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MacDonaldo laiš 
kas Poincare

Tikisi Rusijos-Anglijos 
susitaikymo

Nuteisė prohibicionis 
tų vadovą

Tikisi Rusijos-Anglijos 
susitaikymo

Ind. gubernatorius pripažintas 
bankrutu

MacDonaldo laiškas Frau 
cijos premjerui Poincare

prielankus, kas duoda vilties 
galimybes susi taikiniui.

Rusija busianti pripažinta už 
10 dienų, o tik jau paskui 
bus užvestos reikiamos da
rybos.

Indianos gubernatorius 
McCray pripažintas 

bankrotu

Panaikinimas aliejaus lau 
ktj išnuomojimo bus 

priimtas

MacDonaldas nori susitarimo 
su Francfja. Poincare. atsa
kymas prielankus. Bet lau
kiama susikirtimo prie pir
mo iškilusio klausimo.

LONDONAS, sausio 30.
Pasak Londono laikraščių, pre
mjeras MacDonakias nesenai 
pasiuntė asmeninį laišką Fran
cijos premierui Poincare, ku
riame jis pareiškė Anglijos pa
geidavimą išrišti kivirčius su 
Francija ir prieiti prie pilno 
susitarimo. Poincare atsakė į 
tą laišką prielankiai.

Šituo savo žingsniu MacDo
naldas užmezgė ryšius su Poin
care, o tie ryšiai buvo nu
traukti laike paskutinio Bald- 
\vino pasitarimo su Poincare 
pereitą rudenį.

Laiškas buvo pasiųstas to
dėl, kad MacDonaldas nepaken
čia tradicinių diplomatijos bū
dų ir jieško tiesioginių kelių

Betgi daugelis išreiškia abe
jonę ar pasiseks MacDonaldui 
tai padaryti. Poincare jau tris 
Anglijos premierus nuveikė. 
Tečiaus dabar prieš jį stovi 
stipresnis antagonistas ir apsi
ginklavęs nauju ginklu — drą
sa ginti savo įsitikinimus, ko 
nebuvo pas pirmesnius 
mierus.

dt rvboms.

Laiškas buvo parašytas kaip 
tik MacDonaldas užėmė ‘.pre
mjero vietą ir tapo Poincare 
įteiktas per Anglijos ambasa
dorių Paryžiuje lordą Cre^ve. 
laiške iMacDonaldas atvirai 
pareiškė, kad dėl daugelio ge
rai žinomų priežasčių ryšiai 
tarp abiejų šalių yra įtempti, 
nebėra draugingi ir kad Angli
jos žmones su nepasitikėjimu 
žiuri į Francijos politiką, pri
sibijodami už Europos ateitį. 
Tada MacDonaldas išreiškė sa
vo sutikimą nusileisti, kad at- 
steigus pilną susitarimą tarp 
abiejų šalių. Jis taipjau išreiš
kė viltį, kad Francija tuo pat 
draugišku buMu sutiks persvar
styti niekurius klausimus.

Francijos atsakymas esąs

Išmainyk 
savo automobiliu 

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar 
rasi naudingu išmainyti jį ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
rį pasistatys! namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bungalow. Paskelbk apie tai 
Naujienose, čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 
jus sueisite ir padarysite jum 
abiem pageidaujamą mainą.

pre-

būvė
tai apeliavi- 
į Franci jos 

nepaisant Poincare 
Pirmą toRį žingsnį

Journal 
kuriame jis viešai

MacDonaldas turi ir 
ginklą, kurio neturėjo 
šieji preinierai 
mas ti< 
žmones, 
poli i tikos.
MacDonaldas padarė suteikda
mas interview radikaliam Pa
ryžiaus laikraščiui 
Quotidien,
kritikavo Francijos nusistaty

mą.
Kitas MacDonaldo ginklas — 

tai pripažinimas Rusijos. Jam 
pripažinus Rusiją, labai ne
smagiai pasijaus tie franeuzų, 
kurie turi pirkę beverčių Rusi
jos bonų. Jei jie ir nenuvers 
Poincare valdžios, tai visgi jie 
jam suteiks didelių nesmagu

mų ir daug vargo.
Pirmas MacDonaldo susi

kirtimas su Francija įvyks ka
da iškils kokis nors klausimas 
tarp abiejų šalių. Tą gerai ži
no MacDonaldas ir stropiai 
rengiasi tai kovai. Beabejo, 
pirmiausia iMacoDnaldo pa
stanga bus pavesti Haagos in
ternacionaliniam teismui spręs
ti apie Pareinio separatistų 
judėjimą. Poincare, supranta
ma, tam pasipriešins, nes jis 
nori, ka'd panašius klausinius 
rištų arba ambasadorių tary
ba, arba Pareinio . komisija. 
MacDonaldas gi ne taryba, nė 
komisija nepasitiki, nes jos 
tarnauja franenzams. Jis nori 
bešališkų tyrinėjimų ir štai ko
dėl jis rengia kelią prie Dan
gos teisino.

Nežiūrint apsi mainymų drau
gingais laiškais, tarp abiejų 
premierų tuo klausimu iškiįs 
smarki kova ir joje visa Mac
Donaldo spėka ir ar jis įstengs 
nors kiek suvaldyti Francijos 
militaristus.

Žydai bijo pogromu Rusijoj
Žydų Telegramų Agentūra 

praneša, kad žydai ėmę dabar 
masėmis bėgti iš Rusijos. Prasi
dėjus aštrioms peštynėms Rusų 
įtomunistų viršūnėse dėl vado 
vavimo komunistų partijoj ir 
valdžioj, žydai bijo, kad nesu
smuktų visai komunizmas ir 
kad neprasidėtų baisus žydų 
pogromai Rusijoj.

LONDONAS, sausio 30. — 
Pasak politinių dabotojų, kiti- 
inąsi, kad Anglijos valdžia pil
nai pripažins (Rusijos valdžių 
ir a t steigs diplomatinius ryšius 
bėgyje ateinančių dešimt die
nų. Tvirtinama, kad MacDo
naldas norįs, kad Rusijos pri
pažinimas butų įvykusiu fak

tu dar prieš parlamento susi
rinkimą vasario 12 d.

Sprendžiama, kad pripaži
nimas bus padarytas dar prieš 
pasiuntimą į Maskvą tyrinėji
mo komisijos. Visi gi tokie 
klausimai, kaip klausimas Ru
sijos skolų Anglijai, fctlygiiu- Į 
mas Anglijos piliečiams už pri-l 
vatines nuosavybes Rusijoje ir 
;. p., bus išrišti bendros komi
sijos, kuri bus paskirta kaip 
"ik bus apsimainyta ambasado
riais. j

Rado kaltu prohibicionistų 
vadovą

New Yorko prohibicionistų va
dovas falsifikavo draugijos 
finansines knygas.

NEW YORK, sausio 30.
New Yorko Anti-Saloon Lea- 
gue superintendentas William 
H. Anderson, paskilbęs prohi
bicionistų vadovas, teismo li
ko rastas kaltu falsifikavime 
Lygos finansų knygos. Ji?ry 
tarėsi arti pusantros valandos 
laiko.

Anderson nuosprendį priėmė 
šaltai ir manoma, kad jis ape
liuos. Bausmė jam bus paskir
ta vasario 8 d.

įrodė, kad tos fal- 
nuskriaudė netik 
taipjau valstijos ir 
valdžias, kadangi

Anderson tvirtino, kad jo 
falsifikacijos knygose 'neatne
šė Lygai jokios skriaudos. Bet 
prokuroras 
sifikacijos 
Lygą, bet 
federallinę
tos falsifikacijos tapo padary
tos tikslu išsisukti nuo mokė
jimo Uksų, titos pinigus pasi
imant sau.

Vietos žmonės buvo taip su- 
siindomavę bylos J)ėgiu, kad 
teisino nuosprendis buvo pa
skelbtas net ir teatruose laike 
pertraukų.

Nesiseka bausti karo 
pelnagaudas

WASHINGTON, sausio 30.— 
ĮAugščiausias teismas panaikino
bylas prieš buvusį karo sekreto
riaus pagelbininką Benedict 
Crowell ir šešis kitus, kurie bu
vo kartu su juo kaltinami už su
ktybes budavojant karo laiku 
kariuomenės barakus.

Visi jie buvo nariais šalies gy 
nimo tarybos ir buvo kaltinami 
suokalby sulaužyti įstatymus 
ir reguliacijas ir kontroliuoti 
pavedant kontraktus savo drau
gams, dalininkams bizny ar kli
entams. Jie visi buvo žymiais 
dalininkais budavojimo pramo
nėj.

Ji yra jau ne pirma byla, ku
rią panaikinta prieš kare laik< 
pelnagaudas. Tokių bylų genera
linis prokuroras Daugherty bu
vo užvedęs keletą, kada kongre
sas jį prie to prispyrė, bet dar 
nė vienas pelnagauda neliko nu
baustas.

Tokį raportą apie nusišmuge- 
liavusį; gubernatorių 
federalinis master in 
cery.

davo 
chan-

FRANKFORT, Ind., 
30.-— Federalinis master 
ehancery, Harry C. Sheridan, 
kuris įdare tardimus, savo ra
porte pripažino Indianos nusi- 
Š-nitigeliavusį gubern. Warren 
T. McCray bankrutu. Jo rapor
tas paskelbtas šiandie. Bank
rutu gubernatorių prašė pri
pažinti trys Fort Wayne ban
kai.

Savo raporte Sheridan sako, 
kad McCray nėra nė farmeris, 
nė darbininkas, lodei nėra liue
sas nuo federalinių bankruto 
įstatymų. Tardimai buvo veda
mi Indianapolis.

McCray advokatas

sau’sio
in

labiausa 
svarbi a n- 
užsiėmi- 
ir toded,

negali būti 
teismo pripažintas

sias gubernatoriaus 
mas yra ukininkyste 
kaipo ūkininkas, 
federalinio 
bankrutu.

! Sheridan raportas bus pa
duotas fedpraliniam teisėjui 
Anderson, kuris ir išneš galu
tiną raportą, išklausys abiejų 
pusių advokatų argumentų.

' Bankruto byla tapo užvesta 
po to, kaip gubernatorius ke
letą mėnesių atgal pasišaukė 
savo kreditorius ir pranešė 
jiems, kad jis nebegali išmo
kėti savo skolų.

Betyrinėjant gubernatoriaus 
finansines ^operacijas pasirodė 
tokių dalykų, kad grand j uty 
išnešė prieš gubernatorių pen- 
kioliką apkaltinimų už įvai
riausius finansinius nusidėji
mus, pradedant nuo melagin
gų tvirtinimų iki falsifikacijų. 
Gubernatorius dabar pareika
lavo, kad apkaltinimai prieš jį 
butų panaikintiu Apie tai tei
sėjas Collins išneš nuosprendį 
ateinantį penktadienį.

Ekspertu komitetas Berline
BERLINAS, sausio 30. — Ek 

spertų komitetas tyrinėjimui 
Vokietijos finansinės padėties, 
kurio pirmininku yra aemerikie- 
tis Dawes, antradieny atvyko į 
Berliną ir šiandie laikė pirmą 
Berline susirinkimų, svarstyda
mas kokios procedūros laikytis 
tyrinėjimuose ant vietos Vokie
tijos padėties.

Tapo nutarta paprašyti kanc
lerio Marx suteikti komitetui vi
sus progumus ir nurodyti visus 
žmones, kurie galėtų suteikti 
reikiamų žinių. Komitetas savo 
raporto nepatieks iki neapleis 
Berlino.

Nušovė separatistą
MAYENCE, Vokietijoj, sau

sio 30. — Roxheim, Bavarijos 
Palatinato, mayoras, separatis
tų šalininkas, liko nušautas 
šiandie, kada jis važiavo iš gel- 
žkelio stoties į miestelį.

PINIGŲ KURSAS

Vakar, sausio 30, užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.24
Austrijos, 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos, 100 frankų ........... $4.10
Danijos, 100 markių ........... $16.25
Italijos, 100 lirų .................. ' $4.88
Francijos, 100 frankų ........... $4.60
Lietuvos, 100 litų ............... $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $18.70
Olanduos, 100 kronu ........... $87.22

' Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.26
Šveicarijos, 100 frankų ....... $17.28

WASH1NGTON, sausio 30. — 
Šiandie po 16 valandų debatų 
prieita prie balsavimo dėl Wal- 
sho biliaus, kuris panaikintų 
laivyno aliejaus laukų išnuo
mojimą privatinėms kompani
joms. Tie balsavimai parodė, 
kad bilius senate pereis.

šiandie buvo balsuojama ne 
dėl paties biliaus, bet dėl prie
dų prie jo, kurie taikė sušvelnin 
ti įžangos prie biliaus kalbą. Jie 
stengėsi panaikinti biliaus pa
reiškimą, kad tie laukai liko iš-

Viso buvo 
liko

nuomoti nelegaliai, 
du priedai ir abu priedai 
atmesti didžiuma balsų, p1’’' 
mokratų prisidėjus ir pažangie
siems republikonams, taipjau ir 
dviems darbiečiams.
Jau paskyrė vieną prokurorą.

Prezidentas Coolidge jau pas
kyrė vieną specialinį prokurorą 
vesti bylą dėl aliejaus laukų iš
nuomojimo. Juo yra Šilas H. 
Strawn iš Chicago. Strawn ga
vęs instrukcijų iš prezidento 
vesti tas bylas taip, kad jei kas 
pasirodys kaltininku, jį nubau
sti, jei padaryta kokių sukty
bių, kontraktus panaikinti ir 
jei padaryta valdžiai nuostolių, 
tuos nuostolius ieš j ieškoti.
Strawn yra buvęs generalinis 
prokuroras.

Buvęs vidaus reikalų sekre« 
torius Fall serga. Šiandie prieš 
senato komitetą buvo atėję jo 
daktarai, kurie tvirtino, kad jis 
jokiu budu negali liudyti prieš 
komitetu kadangi jo liga neina 
geryn, bet dar blogyn. Komite
tas paskyrė tris neužinteresuo- 
tus daktarus raportuoti apie 
Fall sveikatą.

Nori naujy tyrinijimy
šį sykį nori tyrinėti prekybos 

laivyno vedimą.

NASHINGTON, sausio 30.— 
Demokratų vadovai atstovų bu
te paskelbė, kad jie bandys pas
kirti specialinį kominetą ištirti 
prekybos laivyno tarybos reika
lus, ypač laike administracijos 
Lasker, buvusio tarybos pirmi
ninko.

Republikonai gi sako, kad jei 
tokis komitetas butų paskirtas, 
tai jis turėtų turėti plačius įga
liojimus vesti tyrinėjimus tary
bos veikimo ir prie Wilsono ad
ministracijos. Rezoliucija bus 
paduota už kelių dienų.

Ku kiniai įvedė mokyklose 
bibliją

MIOHIGAN CITY, Ind., sau
sio 30. — Michigan City mies
to komisionieriai priėmė rezo
liuciją, kuriąja verčiama visus 
mokytojus Viešėse 'mokyklose 
kas rytą klcsoje perskaityti 
'skirsnį iš (biblijos.

Jie priėmė ir kitą rezoliuci
ją, kuriąja verčiama kasdie 
sukalbėti “Tėve musų” visuo
se miesto mokyklų departa
mentuose.

Visi iki vienam miesto ko
misionieriai yra Ku Kluxai.

ALBANY, N. Y., sausio 30.— 
Amerikos legiono komanduoto- 
jas Quinn kalbėdamas sureng
toje legislaturos nariams puo
toje, pareiškė, kad New Yorko 
prekybos kamera ir biznierių 
asociacija sudėjo $20,000 drau
gijai, kuri kovoja prieš suteiki
mą ex-kareiviams bonųsų. Ta 
draugija dabar stengiasi surink
ti $200,000. Pasak

Lietuviams bus uždarytos 
durys Amerikon

Lietuvių bus įleidžiama tik 313 
kasmet. Europos rytų ir pietų 
šalįs nepatinka amerikiečiams

Rašo adv. Kl. Jurgelionis.

jis

Iš visų žinių, kokias tenka 
gauti iš Washingtono apie atei
vių pienuojamus įstatus, yra ai
šku, jog ateivybė šiais metais 
bus labai žymiai suvaržyta ir 
labai neteisingu budu.

Veikiausia, jog vadinamasai 
Johnsono bilius bus kongreso 
priimtas arba jo pilnumoje arba 
su mažais pataisymais prieš bir
želio 30 šiais metais.

Sulig šito biliaus, kada
taps įstatu, Amerikon bus įleid
žiama tik po 2 procentu kiekvie
nos tautos žmonių skaičiaus, 
koks buvo Amerikoj sulig 1890 
metų cenzo. Beto busią leista 
virš 2 procentų dar po 200 žmo
nių iš kiekvienos tautos.

Šitoks įstatymas aiškiai turi 
tikslu atkirsti beveik visą atei- 
vybę iš rytinių ir pietinių Euro
pos šalių. Į tą skaičių įeina ir 
Lietuva.

Lietuviams šitas įstatymas 
dar dvigubai skriaudesnis, nes 
ne tik kad lietuvių maža tebuvo 
Amerikoj prieš 1890 metus, o ir 
tie patys buvo visi užrašyti ar
ba rusais arba lenkais.

Atstovų buto imigracijos ko
mitetas, kuris remia Johnsono 
bilių, jį priėmė tik po to, kada iš 
skaitlinių pamatė kas iš ateivių 
bus nebeleidžiamas Amerikon.

Ir ką tam komitetui prireng
tosios skaitlinės duoda lietu
viams?

Lietuvių kvota yra 313. Reiš
kia tik po 313 ateivių tegalės at
važiuoti Amerikon iš Lietuvos. 
Ir į tą skaičių, žinoma, įeina 
kaip lietuviai taip ir žydai gimę

Klaipėdai, kuri 1890 m. buvo 
Vokietijos dalim, yra paskirta 
proporcionaliai daug didesnė 
kvota: iš Klaipėdos galės atva
žiuoti 114 žmonių. >•

Numylėtinės kongresui tau
tos yra anglai ir vokiečiai, o po 
jų seka skandinavai ir francu- 
zai. Nemylimos yra armėnai, 
graikai, italai, rusai, lietuviai. 
Štai kaip tas matyt iš skaitlinių,

rodančių kiek iš kurio krašto 
dabar įleidžiama ateivių ir kiek 
bus Įleidžiama pagal 
Įstatymo, kada jis 
tas:

Numylėtos tautos:
Dabai 
įleidžia

Johnsono 
bus priim

Bus
Įleidžiama

Anglija  .........77,342...62,458
Vokietija ....... 67,607 ...51,227
Klaipėda ......... 150 ..114
Norvegija ....... 12,202. 6454
Švedija .... 20,042... 9,561

Nemylimos tautos:
Armenia

Italija ..
Rusija
Lietuva
Latvija
Prie to reikia žinoti,

330 (13 
... 3,294 ...47 

. 42,057. ..3,912
21,613

2,310.
1,540

.1,992 
313 
.142 ,
kad ir

dabartine lietuvių kvota ir busi
moji yra visiškai neteisingai su
mažintos, duodant geroką 
dalį Latvijai.

Jeigu lietuviai suskubtų 
ti ir veiktų tiksliai gal jie 
galėtų bent kiek pataisyti 
menka kvota. V 4.

jos

veik- 
dar 

savo

Amerikietis oficierius paliuo- 
suotas iš Vokietijos kalėjimo

WAS1 l'INGTON, sausio 30. 
Valstybes departamentas ga
vo žinių, kad amerikietis Įeit. 
Corliss II. Griffis, kuris kartu 
su kitais nesėkmingai bandė

ris pasislėpė, nuo kareiviavimo, 
liko Vokietijos valdžios pa- 
h’uosuotas iš kalėjimo. Griffis 
ti.’ojaus bus išsiųstas j Jungt. 
Valstijas.

Manoma, 
valdžia p

Vokietijos 
amerikiečių

liuosavo. Amerikos (Legionas 
labai rūpinosi, kad jis liktų 
paliuosuotas.

ŠIANDIE — giedra; maža 
permaina temperatūroj.

Saulė, teka 7:05 valandą, leid
žiasi 5:02 valandą. Mėnuo teka 
2:46 valandą nakty.

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739 S.Halsted St 

Chicago III.
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Kas Dedas Lietuvoj
t - ■

Lietuvos valstybinius 
tarnautojus vėl pri

imta tarnystėn.

Pagavo lenku šnipą.
Kaunas. (L. ž.) — Miškų De

partamento Direktoriaus Kabi
nete 23-XI areštuotas lenkų šni
pas, seniai kriminalinės milici
jos sekamas, veikęs Lietuvoje 
pavarde “Graf Droste Vischer-
ing”. Jisai lankęs Lietuvą buk 
tam, kad išgavus kokiai tai Ro
landų firmai koncesijas kirsti 
miškus; jo pasiūlymai buvo vi
suomet gan aukšti, priimtini,1 
tik neprivesdavę prie sutarties

| Susirūpinimas Dr. V. 
Kudirkos paminklo 

pastatymu.
šakiai, šakių apskrityje be

veik visuose valsčiuose yra su
sitvėrę komitetai, kurių tikslas 
rinkti aukas pastatymui pamin- 

, klo 25 metų Dr. V. Kudirkos su
kaktuvėms ir tinkamai tas su- 

t kaktuves paminėti. Paminklai 
manoma statyti Naumiestyje, 

mirė, ir Ša
kiuose, kur gana ilgai gyveno ir 
klebonijos svirne turėjo įsitai
sęs savo laboratorijų.

| Apskrities mokytojai sąryšy j 
su tuo apsidėjo mokesniu. Kiek-

kur Dr. Kudirka

sudarymo. Jį dažnai matydavę 
žmonės Šakių apskr. automobi
liu važinėjant.

