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Svarsto Denby 
pašalinimą

Angliakasiai nori atnaujin 
ti dabartinį kontraktą

Teismas uždraudė 
streikuot

Susektas milžiniškas 
graftas Francijoj

Japonijos seimas paleistas Požėla laimėjo ristynes

Jie norėtų atnaujinti 
keturiems metams, 
cija neprielankiai 
darbo sekretorių.

kontraktą
Konven- 
pasitiko

Išdavė injunctioną, kuriuo už
draudžiama darbininkams 
streikuoti.

bando tai iškelti 
Pats Poincare pri- 
kad butą

Socialistai 
aikštėn, 
pažįsta, 
grafto su atlyginimu
ro nuostolius.

Paskutinis posėdis buvo 
triukšmingas ir jame 
muštynių tarp atstovų.

labai 
buvo

didelio 
už ka

Milžiniškas graftas 
Francijoje

Angliakasiai už atnaujini 
mą kontrakto

Senatas nori panaikint aliejaus 
laukų išnuomojimą

Senatas svarsto pašalini 
mą sekretoriaus Denby

Reikalavimas, kaip išrodo, bus 
priimtas.

VVASHINGTON, sausio 31.— 
Senatas šiandie pradėjo svarsty
ti rezoliuciją, reikalaujančią, 
kad prezidentas Coolidge paša
lintų iš vietos laivyno sekreto-

Copeland tarp kitko taip išsi
reiškė apie Denby:

“Aš manau, kad tapo aiškiai 
įrodyta, kad Denby yra arba ne- 
kompetentiškas ir netinkamas 
užimti tokią vietą, arba jis susi
tarė su Fall (buvusiu vidaus 
reikalų sekretorių) išplėšti iš 
valdžios tuos laukus. Aš nema
nau, kad pastarasis spėjimas bu
tų teisingas”.

Išrodo, kad rezoliucija bus 
priimta, nes net ir patys repub- 
likonai nelabai drįsta jį ginti. 
Net jeigu republikonai ir nutar
tų jį ginti, tai vistiek pažangių
jų republikonų ir demokratų 
balsai juos sumuš.

Tą rezoliuciją įnešė senato
rius Robertson. Senatorius Co-

Senatas reikalauja aliejaus 
lauky išnuomojimo 

panaikinimo
Priėmė panaikinančią išnuomo

jimo rezoliuciją vienbalsiai.

rodydamas, kad laivyno eksper
tai buvo nusprendę, jog laivyno 
rezervo aliejaus laukai turi bū
ti laikomi išimtinai dėl laivyno. 
Denby turėjęs žinoti apie tą ra
portą ir laivyno aliejaus laukų 
neleisti išnuomoti privatinėms 
kompanijoms.

Jį pertraukė senatorius Nor- 
ris, užsimindamas, kad jei ats
tovų butas išneštų apkaltinimą 
prieš Denby, tai senatas turėtų 
jį teisti ir paklausė, ar senatas, 
pareikalaudamas jo pašalinimo 
tuo nepadarytų save negalinčiu 
jį teisti, tad ar nekiltų daugiau 
blogo, negu iš priėmimo tos re
zoliucijos.

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

Senatas šiandie viebalsiai priė
mė Walsh rezoliuciją, siūlančią 
panaikinti laivyno aliejaus lau
kų išnuomojimą privatinėms 
aliejaus kompanijoms — Sinc
lair ir Pan American (I)oheny).

Už rezoliuciją balsavo 88 se
natoriai po to, kaip visos repub
likonų pastangos rezoliuciją su
švelninti nuėjo niekais. Jie sten
gėsi taip pakeisti rezoliuciją, 
kad joje nebūtų minima, jog tų 
laukų išnuomojimas yra pada
rytas nelegaliai. Kada visos pa
taisos liko atmestos, republiko- 
nams nieko kito nebeliko, kaip, 
balsuoti už Walsho rezoliuciją, 
kaip ją pradžioj įnešta. Atmetus 
visas pataisas, pačios rezoliuci
jos svarstymas tęsėsi tik 20 mi
nučių ir nė vienas senatorius ne
drįso prieš ją balsuoti.

