 
J turės pasirašyti Brighton Par- 
| ko Keistučio Pašelpinio Kliubo 
J korespondentas.
A, ■! .... — . .............. ------------------------

PAJIEKOJIMAS. Gimines Telklės 
Masionaitės, kurie esate kvietę ją 
Amerikon, atsilankykite į Naujienų 
ofisą svarbiame reikale. Naujienų 
Lailvakorčių Skyrius.

REIKIA sclesmano pardavi
nėjimui augštos rųšies, gerai 
apgarsintą Beverage (nesvaigi
namas gėrimas). Alga ir nuo
šimčiai. Atsišaukite. Mr. Polar 
Water Co. 1011-1013 Webster av

PARDAVIMUI garadžius didpmo 
50 karų vietos. Senas ir pelningas 
biznis ir labai gera vieta lietuviui. 
Nupirksit už prieinamą kainą, šau
kit subatomis, nedeliomis ir vaka
rais.

Tel. Wentworth 1305

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, gerai išdirbta vieta dėl ge
ro darbininko. Savininkas galima 
matyti visados., Priežastis — dvi

Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Box 413.

REIKIA DARBININKŲ

A. Barevičienė 1 gal. vynuo
gių sunkos.

S. žilvitienė 1 papso baksą.
J. Gulbinienės aukotas rank

šluostis tapo neparduotas; ne
parduota taipgi ir P. Milkevi
čienės mėgsta vilnonė kepure.

Kauno našlaičiams 
Globos komitetui D. 
nes vardu pasiųsta 
Vilniaus našlaičiams 
sanavičiaus vardu 
$100.00.

Varde Lietuvos našlaičių 
riame širdingai ačiū visiems 
silankiusiems, aukotojams 
kitiems, kurie vienu ar kitu bu- 
du rėmė šį prakilnų labdarybės 
darbą. Jūsų toks našlaičių at
jautimas duoda mums vilties, 
kad ir ateityje jus neatsisaky
site našlaičius remti. Taigi dar 
kartą visiems ačiū.

Chicagos Komiteto Našlai
čiams šelpti Valdyba ir Ba- 
zaro rengimo Komisija

Pranešimai
kada rengia, reikia 

ar kviečia.
KASDIEN taunata gr*U prMraCyti

Naujieną Spulkos, Ir prlairalrk 
tuojau ,j«i dar nesi prisiraięa. D«da- 
mas kas savaitS po dolerį-kita, nsi 
nepatSmysi kaip iusidSsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted'St

Cicero. — štai jums didelė, svar
bi naujiena! Didis Lietuvos Ope
ros dainininkas, Justas Kudirka 
rengia čia koncertą sekmadieny, 
sausio 20 d. Liet. Liuosybės svetai
nėj, 1403 So. 49 Ct., pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi kas tik gyvas pri
valo dalyvauti tame koncerte ir 
paraginti kitus, nes tai bus kon
certas tikras savo daile ir savo 
turtingumu; tai bus koncertas, ko
kio čia dar niekad nėra buvę.

—Rengėjai

Town of Lake Lietuvių Prapertie- 
rių ir Am. Citiaen Kliubas laikys su
sirinkimą pirmadienį, sausio 14 d., 8 
v. v. šv. Kryžiaus parap. salėj. Visi 
nariai būtinai dalyvaukite, yra svar
bių reikalų svarstyti.

• — Komitetas#

IMPERFECT IN ORIGINAL

JUSTINAS GENIS, Lietuvoje gy
venęs sodžiuje Trumpainių, apskričio 
Alantos, dabar gyvena Chicago, svar
biame reikale pajieško savo draugą ir 
pažįstamą Antaną Mackevičių, paei
nantį iš parapijos , Kuoklių, sodžio 
Trakiniai, apskritys Ukmergės. Pirm 
7 metų ir dabar jis gyvena Brooklyn, 
N. Y., dirbdavo duonkepio (Baker) 
darbą. Antanas Mackevičius arba 
kas žino koks jo antrašas, urvai d žiu 
prisiųsti man, kad galėčiau su juomi 
susižinoti, už patarnavimą apmokė
siu. i

JUSTINAS GENIS.
Room 930, 29 Šo. La Šalie St. 

Chicago, III.
■ III .11—11 . ■! I I ——

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Kazi
miero Petraulės, 1 paeina iš Darbėnų 
valsčiaus, Kretingos apskr. Jis pats 
ar kas kitas žino apie jį, malonėkite 
pranešti. ' ’

PRANAS JURGUTIS, 
Valančiaus g. N. 1, 
Palanga, Lietuva.