2,000,000 tremtinių už
plūdę Lenkiją.

Iš Rusijos paleista esą į Len
kiją grįžti apie 2,000,000 senų 
tremtinių ir pabėgėlių. Nors ru- 
bežius Lenkų sargybos apstaty
tas, bet tremtiniai grįžta na
mon ir dažnai randa savo vie
tas lenkų naujakūrių apsėstas. |

Auga vietiniai sukylimai, vei
kia partizanai, dvarai deginami. 
Dvarininkai ir lenkų naujaku
riai bėga.

Sumišimai ypač jaučiama 
Gardini joj ir Volynijoj.

Gelžkeliečip pirtis 
Kaune.

Kaunas. — Nežiūrint, kad 
Kaune randasi visa centraiinė 
Lietuvos gelžkelių valdžia, bū
tent, susisiekimo ministerija ir 
gelžkelių valdyba, ir be to Kau
ne daugiausia negu visur kitur

vienas mokytojas turi įmokėti 
nemažiau 10 litų vietiniam ko
mitetui. Kai kurie valdininkai 
irgi apsidėjo panašiu mokes
niu. (Elta).

Sugauti plėšikai.
Kazlų-Ruda. (Elta). Kazlų 

Rudos apylinkėse buvo privisu- 
sių įvairių plėšikų bei vagilių, 
dėl kurių savo laiku net spau
doj buvo nusiskundimų. Pasta
ruoju metu milicijos pastango
mis pavyko jų nusikratyti. Sut- 
kauskas Stepas, internuotas 
Lenkų belaisvis, Dudonis Juo
zas, Gudelių valsčiaus, Paškevi
čius Jonas, V. Rudos valse., Ku
bilius Juozas, Antanavo valse, 
gyventojai — visi pasižymėjo 
plėšimais bei vagystėmis, dabar
tiniu metu suimti ir patraukti 
atsakomybėn. Pas tanioj u metu 
Kazlų Rudos apylinkėse plėšimų 
nebepasitaiko.

I Kaunas, I. 6. [Musų koresp.] 
Duotasai ministerių pirmininko 
p. Galvanausko Seime į social
demokratų frakcijos atstovų pa
klausimą pasižadėjimas, kad pa- 
liuosuotiems iš valstybinių įstai
gų tarnautojams, palengvinti jų 
buviui, be % kitų priemonių bus 
duodama pirmenybė pastoti val- 
stybinėn tarnystėn — vis tik 
yra pildoma. Kiek tenka( patir
ti, ligi šiol Gelžkelių tarnybon 
jau tapo priimta keletas iš pa- 
liuosuotųjų tarnautojų. Gelžke
lių vadovybės parėdimu dabar, 
jei kurioj nors tarnyboj atsi
randa vieta, tai į ją tepriimama 
tik iš palmosuotųjų.

Be abejonės kad priimant tar
nautojus tokių pat taisyklių pri
silaikys ir kitų ministerijų ži
nybos. Esant tokioms apysto- 
voms, kad ir prie tokio masinio 
tarnautojų paliuosavimo, bedar
bių skaičius nebus toks didelis, 
koks buvo numatomas atleid
žiant iš įstaigų tarnautojus. 
Juoba kad nemaža paliuosuotų- 
jų tarnautojų dalis yra ūkinin
kų — žemvaldžių vaikai, kurie 
likę be tarnystės išvažinėjo į 
sodžių pils savo tėvus arba bro
lius, o kiti gaus tarnystę kur 
nors kitur.

Pasilikusioms vietoje valsty
bės taniau tojams nuo Naujų 
Metų pakeliama algos, bet kiek 
jiems bus pridėta, kol-kas ofi
cialiai nėra paskelbta.

— Lietuvos darbininkas.

Garsiiikitės Naujienose
yra visokios rųšies gelžkelio tar
nautojų ir darbininkų, kaunie
čiai ligi šiol valdiškos pirties
neturėjo. Gi dabar tokią pirtį 
gelžkeliečiams jau baigia staty
ti Kaune. Apie pavasarį beabe- 
jo jau ji pradės veikti. Pirtį 
stato Šančiuose patogioje vieto
je — prie garvežių depo, arti 
centralinių plačiųjų gelžkelių 
dirbtuvių. Šiauliuose, Radviliš
ky ir Panevėžy gelžkeliečiams 
valdiška pirtys yra jau iš Ru
sų laikų.

Lietuvos darbininkas.

Darbas ir nedarbas 
Kaune 1923 m.

Kaunas. — Kauno Mfesto 

Darbo Biržoje per 1923 metų 
pareikalauta darbininkų: 2436 
žmonių iš jų 396 vyrai ir 2040 
moterįs.

įregistruota bedarbių: 2297 
žm., iŠ jų 566 vyrai ir 1731 mot. 
Darbo rūšimis: rašto darbo pa
reikalauta: 32 žm. amatininkų: 
279 ir paprasto darbo 2125 žm.

įregistruota rašto darbo 215 
žm., amatininkų 371 ir papras
to darbo 1708 žm.

Lietuvos Plotas.
Kaunas. — Paskiausių mata

vimų daviniais Lietuvos terito
rija, be lenkų okupuoto Vilniaus 
ir be Klaipėdos kraštų užima 
53,433 kvadrat. kilometrus, 
įskaitant ir vidžemio vandenis. 
Vienam kvadratiniam kilomet
rui alseina 38 gyventojai.

[Palyginti — Illinois valstija 
užima 146,875 kvadr. kilometrų 
plotą, vadinas kone tris kartus 
tiek, kiek Lietuva.

UŽ PINIGUS NEGALIMA NUPIRKTI

Borden s
Selected
Šiandien

pasitikėjimo. Mes turime

Borden’s “Selected” Pieno.

pasitikėjimą šimtų tūkstan

čių nuolatinių vartotojų

F-6

Uzsisakykit

BORDEN3
&mHoductsCo. o f- Illinois 

Fraaklin 3110
$500.00 dovanomis bus išdalinta metiniame

MASKARADŲ BALIUJE
Rengia Brighton Park Lietuviu A. B. Kliubas 

PULASKIO SVETAINĖJE,
1709-15 South Ashland Avė.

Subatoje, Vasario 2 d., 1924
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 75c.

Nepamirškite dovanų: Vyrų pirma dovana $25 
Moterų pirma dovana $15 ir kitos labai geros davanos. 

Muzika J. Pociaus Trio Syncopating Orkestrą.

Naujas Savaitinis Amerikos Lietuvių
, Laikraštis

“VARPAS”
EINA KAS ŠEŠTADIENIAIS

Kaina metams Jungtinėse Valstijose .... $2.00
Pusei metų ...............................   1.0.0
Užsieny ir Lietuvoj metams................... 3.00
Pusei metų...............................................  1.50
Jei nori pasiskaityti tikrų ir teisingų žinių, tai 

skaityk “VARPĄ”, kuris, nieko neužkabindamas, pa
duoda ir nušviečia tik įvykius. Įdėk į konventą dvi- 
dolerinę ($2.00) ir pasiųsk “Varpo” Administracijai, 
o gausi jį.

VARPAS
3251 So. Halsted Street, Chicago, III

Tel. Yards 1234.

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- j 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUSI 

ANT NAUDOS. >

Ar Tamsta nori vien$ šitokį namą? Be abejones, kad taip’ Taigi nelauk ilgai, nes jau 
nebedaug yra, o mes dar parduodam senovišką kaina — pigiai. Bet neužilgo busime 
priversti pakelti kainą, nes materijolas ir darbininkai eina brangyn. Mes mainom ant 
senų namų ir ant lotų. Turim ir pagyventų namų kuriuos parduosime nebrangiai, nes 
prieš pavasarį norime išparduot, kad ir už tiek kiek mums patiems kainuoja.
Taipgi turim parduot dvi labai gražias farmas, su gyvuliais ir su visais įrankiais; visai 
netoli Chicagos. Parduosime pigiai arba mainysime ant miesto prapertės.
Matyk mumis. Telefonuok ar atvažiuok. Dabar pirkęs džiaugsies, nes pavasarį bus 
daug brangiau.

Jokantas Bros.
GENERAL CONTRACTORS AND REAL ESTATE

4138 Archer Avenue
Phone Lafayette 7642

Šviesą ir pajiegą suvedamo j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

'bustoms* n russMiiiii umi m iiiMSMMwsw>SMMMMnrrwHMSW'iTOiifWMW9SH ■ rnwmcM*r

! FRANCUZIŠKAS DAKTARAS
i Specialistas kraujo, odos, chroniškų ir slaptų ligų
; Gydo su pagelba naujausių metodų. X-Ray Spinduliai.

y - Ofisas 1800 S. Ashland Avė., ant viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10. Nedelioj nuo 3:30 iki 4:30 po pietą
, Biuras 4348 Archer Avė. Valandos nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878 r
DR. J. BEAUDETTE

Garsinkities “Naujienose”

Reumatizmas
Metuose 1893 aš jgavau raumenų ir 

sub-aciite Reumatizmą. Aš taip kentė
jau kaip tie, kurie žino kas tas yra 
kentėti per 3 metus. Aš bandžiau viso
kias gyduoles, bet prašalinimas mano 
skąu?mų buvo tik laikinas. Galų gale aš 
suradau gyduolę, , kuri galutinai išgydė 
mane ir tokia negeras mano stovis dau
giau nebegrįžo. Aš daviau jį kitiems, 
kurie labai kentėjo, net jau lovoje gu
lėjo, kai kurie iš jų 70 iki 80 metų am
žiaus, ir pasekmės buvo tos pačios kaip 
ir mano paties ligoje.

Aš noriu, kad kiekvienas kenčiantis 
nuo bile formos raumeninių ir sutinimų 
per narius reumatizmų, kad pabandytų 
didelės vertės mano pagerinto “Home 
Treatment/’ nes ji yra puiki gydymo 
jėga. Nesiųskite nei cento: tik atsiųski
te savo vardą ir adresą ir aš prisiųsiu 
jums dykai išbandymui. Kaip jus j j pa
vartosite ir pamatysite, kad yra geras, 
prašalins visus jūsų skaudėjimus, viso
kias formas reumatizmo, jus galėsite at
siųsti tuomet pinigus — $1. Bet su
praskite, aš nenoriu jūsų pinigų kol 
jus nebudite tikrai užganėdintas. Ar tai 
nėra teisingas? Kodėl kentėti, ilgiau, 
Žei palengvinimas yra pasiūlomas dy- 

:ai ? NeatidČlioklt. Rašykite šiandien.
Mark H. Jackuon, No. 61 K. Duraton 

Bldg., Syracuse, N. Y. Mr. Jackson yra 
atsakomingas už teisingumą steitmento.

‘...v'..

S.L.FABIONftSCO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-13 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyveninio vietai 

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
---------- -- r

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti LeavRt St.
Telephonas Canal 2552

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

lengvomis išlygomis.
------- — _ J

--------------------
Tel. Dearborn 9057

l A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washinj;ton St.

Cor. Wasbington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3895
...... ........'

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street \ 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

S- W. BANKS, Advokatas
Va,.: a. M. iki b 1'. M

Room 909 Chicago Trust Building
n F«t Monroe Street, Cbicap,

Telephone Randolph 2900
Rez. 3203 So. Halsted 8€.

! Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

D J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas

Dienomis Room 514-516
127 N. Dearborn St.,

Telephone Randolph 5584 
l Vakarais: 10736 So. VVabasb Avė.

Tel.: Pullman 6877.
V—■ ■ ■ ___________________ -J

v. w. Rutkauskas’
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 510
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St., Ckicaro.
Tel. Yards 4681 --------- .

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6800 

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

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vimdei 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. KHtli SU CMcafo, Bl. 

h —- i--------- ,----------- - - _ ■ -T-<- i

Physical Ciilture Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopnthas, CMropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
uzsisenėjusias, be vaistą 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.

NedCJdieniaJa nuo 9 iki 12.
V------------------------------ -------------------------------J
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RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA 9Broadvay, Nev>\ork.NY

SSneI LIETUVĄ
PER t-LĄMm jP GĄ.Pll.IA\Ą 
' ABBA L1EPOJU

Naujas Smūgis 
Lietuvos 
Švietimui

Važiuokite visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja į Piliavą

Aplenkia Lenkų juostą (karidorių)

VISA TRECIA KLESA PADALINTA I KAM
BARIUS ANT 2-jų, 4-rių, G-sių ir 8-nių LOVŲ
S. ESTONIA .............................  Febr. 27
S. LITUANIa ......................... March 19

TREČIOS KLESOS KAINOS I :

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50
— LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00

S.
S.

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Kilimo “L. ž.” rašo:

MKiiiiiissiaiaiKiiaaiiiiiBiaKiiRiiiaiEa

: “Over-Glo” Anglys:
Vidutinė kaina minkštos anglys kurios dega su di- ■

■ dėlių karščiu.
■ ■
■ Pabandykite jas — jus pamigsite. <
J Mes taipgi pardavinėjame augštos rųšies tikras tre- ;
■ čios gyslos ;

i Pocahontas Anglys Į
■ Kuomet jus pirksite nuo musų anglis jus gausite pil- i
■ na svarumą ir greitą dastatymą. J

Ė ANGHOR GOAL COMPANY :
■ 420 West 29th St., Chicago, III. ■
■ Phone Boulevard 1323 ■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ h e ■■■■■■■■■■■■ ■■■rhb a

Tik Ką 
Atėjo
Didvyrių Paveikslai 
A. Varno Piešti

Vienas iš geriausių Lietuvos dai
lininkų Adomas Varnas yra nupiešęs 
ir išleidęs seriją puikių atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų.

Visi ar bent keletas šitų atvaizdų 
privalėtų rastis kiekvienoj lietuviškoj 
įstaigoj ir kiekvienoj lietuvių trioboj.

Naujienos gavo nuo Adomo Varno 
pardavimui nedidelį pluoštą jo garsių
jų atvaizdų. Tuo tarpu šitie atvaizdai 
galima gauti tik Naujienų ofise:

L Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

2. Vysk. Valančius
3. Vysk. A. Baranauskas
4. Simanas Daukantas
5. Vincas Kudirka
6. žemaitė
7. Dr. Jonas Basanis (Basanavi

čius)
8. M. K. čiulionis
9. Kun. J. Mačiulis-Maironis.
Kiekvienas atvaizdas parsiduoda 

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

rėmais. Atvaizdas su rėmu kainuoja 
$3.50. Persiuntimas extra.

Užsakymus siųskit adresu:
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St., Chicago, UI.

Pradžios mokyklų įstatymas, 
supainiojęs mokyklą ir mokslą 
su klebonija, špitole ir aavatky- 
nu, buvo pirmasis smūgis Lie
tuvos švietimui; švietimo Mi
nisterijos atsidūrimas maliaus- 
kinių krikščionių demokratų 
rankose buvo antrasis smūgis 
Lietuvos švietimui, nes tiems 
demokratams pirmiausia rupi 
klerikalizmo reikalai, o ne švie
timas, ir jie visą švietimą ma
tuoja klerikalizmo centimet
rais.

Labai nesenai, beveik kartu 
su lenkų padarytu smūgiu lietu
vių švietimui Vilnijoje, ir čia, 
nepriklausomoje Lietuvoje, švie
timui tapo užduotas naujas 
skaudus smūgis. Jeigu dėl jo 
niekas dar nerėkia ir neprotes
tuoja, tai vien dėl to, kad mes 
visuomet greičiau pamatome ir 
skaudžiau pajaučiame, kas yra 
bloga daroma kur nors toliau, o 
ne čia panosėje.

Pradžios mokyklos, daugelis 
vidurinių ir aukštesniųjų moky
klų yra užlaikomos savivaldy
bių. Savivaldybės aprūpina jas 
butais, kuru, sargais ir kitais 
būtinais dalykais, žodžiu — ap
moka reikalingas ūkio išlaidas. 
Kai kur savivaldybės pagelbsti 
mokytojams, šelpia neturtin
guosius mokinius, aprūpina mo
kyklas mokslo priemonėmis. Be 
to, savivaldybės remontuoja, lo
po suki u rusias, suplyšusias rusų 
paliktąsias mokyklas, kai kur 
pradeda statyti naujas. Tai be 
galo svarbu — juk niekas kitas 
tuomi nesirūpina.

švietimo Ministerija teapmo- 
ka tik algas, duoda šiek tiek 
mokslo priemonėms įsigyti. At
imk savivaldybių rupesnius ir 
pašalpą — ir didžioji dalis Lie
tuvos švietimo įstaigų lieka su
purai ižiuota.

Krikščionių demokratų blo
kui atėmus iš savivaldybių fi
nansus, savivaldybės nebegali 
ko nors beduoti mokykloms, ne
begali ir jų lopyti arba statyti 
naujų. Taigi štai, savivaldybių 
griovimas, kurio taip atkakliai 
užsikando krikščionys demokra
tai, ir yra tas naujas skaudus 
smūgis Lietuvos švietimui. 
Smūgis perskaudus, lygus len
kų smūgini Švenčionyse ir Vil
niuje.

Nuo Naujų Metų daugeliui
mokyklų žiūrės vargas į akis, ki
toms reiks užsidaryti, pradėti 
statymo ir lopymo darbai turės 
sustoti, uždėti pamatai ir med
žiaga pavedama vėjams, lietums 
ir kitiems naikintojams. Gali ir 
su visu Lietuvos švietimu taip 
atsitikti!

Štai faktai. Mažeikių apskri
ties savivaldybė, be pradžios 
mokyklų, užlaiko dar vieną pro
gimnaziją ir tris vidurines mo
kyklas.

Savivaldybės lėšomis taisoma 
mokykla Sedoje, statoma Viek
šniuose, tuojau butų buvusios 
pradėtos statyti Mažeikiuose, 
Pikeliuose, Ketanuose (pinigai 
jau buvo asignuoti). Ir štai, at
ėmus savivaldybėms finansus, 
apskrities savivaldybė pasako: 
“žinokitės sau, iš mus nebesiti
kėkite!” Kaip yra po tokio pa
sakymo — aišku.

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kronikas li- 
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių, 

eumatizmą ir kitokias Ilgas vy
rų, moterų ir vaiku.

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

Valandos: 1 iki 8 vakare.
Nedėliom 9—12 iš ryto.

Phone Yards 4951

CLAY AWAY THE YEARS
Apply Bone i U * Beautitier casmic clay to 
your face, and ręst while it dries, tnen 
remove and see and feel the vvonderful 
difference in the eolo* and rexture of the 
•km $
Ouaranteed to do these definite thingsfor 
the face or money refunded. Clear che 
compl«xton and give it color Lift out the 
tinau Remove biaekneads and pimples. 
Clos? enlarged pore*. Rebuild facial tis- 
•ues and musele* Mahe the skin eoft 
and smooth 5
You can obtain regular sues from your 
favorite toilet counter I! not, send this 
ad. vvith lOcentstoBonciIla Laboratories^ 
Ind'anapolis, Inoiana, forą trial tube., "

NEW YORK—HAVRE
LA SOVOIE ....................... Feb. 2
PARIS .................................. Feb. 6
ROCHAMBEAU ............... Feb. 20
SUFFERN........................... Feb. 27
CHICAGO ........................  Mar. 11

NKW YORK, VIGO (SPAIN». 
BORDRAUY

Rašykite dėl ifngefdžloe eprafomoa 
karantis jas* vieliniai agentui arba | 
dldiJI ofls* 19 State Street New York.

Kai kas, taip pat ir švietimo 
Ministerijos kai kurie žmonės, 
pataria mokykloms apdėti mo
kesniais mokinių tėvus. Bet to
kie patarimai tai yra tik skau
dus pasityčiojimas iš mokslo 
trokštančiųjų ir norinčiųjų jį 
duoti, nes daugelis tėvų neturi 
iš ko vaikui naginių nupirkti, gi 
visi yra ir taip jau visokiais mo
kesniais apkrauti.

Savivaldybių darbuotojai pa
reiškė savo balsą dėl savivaldy
bių griovimo, reikia ir švietimo 
darbininkams ir visiems, kam 
rupi Lietuvos švietimas, tarti 
savo žodi. V. Žb.

r ‘
Pilkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams. ,

White Star Line
N. Y. — Chcrbourg — Southainpton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai- 

|vai Majestic, Olympic. Greitas su- 
I sisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plyniouth — Southainpton — 
Cherbourg — Hainburg

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

Red Star Line
N. Y. Plyniouth — Cherbourg — 

Antwerp
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelione. 
Nauji laivai Belgenland, Zeeland ir 
Gothland (3 klesa).

Viskas užrakinama, privatiški pasi- 
dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

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

north
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ
per

NEW YORK-BREMEN
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN

ir ant vienos kliasos cabin 
laivų. Daug pagerintas tre
čios kliasos patarnavimus. 
Parankus, uždaromi kambas 
riai dėl 2 ir 4 pasažierių. 
prie vietinių agentų, arba

NORTH GERMAN 
LLOYD

100 No. La Salio St., 
Chicago, 111,

CUNARD LINE

Didžiausia pervežimų pasažierių li
nija 1923 nvetuose. Viso pervežė 
225,642 pasažierių. Tas perstato 23 
nuošimčių arba vieną ketvirtadalį vi
sų pasažierių — netoli milijono per
vežta per visas linijas.