Buvęs vidaus reikalų sekreto
rius Fall nuolatos kartojo, kad 
jis buvo padavęs aliejaus laukų 
išnuomojimą apsvarstyti visam 
kabinetui ir kad tasis tai užgy- 
rė. Į tai dabar atsiliepė valstybės 
sekretorius Hughes ir prekybos 
sekretorius Hoover, kurie sako, 
kad jie neprisimena, kad tas 
klausimas butų buvęs kada-nors 
svarstytas kabineto susirinki
me, ar kad Fall butų klausęs jų 
nuomonės.Čia surasi kokius namus kiti 

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

Betgi išėjo aikštėn, kad vie
nas admirolas, kurio globoj tie 
aukai buvo ir kuris buvo prie

šingas tų laukų Išnuomojimui, 
iko pašalintas iš tos vietos, o jo 
vieton liko pastatytas prielan
kus išnuomojimui admirolas, o 
patys laukai liko pavesti vidaus 
reikalu sekretoriaus žinion

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

VENIZELOS BENT LAIKINAI 
PASILIKS PREMIERU.

Y'pač kad šie metai yra najnų 
pirkimo metais.

LON DONAS, sausio 31. — 
Iš Athenų pranešama, kad Ve- 
nizeloa dar pasiliks premieru 
bent tūlam laikui, nors seimo 
susirinkimuose nedalyvaus.

INDIANAPOLIS, sausio 31.
— Angliakasių unijos algų ko
mitetas šiandie rekomendavo 
unijos konvencijai atnaujinimą 
dabartinio kontrakto su kasyk
lų savininkais keturiems me
tams, paliekant dabartinę algą. 
Komiteto raportą perskaitė to 
komiteto pirmininkas Frank 
Farrington iš Illinois.

Komitetas rekomendavo, kad 
derybos dėl atnaujinimo kontra
kto butų vedamos Jacksonville, 
Fla., pradedant nuo vasario 11 
d., ir kad naujasis kontraktas 
pradėtų veikti nuo balandžio 1 
d., 1924 m. ir veiktų iki kovo 31 
d., 1928 m. Jis butų taikomas 
visam centraliniam minkštųjų 
anglių laukui, kaip kad ir visi 
pirmesnieji kontraktai. !

Švilpimais ir šnypštimais pa
sitikta darbo sekretorių Davis, 
kada jį Lewis pristatė konvenci
jai. Lewis turėjo prašyti kon
vencijos narius, kad jie išklau
sytų Davis kaipo “narį prezi
dento kabineto”. Bet ir tada 
triukšmas neapsistojo ir sekre
toriui Davis negalint kalbėti, 
Lewis vėl išėjo ir pradėjo pra
šyti nusiraminti, o tuos, kurie 
nenori Davis kalbos klausytis, 
laikinai išeiti iš salės. j

PITTSBURGH, Pa., sausio 
Federali n is teisėj as

Thompson išdavė laikinį injunc- 
tioną, kuriuo uždraudžiama dau
gelio unijų nariams streikuoti 
ir tuo sustabdyti darbą prie bū
da voj i mo Pittsburghe Mellon 
National banko.

Injunctione įvardijama devy
niolika unijų, daugelį atskirų 
amatų ir pavienių asmenų.

4$1. —

Bolševikai nori padaryti 
Leniną savo šventuoju

Norima Leniną “kanonizuoti.” 
Jau ir “tikėjimo artikulus” 
prirengė.

MASKVA, sausio 31. — Ju
dėjimas už “kanonizavimą” 
mirusiojo Lenino, kaipo bolše
vikų šventojo, n Uola tos stip
rėja.

Kaipo didesniam pagerbimui 
Lenino, komunistų organas 
Rabočaja Moks va pasiūlė iper- 
mainyti komunfistų partijos 
vardą į 'Lenino /bolševikų par-

31. —

Suomija nori panaikinti
prohibiciją

Prohibicija išmokinusi blaivus 
suomius girtauti.