PAJIEŠKAU Frank Levin 
gyveno Seatle Washington, tu
rėjo savo barzc|askutyklą. Turiu 
svarbų reikalą.^ Atsišaukit Wm. 
KudUl, 806 — 20 Avė. Melrose 
Park, III. r

įvairus skelbimai
PECANS

Pirkite labai plonais kevalais rie
šutus Pecans nuo augintojo ir sutau
pykite pinigų. Atsiųskite $1 dėl iš
bandymo, apmokėtu persiuntimu už

U. S. NEW CROP NUTS 
Fred H. Smith, Experiment, Ga.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
wR-r^W**WWW,M*«wm*wv*-^^W*^WS**^^*****,«^**

ANT RENDOS ruimas vienam ar
ba dviem vyram kambaris, dideils ir 
šiltas, turi būti teisingas ir blaivus, 
prie mažos šeimynos.

Atsišaukit (5 to 9).
J. V.,

1462 Peoria St.
2nd floor front

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo, už flat janir 

torių arba pagelbininką. Esu 
unijistas.

D. MARKUS,
43 E. 100 PI. Pullman 0987

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA 50 gabių merginų 
dirbti prie sausage casing. Nuo
lat darbas, gera mokestis. Gra
žus darbo kambariai. Pasilsiui 
laikas. Atsišaukite į Superin
tendento Ofisą.

OPPENHEIMER CASING 
CO.,

1016-26 W. 36 St., 
Chicago.

REIKIA merginų lengvam 
dirbtuvės darbui taipgi operato- 
rkų ant spėka varomų siuvamų 
mašinų. Patyrimas nereikalin
gas. Englander Spring Bed Co.

3961 Lowe Avė.

VYRŲ
REIKIA patyrusių vyrų prie 

geležies atkarpų torch burner, 
kurie moka kaip atskirsti gele
žies atkarpas. J. Flaxman Iron 
Co., 37 & Normai Avė.

GROSERNfi pardavimui pigiai. 
Arba mainysiu ant automobiliaus, 
loto. Priežastis pardavimo patirsit 
ant vietos. Kreipkitės pas savinin-

459 W. 26th St.
Tel. Boulevard 7931

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystes Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisią, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori- 
jos? Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybes, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

V- — *

JAUNAS BIZNIERIUS

DIDELIS Bargenas bučernė 
ir grosernė pardavimui; biznis 
geras, apgyventa lietuvių ir vi
sokių tautų. Atsišaukite :

4201 So. Maplewood Avė

Kuris nori įeitį į biznį pats. 
Senai įsteigta vidurmiesty Real 
Estate Kompanija turi vietą 
gabiam vyrui. Mes išmokinsime 
biznio. Reikia įnešti $3,000. Tu
ri kalbėti lietuviškai ir angliš
kai ir suteikti apie save geriau
sias informacijas. Naujienos 
Box 411.

NAMAI-ZEME

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo- 
kyklus. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 0:30. 
NedSldienials; nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
8301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 38-čios gat., 2-ros lubos)

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

budavoti.

Tel. Prosoect 4345

REIKIA salesmano pardavi
nėjimui puikius North Shore na
mus. Turi kalbėti lietuviškai ir 
angliškai. Didelė ateitis. Naujie
noj Box 412.

REIKIA —
darbininko ant naktų, prie 

plovimo ir važinėjimo auto
mobilių.

4027 North Kedzie Avė.

REIKIA selesmano pardavinė
jimui stako, apsukraus vyro ku
ris moka kaip pardavinėti staką. 
Jus pardavinėsit musų pačių biz 
nio staką. Pasimatyk Mr.Krauss 
Goldell Co., 1011-13 Webster av.

Lotai Netoli Fordo
Dabar yra geriausis laikas pir

kti lotus netoli Fordo naujos 
dirbtuvės, kuri vasario mėnesy 
pradės dirbti, 16,000 vyrų turės 
darbą. Extra dideli lotai, 40x- 
125, už $500 ir daugiau. Leng
vais išmokėjimais. Jus padarysi
te pinigų jei pirksite dabar. 
Žemlapiai ir viąos smulkmenos 
išaiškinamos pareikalavus. Ad
resas Lithūanian Department, 
116 S. Michigan Avė., Room 
1507, Chicago, III.

DRAUGUOS IR
ORGANIZACIJOS

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS, 
Chicago, III., Valdyba 1924 metams: 
Pirmininkas Thomias Janulis, 3430 
S. Morgan St.; Vice-pirm. A. Vais- 
villa, 3324 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Petras P. Kenutis 4118 Gla- 
dys Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasier; J. Jo- 
kubauskas, 3213 Ūme St.; Kontro
lės .rašt. K. J. Demereckis, 3331 
Wallace St.; Knygiai F. Valančius, 
953 W. 34th PI. ir VI. Stankus, 
1819 So. 50th Avė., Cicero; Marš. 
Julius Racevičia, 3326 Union Avė.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGY
STES Valdyba 1924 metams: Pir
mininkė Petr. Kvietkiene, 3231 S. 
Union Avė.; Vice-pirm. Petr. Se- 
nulienė, 3405 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. E. Jozaitienė, 736,W. 61 St.; 
Fin. rašt. H. Camey, 6920 S. Peo
ria St.; Kontrolės rašt. U. Radze
vičienė, 3347 S. Union Avė.; Iždin. 
B. Bakiene, 6759 Elizabeth St.; 
Kasos glob. A. Dudunienė ir O. Ja
nušauskienė; Maršalka Pet. Grigo- 
nienė.
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AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI arba mainy