Immigrantų ir keliauninkų tik iš
duota statistika parodo, kad Cunard- 
Anchor Kompanija pervežė didžiausi 
skaitlių pasažierių per Atlantiką per 
1923 metus. Skaitlius pasažierių 
pervežtų per Cunard Line, Anchor 
Line ir Anchor-Donaldson Line sieke 
iki 225,642. Tas reiškia, kad parvež
ta 23 nuošimčiai visų pasažierių.

Per pereitus 1923 metus daugiau 
kaip 20 kompanijų pervežė 976,875 
pasažierių ir pagal statistiką Cunard 
Line pervežta beveik ketvirtą dalį tų 
visų pasažierių per pereitus metus.

Mrs.A MIMeVICZ-VIUrai
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampan 81 gat 
Ofisas su Dr. J. F. Van Palng

Daktarai sako, kad nuo 
didelio Įtempimo biz
nyje, darbe ir rūpes

tyje apsireiškia 
daug ligp

Medicinos mokslas dabar turi gyduo
lę, kuri pagelbsti labai puikiai 

tokiuose atsitikimuose.

Jei jūsų miegas nėra geras ir at
šviežinantis ir jus jaučiatės nervingu 
ir nuilsusiu rytmečiais, tik nueikite į 
aptieką ir gaukit naują gyduolę, 
Nuga-Tone. Ji padarys daugiau negu 
nustebins jus, kaip greitai ji padaro 
savo darbą. Nuga-Tone suteikia at
šviežinantį miegą, stiprius nuolati
nius nervus, gerą apetitą, puikų virš
kinimą, reguliarį ėjimą lauk ir daug 
entuziazmo, pep vikrumo. Ta nauja 
gyduole, Nuga-Tone veikia puikiai 
nuo nevirškinimo, vidurių užkietėjimo 
ir tt. Jei jus kenčiate nuo bet vienos 
iš tų bėdų, tas priguli nuo jūsų pačių, 
kad ėmus Nuga-Tone bandymui, kaip 
kad daro tūkstančiai kitų kas mėnuo.

Išdirbėjai Nuga-Tone žino labai ge
rai, kad ji pagelbės tokiose atsitiki
muose ir jie yra privertę visus aptie- 
korius, kad davus garantiją ir sugrą
žinus jūsų pinigus, jei nepagelbsti. 
Yra labai maloni vartojimui ir jus 
gausite visam mėnesiui gyduolių apie 
už SI. Rekomenduojama, garantuoja
ma ir parduodama visų gerų aptieko- 
rių.

FOLEY KATARO TARI,ETAI
Gaukite butelį FOLEY CATHART- 

IC TABLETS, labai parankus table- 
tai nuo užkietėjimo vidurių. lubai 

■ lengva ir malonu vartoti; greitas ir 
1 tikras palengvinimas. “POLEY 
CATHARTIC TABLETS pagelbėjo 
man labai daug. Aš turėjau labai 
užkietėjusius vidurius, bet dabar jau
čiuosi gerai”, rašo Miss Mildred M. 
Keene ,442 Essex St., Bangor, Maine. 
Jos taipgi veikia ant kepenų, labiau
siai dėl sutukusių žmonių. Neimki
te panašiai padarytų. Parduodamos 
visur.

FOLEY & CO., 
2835 Sheffield Avė., Chicago, III.I

Telephone Humboldt 2052

DR. B. H. LEGATOR
DENTISTAS

1579 Milwaukee Avenue 
Room 212

Kampas North Avė. ir Robey St.
Ofiso valandos 9 iki 9.

Nedėlioj 9 iki 12 dieną. 
Gass Administred

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligoiiLučiuc 
se. Sąžiniškai 
tarnauja,
kiose ligose prie! 
gimdymą, laik* 
gimdymo ir pt 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo 
se moterims b 
merginoms; krei] 
kitės, o rasit* 
pagalbą.

Valandos nuo 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 * 
vakare.

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.

I --------- ---------- ............../

KOJŲ TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

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

Kodėl 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. State St., Room 1714. 

Phone Dearborn 4514.
Valandos nuo 9 iki 5. Vakarius: 

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

Egzaminavimas Dvkai.

Phone Boulevard 7589

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

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

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

sveikumus.
j Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki i 

8 valandai vakare.
_____ ____ J

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
3464 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.: 3114 W. 42 St. Phone Lafay- 
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

A. L DAVIOONIS, M. D.
4643 8o. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
Valandoa: nuo 9 fki 11 vai. ryto; 

nnu 5:80 ik! 7:81 vakare.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

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

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6—9 vali. Ned. pagal sutarti.
Z

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

T»l®phone Contraj 8Q0e 
1824 Wahan8<a Avė.

Humboldt 1098 
•Valandoj: nuo 0 ftf 8 vakaro 
Rezidencijos tol. Kedzie 7715

03. H. T. STBIKOL'S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Av«. 
Tel. Boulevard 78211

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. II iki 12 
Namai 6641 S. Albany Ava.

Tai. Prospact 1980 
Valandos pagal nutart)

Telophona Yarda 6082

DR. M. STOPHICB
8107 So. Mwg»n Sk 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nediliomi* ofisą* yra 

uždarytas

Garsinkitės Naujienose

Telefonas Boulevard 7042

03. C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-toB gatvės 

CHICAGO, ILL.

Office Houra: 10 iki 12 pietį 
6 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

03. A, L YUSKA
PHYSICIAN AND SUR6E0N 

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

2 iki 4 po pieta 
Tat Lafayetta 0OT8

V-................  —..............J

Canal 0257
Naktinis Tai. Canal 2118n. P. Z. ZAUTORIS

•YDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 11 iki 4 po plot, 

6 iki 9 vakare
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 

1821 So. Halsted St., 
Kampas 18 ir Halsted St. 

..... ■■■■■■.... ■'...........................................

03. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

. 824S So. Halsted St.
Te!. Boulevard 7179 

Razid. Tel. Pairfax 8574 
CHICAGO, ILL.

S.,n- j . i ..j.,..................

Garsinkitės Naujienose

Tel. Blvd. 8188
M. WoitkcwicM 

BANIS 
AKUiERKA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekvienama 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

4^0R. HERZMAN^a
—IŠ RUSIJOS—

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

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

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

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

Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drcxel 0950

Boulevard 4136

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

Telefonai:

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 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2889

-------------- ------------- "

Telephone Yards 0994

DR. MAUR1CE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexėl 2279

V..........  II!

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

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

... ........ —’
Tel. Boulevard 1537

DR. MARYA 
D()WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.
>M ................... ... ................... U..................... ■ ! II <

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

Optomatriat 
Boulrrard U87 

4A4* 8. Aahland Ava 
Kampu 47-toa tai. 

2-rot luboba 
—— —................   — J

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kaedien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriška, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų Ūrų 

Ofisas: 8335 So. Halsted Stn Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną. 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicage

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
I>afayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

DR. B. F. GARNTTZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija
3149 So. Morgan St., 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. : 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9

Telefonas Yards 0867
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Negali apsieit 
be parlamento.

Italijoje prasidėjo prieš- 
renkamoji agitacija. Už 
dvejeto mėnesių bus nauji 
rinkimai į parlamentą.

Diktatorius Mussolini, pa
leidęs senąjį parlamentą, 
darbuojasi, kad laimėjus 

rinkimus. Gąsdinimais ir re
presijomis jam gal' pasiseks 
to tikslo pasiekti. Rinki
mus panaikinti jisai neturi 
drąsos.

Ten, kur žmonės yra bent 
šiek-tiek papratę prie poli
tinės laisvės, net ir diktato
rius negali apseiti be parla
mento.

‘ 'Doros ’ ’ 
vadas.

Stambiausios prohibicio- 
nistų organizacijos, Anti- 
Saloon League, viršininkas, 
William H. Anderson, tapo 
patrauktas kriminalėn at
sakomybėn. Užvakar teis
mas, New Yorke, rado jį kal
tu finansinių tos organiza
cijos knygų falsifikavime, ir 
už tai jo laukia ne mažiaus 
kaip pustrečių metų kalėji
mo bausmė. Kiti keturi kal
tinimai p. Andersonui dar 
nėra išnagrinėti.

Tai ve koks paukštis sto
vėjo priešakyje tų elementų, 
kurie kovojo už prohibicijos 
įvedimą. Patentuotieji “do
ros” apaštalai labai dažnai 
esti nedoriausi suvėrimai.

Anglijos darbie- 
čiai-socialistai.

Daugelis mano, kad Angli
jos Darbo Partija nėra gry
nai socialistinė organizacija, 
tik į vadus jai įsipiršę socia
listai. Tiems, kurie taip 
mano, patariame perskaity
ti rezoliuciją, priimtą pas
kutinėje Darbo Partijos kon
ferencijoje, pernai. Ji skam
ba taip:

“Ši konferencija pareiš
kia, kad vyriausias Darbo

Partijos uždavinys turi 
būt kapitalizmo pakeiti
mas socialistine visuome
ne ir šituo atžvilgiu Dar
bo Partija pamatiniai ski
riasi nuo konservatorių ir 
liberalų partijų.”

Šita rezoliucija buvo pri
imta vienbalsiai.

Reikia pridurti dar, kad 
Anglijos Darbo Partija pri
klauso socialistiniam Inter
nacionalui.

Internacionalo kongrese, 
kuris buvo pareitų metų ge
gužės mėnesyje Hamburge, 
Anglijos Darbo Partija tu
rėjo skaitlingą delegaciją. 
Kongresas paskyrė kaipo 
vietą centraliniam Interna
cionalo ofisui Londoną ir iš
rinko socialistinio Interna
cionalo pirmininku Arthurą 
Hendersoną, o sekretorium 
Tomą Shaw.

Anglijos socialistai stoja 
už demokratiją, o ne už dik
tatūrą; todėl jie, neturėdami 
daugumos parlamente, dar 
negali vykinti gyvenime sa
vo vyriausiąjį tikslą. Tuo 
tarpu jie, turėdami vaildžią 
savo rankose, stengsis paša
linti visokį šlamštą, kuris 
guli ant kelio į socializmą. 
To šlamšto Anglijoje, kaip ir 
visose šalyse, yra daug, tai
gi socialistinei valdžiai tenai 
darbo netruks.

ANGLIJOS DARBO PARTIJA 
— “SVOLAČIAI”.

Reikia tuos žodžius užrekor- 
duoti.

Sausio 26 d. 1921 m. “Lais
vė” išspausdino redakcinį straip
snį, parašytą p. A. Bimbos, kur 
šitaip kalbama apie Darbo Par
tijos valdžią Anglijoje:

“Milionai Anglijos darbi
ninkų tiki, kad MacDonaldas 
parlamente išganys juos. Da
bar praktikoje jie išbandys 
tas iliuzijas, praktikoje jie 
pamatys, kad tie socialisti
niai svolačiai nekovoja už jų 
reikalus....”

Tai šitokiais žodžiais lietuvių 
komunistų laikraštis pasveiki
no pirmutinę darbininkų vald
žią Anglijoje!

KATALIKIŠKA “REFORMA”.

“Draugas” džiaugiasi, kad 
Francijos katalikai sugalvojo 
gerą reformą rinkimų tvarkai 
pagerinti:

“Francijos parlamentas pri
pažino principe rinkimuose 
reformą, žinomą vardu ‘šei
myninis balsavimas’, už ku
rią stovi katalikų įžymieji va
dai. Tai reformai projektą 
parlamentui įdavė katalikas 
atstovas.”
Kas gi yra gero toje refor

moje? “Draugas” taip aiškina:
“Iki šio laiko Francijoje 

tik vieni vyrai naudojasi po
litinėmis balsavimo teisėmis. 
Parlamentas jau keletą kar
tų pravedė moterims balsavi
mo teises. Bet senatas visuo
met atmetė.

“Pagaliaus perniai vienas 
parlamento atstovas katali
kas Ruolleaux Dugage parla
mentui įdavė naujos rųšies 
balsavimo teisių projektą. Pa
gal to projekto, kiekvienas 
šeimynos tėvas be savo bal
so gali prieje vartoti dar 
tiek balsų, kiek turi jis vai
kų.

“....Įvedus ‘šeimyninį balsa
vimą’, tuomet ir moterys, nors 
netiesioginiai, prisidėtų prie 
šalies valdymo.”

Puiki, ištiesti, “reforma”: ne
teisingumą rinkimų tvarkos, 
prie kurios vien tik vyrai turi 
balsavimo teisę, siūloma patai
syti tuo, kad vyrams butų duo
ta po keletą balsų, o moterims 
nė vieno!

Tai yra atžagareiviškas ir 
• kartu apgavingas sumanymas.

Apgavingas dėlto, kad po 
priedanga “netiesioginės” mo
terų balsavimo “teisės”, jai ne
duodama jokios teisės dalyvaut 
balsavime. šituo apgavingu 
“skymu” mėginama užbėgti už 
akių stiprėjančiam Francijoje 
judėjimui, kuris reikalauja, kad 
moterims butų duota teisė bal
suot. Kol vyras balsuoja tiktai 
už save, tol yra visiems aišku, 
kad moteris yra nuskriausta 
politikos teisių atžvilgiu; bet 
kuomet vyras balsuotų ir už sa
ve ir už savo žmoną, tai dauge
lis neprotaujančių moterėlių im
tų įsivaizduoti, kad jau ir jos 
“turi” balsavimo teisę.

Tas sumanymas dar, be to, 
siūlo, kad vyras balsuotų ir už 
savo vaikus. Juo šeimynoje yra 
daugiaus vaikų, tuo jos galva 
turėtų daugiaus balsų. Skaitlin
gas šeimynas paprastai turi ūki
ninkai, todėl pagal tą “refor
mą” ūkininkai įgytų didesnės 
reikšmės rinkimuose. Francijos 
klerikalai nori, kad atsilikęs nuo 
progreso sodžius viešpatautų 
ant miestų gyventojų.

LIETUVOS SOCIAL-DEMO- 
KRATŲ PARTIJA SU

STIPRĖJO.

Pereitų metų gale, gruodžio 
28 ir 29 d., įvyko Kaune Lietu
vos Social-Demokratų Partijos 
konferencija. Iš jos aprašymo, 
tilpusio “Socialdemokrate”, ma
tyt, kad partija jau yra atsisto
jusi ant tvirto pamato.

Konferencijoje dalyvavo 58 
atstovai sprendžiamuoju balsu. 
Tie atstovai susirinko iš įvai
riausių vietų — miestų, mieste
lių, apskričių ir dvarų, kas liu
dija, kad partijos organizacijų 
tinklas yra apėmęs visą Lietu
vos plotą.

Per rinkimus į II Seimą so
cialdemokratai gavo 102,000 
balsų, kuomet rinkimuose į I 
Seimą ji buvo gavusi 85,000 bal
sų. Reiškia, masių pritarimas 
S.-D. Partijai auga.

Partijos konferenciją sveiki
no socialdemokratinio jaunimo 
organizacija, “žiežirba”, Klaipė
dos krašto darbininkų atstovai, 
draugai Pannars, Matzies ir 
Scharfetter, ir žemės Ūkio Dar
bininkų profesinės sąjungos 
centras.

Klaipėdiečių atstovai papasa
kojo, kad Mažojoje Lietuvoje 
yra 1,500 organizuotų socialde
mokratų ir 10,000 narių profe
sinėse sąjungose. Klaipėdos 
miesto taryboje socialdemokra
tai turi 22 vietas iš 36.

Lietuvos Socijal-Demokratų 
Partijos centro komitetai! kon
ferencija išrinko šiuos draugus: 
Bielinį, Galinį, Kairį, Markelį, 
Paplauską, Purėnienę, Markau
ską, Plečkaitį ir Daukšį.

KLAIDŲ “pATaIŠYMAŠT

Straipsnyje, “Kaip Leninas 
Apgavo Rusijos Liaudį”, vakar, 
ketvirtojo nuo viršaus paragra
fo gale išspausdinta šie žodžiai: 
“Tokia valdžia, pasak jo, bus 
taip galima, kad jos niekas ne- 
nuvers.” Vietoje “galima” turė
jo būt: galinga.

Dešimtame paragrafe išspau
sdinta tokie žodžiai: “jogei ma
žiaus kaip už dviejų mėnesių 
laiko bolševikų vadas dar skel
bė...” Po žodžio “laiko” pralei
sta: “prieš paimsiant valdžią į 
savo rankas.”

Ką varpai primena.

Kušlys turėjo piktumą ant 
Šerelio. Vieną kartą Nusitikęs 
taip jį užkalbino:

“Klausyk, Šereli! Kad pama
tai špitolninką varpinėje trau
kantį virves ir skambinantį, 
ar tau tie . balsai neprimena 
ko?”

“Balsai man nieko neprime
na,” atsake įšerelis; “bet vir
vės man primena tavo galą”.

NAUJIENOS, Chicago, DL

Lietuvos įstai
gos ir piliečių 

patogumai
Kauno “Lietuvos” bendradar

bis p. Pil. piešia šitokių Lietu
vos tvarkos vaizdelių:

I. Vienoj didelėj geležinkelio 
stoty prie kasos stovi ilgiausia 
žmonių eilė, kelis kartus išsirai
čiusi stoties pasienias ir užsto
jusi išeinar. up ir įeinamus ta
kus. Pro tas eiles grūdasi su ne
šuliais keleiviai iš vagonų ir j 
vagonus. Kasininkas skubina 
duoti bilietus ir centais grąžos 
negrąžina, pasilikdamas iš kiek
vieno keleivio kasoj po kelis ar 
kelias dešimtis centų. Prie išėji- 
.Yto bilietų kontroliuotojas stum
do atgal besiveržiančius į trau
kinį keleivius ir nežmoniškai šū
kauja. Čia pat netoli bagažinėj 
garsiai barasi nešėjai. Ir kituo
se stoties kampuose riksmas 
sprųstis, skubėjimas. Įsiveržus 
vargais negalais į vagoną, iš 
moterų sodiečių girdi tokią pa
stabą: “Et tie lietuvių valdinin
kai vis nemoka įvesti tvar
kos !”

II. Einu po Kalėdų į Lietu
vos Banko skyrių. Banko prie
angis, laiptai, salė prisikimšę 
žmonių, aršiau kaip Šidlavos at
laiduose. Norint prieiti prie ka
sininko langelio reikia pro juos 
veržte veržtis ir skintis sau ke
lią alkūnėmis. Prasiveržęs, pasi
junti be poros sagų ir be pirš
tinių kišenėj.

III. Pas Mokesnių Inspektorių 
tas pat. Piliečiai iš minios mu
sų įstaigų vardu leidžia sodriau
sias pastabas, net kakta kai
sta.

IV. Kiek pirmiau toks pat rei
škinys teko pastebėti policijos 
nuovadoj, pasų įkyriu j, pas ap
skrities viršininką, teismo įstai
goje, pas girininką, pas žemės 
tvarkytoją ir dar kituose įstai
gose. Tose įstaigose visi, atėję 
įvairiais reikalais piliečiai, gau
na pirmiau pereiti per valandos, 
o kartais net dviejų trijų “lau
kimo procedūrą” kokiame nors 
siaurame, prirūkytame prieš
kambary, kol prasimuša į rašti
nę ir atlieka savo reikalus. To
se laukimo procedūrose tenka 
girdėti smarkių pasiskundimų, 
ypač iš sodiečių, jų laiko gaiši
nimu.

Prikišus tokią tvarką tų įstai
gų valdininkams, išgirsti atsa
kymą, kad kitaip esą negalima, 
kad nuo seniau buvusi tokia 
tvarka, kad tatai esąs niekis, 
jei žmonės palauksią bent kiek, 
mieste pasiviešėsią, kad, apskri
tai, tai esanti smulkmena, kuria 
neverta nė rūpintis.... Retai iš
girsi iš valdininko reikalavimą 
nurodyti tobulesnį žmonių pri
ėmimo būdą savo įstaigose, o dar 
rečiau tenka surasti tokį, kuris 
galvoja, kaip pašalinti tuos rei
škinius ir uoliai tų reiškinių pa
šalinimu rūpinasi. O jei paskui 
valdininkai girdi daugelį pilie
čių rugojant ir peikiant musų 
įstaigas, musų visą tvarką, ne
gerbiant valdininkų ir jais ne
pasitikint, tai jie aiškina, kad 
žmonės esą priešingi savo val
stybei, kad valdininkams jie esą 
vilkai, kad pavydį jiems, jei jie 
važinėjęsis valstybės arkliais ir 
automobiliais, ir t. t. Tuo tar
pu nesusipranta, kad čia daž
niausiai kaltos šitos musų įstai
gų tvarkos “smulkmenos”, ku
rios gaišina piliečių laiką, ku
rios neduoda piliečiams jokių 
patogumų atliekant gausingas 
pareigas valstybei. Jei valdinin
kai neduoda saVo įstaigose pi
liečiams patogumų, tai supran
tama kodėl piliečiai šnairuoja 
kad ir į menkus valdininkų pa
togumus. Tarpusavio gerbimas 
ir pasitikėjimas tegali būti taip 
pat tik tarpusavumo principų 
pasiektas. Jei valdininkas paro
dys savo įstaigoje piliečių ne
gerbimo, tai sunku paskiau rei
kalauti, kad piliečiai parodytų 
valdininko jr jo vedamos įstai
gos gerbimo. O paprasti pilie
čiai kiekvieną valdininką y*ra 
linkę laikyti valdžia, o kiekvie
ną valstybės įstaigą — pačia 
valstybe. Negerbdami iš prad
žios atskirų valdininkų ir atski-

rų valstybės įstaigų, ilgainiui 
piliečiai išmoksta negerbti ir vi
sos valdžios ir net valstybės, čia 
matome, kaip menkas piliečių 
gerbimas, nepakankamas man
dagumas ir nepakankamas pato
gumų teikimas piliečiams musų 
įstaigose, laikomas kitų valdi
ninkų “smulkmenomis,” daro 
nuoskaudos visai valstybei.