HKLS1NGFORS, sausio 31.
Nors Suomija yra “sausa”, 

1923 m. utž girtavimą liko areš- 
mota 18,500 žmonių — di
džiausias skaičius, kokį ikišiol 
areštuota. Už peržengimą pro- 
libicijos įstatymų 

3,000 žmonių, o 1922 
tuota 2,000 žmonių, 
girtavimas Suomijoj 
žiną, bet dar didinasi.

Tuo pačiu 'laiku laikraštis iš
spausdino septynias “prisaky
mus,” siūlydamas juos leninis- 
tams priimti kaipo “tikėjimo 
artikuluos.”

Pirmasis “artikulas” sako:
“Prieš aplėksiant mus, drau

ge Lenine, tu įsakei mums lai
kyti aukštai ir švariai didįjį 
[>ašaul< im:j mioh pni-tijos. nario. 
Mos prisiekiame tau, drauge 

Lenine, kad mes išpildysime 
tavo įsakymą su garbe.”

Kiti “tikėjimo artikulai,” 
parašyti tokia pat kalba 
ko:

Stiprinti ir palaikyti 
jos vienybę; stiprinti ir
kyti proletariato diktatūrą; 
stiprinti ir palaikyti valstiečių 
ir (darbininkų vienybę; plėsti 
ir stiprinti sovietų respublikų 
uniją; stiprinti ir gerinti rau
donosios armijos poziciją; 
stiprinti ir plėsti komunistų 
internacionalą.

pa r ti
pais i-

areštuota
m. areš-
Reiškia, 
nešima-

PARYŽIUS, sausio
Atstovų bute išėjo aikštėn inil- 

graftas sąryšy su at- 
nuteriotųjų Fran- 

kurio pa- 
aliejaus 
mažytis

teritori-

žiniškas 
budavojimu 
vijos apygardų, prie 
lyginus Amerikos 
skandalas yra Įtik 
menkniekis.

Pats iš liu’osiiolųjų
jų ministeris prisipažįsta, kad 
žmonėms ir firmoms nuterio- 
tose apygardose yra permokėta 
tarp 18,900,000,(XX) ir 25,000,- 
000,000 frankų.

pa
tilo 
Tai 
Vo-

'TOKIO, sausio 31 
tasnijos seimas šiandie liko pa
leistas po triukšmingiai/sio po
sėdžio, kuriame mėtytųsi bon- 
komis ir panaudota kumštis. 
Sumišimas kįliy /delei opozici
jos bandymo interpeliuoti val
džią apie bandymą sudaužyti 
traukinį lies Nagoya, kuriuo 
važiavo į Tokio opozicijos va
dovai.

Triukšmas (prasidėjo kaip 
tik atsidarė posėdis. Interpe- 
liuodami valdžią dėl traukinio 
susidaužimo, kuriame opozici
jos vadovai betgi išliko nesu
žeisti, nors garvežis ir liko su
gadintas, opozicijos nariai rei
kalavo, ka\l atsakytų asmeni
niai pats premjeras Kiyoura. 
Premjeras atsisakė. Iškilo di
delis sumišimas, laike kurio 
susisiekimo ministeris Koniat- 
su, lordų buto narys, 1 
atsakyti
ke sumišimo agitatorius, 
seimo narys 
formos 
šalį.

Ištiko

Japo-

Požėla pirmą k: parite gve 
kų levą George Peteras i 27 mi
nutes ir 30 sekundų. Antra sy
kį parito tą patį 
14 minutų.

žmonių buvo pilna Meldažio 
svetainė — kiek tik tilpo.

grekų levą j

Graikijai grysia militarinė 
diktatūra

ATHENAI, sausio 31. — 
Kadangi Graikijos daktarai ne
gali nuspręsti premiero Venize- 
los ligos, iš Franci jos liko pa
šauktas gersus profesorius Ab- 
ramie.