siu automobilių Marmon 7 sėdy
nių, vasarinis, 1922 metų. Mai- 
nyčia ant Fordo troko, aiba va
sarinio karo. Parduodu Hud- 
son 5 sėdynių, žieminis karas 
1923 metų arba mainysiu ant 
Fordo troko ar vasarinio karo. 
J. King, 3300 So. Union Avė. 
Tel. Yards 7298.

PARDAVIMUI du bizniavi namai, 
vienas 1900 So. Union Avė. antras 
1827 So. Union Avė. turi būt parduo
ti į trumpą laiką. Visai pigiai. Jei
gu kas pirks tuojaus atsišaukite.

G. CHERNAUSKAS, 
Lyons, III. Tel. Lyons 309 arba 

gyvenimoi Lyons 1552 J

NAMĄ bizniavą mainyčia ant 
fanuos. Namas tinkantis viso
kiam bizniui.

F. DOVGEN
818 W. 35-th PI. Chicago, III.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGY
STES SAVITARPINĖS PAŠAL
POS Valdyba 1924 metams: Pirm*. 
J. Mickevičius, 1614 W. 46th St.; 
Vice-pirm. J. Ascilla, 1443 North 
Paulina St.: Prot. rašt. A. Lunge- 
vičia, 1737 N. Robey St.; Fin. rašt. 
V. M. Briedis, 1049 N. Marshfield 

' Avė.; Kasier. John Degutis, 1521 
N. Irving Avė.; Iždo glob. Ign. 
čerauskas, 3327 W. Lemoyne St. 
ip J. Radišauskas, 5124 Dakin St.; 
Maršalka J. Dauginis, 4434 S. Tal- 
man Avė.; Daktaras-kvotėjas A. 
Montvidas, 1824 Wabansia Avė. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį. 2 vai. po 
pietų, Związek Polck salėj, 1315 N. 
Ashland Avė.

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS

5 kambarių vėliausio styliaus ra
kandai ir fonografas. Parduosiu bi- 
le pasiulymu, sykiu arba skyrium. 
Gera proga jaunai porai.

Atsišaukite
1926 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA 4 kambarių 
rakandai. Neblogiausios prekės 
ir gerumo.

670 W. 18-th St. 2-nd Floor 
Tel. Cąnal 0334

PARDAVIMUI —
2 flatų medinis namas. Bar

genas, — $2350.
Atsišaukite

2443 W. 34th PI.

MORTGECIAl -PASKOLOS
MES GALIME PASKOLINTI 

JUMS PINIGŲ DEL ANTRŲ 
MORGIČIŲ.

DOVENMUEHLE Ine.
formerly William F. Temple 

and Co., 105 So. Dearborn St.

MOKYKLOS

DRAUGYSTES ATGIMTI ES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TERŲ /Vaidyba 1924 metams: 
.Pirm. K. lengvinas, 3356 South 
Lowte Av., Padėjėjas J. Kazlaus
kas, 920 W. 54th PI; Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 Ix»we av; 
Fin. rašt. P. Zaveckis, 3535 So. 
Halsted st; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 W. 35tb st; Kasos 
glob, J. Saldukas, 3701 So. Hals- 
ted st. ir M. JurŠis, 2612 W. 47th 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted st; Maršalka Z. Lemps- 
kis, 3632 Lowe av. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. pirmą sek
madienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union 
Av.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir 

grosemė, maišytų tautų apgy
vento j vietoj. Parduosiu pigiai 
Atsišaukite laišku į Naujienas, 
1739 S. Halsted St., Box 410. |

PRIVATINES AUTOMOBILIŲ

INSTRUKCIJOS $15, $25, $55

Jei norite turėt gerą darbą, tad 
ateik ir pasimatyk su mumis. Mo
kiname važiuot ir taisyt praktiškiau
siu budu, visokio išdirbimo automoli- 
ius. Laisniut ir darbą užtikriname.

Dienomis ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OI'’ MOTO K J NO 

lh07 W. Msdison St,

GARFIELD PARKO LIET. VYRŲ 
IR MOTERŲ PAŠELPINIO KLIU
BO Valdyba 1924 metams: Pirm. 
Napoleonas Vilimaitis 3154 Doug- 
las Blvd; Pirm, padėjėjas Anta
nas Matukas 4041 W. Madison 
st; Fin. Sekr. Vincas Manikas 17 
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