Piliečiai tegerbia tą valstybę, 
kuri jiems savo įstaigose teikia 
patogumų, palengvinimų jų gy
venime ir atlikime tų gausingų 
reikalų, kuriuos piliečiai kas
met privalo atlikti valstybei jos 
įstaigose.

Vilniaus Lietu
vių Reikalu

lietu vos darbuotojų atsišauki
mas į Amerikos lietuvius.

.AMERIKOS LIETUVIAJ!
I>ar vieną kartą turime krei

ptis į Jas, broliai Amerikos 
Lietuviai, prašant paramos. 
Jus daug jau esate padarę sa
vo senąjai tėvynei ir, tikėkit, 
istorija tą tinkamai įkainuos. 
Kiekviena Jūsų pastanga arbi 
anka suteikta Lietuvai atliko 
šiokį ar tokį darbą ir tas dar
bas bus nesugriaunamas pa- 
mimk/las Amerikos (Lietuvių 
pasišventimui ir tėvynės mei
lei.

Šiandien dar 'sykį šaukia
mės į Jus. Musų brangi sosti
nė — Vilnius, pastatyta (Lie
tuvos kūnai gaikščių, tebevarg

sta Lenkų rankose. Lenkai 
grebiąs i žiauriausių priemo
nių, kad tik pailginus savo 
viešpatavimą ir išnaikinus čia 
vis augančių Jfietuvybę. Ji|e 
griauna musų mokyklas ir prie
glaudas: išmeta gatvėn mažus 
vaikelius ir jų kančiose bei 
ašarose randa sau pasitenkini
mo. Jie griauna musų labda
rybės ir švietimo įstaigas, kad 
tuo budu paėmus lietuvių vai
kus ir jaunuomenę į savo na
gus ir padarius juos musų tė
vynės ir gimtines kalbos prie
šais.

Tokiiann žiauriam okupantų 
tikslui mes privalome priešin
tis visomis pajėgomis. Lenkai 
nepajėgs mums nieko padary
ti tiktai tuomet, kai musų 
piiiegRaudų našlaičiai turės ko 
valgyt ir apsirėdyt, kai jiems 
nereikės maldauti duonos kąs
nelio iš okupantų, o musų mo
kyklos po plačius kaimus ga
lės mokinti ir vesti jaunuome
nę prie tautinio susipratimo 
savo lėšomis. Vilniaus lietu
viai yra nuvarginti ilgo karo 
ir okupacijų, negali surinkti 
pakankamai lesų. Lenkų mar
kes kritimas padarė visus l>e- 
turčiais. Kad išgelbėjus ir su
stiprinus lietuvybę Vilniaus 
krašte, reikalingas viso pasau
lio lietuvių pasiaiukavimas, nes 
mums vieniems persunku. 
Kiekvienas Jūsų centas nenu
eis pro šalį, bet bus sunaudo
tas lietuvybe* laimėjimui mu
sų brangioj sostinėj.

Mes negalim išsižadėti Vil
niaus ir palikti vergijoj tikrų 
savo brolių; mes negalim nu
stoti šelpę našlaičius, mokyk

las ir kitokias įstaigas, kurios 
yra lietuvybės tvirtovės. Pada
rykim dar vieną didžią pastan
gą ir mes laimėsim. Vilnius 
Lietuvos ‘sostine, veji sugrįš 
prie savo tėvynės, kuriai jis 
prigulėjo per amžius. Jūsų au
kos tai pagreitins; Jūsų susi- 
dounavimas įsostipės ateitim 
parodys pasauliui, jog lietuvių 
tauta yra stipri kaip uola ir 
pasiryžus pasiekti tai, kas jai 
teisingai priguli* —

Mykolas Biržiška
Zigmas Žemaitis
Kan. J. Tumas

Aukas siųsti kasininko Ji Tu
mo vardu į Kauną, Aleksoto 
g. 6.
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Gyvybes Malūnas.
Sekant W. Ostwaldu parašė Dr. A. Garinus.

(Tęsinys)

Energija.
(Jėga)

Čion prisieina pirmiausia iš
aiškinti keletas pamatinių su
pratimų. Prie tokių supratimų 
priklauso darbas. Paprastai 
darbas įvairiai suprantamas ir 
įvairiai gali būti aiškinamas. 
Darbo rųšių yra daug. Vieną 
darbą gali atlikti tik žmogus, 
kitą darbą atlieka ir gyvulys. 
Bet nemažą darbo rųšių, ku
rias ir mašina atlieka. Mašina 
dirba, kol ją varo kokia nors 
jėga iš šalies, k. a. garas. Ma
šina reikalauja nuolatinio jė
gos šaltinio; be jo mašina nu
stoja dirbusi. Malimo ratas su
kasi, kol per jį teka iš tven
kinio vanduo. Gyvulys arba 
žmogus gali dirbti tik tol, kol 
maitinasi — valgo. Koks dar
bas nebūtų, jis reikalauja jė
gos. Dirbant viena jėga persi
maino į kitą. Garo joga suka 
mašinos ratus. šioji jėga yra 
akmeninių anglių jėga.

Aukščiau jau buvo minėta, 
kad viduramžio galvočiai sten
gėsi išrasti tokią mašiną (“per- 
petuum mobile”), kuri suktų
si be paliovos. Tokie bandy
mai pasibaigė niekais: maši
nos jie neišrado; galop tokios 
mašinos nė išrasti negalima. 
Tokie išradėjai yra panašus 1 
žmogų, kuris norėtų • krautu
vėj pirkti ta vorų (prekių) be 
pinigų.

Kasdieninio gyvenimo tyri
mas aiškiai parodo, jogei no
rint, kad darytųsi darbas, tu
ri būti jėga tam tikslui sunau
dojama. Panašiai kaip medžia
ga negali būti nė sutverta, nė 
sunaikinta, taip ir jėga. Jėga, 
be kurios joks darbas negali 
būti atliktas, yra ne kas kita, 
kaip energija. Svarbiausia ener
gijos ypatybe — tai jos persi
keitimas į įvairiausias darbo 
ryšis. Žinoma, toksai persikei
timas vienos energijos rųšies į 
kitą neapsieina be sunaudoji
mo energijos dalies tokiam 
persikeitimui. Energija Jodei 
yra jėga, kuri gali atlikti ži
nomą darbų. Ji negali būti nė 
sutverta, nė sunaikinta. Ener
gija, kaipo jėga, skiriasi nuo 
medžiagos tuo, kad ji neturi 
svarbiausios .medžiagos ypaty
bės: svarumo. Bet svarumo jė
ga, kaip pamatysime toliaus, 
yra taip pat energijos rųšis. 
Nėra pasaulyje arba visatoje 
tos vietos, kur nebūtų energi
jos. Mažiausia gamtoje atsiti
kimas neapsieina be energijos 
dalyvavimo. Juo didesnis atsi
tikimas, tuo didesnis dalyvau
jančios jame energijos didu
mas. žodžiu, energija turi vi
sas ypatyJ>es rštikrųjy esan
čio daikto, bet tik nematomo 
ir neapčiuopiamo,

Kad ištikrųjų energija yra, 
geriausiai pertikrina mus esan
tieji gamtoje jos šaltiniai. Kal
nų upeliai išnaudojami įvai
riausiems tikslams. Nuoma Už 
tokio upelio išnaudojimą (di
džiumoje atsitikimų) moka
ma sulig energijos kiekybės. 
Panašiai yra vaizboje ir pra
monėje: ta vorai perkama ir 
parduodama sulig įdėta ener
gija. Didžiuma dirbtuvių, gėlž- 
kelių ir garlaivių varoma ak
meninių anglių energija. Šioji 
energija atsiranda tik tuomet, 
kuomet augmenų anglis degant 
[chemiškai susivienija su degiu 
jį angliarukštį. Pati medžiaga 
persikeičiant iš vieno pavida
lo į kitą neišnyksta juk: jos 
mažiausia dalelė vojitui nepra
puola. Vienok nuo tokio aug
lio persikeitimo iš vienos rų
šies į kitą stengiasi anglių iš
naudotojai atsikratyti. Jiems 
reikalinga tik anglių chemiš
koji energija, bet ne pati me
džiaga. Suodžiai yra tyras ang
lis, kuris susivienijęs chemiš
kai < su degiu, galėtų duoti daug 
šilumos; vienok nuo suodžių 

• **) Kulkos darbas auga taip: jei iš 
dvieju vienodų kulkų viena lekia 2 
syk greičiau, negu kita, tai ji atlie
ka ne 2 syk didesnį darbą, bet 2 syk 
2 t. y. 4 sykius didesnį. Jei viena 
greičiau lekia 10 sykių negu kita, tai 
jos darbas bus 10 syk 10, t. y. 100

dirbtuvių' statytojai stengiasi sykių didesnis.
atsikratyti su pagelba aukštų (Bus daugiau)

kaminų*) ir kitų prietaisų. 
Čion tas pats apsireiškimas, 
kaip ir su malūno vandeniu: 
malūnininkui yra reikalinga 
puolančio vandens jėga, o ne 
pats vanduo. Vanduo perbėga 
per malimo ratą, savo energija 
atlieka darbą ir bėga toliau. 
Tas pats yra ir su akmeninių 
anglių energija: anglis susivie
nijęs chemiškai sU degiu, duo
da daug šilumos. O ši sušildo 
katile vandenį ir perkeičia jį į 
garą. Pastarasis atlieka darbų. 
Anglis, chemiškai susivienijęs 
sif degiu į angliarukštį, išeina 
laukan. Daug-maž panašiai yra 
su gyvulių ari>a žmogaus kib
liu. Maistas, žymi dalis kurio 
yra lyras anglis, kūne perde
ga į angliarukštį, nuo ko kū
ne atsiranda pakaktinai jam 
reikalingos šilumos. Nebereika
lingas anglis, angjiarukštics pa
vidale keliauja iš ku‘no į orą. 
Iš oro vėl į augmenis.

Energijos didumas, panašiai 
kaip ir medžiagos visatoj pa
lieka visuomet vienodas. Kuo
met viena energijos rųšis per
sikeičia į kitą, jos didumas vi
suomet pasilieka toks pat.

Medžiaga yra tik energijos 
nešiotoja.

Energija yra labai įvairus 
dalykas. Jos rųšių yra begalo 
daug. Toliaus pakalbėsime 
apie keletą svarbesniųjų rųšių 
ir jų permainas iš vieno pavi
dalo į kitą.

Mechaniškoji energija.
Čion paminėsiu keletą tos 

energijos pavyzdžių. Kuomet 
mašinos dalys trinasi į viena ki
tą, kuomet susitraukia raume
nys arba kumščia suduoda į 
stalą — yra vis šitos energijos 
pavyzdžiai. Prie mechaniškosios 
energijos priklauso taipgi judė
jimo energija. Kaipo šios ener
gijos pavyzdį paimsime šautu
vo arba kanuolės kulkos judėji
mą. Kol tokia kulka guli ra
miai, ji nėra pavojinga. Ta pati 
kulka iššauta pasidaro pavojin
ga: ji gali žmogų arba gyvulį 
užmušti, suardyti tvirtovės sie
ną ir tt. Kulkos pavojingumas 
apsireiškia jos judėjime. Juo 
kulka iššautoji skrieja greičiau, 
tuo ji gali didesnį darbą atlik
ti**). Kulkos pavojingumas pri
guli taip-pat nuo jos masės sun
kumo . Todėl judėjimo energija 
priguli nuo kulkos greitumo ir 
jos maksės (sunkumo).Iššauna kul/ 
guli nuo kulkos greitumo ir jos 
masės (sunkumo). Iššauta kul
ka įg*įja judėjimo energiją nuo 
sprogstančios medžiagos. Sus
pausti vamzdyj gazai išstumia 
kulką iš šautuvo arba kanuolės 
laukan. Taip kulka jgjja judėji
mo energiją. Kolei Ši energija 
veikia, kulka gali atlikti žinomą 
darbą.

Kišeninis laikrodėlis eina pa
prastai apie 24 valandas. Eina 
jis dėl to, kad jis užsuktas. Plie
no spiruoklis (“sprenžina”) su
suktas į krūvą, besistengdamas 
išsitiesti, spaudžia vieną ratu
ką, tas kitą, laikrodėlis eina ir 
rodo valandas. Užsukant laikro
dėlį, mes įdedame plieno spir- 
uoklin žinomą savo jėgos didu
mą. ši jėga yra musų raume
nyse. Todėl musų raumenų 
energija varo laikrodėlį. Juk 
laikrodėlis nesisuka amžinai, ra
tai ir ratukai trinasi viens į ki
tą, ir taip besitrinant sunaudo
ja esančią atsargoje plieno spi- 
roklyj musų energiją. Galima 
laikrodėlio ratuką trinimąsi su
mažinti, bet laikrodėlis visgi 
neis amžinai; gal vietoje 24 va
landų jis eis 48 arba ir daugiaus. 
Todėl laikrodėlio energija kas 
sykis turi būti atnaujinta.

*) Kaminas reikalingas didesniam’ 
(>ro trąukimui.
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galėtų turėti savoi žmonių kiek
viename valsčiuje ar administ
racijoje vienetoje, tenka su
kurti apie 120 naujų organiza
cijų, 
kad 
tinti 
bas,

Užmigs jausmai

Kad padarius šį Skyrių gyvą, interesingą; kad jame atsispindė
tų visas Amerikos lietuvių socialistinis darbininkų judėjimas, 
visi tuo judėjimu suinteresuotieji ir galintieji rašyti kviečiami 
bendradarbiauti. L. S. S. kuopų sekretoriai tegul laiko savo prie
derme visados pranešti organui, kas jų kuopos veikiama — apie 
kuopos susirinkimą, tarinius, sumanymus etc. Visi šiam skyriui 
lustai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui A. žymontui, 1739 So. 
Ilalsted St., Chicago, III.

L.S.S. Pildomasis Komitetas
Centro Sekr,

Halsted
Organizat

brooke Avė., Chicago, III.
Sekr.-Iždin

A. žymontas, 1739 So. 
St., Chicago, III.

orius J. Šmotelis, 10604 Ed-
P. Miller, 3216 So. Hal-

Chicago, 111.
Kemėža, 25 E. 23rd St., 

111.Chicag*
IAI:
Grebelis, 10225 Perry Avė.

J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wood St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

NAl

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas J. F. Vilis, 1511 N. Wood 
St., Chicago, 111.

Sekretorius M. K. Kasparaitis, 3827 
Archer Avė., Telef. Lafayette 1017, 
Chicago, III.

Kasierius A. Kemeža, 25 E. 23rd 
Chicago, III.

Finansų Sekr. A. Banienė, 853 
Hoyne Avė., Chicago, 111.

St

N.

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos Pildomajam Komitetui
Gerbiamieji Draugai!

Gruodžio 29 d. užbaigė savo 
eilinė 
išda-konferencija. Jos darbo 

vomis mes labai patenkinti, — 
manome, kad ir jus, draugai, bū
tumėte turėję džiaugsmo, jei 
jums butų buvę progos joje da
lyvauti. Mes dabar visai aiš
kiai žinome, kad musų partijos 
darbą dirba nebe saujelė, bet vi
sas pulkas pasišventusių ir są
moningų draugų.

Bet deja, ko daugiau plečiasi 
musų darbas, tuo daugiau mums 
reikia lėšų. Už keturių mėnesių 
turėsime Lietuvoje rinkimus j 
savivaldybes, — mes jau ruo
šiamės kovon; eiliniai dienos 
darbai augte auga — jų visų 
čionai neišskaitysi.

Tuo gi tarpu, žinodami, kad 
bendrieji musų partijos reika
lai arty mus jūsų širdžiai ir ne
bus pamiršti, mes kreipiamės

lu. Trečioji konferencija pave
dė visoms musų partijos orga
nizacijoms dėti visu pastangų, 
kad surinkus tiek nuolatinių 
s k a i t y t o. j ų “ S oci a 1d em ok ratu i ’ ’ 
ir “žiežirbai”, kad tuodu laikra
ščiu visai apsimokėtų ir kad 
Centro Komitetui nė kiek ne
reikėtų pridėti iš savo lėšų pe
riodines spaudos reikalams. Tuo 
nutarimu einant, kiekviena mu
sų organizacija privalės susirin
kti konferencijos jai nustatytą 
nuolatinių prenumeratorių skai
čių. Draugams amerikiečiams, 
atsižiūrint į jų skaičių, paskirta 

300 nuolatiniųlabai nedaug lik 
prenumeratorių.

Draugai, mes 
sujudinus visos I

tikimės, kad 
S. S. kuopos, 
aujienų” ir 

“Keleivio” skiltis, suorganiza
vę prenumeratorių rinkimą per 
atskirus asmenis, draugus ir 
jaunimą, Jums lengvai pasiseks 

prenumeratorių 
bet ir prašokti, 

musų draugams
linti k surinkti, 
Duokite ir sau

Socialistinės periodinės spau
dos reikalai Lietuvoje yra la
bai tipus. Be spaudos nėra ir ne
bus jokio darbo — tą jus su
prantate. Prieš mus dar stovi 
neperiodinės spaudos klausimas, 
savo laiku teks ir mums ir jums 
tuo klausimu susirūpinti.

Musų laikraščius išrašinėkite 
ne tik sau, bet siųskite į Lietu
vos dvarus, kaimus, miestelius. 
Tegul bent tuo Amerikos lietu
vis darbininkas prisidės prie sa
vo giminaičių ir draugų švieti
mo Lietuvoje.

“Socialdemokrato” prenume
rata Lietuvoje metams 12 litų, 
Amerikoje dvigubai, “žiežirbos” 
— Lietuvoje 4 litai, Amerikoje

Pasitikėdami Jumis linkiame 
rų sėkmių.
Su socialistiniais sveikinimais
S. D. Partijos Centro Komi-

toto
pirmininkas S. Kairys, 
sekretorius V. Galinis.

Lietuviu Socialistų Sąjun
gos Pildomajam Komitetui

Lietuvių Socialdemokratų 
Partijos trečioji konferencija, 
įvykusi Kaune 1923 m. gruo
džio 28—29 d. sveikina Ame
rikos lietuvius darbininkus ir 
Lietuvių Socialistų Sąjungą ir 
siunčia Amerikos draugams 
širdingos padėkos žodį už ne
nuilstamą musų partijos rė
mimą jos kovoje už Lietuvos 
darbininkų klasės išsivadavi
mą.

Konferencija tikisi, kad Ame
rikos lietuviai darbininkai at
gaivins savo socialistines or
ganizacijas ir atstatys pakri
kusias jos eiles. Konferencija 
mano, kad Amerikos lietu-1 
via ins darbininkams 
nia ir suprantama 
proletarų sunki kova 
■> ’r ? > buržuazija,

i. .i .r įvairios rųšies dema-
- todėl L. S-D. P. Kon

ferencija kviečia Amerikos lie
tuvius darbininkus stoti bend- 
ron kovon už socialistinės de
mokratijos laimėjimus Lietu-

yra arti- 
Lictitvos 
su savo- 
klerika-

Dabar tai ir bus aišku, 
partijai tenka ne tik ga- 
esamasai, suku’rtasaiv dar
but dar

-I Pastaroji 
konferencija 
džiautuosius 
20 vietos organizacijų prisiun
tė užpildytus anketos (klausi
mų) lapus — tokiuo budi* par
tijos konferencijoje* dalyvavo 
absoliute organizacijų daugu
ma, arba iš viso 78 organiza
cijos. Reiškia tik 12 vietos or
ganizacijų neatsiliepė. Bet ši
tam reiškiniui yra rimtų prie
žasčių — dalys jų nesenai su
sikūrė, kitos gi, einant ir 
čiant Lietuvoj reakcijai 
kiškis) yra apmirusios.

Sulyginus su praeitais 
metais šįmet partijos organi
zacijų skaičius yra padidėjęs 
trigubai ir darbas pasigilinęs 
kelioliką kartų.

Del šių metų konferencijos 
tenka pažymėti dar vienas fak
tas. Lietuvą, įvedus savuosius 
pinigus, pergyvena aštrų pini
gų krizį (stoka), 
uždarbiai 
amerikonui 
gai mažais, 
ordinarninkai 
po 
amerikoniškų 
tokių vietų, 
rodo net dideliu apmokėjimu, 
nes kaikuriose vietose tie patys 
darbininkai gauna ir 2 litu 
mėnesiui.

štai kodėl partijos konferen- 
Icijon virš 20 organizacijų ne
galėjo atsiųsti savo atstovų — 
joms buvo nepakeliamos kelio
nės ir kitos išlaidos.

Pastaruoju metu atgimsta 
profesinis judėjimas. Nemažai 
partijas jėgų padedama tam 
darbui. Darbininkų jaunimas, 
susibūręs savon 
Sąjungon daugely vietų laukia 
partijos pagalbos, 
grynai politinio veikimo ir dar
buotės savivaldybių ‘įstaigose, 
- visa tai reikalauja ir jogų ir

ir plėsti jisai.
tik ką įvykusioji 
turėjo 58 spren- 

balsus. Be to apie

siau- 
(Ro-

1922

Darbininkų 
tiek menki, kad 

išrodys stebuklin- 
Pavyzdžiui, dvarų 

gauna
5 litus mėnesiui, 

centų* 
kur tie 5

pinigais 
t. y. 50 
Yra ir 
litai iš-

žiežirbos

Neminėsiu

legyvi.'ojie musų vienybe 
ulrasai darbas!

C. K. vardu V. Galinis.

ir

Lietuvos Soc-Dem, Par 
tijos konferencija

Apie įvykusią gruodžio 28— 
29 d. 23 metais metinę L. S. 
D. Partijos konferenciją pasi
skaitysite “Socialdemokrate.” 
Aš čionai noriu suteikti tik 
nekuriu davinių, kurie pasiro
dys jums, kad Lietuvos Social
demokratija sparčiai auga ir 
kati dabartinio partijos darbo 
metmenis yra tiek platus, kad 
mi.'nis darosi sunku juos ap-

Opiausi musų partinės ‘die
nos klausimai tai tolimesnis 
partijos ir profesinių sąjungų 
organizavimo plėtimas, narių 
švietimas ir auklėjimas ir dar
bininkiškos spaudos pastaty
mas reikiamoje aukštumoje. 
Musų draugų darbuotėj tan
kiai tenka nutylėti, nes stin
gime išvystytos spaudos ir 
laikraščių. To reikalo ameri
kiečiams neteks aiškinti, nes 
prityrimas jus jau yra pamo
kinęs ką reiškia neturėti savo
sios spaudos, bet pastaroji ne
gali išsivystyti tokiose sąlygo
se, kokių dabar turime Lietu
voje. Apie šituos reikalus teks 
pakalbėti atskirai, nes jie yra 
kur kas platesni ir turi reikš
mės tiems, kurie dabar gyve
na Amerikoje ir dar nėra pa
metę. ryšių su Lietuvos darbi
ninkais. —K. Bielinis.

5/1 1924 m.

Amerikos Liaudis ir 
Socialistų Partija

Socialistų Partija per kelis 
mėnesius turėjo savo keliaujan-

puikus Lietuvos darbininkijos 
tolimesnis kovos rūbas.

Prieš susirenkant konferen
cijai Lietuvos S.-d. partijos 
darbuote buvo aprėpusi 18 Lie
tuvos apskričių, tik Ežerėlių 
ir 'frakų apskrityse partijai 
dar teks padaryti atatinkamų
žygių, kad ir tenai įkėlus sava-[tį organizatorių d. August Clae- 
sias organizacijas. Viso labo ssens. Jis sakė prakalbas visuo- 
užregistruota 1(18 brganizadi- se kampuose Jungtinių Valsti- 
jos( kuopos), įskaitant ir ap- jų; turėjo progos prisižiūrėti į 
skričių komitetus. Apskritimis | Amerikos liaudį ir dabar jis ra
jos šitaip susiskirsto: Kauno — 
5; Vilkaviškio — 7; Šakių —7; 
Mariampolės — 12; Alytaus— 
4; Biržų Pasvalio—7; Ukmer
gės — 3; Šiaulių — 22; Rasei
nių 9; Mažeikių — 7; Telšių— 
1; Panevėžio — 
5; Kėdainių — 4 
2; Rokiškio 
Utenos — L 
3600.

Kadapgj dalys organizacijų 
yra apskričių teisėmis, tai vie
tose 
(kuopų), 
ima ištisus valsčius.
je skaitoma virš 200 valsčių —Ina naujų narių — netik nebe- 
tokiuo budu, kad L. S.-d. P. gauna naujų, bet ir senieji na-

šo savo įspūdžius: 
Dabartiniu laiku visoje šaly

je viešpatauja didelė apatija A- 
merikos darbininkuose. Susekti 
tikrą priežastį kodėl taip yra,— 
nelengvas dalykas. Yra paduo- 

5; Kretingos Į dama visokių priežasčių ir tos 
; Tauragės — priežastys yra įvairios atskirų 

3; Seinų — 2; valstijų ir miestų. Jeigu sudėti 
Narių skaitome | į daiktą visas priežastis, tai gali

mą pasakyti, kad darbininkai 
serga apatijos liga. Ir tas yra 
netik su Socialistų Partija, bet 

veikia 90 organizacijų I ir visomis unijomis, — ar jos 
kurių dauguma ap- butų konservatyvės arba radika-

LietuVo- lės. Visos unijos dabar nebegau-

Tyliai, ramiai užmigs jausmai, 
Sapnų vylingų užliuliuoti. 
Ir dainos posmai, tau aukoti, 
Nutils manyje amžinai. 
Tik tuomet siela gal atbus, 
Kai tylios žvaigždės vakarinės, 
Užmigus šemei, paskutinės 
Primins mali tolimus laikus: 
Primins jos ūžesį bangų* 
-Primins beribės juros plotą, 
Primins, kas buvo tik svajota 
Ir nepasiekta tuo laiku.
O kuoimeit bokšte gaus varpai 
Ir siųs ramybes godžią tylą, 
Kurios aidai, dausos iškilę, 
Beribėj skęs, banguos liūdnai — 
Tai tuomet vėjo atdusys 
Ir lapai krintanti auksiniai 
Nupins man dainą paskutinę 
Ir niaukią tylą išblaškys.

N. Bičiunienė (“Gairės”)

Socialdemokratų skaičius 
įvairiuose parlamentuose

riai atšąla ir pasitraukia nuo 
aktyvaus darbo. Pasaulio Pra
monės Unijos (I. W. W.) sky
riai daugelyje vietų gyvuoja tik 
vargu. Komunistai visai pasi
traukė nuo scenos, vien tik di
desniuose miestuose pasiliko 
dar jų “barikados”. Farmerių 
Darbininkų partija beveik visai 
išnyko. Non Partisan Lyga taip
gi. Komitetas iš 48 nebeturi nei 
48 narių visoje savo organiza
cijoje. Net ir tokia patriotinė 
organizacija kaip American Le- 
gion visai smunka ir jos veiki
mas visai nebeturi reikšmės. 
Vienatinė ir biauriausia organi
zacija visoje šalyje, kuri daro 
legalo daug žalos, — tai Ku 
Klux Klanas! Ta organizacija 
dabar bujoja ir sėja neapykan
tą prieš žydus, katalikus darbi
ninkus. Ji daro daug žalos.

Visoje šalyje progresyviškų 
minčių išreiškimas visai silpnas. 
Ar tai yra netilimas prieš didelę 
audrą — negalima dabar pasa
kyti. žodžiu sakant — darbi
ninkų protas dabar yra atosto
gose. Kaip ilgai taip bus, nieks 
negali pasakyti.

Į parengtus socialistų masi
nius susirinkimus darbininkai 
labai skaitlingai lankosi, bet 
prikalbinti, kad prisidėtų prie 
partijos labai sunkus dalykas. 
Darbininkai dabar nenori sto
ti į jokią organizaciją ir visos 
darbininku organizacijos — 
radikalės ir atžagarei viškos — 
snaudžia. Gyviausia organiza
cija — tai Socialistų Partija. 
Kur kalba d. Debsas, ten vi
suomet tūkstantines minios 
žmonių klausosi jo prakalbos, 
bet į partiją mažai rašosi. Jei 
jau po d. Dėbso prakalbos 
žai rašosi į partiją, tai po 
musų partijos kalbėjo 
mažiau rašosi.

Galima pasakyti, kad musų 
organizacijos kuopos, kur jos 
gyvuoja, dabar yra daug dides
nio draugiškumo. Savo darbu 
jie labiau yra užganėdinti ir 
yra stiprus kaip uola savo įsi
tikinimuose. Tas gal skamba 
neįtikinančiai, bet tikrenybė
je taip yra. Tikrai galima pa
sakyti, kad vienaiin|ė organi
zacija šioje šalyje dabartiniu 
laiku — tai .Socialistų Partija, 
kuri augštai iškėlusi neša sa
vo raudoną vėliavą ir yra veik
liausia darbininkų orgalnizaci- 
ja šalyje.

Nė vienas tikras ir geras so
cialistas nieikuom^dt neapleis 
savo kovos lauko politiniame 
veikime. Juo daugiau darosi 
kliūčių socialistų veikime, tuo 
jie darosi smarkesni ir suran
da būdų savo laimėjimams ir 
pergali savo priešus. Nežiūrint 
kaip tamsi naktis būna, bet 
mes žinomo, kad išauš diena 
ir patekės saulė. Ir nei vienas 
tikras tyrinėtojas istorijos, 
ekonomijos ir sociologijos ne- 
užgina fakto, kad socializmas 
yra negalimas. Priešingai, tie 
tikrieji tyrinėtojai patvirtina, 
kad socializmas galimas ‘ir 
kad jis įvyks. Kolektyviškus 
valdymas industrijų ir kitų 
gamtinių turtų; yra vięnatųję 
išeitis iš to pasaulinio choaso. 
Kiekvienas žingsnis nužengtas 
pasaulinėj civilizacijoj, yra ke
lias į socializmą. Ir mes turi
me žengti vis toliau ir toliau 
tuo keliu — keliu į socializmą.

Tokia turės būti ateitis socia
lūs evoliucijos. Kad pasiekus to 
didelio laimėjimo, mes turime 
sujungti darbui visas darbi
ninkų jėgas — politiniame ir 
industriniame lauke. Mes pri
valome veikti, veikti, veikti!

Lietuvos Soc. Dem. Jau
nimo “Žiežirbos” Sąjun
gos pirmasai suvažia

vimas

Socializmo plėtotė po karo 
yra padariusi didelę pirmynei- 
gą. Dabar jau sunku rasti Eu
ropoje parlamentą, ku!T nebū
tų socialistų atstovybes. Hięk- 
mann’o “Geografijos Statisti
kos Atlasas” paduoda tuo 
žvilgsniu sekamų žinių: Belgi
jos Atstovų iRutmuose yra iš 
186 visų atstovų 68 socialde
mokratai (kas su!d<aro 36 nuo
šimčius) ; Danijos Antrojoj Ka
meroj iš 140 — 48 socialdemo
kratai (37%); Vokietijos Rei
chstage iš 459 — 173 socialde
mokratai (37%), komunistų 15 
(3%); Estijos Seime iš 100 — 
20 socialdemokratų (20%) ir 
10 komunistų; Suomių Seime 
iš 200 — 53 socialdemokratai 
(26%); Prancūzijos Atstovų 
Kameroj iš 587 — 50 socialde
mokratų (8%) ir 13 komunis
tų (2%); Anglijos Žemutiniuo
se Bumuose iš 615 — 190 Dar
bo Partijos atstovų (30%), iš 
jų dalis socialdemokratų; Ita
lijos Atstovų Kameroj iš 531 
— 41 socialdemokratas (7%), 
be to 123 vadinamieji socialis
tai ir 14 komunistų; Jufgosla- 
vijos Atstovų Rūmuose iš 314

tijos naudai. Svečių buvo aps
čiai. Visi buvo užganėdinti, iš
skyrus kelis šaulius, kurie py
ko, kam “bedievių” vakarėly 
prisirinko tiek daug publikos, 
o pas juos mažai buvę. Pelne 
vakaras įdavė virš 300 litų.

—šilas.

Plunge (Telšių aps.)— Plun
gės socialdemokratų kutopa Ka
lėdų antrą dieną surengė vaka
rą, kuris gerai pasisekė. Vai
dinta drama “Žmones” ir ko
medija “žilė galvon, velnias 
uodegon.” Jausmingai padek
lamuota keletas eilių. Publika 
vaidinant laikėsi neužtektinai 
tvarkingai. Ypač nekantravo 
mergaites laukdamos šokių.

—Stirna.

LSS. VIII Rajono turto 
apyskaita už 1923 < 

motus
Už 1923 METUS.

Įplaukos nuo Balandžio 11 
iki Gruodžio 31.

ma
lt i to 
dar

Pasibaigus L. S. D. Partijos 
konferencijai gruodžio 30 d. 
įvyko “žiežirbain'inkų” pirmar 
sai suvažiavimas.

Lietuvos soc. dem. jaunimo 
organizavimąsi į atskirą sąjun
gą prasidėjo rudeniop 1922 me
tais. Pradžią šitam (darbui da
vė patsai darbininkų jaunimas, 
nepasitenkindamas tomis or
ganizacijomis, kurios jau bu
vo peršamos iš pusės klerika
lų, pažangininkų, liaudininkų 
ir įvairių individualistų. Tais 
pačiais metais Šiauliuose įvy
ko soc. dem. jaunimo kutopų 
atstovų pasitarimas. Pasitari
me dalyvavo Šiauliečiai, Ma
žeikiečiai ir Pasvaliečiai. Pasi
tarimas apsvarstė ir priėmė 
laikinąjį soc. dem. jaunimo 
programą ir padėjo pamatus 
tolimesniam darbui. Šitą atli
kus teks dar pagalvoti apie Są
jungos jstatutąj (konstituciją). | 
šitąjį darbą atliko Kauno jaib 
ninias drauge su partijos vado
vaujančiomis įstaigomis. Iki 
praeitų metų rudens jaunimo 
sąjungos laikraštėlis “žiežirba” 
ėjo priedu prie “Socialdemok
rato.” Susikūrusiai Sąjungai 
teko daug padėti darbo lėšų 
suradimui, kad pradėjus leisti 
savąjį laikraštį, visai nepri
klausomai. Ir šitoji žiežirbinin- 
kų pastanga nenuėjo niekais— 
dabar laikraštėlis eina atskiro
mis knygutėmis ir kas mėnuo 
lanko savo skaitytojus. I

Gegužės 25 M. 1923 m. Žie- 
žirbininkai dalyvavo Socialis
tiniame Jaunimo Internacio
nalo Kongrese ir tapo jo na
riu. Tai šitaip atrodo darbuotė 
musų soc. dem. jaunimo Są
jungos pirmaisiais jos gyvavi
mo metais. i

Gruodžio 30 d. pirmoji “žie
žirbos” Sąjungos konferencija 
suvedė visuts savo darbus ir 
tvirtai stojo ant kojų. Konfe
rencijoje dalyvavo 16 sąjungos 
skyrių atstovai, skaičiuje 23 
sprendžiamųjų balsų. Iš jos 
darbų minėtini: galutinas soc. 
dem. jaunimo “žiežirbos” Są
jungos veikimo programo pri
ėmimas, statuto pakeitimas, 
galutinas išsprendimas organi
zacijos ir kitų klausimų. Išrink
ta naujas Sąjungos C. Komite
tas iš drg. Galinio, Budrio, 
Januškos, Bagdono, Frenzelio, Į 
Ramanau'sko ir Ruslano. K. B.

Seime iš KM) — 37 socialde
mokratai (37%); Vengrijos 
Atstovų Rūmuose iš 245 — 25 
socialdemokratai (10%); Olan
dijos Antrojoj Kameroj iš 1(M) 

20 socialdemokratų (20%); 
Norvegijos Reichstange iš 150
— 8 socialdemokratai (5%); 
Austrijos Tautos Susirinkime 
iš 165 — 67 socialdemokratai 
(40%); ‘Lenkijos Seime iš 450
— 41 socialistas (9%) ir 2 ko
munistu; Švedijos Antrojo. 
Kameroj iš 230 — 93 socialde
mokratai (40%), be to 6 socia
listai ir 7 komunistai; Šveica-

Nuo d. A. Grebelio .... $12.31 
Nuo Soc. presos pikniko 20.90 
Už presos pikn. tikietus 
Nuo prakalbų Chic. ir 

apyl............. r...... ...............
Už Rajono šėpą ...........
Nuo prop. mokyki, (per 

P. Milerį) ........................
Soc. Apšvietos Kliubo 

(per J. Vilį) ..................
Nuo Rajono vakaro ....
Nuo Rajono išvažiavi

mo ......................................
L. S. S. 81 kp................
L. S. S. 22 kp................

15.16

69.20
10.00

20.00

39.05
77.25

21.60
3.08
1.60

13 socialdemokratai (21%) ir 
2 komunistu1; Čekoslovakijos 
Atstovų Bumuose iš 285 — 29 
vokiečių socialdemokratai (10 
%), 4 vengrų socialdemokra
tai, 49 čckoslovakų socialistą

Amerikos Atstovybes Bumuose 
iš 435 yra tiktai vienas socia
listas ir antras darbininkų at
stovas. Apie kitus parlamentus 
žinių trūksta.

Kaip matyt iš aukščiau pa
duotų žinių, stipriausias pozi
cijas socialdemokratai įtujri 
Austrijoj (40%), Švedijoj

vijoj (37%), Belgijoj (36%),

Kas Idel Lietuvos, atlase pa
duotos žinios apie 1 
Seime, kaip žinoma, 
8 socialdemokratai, 
ro 10 nuošimčių.

Seimą. 11 
iš 78 yra 

kas suda

Iš Lietuvos Socialdemo 
kratų Partijos gyvenimo

Viso įplaukė $290.15
Išlaidos.

L. S. S. 8-to Rajono 
konstitucijų atspausdini
mas (Naujienoms) ....... $16.00

Viso turto ižde lieka $274.15 
Iždininkas A. Kemėža.

Aukos Lietuvos Univer 
siteto Moksleiviams- 

Socialistams.
Aukojo šie asmenys: A. Žy-« 

montas — $5, M. Jurgclionie- 
nė — $3; po $1: V. Mišeika, K.

lis; po 50c: A. Rypkevicz, P. 
Galskis, C. II. Berrigan, C. M. 
Coterba, J. Mockus, J. Kirka. 
Viso $15. Pinigai pasiųsti Sta
siui Kuzminskui. ,moksleivių 
pirmininkui, 140 Hitų, Naujienų 
draftitf No. 5490.

A. žymontas.

JUOKAI
Pieno mastas.

LIETUVON— 
užrašykite gavo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausi* 
mėgsta.

Gudeliai (Mariampolės aps.) 
SofĮaJdemokratų organlizaci j a 
antrą Kalėdų dieną suruošė 
šeimyninį vakarą. Minėtos or
ganizacijos artistai mėgėjai 
pastatė 1 veiksmo komediją 
“Tiktai niekam nesakyk.” Be 
to buvo pasakyta eilių — Jo
varo “Draugams” ir kitos. Vai
dinimas išėjo Ineiblogai, nors 
artistai neprityrę. Eiles dekla
mavo p-le A. D. Tvarka vaka
re buvo pavyzdinga — kiekvie
nas narys ir atsilankiusioji sve 
čiai Idabojo tvarkos ir laikėsi 
mandagiai.

Šioji "Gudelių organizacija 
buvo gana silpna, bet laikui 
bėgant ir plečiantis organizaci
jai ji įgija vis tvirtesnio pa 
grindo. Nors skaičius 
tuo tarpu neperdidelis, 
energijos ne stoka.

Tarno pat vakarėly
rinkliava švietimo reikalams: 
visi noromis aukavo ir matyti 
nemaža surinkta.;

čisavos Gegutė.

na rili 
be!

buvę

Žmogus, įėjęs į pieno par
davyklą, paklausė:

“Kaip jus parduodate pic-

“Mastais”, atsakė pienius.
“A, tai gerai; prašau, atrėž- 

ki te man vieną mastą.”
Pienius pavilge pirštą pie

ne, perbraukė išilgai stalą, ir 
tarė:

“Štai, tamsta, turi jį.”
“Labai gerai”, atsakė žmo

gus, “suvyniok man jį į popic- 
rą, kad galėčiau neštis 
mon.”

36 kiaulės.

na

dėlAdvokatas turėjo bylą 
kiaulių. Teisme buvo dvylika 
prisaikintųj'ų sprendėjų. Kad 
tie sprendėjai gerai įsidėmėtų 
kiaulių skaičių, advokatas taip

Kybartai (Vilkaviškio apsk.) 
Vietinė s.-d. kuopa antrą Ka
lėdų dieną suruošė vakarą Par- sprendėjų.

“Gerbtini ponai sprendėjai! 
Toje kaiminėje buvo trisde
šimt šešios kiaulės; viso tris
dešimts šešios. < Aš noriu, kad 
jus tą skaičių atsimiritumėt: 
trisdešimts šešios 
vadinas, lygiai 
daugiau jūsų čia

kiaulės, — 
tris kartus 

sėdinčiųjų
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CHICAGOS
ŽINIOS
Smulkios Žinios

Sumušė žmonų “pagal rusų įsta
tymus,” turėjo užsimokėti $20

tatymais, tai aš tave pamokysiu
einant rusiškais įstatymais,
rė S. Kostiuk (917 Saugam on
St.) savo žmonai Marei,
areštavo jį už nedavimą uzlaiky-

Tai taręs ps jai
niškai užmušė akį.

Teisėjas J. Kurkė, pasirem-
damas Amerikos įstatymais, lie-
pė Kostui kui pakloti $20
užmiršti rusiškus įstatymus.

Rusu operos artistų koncertas.
Vasario 1 d., 8:30 vai.

Douglas Park Auditorijoj (Ked-
zie ir Ogden) įvyks vienuoliktas
iš eilės Rusų operos artistų kon-

i vykusiuose
koncertuose nemažai ir lietuvių
dalyvavo.

Koncertai yra rengiami po J.
Pfeferio vadovyste. Kainos vi-
siems prieinamos. Muzikos my
lėtojai yra kviečiami tuos kon

Iktug žmonių lanko Field

Muzėjo valdyba skelbia,
praeitais metais muzėjų atlankė 
294 grupės vaikų ir suaugusių. 
Grupėms paprastai duodama 
vadas, kuris parodo įdomesnius 
dalykus ir suteikia reikiamų pa
aiškinimų.

Ar šį vakarų grekas paguldys K. 
Požėlų?

šis klausimas pas daugelį yra 
mintyje. Ir daugelis tuom žin- 
geidauja, nes jau Wm. Demetrai 
grekas visus įgazdino, tai dabar 
jau visi ir abejoja, kų Požėla pa
darys su greku George Peteras?

šį vakarų ristynės įvyks p. 
Meldažio svetainėje.

Anglų 
kalba, kad, girdi atvažiavę risti- 
kai iš Europos negali reikalauti 
nuo Amerikos ristikų, kad pas
tarieji ristųsi greko-romanų sti
liumi. Sako, kad Amerikos pub
lika nemyli to stiliaus.

Jeigu amerikonai nenori ris
tis arba nemoka ristis greko- 
romanų stiliumi, tai jie negal 
vadintis “pasaulio čempionais”, 
bet tik “Amerikos čempionais”.

Ed. “Strangler” Lewis irgi nė
ra pasaulio čempionas, o tik A- 
merikos. Tuo labiau kad Ameri
kos ristynių stilius Europoj nė
ra priimtas.

Liotoviii Rateliuose
Cicero

Artisto p. Justo Kudirkos 
koncertas puikiai pavyko.

Sausio 20 d., prie pilnutėlės 
Liuosybės svetainės, Justas Ku
dirka Lietuvos Operos artistas, 
davė puikų koncertą. Aš neesu 
kritikas nei rašytojas, bet nesu
laukdamas nei Murmuliejaus in
spektoriaus, smulkaus aprašy
mo, nei Karštuolio su Šaltučiu 
bei dar kitokio plauko kritiko. 
Matyt, šiame koncerte buvo vie
niems perkaršta, o kitiems per
šalta. Aš negaliu praleisti taip 
svarbaus nuotikio ir nepabrS-
žęs nors savųjų įspūdžių.

J didžiojo Lietuvos dainininko kus: kaip musų gerbiamas K
koncertą Požėla lamdo visokius profeso

atsilankęs buvau nustebintas.
kuomet išgirdau jojo galinga,

rius Amerikonus ir guldo juos.

žavėj antį • tenorą. Artistas
Kai kada parašoma ir apie “dra-

Kudirka savo programa turėjo
piežną dzūkų” J. Bansevičių ir

sudėjęs geriausias lietuvių kom
kitus. Tai žmonės sako, jog be

pozicijas ir žymiausias iš operų
arijas kt.

Manon ”, Eugene

Nauj ienų negalima apseiti.

Mignon,
Onegin

Pagliacci” ir
taipjau musų kompozitorių Po
ciaus, Gruodžio, Kačanausko,
Šimkaus, Talat-Kelpšos
keletą kitų. 1-as Kudirka pro-
grame turėjo 16 numeriu
dar iššaukus padainavo 6 visai
naujas damas, kas liudijo, kad
publika p. Kudirkos dainavimą
taip pamėgo, kad nepaleido jo

Istikrųjų p. Kudirka
neišdildomų įspūdį.

paliko

mas švelnus, tyras visus užžavė-
Klausais ir stebiesi, kad lie-

tuvis gali taip gražiai dainuoti.
bus papuošalu ir

garbe lietuvių tautai.
lobaus su širdgėla tunu pa

stebėti, kad is sarmatos turėtu
nulenkti galvas šaltuoliai, karš
tuoliai ir visi ignorantai, kurie
taip garsiai moka rėkaut, matos
po šio koncerto užsaldė

Gerbiamieji! ne tokiais

j lems

liais vystė savo talentus kitos
lauksiu

iš Lietuviu Amerikos
Kliubo veikimo

Atsidarė pilietybės mokykla. —
žmonės sako apie “Nau

jienas. — Kliubo prakalbos 
įvyks vasario 4 d.

Sausio 24 d., K. Strumilos 
svetainėj įvyko pilietybės mo-, 
kyklos pirmas susirinkimas. Bu
vo duodama reikalingi pamoki
nimai kaip įsigyti pilietiškus po
pierius. Mokyklon atsilankė di
delis būrys kliubo nariu ir šiaip 
pašalinių iš Roselando ir Ken- 
singtono apylinkių. Nors jie 
dar kliubui nepriklauso, bet jau 
pasižadėjo likti nariais. Kiti net 
iškalno užmokėjo metinį mokes
nį.

Aš paklausiau jų, iš kur jus 
sužinojote, jogei šį vakarų yra 
čion mokykla. Jie atsakė, jog 
matę “Naujienose” korespon
dencija iš Roselando, kur buvo 
pranešta apie kliuba.

Aš klausiu, ar jums patinka 
“Naujienos.” O žmogau, kur tau 
nepatiks, tik visa bėda, jog kaip 
kada negalima jų g'auti. Jei tik 
biskį pavėluoji kokį vakarą, tai 
“Naujienų” ir nėra. Tada tik 
ruguoja ant “Naujienų” agen
to, kad jis mažai “N-nų” parve
žus į šių apylinkę.

Ir taip iš žmonių pasikalbėji
mų matyti, kad jie labai įdo
mauja “Naujienomis.”

Visi kalba, kad be “Naujie
nų” sunku butų apseiti. “Nau
jienose” paduodama žinių iš vi
so pasaulio darbininkų judėji
mo; yra plačiai rašoma iš uni
jų veikimo ir apie visokias or
ganizacijas ir Politiškus Kliu- 
bus. žodžiu sakant, “Naujieno
se” yra aprašoma visas darbi
ninkų judėjimas. Be to dar, yra 
visada įdėtos žinios apie risti-

Severas Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata

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

Severą’
Cough Balsam

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai
kykite po ranka ypatingai žiemą.

Kaina 25 ir 50c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

Sąvaros Kalendorius 1924

metams yra priduotas visur aptie- 
koriams dovanai, arba raSyk tiesioj 
pas mus.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Šioj apylinkėj nėra nė vienos
stubos, kurioje nebūtų “Nau
jienų”, nežiūrint į tai, kokių pa-
zvalgų žmonės nebūtų. Kaip gir
dėti, tai visi vietos žmonės ei
na su “Naujienomis.

Grįžtant prie Lietuviu Ame
rikos Piliečių Kliubo veikimo ir
padėties, reikia pasakyti, kad
gyvuoja gerai ir netolimoje at
eityje gal būt kad bus didžiau
sias kliubas visoje Chicagoje.
Iš visko matyti, kad nariai yra
pasiryžę energingai veikti, o pa-

MOTERIS KENTĖJO
PER VISA META

Vartojo Lydia E. Pinkliam s
Vegetable Compound —

gavo geras vasekmes.

Newcastle, Pa. — Aš visai buvau
nuvargusi ir kiekvienas manė, kad

man reikės mirti.
Aš kentėjau per
visą
skausmų dešinia-
me šone, taip, kad
aš vos galėjau pa
stovėti
kojų.
ėjau, tai jaučiau, 
kad rodosi'kas ant

negalėjau
puola.

Lydia K. l’inkham’s
ti i pasakė man

Vegetable
Compound, todėl aš pabandžiau, 
kurios moterys mano, kad nuo bute-
lio galima pasveikti, bet aš tuo ne-
užsiganėdinau. Ąš suvartojau dau
giau ir man pasidarė geriau ir aš da
bar galiu dirbti savo namų darbą. 
Buvo laikai, kuomet aš nesijaučiau 
gerai, tai mano vyras sakydavo: “Eik 
pas daktarą”. Bet dabar jis man sa
ko, kad aš nusipirkčiau buteli Lydia 
E. l’inkham’s Vegetable, ir jos visuo
met man pagelbsti. Aptiekoriai sa
kydavo man, kad jie turi ką nors ge
resnio, bet jie dar ir iki šiol nepasa
kė ką, todėl aš nevartoju kitų. Aš 
vartoju Vegetable Compound per pen
kis metus. Bile moteris gali ateiti 
arba parašyti man; aš maloniai pa
sakysiu kaip jos pagelbėjo man”. — 
Mrs. Mabel List Sherbahn, 515 
Nevvell Avė., Newcastle, Pa. Parda 
vimui visose aptiekose.

TURĖJO DIDELI PERSIŠALDYMĄ
W. L. Hayes, Jacksonville, Fla., ra

šo: "Aš kentėjau nuo didelio persi
šaldymo. A šnegalėjau balsiai kal
bėti, tik šnibždėjau. Po išbandymo 
sampelio FOLLEY’S HONEY AND 
COMPOUND aš pajutau didelį pa
lengvinimą. Didelio butelio jau pusę 
nugėjau ir aš visai pasveikau”. FO- 
LEY’S HONEY AND TAR COM
POUND yra viena geriausių nuo ko
sulio gyduolė pasaulyje; neturi savy
je opiates ir geriausia gyduolė nuo 
kosulio, persišaldymo ir užkimimo. 
Neimkite panašiai padarytų. Par
duodama visur.

FOLEY & CO., 
2835 Sheffield Avė., Chicago, III.

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATI- 
JOS būdu — be vaistų, be 

operacijų
4617 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi dideli smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiraiinfiji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
masini Ii su lietuviikomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra 
lyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str 

Chicago, Hl.

NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, Saus. 31, ’24

1914 1924

M-

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

KONCERTAS irBALIUS
Koks žingeidus ir turtingas bus šio kon 
certo programas — apie tai bus pranešta 
savu laiku šiame paskelbime ir kitose 
Naujienų skiltyse

Visa lietuviškoji Chicaga ir visos lietuvis 
kos Amerikos mieli svečiai, musų draugai, 
veikėjai, rėmėjai, korespondentai, reporte 
riai, rašytojai, platintojai, skaitytojai, kri 
tikai, garbintojai, mokytojai ir mokiniai, 
labdariai ir šelpiamieji, biedni ir bagoti, 
darbininkai ir biznieriai, apsivedę ir neve 
dę, visi o visi naujieniečiai yra širdingai lau 
kiami į bendrą visų linksmybę Naujienų 
Dešimtmetinių Sukaktuvių Koncerte ir
Baliuje

ASHLAND AUDITORIUM
Kampas Van Buren ir Ashland

Kovo 9 d. 1924 m
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Lietuvių Rateliuose.
(Seka nuo 6-to pusi.) 

šaliečiai, kurie tik su kliubu su
sipažįsta, pasižada jį remti.

Vasario 4 d. kliubas rengia 
prakalbas K. Strumilos svetai
nėj. Kalbėtojas bus visiems ge
rai žinomas advokatas J. Bag- 
dži tinas.

Gerbiamieji Roselando, Ken- 
singtono ir Burnsidės lietuviai 
malonėkit pasinaudoti šia pro
ga, nes P- J. I- Bagdžiunas yra 
geras kalbėtojas ir jisai plačiai 
išaiškins politikos svarbą, kas ji 
yra ir kokią naudą ji atneša 
darbininkams.

Malonėkit tat skaitlingai at
silankyti į prakalbas ir išgirsti 
advokatą J. I. Bagdžiuną.

Įžanga veltui. Nebus jokių 
kolektų.

— Roselandietis.

L, S, J. Lygos 1 kp. lavi
nimus susirinkimas

Drg. A. Vasiliausko paskaita: 
“Vaikščiojimas dėl sveikatos.” 
— Lygiečių šeima dauginasi. 
— Lygiečiai sako Dr. Coue 
žodžiais: “Day by day in 
every way L. S. J. L. is get- 
ting better and better.” ,

Lietuvos Atgimties vyrų ir mo
terų Draugijos buvo balius, iš 
kurio policija išsigabeno veži
mą žmonių ir uždarė balių.

Praeito penktadienio lygiečių 
lavinimos vakaras buvo turtin
gas visais atžvilgiais. Oro ne
patogumų lygiečiai visai nepai
so ir yra nusistatę lavintis ar 
tai butų šalta ar karšta, lietus 
ar giedra. Jie gerai supranta, 
kad išsilavinęs ir apsišvietęs 
žmogus yra geresnis ir naudin
gesnis žmogus netik pats sau, 
bet sykiu ir visai draugijai. Jie 
taipjau žino, kad mokslas yra 
toks turtas, kurio niekas nega
li iš žmogaus nei atimti nei pa
vogti, arba kokiu nors kitokiu 
budu sunaikinti. Ir kad su ap
šviestu ir išsilavinusiu žmo
gumi kiekvienas visur ir visa
dos visai kitaip skaitosi.

Ačiū šitokiam teisingam su
pratimui, sausio 25 d., 8 valan
dą vak., Raymond Chapel sve
tainėj, 815 West 31st g-ve, bu
vo tikrai skaitlingas ir gyvas la
vinimos susirinkimas.

Susirinkime vienas Lygos na
rys drg. A. Vasiliauskas skaitė 
paskaitą tema: “Vaikščiojimas 
dėl sveikatos”. Tai buvo gana 
įdomi ir pamokinanti paskaita. 
Prelegentui priklauso garbė už 
gerą prisirengimą. Būdamas di
delis mėgėjas vaikščiojimo jis! 
gana puikiai ir teisingais fak
tais mokėjo nurodyti jo (vaikš
čiojimo) naudą sveikatai.

Pabaigus prelegentui paskai
tą, lygietės pranešė, kad jau ka
va yra “ready.” Gerdami kavą, 
kaip lygiečiai, taip ir svečiai ta
rė žodį kitą apie vaikščiojimą. 
Visi buvo patenkinti paskaita ir 
užtikrinti apie vaikščiojimo ne
abejotiną naudingumą sveika
tai.

Į lavinimos susirinkimus at
silanko vis daugiaus ir daugiaus 
naujo jaunimo. Jie visi labai 
patenkinti Lygos lavinimos su
sirinkimais ir išreiškia norą 
tapti lygos nariais. Be abejo
nės, ateinančiame mėnesiniame 
Lygos susirinkime, kuris įvyks 
vasario 1 d., 8 vai. vak., Ray
mond Chapel svetainėje, ne vie
nas iš jų taps skaitlingas Ly
giečių šeimos nariu.

— P. F. Mauras.

Sekmadienį buvo parapijos 
balius, nors buvo garsinta, kad 
nebus įleidžiami tie, kurie ne
moką lietuviškai, bet buvo jų 
užtektinai. Komitetas sakosi jų 
neleidęs. Laike baliaus kilo peš
tynės. Pašaukta policija, kuri iš 
vaikė balių ir uždarė svetainę.

*• ♦

Tarp parapijos “trusčiu” ir 
kun. P. P. Zalinkevičiaus eina 
dideli nesutikimai. Atrodo, kad 
jų ryšiai yra labai įtempti ir 
labai greitu laiku gali trukti.

Kun. P. P. Zalinkevičius mano 
pirkti savo bažnyčią, sako, kad 
daug lietuvių reikalauja katali
kiškų patarnavimų.

*
Skolininkai kuone šturmu 

puola, kad kaip nors ir kokiu 
nors budu atgavus savo skolas. 
Apyvarta labai šiais metais su
mažėjo.

Parapiją ir jos turtą kiek ga
lėdamas saugoj a-gelbsti advo
katas Kaz. Gugis.

♦ ♦
*

“Trusties” daugiau tarpe sa
vęs pešasi, negu darbą dirba. O 
dėl tų peštynių daug žalos vi- 
viems, — visai parapijai nuken
tėti tenka.

♦ ♦
♦

Pastaruoju laiku į parapijos ba
lius ateidavo tiesiog susitaisę 
“gengės” — govėdos “amerikos 
civilizuotos šalies” — jaunimo 
ir daug žalos darydavo kaip na
mui, taip ir svečiams. Sakoma, 
kad čia, tarsi, kieno nors viskas 
sumokyta, kad net ir policija ir 
ta su vaikėzais. —Juozas

Patys save muša, o ki
tus kolioja kad jiems 

skauda
Tūlas Unijistas per savo mąk- 

liorišką “Vilnį” pyksta ant 
Kriaučiaus, kam jis aprašo' 
“Naujienose”, kaip komunistai 
stato save ant juoko, manyda
mi savo kailį, kaip tai Chicagos 
Kriaučių Unijose. Kriaučius esą 
šmeižiąs komunistus. Bet pažiū
rėsime, ar ne patys tik komuni
stai save šmeižia ir ant juoko 
stato. Ve kaip skamba to Uniji- 
sto verksmas: “Tūlas desperaci- 
jon įpuolęs menševikėlis mela
gingai aprašo savo organe kriau
čių lietuvių lokalo susirinkimą.”

Pirmiausia turiu pasakyti 
Unijistui, kad nesu menševikė
lis, bet didelis bolševikas komu
nistas, tik nenoriu savo kailio 
mainyti, kaip daro komunistiški 
maklioriai. Toliau aš visai nera
šiau apie lokalo susirinkimą, ale 
rašiau apie nominacijas Unijos 
viršininkų per pastaruosius tre
jus metus. Taigi Unijistas pats 
meluoja per akis. Unijistas sa
ko: “Visiems kriaučiams žino
ma, kaip ėjo kriaučių Streikas 
prieš Shane kompaniją. Visiems 
žinoma, kad komunistai geriau
sia laikėsi.”

Kriaučius apie streiką visai 
nerašė. Kriaučius rašė apie ko
munistų darbuotės pasekmes ir 
Shane kompanijos skebus su ko
munistišku boseliu. Unijistas 
pats pasisako, kad pas Shane

juos kiti

dirbo ir daugiau komunistiškų 
tavorščių, o ne vienas tik boselis 
Kada juos gal su vargu prispyrė 
streikuoti, tai tada jie laikėsi 
ne dėlto, kad norėjo Unijos, bet 
jie buvo priversti laikytis. Koks- 
gi galas komunistus nešė dirbti 
į Shane skebinę šapą, kuomet 

i tuo laiku galima buvo lengvai 
gaut darbo unijinėse dirbtuvėse. 
Jie sau sulindę į skebinę šapą ko 
munizmą perėjo, kol
su lazdomis išbadė. Todėl man 
nebereikia daugiau aiškint, nes 
Unijistas pats prisipažino ir aš 
tuo labai patenkintas.

Man gaila, kad Unijistas dar 
tebeserga tąja liga, kuria aš jau 
persirgau. Aš jam patariu kuo- 
greičiausia gydytis ir suteikiu 
veltui receptą: skaityk “Naujie
nas” ir “Keleivį”, o užtikrinu, 
kad pagysi ir tada pamatysi tų 
komunistiškų makliorių darbus 
ir nereiks tamstai būt melagiu.

— Kriaučius.

Cicero
Justo Kudirkos koncertas sausio 

20 d. Liet. Liuosybės svet.

Nors ir vėlokai, vienok prisi
laikiau senos patarlės: “Geriau 
vėliaus, negu niekad”. Nesijaus
damas dainos bei muzikos žino
vas nedrįsau apie buvusį Justo 
Kudirkos koncertą rašyti, nes iš 
taip skaitlingos publikos ma
niau, kad atsiras geresnis, kuris 
tinkamai aprašys visa tai, ką 
gerb. dainininkas mums aukavo 
laike tos iškilmingos šventės. 
Tai buvo tikra sielos šventė, tai 
savęs užmiršimo valanda, kuri 
kiekvieną atsilankiusį kad ir ne
noromis, liepė užmiršti tą pilką 
kasdieninį gyvenimą ir dvasios 
sparnais kilti su dainų meliodi- 
joinis į tą neišmatuojamą bery- 
bę, toli toli palikti žemės pur
vus.

Neapsiriksiu pasakęs, kad Ci
cero lietuviai pirmu kartu turė
jo laimės Išgirsti savo kolonijoj 
tokį koncertą. Kad nors dalinai 
atsilyginti dainininkui už visa 
tai, gan skaitlingai publika susi
rinko, nors tą vakarą smarkus 
smarkus šaltis be pasigailėjimo 
spaudė kiekvieną, kuris tik pa
sirodė gatvėje, tarsi jis butų 
didžiausias priešas minėto kon
certo, bet dainos mylėtojus ne
nugąsdino, ir ne tiktai cicerie- 
čiai, bet buvo iš Chicagos ir iš 
kitų apielinkės kolonijų.

Programas prasidėjo kiek vė
liau, negu garsinta. Scenoje pa
sirodė dainininkas, publika jį 
pasitiko “katukėmis”. Pradėjus 
dainuoti salėj viešpatavo tyla 
gi dainai pasibaigus lydėjo truk- 
šmingas plojimas. Gerb. daini
ninkas parinko įvairų programą, 
be lietuviškų dainų daug buvo ir 
svetimtaučių. Iš viso programas 
susidėjo iš 16 šmotelių be to dar 
sudainavo 4', kurios nebuvo pro- 
grame taip, kad artistas dau
giau davė, negu buvo žadėjęs. 
Vienok publika buvo pasirengus 
klausyti dar kito tokio progra
mų.

Po koncerto šokiai, kurie tę
sėsi iki vėlumos.

Kiek teko išsikalbėti su buvu
siais koncerte, visi buvo pilnai 
patenkinti, o daugelis pranašavo 
artistui J. Kudirkai šviesią atei
tį. Mums lietuviams nemažai 
tenka pasidžiaugti Justu Kudiiv 
ka ir palinkėti, kad jo dainų ai
dus išgirstų plati Amerikos lie
tuvių visuomenė, o užtikrinu, 
kad nebus suvilta.

metų praėjo po seimui, o vis ne
girdėt ką centras veikia. Netik 
kad negirdėt ką jis veikia, bet, 
kaip išrodo, kad nė susirinkimo 
dar kaip ir neturėjo.

Kiek aš pastebėjau, kai reikia 
šaukti susirinkimą, tai negali

ma pirmininkę priprašyti. Jeigu 
pirmininkė nesirūpina tuo rei
kalu, tai kaipgi tada galima ir 
veikti ?

Dar vienas dalykas, tai tas, 
kad nėra tvarkos su pasiuntimu

(Tąsa ant 8-to pusi.) LIETUVIS 
AKIŲ DAKTARAS

subruzdo 
prie

Nekurios dainos jau daug 
kartų girdėtos, daug kartų dai
nuotos, bet niekuomet į mane 
nepadarė tokio malonaus įspūd
žio, kaip šį kartą, kada jos plau
kė iš jaunos vyro krutinės, iš 
tos krutinės, kuri tikrai pamy
lėjus dainą užmiršo save, kad 
duoti tinkamo maisto išalkusiom 
sieloms.

Nutilo dainų meliodijos, minia 
— kas į namus, kas

suktinio. Ne vieną galima 
buvo pastebėti, tyliai stovintį, 
susimąsčiusį, o iš veido išskai- 
tei, kad tuo ramumu norėjo il
giau dar švęsti tą iškilmingą šie 
los šventę, ilgiau pagyventi su 
tai tik ką girdėta, bet jau nuti
lusia daina.

Pasibaigė koncertas, bet tie 
kurie turėjo laimės jame būti 
gėrėtis maloniu J. K. gerai iš
lavintu tenoru, ilgai jį minės ir 

kšs, kad tas besivystąs talen
tas pasiektų pačios aukštumos, 
kad atsiektų to, dėl kurio save 
atnašauja.

Gerb. Justas Kudirka pas 
mus tik svečiuose; neužilgo jis 
grįš ten, kur “Bakūžė Samano
ta”. Ten jis mato didelį truku
mą meno darbininkų, tad nau
dokitės proga jį išgirsti.

Pianu akomponavo p. A. S. 
Pocius, apie kurį man netenka 
veik nieko minėti, nes jis, A. S. 
Pocius, kaipo muzikas kompozi
torius yra žinomas lietuvių vi
suomenei. —Dainų mylėtojas.

Roselandas
Parapijonys nepaliauja kovoję 

su kun. Lapeliu.

Prieš kiek laiko čia buvo ve
dama smarki kova su kun. Lape
liu, Visų Šventų parapijos kle
bonu. Kova pasiekė to laipsnio, 
kad kun. Lapelis net į teismą at
sikreipė ir išėmė injunctioną 
prieš niekurius žymesnius para
pijoms ir parapijos komiteto 
narius, uždraudžiantį jiems ne
tik bažnyčion eiti, bet net ir ba
žnyčios apielinkėj pasirodyti.

Pastaruoju laiku ta kova bu
vo lig ir aptyluti, bent viešu
mon neiškildavo. Tečiaus ta ko
va visgi nėra apsistojusi ir mai
štingieji parapijonys vis dar ne
paliauja kovoję prieš kun. Lape- 
'I- ' ;

Kad galėjus kitus parapijoms 
supažindinti su kovos bėgiu ir 
pasitarti dėl tos kovos tęsimo ir 
kitais reikalais, maištingieji pa
rapijonys šaukia parapijos su
sirinkimą ryto, vasario 1 d., K. 
Strumilo svetainėje. Tų parapi
jom! komitetas savo skelbimuo
se sako, kad “lapei nepasisekė 
pasigauti žąsį” ir kad “lapės pa
sekėjai (kun. Lapelio šalininkai) 
susirinkime nėra pageidauja
mi.” —Ne Lapė.

Žodis Moksleiviams
Neveikimas.

Pereitam LMSA. Seime rodė
si, kad moksleiviai ir žemę auk
štyn kojom apVers. Tiek butą 
pasiryžimo ir noro veikti. Kur 
dingo tas pasiryžimas ir geri 
norai ?

Tiesa, vieni dirba ir daug dir
ba, o kiti — tik taip sau iš ša
lies žiuri. Jeigu neveikia eili
niai nariai, tai dar puse bėdos, 
bet kuomet neveikia valdybos 
nariai, tai jau prastai. O viena 
tokių valdybų yra centras. Ten 
ko tai trūksta? Jau kone pusė

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyriui gavo 

pranešimą ii Lietuva* Prekyba* ir Pramonė* 
Banko, kad siųstieji ii Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

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

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedaliomis nuo 10 iki 1.
<—■1 ...... ' ■ "<

Pinigus gavo:
52118—A. Jaruškevičia 
52120—K. Augaitis 
52122—U. Firienė 
52123—V. Milaknienė 
52126—O. žižienė 
52132—S. Papendick 
52135—P. Džioviems 
52139—A. Petravičia 
52140—O. Gelžinienė 
52141—J. Čekanauskas 
52157—Z. Muzikant 
52162—T. Slonskienė 
52163—A. Skukauskas 
52167—K. Tvarkunas 
52178—A. Šileikienė 
52180—K. Arlauskis 
53204—P. žilvitis 
95514—J. Norušis 
95516—A. Jokubauskas 
95517—J. Jokubauskas 
95534—J. Rimkienė 
95536—J. Lukošius 
95538—O. Gaižauskienė 
95546—A. Aleknavič 
95552—B. Tupikienė 
95553—U. Baranauskienė 
95561—K. Sakalauskienė 
95581—A. Janušauskienė 
95584—A. Valiunaitė

620—E. Vasiliauskaitė 
622—A. Kraukėnui 
648—E. Beržinski 
651—E. Montriniaitė 

18991—A. Petraičiutė 
19311—U. Levanavičienė 
19332—J. Taraška 
19339—J. Vaškelaitė 
19503—-U. Karpauskienė 
19539—M. Dargaitė 
19597—P. Stankus, 
19677—K. Mišeikienė 
19683—A. Kutienė 
19684—M. Balsiutė 
19707—A. Juodsnukis 
19727—K. Rainaitei 
19831—B. Dabkienė 
19873—M. Zalnierukienė 
19892—V. Vilionė 
19925—E. Katalikai te 
19948—M. Dočkus 
19963—E. Vilkauskienū 
19968—P. Bagdanskienė 
19988—M. Kimontas 
19990—P. Kimontas 
20001—A. Budienė 
20045—O. Bojarunienė 
20057—F. Masiliunienė 
20071—P. Ignašiunas 
20077—A. Mockevičaitė 
20158—S. šukevičius 
52026—J. Stanaitis > 
52082—L. Gricius 
52104—K. Simonaitienė 
52111—M. Kaminskienė 
52121—O. Trumpauskienė 
52179—A. Juozapas 
53205—A. Zakarevičiutė 
53208—Liet. Ūkininkas 
53220— K. Frankol 
53242—J. Platakis 
95573—J. Žilinskaite

95595—M. Slikaitė 
Čekiai

5278—O. Navickaitė 
5285—M. Platakaitė
5315— J. Kaščiokas
5316— J. Černauskas 
5340—M. Šalkauskaitė
5354— Lietuvos Ūkininkas 
5365—Jonas Lelis

10461—O. Meknaitė 
10478—-P. Žilinskas 
12216—P. Urbonas
5264—P. Karolienė
5317— A. Katulis 
5306—M. Laurinas 
5335—P. Gaidamavičius
5355— J. Lesinskas
5357— M. Janulis
5358— J. Janutienė 
5360—A. Stulgis

10468—M. Ešmontienė 
15098—P. Šliuželienė 
15100—A. Bieliauskas 
Perlaidos:
J/telegr. 16/X1I — J. Vanagas

621 — J. žiaukas
626 — J. Mickevičia
638 — O. Mileikienė
639 — A. Bredelienė
640 — J. Bradelienė

19138 — E. Jokubaitienė 
19291 — D. Valančiauskas 
19371 — M. Rukštelienė 
19401 — Kun. J. Jarašunas 
19410 — B. Benuskienė 
19425 — P. Povilonis 
19528 — O. Mikienė
19543 -t— P. čemeriutė
19544 — V. Kalkienė 
19546 — A. Zavė 
19634 — M. Katauskienė 
19661 — E. Mikšis
19686 — M. Venckus
19687 __ b. Valavičienė 
19708 — O. činskicnė 
19721 _ P. Mažeikienė
19739 — V. Kavaliauskienė
19740 — J. Grikštas 
19745 — J. Tomkunas 
19749 — F. Varonovičienė 
19761 — A. Bartkus 
19763 — L Šepka
19765 — P. Paplauskienė 
19771 — O. Tarvidaičiutė 
19778 — Z. Gcdžienė 
19801 — U. Linkienė 
19804 — J. Stelnionis
19807 — P. Šinikevičia
19808 — A. Brazaskaitč 
19814 — B. Brazauskas
19836 — K. Bieliūnas
19837 — N. Bieliunaitė 
19855 — Z. Bičiūnas
19883 — P. Juodela
19884 — J. Bartkus
19885 — S. Bartkus 
19887 — O. Kašeliauskienė 
19895 — O. Kašiliauskienė 
19899 — V. Žalnieraitienč 
19918 _ ,m. Budginas 
19921 — O. Kaulinėj icnč 
111935 — O. Čirvinskienė

AKIŲ
EXPERTAS
Kreivos akjs ištaiso
mos daugeliui tik 
vieną sykį atsilan
kius. Be klorofor-

išgydytų ant rekordo.
Ateikite ir gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuris specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas

Kurčios ....Silpnos .... akjs 
Skaudamos akjs 
Raudonos akis 
Kreivos .... akjs
Skaudama nosis 
Varvanti nosis 
Kreiva .... nosis 
Nesveika nosis

ausįs
Varvančios ausjs 
Ūžiančios .. ausįs 
Nesveikos ausįs
Skaudanti gerkle 
Silpna .... gerklė 
Su kataru gerklė 
Pasididin. gerklė

PRITAIKOMI AKINIAI
FRANKLIN O. CARTER, M. D.

25 metai prie State gatvės
120 So. State St., Chicago, III.
Vai. nuo 9 iki 5, Ncdėlioj 10 iki 12

DR. VA1TUSH, O. D.

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

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
Į 545 VVest 47th St.

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Siieet, 
Netoli Asbknd Avė.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūsles ir šlapumo li- 
Kų. i

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Kas dedasi Tautiškoj 
Parapijoj

Paėmus naujai valdybai vesti 
parapijos reikalus, viskas tary
tum persivertė aukštyn kojom.

Ypatingai vėliausieji nuoti- 
kiai padarė blogo įspūdžio. O tas 
įspūdis yra toks, kad į bažnyčią 
žmonės beveik visai nesilanko, 
net patys parapijonys Kunigas 
P. P. Zalinkevičius gieda mišias 
vargonininkui, o vargonininkas 
gieda ir groja kunigui.

* **
Pereito šęštadienio vakarą'

privatiškų gydymui kambariu
Čia atėję gauna 

geriausi Ameriko
nišką i” wv3ope- 
jišką bi Są Sūdy
mo. Diek lis skai
čius žmonių J<y- 
domų kasdien, per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalj 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokesti v gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
. Žinokite apie save tiesą. Visiška pa
slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearborn Street, 

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 6 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoj*. 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl motom. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

▼ai. vakare. Nedalioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai «K*- 
ną. Panedėlyj, sere4r.5l ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakarą.

GARSINKiTIES 
NAUJIENOSE
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Lietuviu Rateliuose Pranešimai PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

“Moksleivių Kelių” nariams. Pa
siunčiama tada, kada jau prane
šimai ir žinios esti pasenusios. 
“M. K.“ už sausio 17 d. visai ne
gauta, nors ir išėjo iš spaudos. 
Kas ji per viena ta centro valdy 
ba, kad tiek daug teisės sau pa
siima nuo organizacijos. “M. 
K.” turėtų pasiųsti “Naujienų” 
administracija, kai siunčia savo 
laikraštį kartu, o ne kada atsi
minus tai daryti.

Man rodosi čia darbas nebūtų 
persunkus sutvarkant geriau už
vilktus darbus, tik reikia suta
rimo. Jeigu kurie valdybos na
riai vejojasi už pirmenybę, tai 
lai jie sau veikia. Nėra reikalo 
kam nors pavydėti arba nustel
bti juos. Veikiant vis bus gerų 
vaisiu. — Valparaisietis.

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

ar kviečia.
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

r"rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektina 
pinigo, kad nusipirkus sau namelp

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

LSS. VIII Rajono, L. S. Jaun. Ly
gos ir LDLD. Chicagos Rajono valdy
bų bendras susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, sausio 31 d., Naujienų name, 
1739 So. Halsted St. Pradžia 8 vai. 
vakare.

Tikslas šio susirinkimo galutinas 
prisirengimas dėl atidarymo mokyk
los. Todėl visų vi i šminėtų organiza
cijų valdybos privalo susirinkti.

LSS. Rajono Sekretorius.

Atvažiavo iš Lietuvos
Per Naujienų Laivakorčių 

Skyriaus patarnavimą, atvažia
vo Antanas Aniulis pas Bra- 
žauska, 3700 Polk St. Labai už- 
ganėdintas Naujienų patarnavi
mu, nes Kaune nuo K. Norkaus 
gavo visas informacijas ir pa
tarnavimą. Bremene prisiėjo 
pabūti apie 3 savaites, nes neiš
laikė kvotimus, rašyti ir skaity
ti. Vietoj grąžinti Lietuvon, 
laivų kompanija mokino rašyti 
ir skaityti, supirko šiltus drabu
žius ir išsiuntė laivu America. 
Dabar atvažiavęs dsiaugiasi.

Taipgi Frank Milleris ir Sko- 
lestika Millerienė pas savo bro
li, Mike Millerį, 532 W. 41 St.

Taria širdingą ačiū už sąžiniš- 
ks patarnavimą.

SVARBIOS PRAKALBOS
Rengia LSS. 137 Kuopa, seredoje, 

Vasario 6, 1924, Strumilo Svetainėje, 
158 E. 107 St., Roseland, 111. Pra
džia 7:30 v. v. Įžanga asmeniui — 
10c. Kalbės Naujienų Redaktorius P. 
Grigaitis temoje: “Anglijos Drbinin- 
kii Valdžia”. Malonėkite visi atsi
lankyti į šias prakalbas, nes tem-a kal
bos labai svarbi. Apie Anglijos Dar
bininkų Valdžią turėtų kiekvienas dar
bininkas nuolat galvoti ir studijuoti. 
Ateikite! LSS. 137 Kuopa.

MOKSLO DRAUGŲ PASKAITA.
Sekmadienį, vasario 3 d., 10:30 vai. 

išryto .Rayrr.’ond Institute (816 W. 
31 St.) paskaitą tema —Kaip prasidė
jo religija ir tikėjimas į Dievą — lai
kys P. Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius.

Milionai žmonių turi vienokią ir ki
tokią religiją, milionai žmonių tiki į 
Dievą. Kaip prasidėjo įvairių įvai
riausios religijos ir tikėjimas į Die
vą ?

Tai nepaprastai įdonvus klausimas. 
Pertat ateikite sekmadienį Į Mokslo 
Draugų paskaitą, kur tas klausimas 
bus išaiškintas.

ALBERTAS člU BERKIS
Mirė sausio 27 1924 m., 

amžiaus 
Kančiunų37 metus. Paėjo 

kaimo, Gruzdžių valsčiaus, Šiau
lių apskričio. Paliko 3 seseris 
Lietuvoj, 3 brolius Amerikoj ir 
dėdę kunigą čiuberkį Indiana 
Haibor, Ind. Laidotuvės atsi
bus Vasario 1, pėtnyčios ryte, 
8 vai. iš namu 2956 Emerald

“Birutės’’ zepeticijos
“Birutės 

reguliariai 
White Sųuare Parko salėj.
8 vai. vak.

Jau yra pradėta mokytis 
veikalas “Cukrinis Kareivis’ 
jii 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.

choro repeticijos įvyksta 
kas ketvirtadienį Mark 

Pradžia

North Side. — Vaikų draugijė
lės Bijūnėlio sekančios painokos 
bus šitaip: lietuvių kalbos ir rašy
bos mokina Dr. A. Montvidas; 
smuiku duoda lekcijas drg. P. Sar- 

re-

Malonėkit giminės ir pažysta
mi dalyvauti laidotuvėse.

Su godone,
D. Janušauskas.

palios. Paminėtos lekiijos bus 
gulinčiai kas šeštadienis 1:30 
po pietų.

Kas sekmadienis bus dainų 
peticijos kai 10 vai. ryto

Visi Bijūnėlio nariai susirinkite 
sekmadienį pažymėtu laiku, nes 
mokytojas P. Sarpalius sake, kad 
turėsią dabar stropiai mokintis 
operetę Birutę, kuri bus statoma 
balandžio 13 d. p. Meldažio svet.

Pirmininkas.

rc-

Melrose Park. — šv. Jono Krikšty
tojo Draugija rengia metinį balių su 
dovanomis. Bus paskirta 6 dovanos 
$25 vertės.

Balius įvyks šeštadienį, vasario 2 
d., Ig. Waičiulio svet., 23 ir Lake St., 
Pradžia 7:30 vai. vak.

Muzika bus net iš kito miesto.
—Draugijos narys.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU pusbrolių Garbių, Ste

pono ir Antano. Aš esu Ludvika I^e- 
tukienė po tėvais Garbaitė, turiu 
svarbų reikalą.

Atsišaukite šiuo adresu.
LUDVIKA LETUKIENĖ, 

4523 So. Wood St., 
Chicago, III.

l'AJ IEŠKAU brolio Tavadorio 
Vasiliausko, Kauno rėdybos, Šiaulių 
apskričio, Pavandenio parapijos, Šlap- 

Pirmiau gyveno Pitts- 
pra- 

Ba

girio kaimo.
burgh, Pa. Kas žinot meldžiu 
nešti arba jis pats atsiliepkit, 
turiu labai svarbų reikalą.

FRANK VASILIAUSKAS
118 Midland Av., Joliet-Rockdale, III.

JIEŠKAU Domininko Berno- 
tavičiaus. Paeina Keidų kaimo. 
Bukil malonus tuojaus atsi
šaukti, nes turiu svarbų reikalą.

JONAS SPINGIS,
3329 So. Morgan St.

APSIVEDIMDI
JIEŠKAU apsivedimui merginos 

ar našlės, senumo nuo 25 iki 40 me
tų, aš esu našlys, 38 metų senumo, 
turiu savo namą išmokėtą. Geistina, 
kad merginos butų pažangių minčių. 
Praneškite laišku, duosiu atsakymą 
kiekvienai.

3210 So. Halsted St., 
Box 69

ĮVAIRįlS SKELBIMAI
FIXTURES

Vieš perdirbame visokius fixtures dėl 
krautuvių ir restauranų, vartojame 
jūsų senus fixtures. Geri fixtures 
atneša (laukiau biznio. Dykai sutcl- 
<iam-i planai ir apskaitliavimas. Grei
ta padarome darbą. Wiese-Rahn 
Vlfg. Co., 2409 N. Crawford Avė. 
’hone Spaulding 5321, vakarais Juni- 
)er 0920.

BUČER1 Al pas mumis gali gauti 
visokių dešrų Casing, Spices ir Mil
ai. Mes priimam ir mažus užsaky
mus.

Kreipkitės
J. H. BERG CASING CO., 

946 W. 33rd St.* 
Tel. BoulevardOJOl

IŠRENDAVOJIMUI
PARENDAVOJIMUI 4 kam

barių pagyvenimas netoli Cicero 
$20. Savininkas gyvena 1345 — 
So. 49 Av. Cicero. Matyti ga
lima nuo 6 vakare.

VYRŲ
REIKIA —

5 bučerių, beef bonerių tiktai. 
Nuolat darbas.

Atsišaukite
2029 Grenshaw Str.

iš užpakalio

PARDAVIMUI millinery ir 
novelty krautuvė, įskaitant iš- 
dirbimui mašinas; randasi Brid- 
geporte. Arba mainysiu į na-,, 
mą. Naujienos, 1739 S. Halsted 
St. Box No. 429.

KAS KO NORI
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

_ _ budavoti.

L. S. MiCH

Tel. Prosnect 4345

Į IdUdKU,
REIKALINGA 10 karpende-,krautuvė, 

rių mokančių savo darbą, 
būti unijistai.

Atsišaukit
J. MIEžLAIšKIS, 

2319 W. 24 St.

PARDAVIMUI groserio, saldainių 
tabako, cigaretų ir kitokių daiktų 

. Biznis išdirbtas per dau- 
T .1 gelį metų. Randa $25.00 ant mėne- 
1OH Kį0. Lysa silgam laikui; 5 kamba

riai gyvenimui. Parduosiu už pirmą 
teisingą pasiulyjimą.

3642 So. Parnell Avė.

TURIU labai gerą vietą dėl paty
rusio lietuvio Real Estate salesmano 
ir sales managerio, pardavinėti pra- 
pertes lietuvių kolonijoj lengvais iš
mokėjimais.

M R. McCARTHY,
77 W. Washington Blvd., Rooir? 713, 

nuo 10 ryto iki 6 vai. vakare.

PARSIDUODA pirmos klesos 
barberšapė 2 kėdžių, naujas re- 
gisteris, turi būti parduota į 
trumpą laiką; priežastis parda
vimo — 2 bizniai, 4438 S. Fair- 
field Av., Tel. Lafayette 6907.

Parduodu, Mainau ir Perku
Namus,lotus, bučernes, grosernes, 

automobilius, faunas ir kitus biznius. 
Pirkėjams skolinu pinigus ant nvor- 
gičių (Notary Public). Pataimauju 
ir užgarantuoju perkantiems namus, 
žemį, biznius. Egzaminuoju ap- 
atraktus, visokios rųšies dokumentus. 
Pas mane teisingas, greitas ir priei
namas patarnavimas. Kreipkitės 
ypatiškai, laišku, arba telefonuokit

DRAUGIUOS ir
ORGANIZACIJOS

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS, 
Chicago, III., Valdyba 1924 metams i 
Pirmininkas Thomas 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 Eime St.; Kontro
lės j’ašt. 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.

REIKALINGAS bučeris tik 
subatos dienomis.

Atsišaukite
CHICAGO MEAT MARKET

1845 W. 47th St.

PARDAVIMUI bekernė, biz
nis gerai išdirbtas; turiu par
duoti į trumpą laiką. Priežastis 
pardavimo — turiu apelisti Chi- 
cagą. Telefonas Lafayette 4005, 
4530 So. Honore St.

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

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

Automobilių plovėjų,^ naktys, po 
10 vaalndų $35 į savaitę. Karpente- 
rių — 75 centai į valandą. { virtuvę 
vyrų $60 į mėnesį, kambarys ir val-

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU, 

4191 So. Halsted St.

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 

IMPROVEMENT CO. 
3335 So. Halsted Str.

Tel. Yards 6894

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA muro, namas 7 
metų senas, 4 flatų po 5 kamb. 
Visi naujausios mados įtaisy
mai. 3416 Lowe Avė. Antanas 
Krepą, 2nd fl.

PARSIDUODA automobilis 
geram stovyje, 7 pasažierių. 
Priežastis pardavimo, savinin
kas miręs.

4523 So. Wood St.

PARDAVIMUI medinis 2 aukščių, 
4 pagyvenimų. Vanos ir elektra, beiz- 
mentas, garadžius 2 mašinoms. Par
duosiu pigiai, nes išvažiuoju į Lietu
vą.

P. YANKUS
2037 Canalport Avė.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGY
STES Valdyba 1924 metams: Pir- 

• mininkė Petr. Kvietkienė, 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 I. Union Avė.; Iždin, 
B. Bakienė, 6759 Elizabeth St.; 
Kasos glob. A. Dudunienė ir O. Ja
nušauskienė; Maršalka Pet. Grigo- 
nienė.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGY
STĖS 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. 
čėrauskas, 3327 W. I^moyne St. 
ir J. Radišauskas, 5124 Dakin St.; 
Maršalka J. Dauginis, 4434 S. Tal- 
man Avė.; Daktaras-kyotėjas A. 
Montvidas, 1824 Wabansia Avė. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį. 2 vai. po 
pietų, Zvviązek Polek salėj, 1315 N. 
Ashland Avė.

NAMAI-2EME MOKYKLOS
SAVININKAS parduoda ke- 

turius bizniavus 
pigiai ant gatvės, kur 
rų linija Kedzie Avė. 
Arti yra 2,000 sėdynių 
kuris bus atidarytas 
laiku dėl lošimo, 
nuo šitų lotų. Dabar žemė 
parsiduoda už $600 ir daugiau 
už pūdą. Pirkėjas gali patvi- 
gubrnti savo pinigus trumpu 
laiku arba užsitikrins $erą 
biznio vietą šitoje labai geroje 
apielinkėje.

Atsišaukite į Naujienų ofisą
po numeriu 426.

lotus labai 
yra ka- 
arti 63. 
teatras, 
trumpu

pusė bloko 
Dabar

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

DRAUGYSTĖS ATGIMTI ES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TERŲ Valdyba 1924 melams: 
Pirm. K. lengvinas, 3356 South 
Lowe A v.. Padėjėjas J. Kazlaus
kas, 920 W. 54th PI; Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 Lovve^ ay; 
Fin. rašt. P. Zaveckis, 3535 So. 
Halsted st; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 W. 35th st; Kasos 
glob. J. Saldokas, 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. >

ADOMAS JANUTAVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
utarninke, Sausio 29 d., 1924, 
4:45 iš ryto, išgyvenęs 58 me
tus amžiaus. Amerikoje išgyve
no 30 metų. Paėjo iš Lietuvos, 
Kauno rėd., Raseinių apskr., Ti- 
tavenų miestelio.

Paliko nuliudime moterį Ka- 
zimera, dukterį Genovaitę Mi
liauskienę, sūnūs, Petras, Vla
dislovas ir Bronislavas, žentas 
Antanas Miliauckas.

Laidotuvės atsibus pėtnyčioj 
V'asario 1 dieną, 8:30 iš ryto 
iš namų 4419 So. Lincoln St., 
Chicago, 111. j šv. Kryžiaus baž
nyčią, po pamaldų į šv. Kazi
miero kapines. Visi giminės ir 
pažįstami malonėsit atsilankyt 
ant pagrabo.

Moteris ir vaikai.

North Sidjės Draugijų Sąryšio Vie
šo knygyno palaikymui delegatų susi
rinkimas įvyks sausio 31 d., 1924, 
Liuosybės sveainėj (1822 Wabansia 
Avė.) 7:30 vai. vak.

Visų draugijų delegatai meldžiame 
atsilanky t i laiku.

— R. Shaikus, sekr.

Brighton Park. — Keistučio Pašai
piojo Kliubo komitetas, kuris yra iš
rinktas sutvarkymui konstitucijos, 
malonės susirinkti sekmadienį, vasa
rio 3 d., 9:30 vai. išryto, po No. 
3856 Archer Avė., ant antrų lubų.

—AV. S'trygas.

Roseland. — Koncertą ir balių ren
gia Lietuvių Darbininkų Namo Bend
rovė sekmadienį. vasario 3, Chas. 
Strunvilo salėj, 158 E. 107 St. Pra
džia 6:30 v. v. Koncertas bus vienas 
iš puikiausių, tam dedamos visos ren
gėjų pastangos. Kviečia visus atsilan
kyt.—Komitetas.

Kensington. — Lietuvių Bendrovė 
šeštadienį, vasario 2 d., Stančiko sve
tainėj (205 E. 115 St.) rengia draugiš
ką vakarienę. Pradžia 7:30 vai. vak. 
įžanga 50 centų. Visi kviečiami at
vykti. —Rengimo Komitetas.

6 RUIMAI RENDAI, 2ros lubos, 
randasi 3128 So. VVallaee St. Visi tin
kami įtaisai — elektra, maudynės ir 
Šiltas vanduo. Renda tik $36.00. 
Kreipkitės pas savininką.

JOHN FEIZA, 
1131 Independence Blvd. 
Phone Van Buren 4451

—T-5. MJBLL.Į.UJ.

SIŪLYMAI KAMBARIO
RENDAI 2 gražus frontiniai kam

bariai, su visais fumišiais, pečius vi
rimui ir šildomi. Gali gyventi mergi
nos arba vaikinai arba vedusi pora.

MRS. MILLER,
1816 W. North Avė., Chicago.

3 floras iš fronto

REIKIA DARRININKU
MOTERŲ

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

812 W. 33-rd St. 3-rd fl.
Tel. Boulevard 0352

va-

------ ---r------------
PARDAVIMUI biznis, vertas 

$6,000 už $1,500, greitai bus 
parduotas. 50 mylių nuo Chica
gos lietuvių apgyvenąs miestas. 
Randasi viena lietuviška duon- 
kepykla. Geriausi proga kam pa
sipelnyti. Savininkas guli ligon- 
buty priverstas biznį uždyką 
atiduoti. Del platesnių infirma- 
cijų kriepkites adresu: II. M. 
5614 Waync Avė., Chicago, UI.

Tel. Ardmore 1955

Kitus po $10 į mėnesį nu- 
pirksite puikų Riverside lo
tų, 50x100 pėdų. Yra gelž- 
kelis ir gatvekarių trans- 
portacija. Netoli nuo geros 
biznio sekcijos. Turi būti 
parduotas už didelį bargenų. 
Veikite greitai. Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Chica
go, III. Box No. 428.

Jau tūkstančiai vyry — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

Praktiškos lekcijos ant geriau
sių karų; Žemos kainos ir garan
tuoti rezultatai. Kreipkitės šian
die j 1

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

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

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Pardavimui bučernė ir grosemė, už 

pusdykę parduosiu arba mainysiu ant 
namo, loto, automobiliaus. Turiu par
duoti, nes turiu 2 bizniu. Kreipkitės 

3016 Normai Avė. arba 
722 W. 35th St.

Tel. Boulevard 3249

PARSIDUODA namas 3 flatų 
po 4 kamb. ir 1-3 kamb., maudy
nes ir išeinamos vietos viduj. 
Namo visas froptas ir apačia 
muro kita dalis ledinė. 552 W. 
2()th St., (Cullerton St.).

. ................ . , ,„■■■..... . ..............

IŠMOKITE BARBĖKI AUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

trumpas kursas, dienomis ar vakarais, 
prirengs jus prie gero darbo. Ateikite 
ar rašykite dėl katalogo, kuriame nu
rodoma, kaip uždirbti ir , mokintis, 
kaip padaryti daugiau pinigų.

THE MOLER COLLEGE.
105 So. Wells St.. Chicago. IIL

DRAUGIJOS IR OR 
GANIZACIJOS

PARDAVIMUI groserio, cigarų, ci- 
garetų, kendžių ir fruktų krautuvė. 
lYidele vieta; 4 kambariai gyvenimui. 
Renda pigi. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos.

Atsišaukite
3709 So. Halsted S.

PARSIDUODA bizniavus mu
ro namas (soft drink). Saliu- 
nas, svetainė ir 7 kambariai par 
gyvenimui. Priežastis pardavi
mo — savininkas mirė. 4523 
So. Wood St.

LIETUVIŠKOS TEATR. DRAUGYS
TĖS RŪTA No. 1 Valdyba 1924 me
tams: pirm. J. D. Doveika 3000 
W. Persing Rd.; padėjėjas A. £>a- 
baitis 1947 So. String st.; prot. 
rast. F. Žukauskas 4409 S. Rich- 
mond St.; fin. rašt. J. Razmenas 
916 XV. 18 PI.; kontr. rašt. F. Auš
ra 3009 S. Union av.; kasos glob. 
A. Kavaliauskaitė 2850 W. 40th 
St.; Kasierius J. Vilius 833 W. 33rd 
st.; maršalka K. Mickus.

PRIVERSTAS parduoti grosernę ir 
bučernę. Biznis geras, yra ledo ma
šina, ledo baksas, trejos vogos ir kiti 
reikalingi dalykai. Taipgi 4 kamba
riai gyvenimui, pigi renda, lysas il
gam laikui, kaina $2,000, 

2018 W 21st Place

JULIJONAS A N D R A S lJN A S
Mirė Sausio 28 d., 1924 m., 3:15 
vai. po pietų; 38 metų amžiaus. 
Paėjo iš Kauno rėd., Panevė
žio apskr., Joganiškelio para
pijos, Turčiau kaimo.

Amerikoje išgyveno 17 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Konstanciją, sūnų Alek
sandrą 7'6 metų, brolį Kazi
mierą Andrašuną, Lietuvoj, mo
tiną, 2 broliu ir seseris.

Kūnas pašarvotas po num. 
3726 W. Polk St. Laidotuvės 
įvyks pėtnyčioj, Vasario 1 d., 
1921, iš namų į Šv. Antano baž
nyčią 8:30 vai. ryte. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris Konstancija 
Sūnūs Aleksandras 
Brolis Kazimieras 
Andrašunai.

Roseland. — D. L. K. Vytauto Drau
gijos No. 2 mėnesinis susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, vasario 3 d., paprastoj 
svetainėj po No. 158 E. 107 gatvė, 2 
valandą po pietų. Nutarimų raštinin
kas P. Grigula.

L. S. J. Lygos mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadienį, vasario 1 d., 8 
vai. vak., Ravmond Chapel svet., 816 
W. 31 St.

Visi nariai ir norintieji Lygon įsto
ti yra kviečiami ateiti.

—Valdyba.

North SIde. — Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugija 86 kp. rengia 
draugišką vakarėlį nedėlioj, Vasario 
3 dieną. Liuosybės svetainėj, 1822 
Wabansia Avė.

Bus gražus programas; kalbės Dr. 
A. Montvidas. Meldžiame skaityto
jai atsilankyti. — Komitetas.

Dramatiško Ratelio repeticija vei
kalo “Karolio Teta” bus šiandie, sau
sio 31 d., 7:30 v. vak. Meldažio svet. 
Visi lošinve dalyvaujantieji prašomi 
laiku pribut. — Valdyba.

REIKALINGA mergina ar 
moteris dėl namų darbo. Geros 
darbo sąlygos ir geri namai.

Kreipkitės
3267 So. Halsaed St.
Tel. Boulevard 5394

PARDAVIMUI Vargonai ir Kos- 
tantinka geram stovyj. Parduosiu 
pigiai. Jeigu kam reikalingas yra 
geras bargenas, galima matyti vaka
rais, po 6 vai. vak.; subatoj, nuo 
valandos.

3327 So. Union Avė.
2nd floor

i

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nč, vidutinė Kaina. Nauji fikčeriai. 
laibai geroje vietoje.

Atsišaukite
623 W. 69th St.

Turi mokėti kalbėti angliškai.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS vyras į po- 
pieros dirbtuvę.

HIGINS & HENRY CO., 
422 Federal St.

Tel. Herrison 1365

REIKIA salesmanų, gera alga ir 
bonusai. Didelė dirva. Reikės at
lankyti biliardinės, saldainių krautu
vės, -------- "
kas.

grosemės, delikatesen ir aptie- 
Atsišaukite nuo 8 iki 11 dieną.

DRINKLITE CO.,
1326 Nok We8tem Avė.

PARDAVIMUI cottage, furnace 
šildoma, tik $5,700, morgičius 
$2,200. Turi būt parduota tuo
jau. Atsišaukite prie savinin
ko. 6421 So. Oakley Avė. Phone 
Prospect 6358.

ANT BRIDGEPORTO
Mūrinis namas, 4 pagyvenimai 
ir 5 kambarius, maudynės, elektri

kas, aržuolinis medis, skiepas cemen
tuotas, 2 karų garadžius. Priimsime 
mainoms bučernę, krautuvę, lotą ar
ba automobiliu. Kaina $10,506.

6
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LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1924 m.: pirm. A.Liek- 
nickas 3364 S. Haslted; padėjėjas 
J. Norvaiša 3318 S. Auburn Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Demereckis 3321 S. 
Wallace st.; fin. rašt. P. Paužo'is 
3524 S. Halsted; kasier. A. Urbo
nas 3338 S. Auburn Av; kasos gi. 
Fr. Kiaunė ir A. Knistautas; mar
šalka Ant. Strazdas. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. antro šešta
dienio vakarą A. Urbono svet. 3338 
S. Auburn Avė. Nariais priimama 
sveiki vyrai nuo 18 iki 40 metų 
and.

GARFIELD PARKO LIET. VYRŲ 
IR MOTERŲ PAŠELPINIO KLIU
DO Valdyba 1924 metams: Pirm. 
Napoleonas Vilimaitis 3154 Deng
ias Blvd; Pirm, padėjėjas Anta
nas Matukas 4041 W. Madison 
st; Fin. Sekr. Vincas Manikas 17 
S. Springfield av; Nutarimų rašt. 
Marijona Medalinskas 5564 W. 
Jackson Blvd; Kasierius Mykolas 
Kaziunas 3959 W. 16th st; Knyg- 
vedis Jurgis Medalinskas 5564 
Jackson Blvd; Ligonių globėjas 
Martinas Krisikėnas 709 Inde; 
pendencoį Blvd; Kasos globėjai 
Juozas Petrulis, Teodorija Šaltis 
ir Petras Petronis; Maršalka An
tanas Budis.

VYTAUTO BENO Valdyba 1924 me
tams: Pirm, ir dirigentas Jos. 
Keturakis 4040 S. Francisco av., 
telef. Lafayette 4167; padėjėjas 
Jos. Balakas 1432 So. 50 Gourt, 
Cicero; nut. rašt. Jonas Barčis 
1437 So. 49 Court, Cicero; fin. 
rašt. Ben. Stanevičia 1747 South 
Halsted st; kasierius Aleks. Sim- 
kaitis 2818 W. 39 PI; kasos glob. 
Jos. Mačis 1900 S. Union a v. ir 
J. Petraitis 5639 S. Paulina st; 
maršalka Jonas Bernotas 663 W. 
14 PI. — Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rą antradienį kiekvieno mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. Union av.

IIRAŪGYŠTfiS~MEIiLfiS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm. Ant Margevičia; pa- 
dSjčjas Kaziineras Kazlauskas; prot. rašt. Izidorius Juščius; fin. 
rašt. Vincas Norkus 639 W. 1-8 
st.; kontrol. rašt. Fr. Bakšans- 
kis; kasos glob. Vincas Greitjur- 
gis; kasier. Petras Paulauskas;
I maršalka [Vincas Balsevičia,
II marš. Ant. Klimaitis; ligonių 
glob. Ant. Ribinskis; teisėjas 
Ant. Juščius. — Susirinkimai lai
komi kas mėn. antrą šeštadienį, 
7:30 v. v. salėj 1900 So. Union 
avė.

PARDAVIMUI delikatesen, gro- 
serne, gera sena įstaiga, ant labai ge
ro kampo, šalę bučernė, prieš eleva- 
torio stotį, tarpe flatinių ir mažų 
kukninių namų distrikte, North Side. 
Vidutinė renda, garu šildoma, su gy
venimui kambariais, augštos rųšies 
fixtures, daug stako, didelis ir visas 
cash biznis. Pardavimo priežastis 
Parduosiu labai pigiai greitam pirkė
jui, taipgi lengvais išmokėjimais, 
lengva galima padaryt! gryno pelno 
daugiau kaip $500 į mėnesj, apart vi
sų išlaidų.

4634 N. Westem Avė., 
kampas Eastwood Ava., 2 blokai i

pietus nuo Lawrence. -- - -

PIETŲ DALYJE 
PRIE MARŲUETTE BLVD.

Mūrinis namas 2 pagyvenimai po 
kambarius, maudynės, elektriką, ar-
žuolinis medis, skiepas cementuotas, 
skalbyklos, Renda $1080.00 į metus.

Priimsim’e bučernę arba grocernę 
ant mainų.

CHAS. J. BAGDZIUNAS & CO. 
736 West 35th Street, 

Boulevard 0012

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO val
dyba 1924 m: pirm. A. J. Zalatoris 
827 W. 33rd St., padėjėjas V. Kriš
čiūnas 930 W. 33rd st.; nut. rašt. 
Kaz. Demereckis 3331 S. Walc.ce 
st.; fin. rašt. V. Pakeitis 3546 S. 
Union av.; kontr. rašt. St. Grikštas 
3520 S. Lowe av.; kasos glob. Jonas 
Jurijonas; maršalka Juozas Rachu- 
nas. — Susirinkimai laikomi kiek
vieno šeštadienio vakarą Jono Mo- 
zeliausko svet. 3259 S. Union A v. 
Narai priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 m*, amžiaus.

PARDUODU žemę Lietuvoj, Kau
no rėd., Raseinių apskr., Šilalės pa
rapijos, Ruginės kaimo. Dabar yra 
iŠrendavota. Kas nupirks tą žemė, tas 
džiaugsis. AŠ turiu antrą gyvenimą, 
tai tą noriu parduoti. Padarysiu visas 
reikalingas popierąs. Z. Jomantaitė- 
Kondrotienė, 819 Clybourn St., Mil- 
iraukHj Wiil

ROSELANDO L. A. BENO Valdyba 
1924 metams: pirm ir dirigentas 
Geo. Victor 9431 Champlain Avc., 
Tel. Chesterfield 0498; padėjėjas 
J. Chernauskis 10610 Edbroo’ c 
Avė., Tel. Pulhnan 5692; rašt. 
Fr. Puchkorius 10910 Edbrooke 
avė., Tel. Pullman 5516; kflsic”. 
Jonas Bumglauškis 10712 Soulh 
State st., Tel. Pulhnan 8303; k’- 
sos glob. VI. Vasiliauskis 107’8 
Wabash Avė; maršalka Geo. Kris- 
topaitis 209 E. 107 st., Tel. Pul
lman 8349. — Repeticijos laiko
mos kas antradienis,, susirinki
mai — ijirnią antradienį kiek-1 
vieno mėnesio Visų ŠS. Parapijos 
mtij Reselaadi

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams: 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 33 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 3314 S. Auburn 
Avė.; nut. rašt. A. J. Lazauskas 
3339 So. Union Avė. (Phone Blvd. 
2293); turtų rašt. P. Norkus 3343 
So. Union Avė.; ižd. B. Butkus 840 
W. 33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; iždo ir ligonių globėjas K. 
Karackas; maršalka P. Gerlikas.— 
Kliubo susirinkimai laikomi kiek
vieno mėnesio pirmą šeštadienį, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St.— 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAltŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR- 
TO valdyba 1924 metams: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halsted St.; padė
jėjas J. Motejunas 3820 So. Ix>we 
Avė.; nut. rašt. D. Gulbinas 3144 
S. Wallace St.; turtų rašt. A. J. 
Lazauskas 3339 S. Union Avė.; ižd. 
J. Žilvitis 3308 S. Emerald Avė.; 
iždo globėjas B. Enešiunas 3404 S. 
Union Avė.; advokatas A. E. Sta- 
sulanis 3236 S. Halsted St. — Su
sirinkimai įvyksta kas mėnuo pir
mo trečiadienio vakarą Mildos sve. 
3142 So. Halsted St.

TAUTIŠKOSKENSINGTON.
DRAUGYSTĖS MYLĖTOJŲ LIE
TUVOS BROLIŲ IR SESERŲ val
dyba 1924 m.: pirm. Stanislavas 
Barzdys 338 E. Kensington 
padėjėjas V. Markūnas 355 E 
sington Avė.; prot. rašt. J. 
chius 10910 So. Edbrooke 
turto rašt. V. Dargis 10520 S.
St.; ižd. J. Balvočius 138 E. 116 PI. 
—Susirinkimai laikomi pirmą penk
tadieni kiekvieno mėnesio vak., F. 
Shedvilo svet. 341 E. Kensington 

Nariai priimama visi sveiki 
ir ni eteri i mus 18 iki mit*

Avė.; 
Ken
ai an-