Anti-venizelistų rateliuose 
reiškiama baimės, kad Venize- 
los rezignavus gali įsikurti gen. 
Condylįs militarinė
Republikonų laikraščiai 
kad monarchistų 
ganizuojasi.

Venizelos nori 
lei savo menkos
jo kabineto nariai prašo jį rezi
gnaciją atidėti, kadangi jie ne
gali susitarti apie tai, ką paskir
ti premieru, vieton Venizelos.

diktatura.
sako, 

or-rezervistai

rezignuoti 
sveikatos,

rt e- 
bet

štėn visą skandalą, kuris gali 
įvelti patį Poincare. Tas“skan- 
dalas urnai liko iškeltas aikš
tėn valdžiai pareikalavus 
kelti taksus 20 nuoš., kad 
padengus biudžeto deficitą, 
patvirtina ir nuolatinius
kie ti jos pareiškimus, kad Fran
cijos administracija eikvoja 
pinigus ir išdalina bilionus 
frankų graftu.

Vokietija nuo pat musių pa
liaubos nuolatos reikalavo, kac 
jai butų pavestas nuiteriotųjų 
apiedinkių atbildavoj imas, ka
dangi ji galėtų padaryti pigiau, 
nes pašalintų graftę ir netei
singumą.
Poincare prižada “tyrinėjimus”

Gudriai politikieriškais “trik- 
sais,” Poincare šiaip taip išsi- 
viniojo iš nesmagios padėties, 
pareikšdamas, kad valdžia per- 
žii.'res 1-0i k a Iii v ■ m u m ui k«ro
nuostolius, siekiančius 5(X),000,- 

0(X) frankų. Tai paliečia apie 
10,(MM) reikalavimų. Betgi mil
žiniškas graftas yra ne čia, o 
446 dideliuose 
kus kiekvienas 
viršija 1,000,000 
riuos socialistai 
minusia ištirti.

Socialistai įrodinėjo, 
naujas peržiūrėjimas 10,000 
reikalavimų ir nuodugnas val
džios tyrinėjimas utžimtų 
žiausia 10 metų laiko, 
kurių tikrieji kaltininkai, 
446 didieji reikalautojai
vai paspruktų nuo atsakomy
bės ir dar savo graftą atsiim
tų. Tečiaus butas priėmė Poin-

reikalavimuose, 
reikalavimas 

frankų ir 
reikalavo

kū
pi r-

kad

ma- 
laike 

tie 
leng-

j interpeliacijas. Lai- 
ne 

prišoko prie plat- 
ir atstūmė Komatsu į

riaušės ir atstovai 
mėtytis vandens bon- 

komis, o taipjau ir kumštis 
paleido į darbą.

Sumišimas tęsėsi iki pirmi
ninkas laikinai uždarė posėdį, 
o po to neužilgo ir pats seimas 
liko paleistas.

Opozicija išandie po piet pa- 
.darė šešis viešus susirinkimus. 
Sustiprintos policijos (spėkos 
akyliai dabojo visus šiuos su
sirinkimus.

Ką gali padaryti motinos meilė

Nuo gaso nutroško keturi 
žmonės.

Naująjan parlamenta n jai 
įnešta rezoliucija, atšaukianti 
prohibicijos įstatymus. P-lė 
Ona Furujelm, žymiausia su- 
fragistė, paskelbė, katd ji bal
suos už rezoliuciją. Ji sako, 
kad prohibicija Suomijoj liko 
įvesta dar 1909 m., bet tuo 
laiku caras tų įstatymų nepa
tvirtino. Tik kada Suomija pa
siskelbė nepriklausomybę, pra
dėjo veikti tie įstatymai. Ir kas 
pasirodė? ^Pirmiau Suomija 
inivo blaivi tauta. Joje veikė 
'įstatymai, kitfrie kiekvienam 
žmogui leisdavo į mėnesį pirk
ti tik dvi kvortas degtines. Bet 
retas kuris naudojosi tais įs
tatymais, o niekurie valsčiai 
buvo visai sausi, o ir miestuo
se buvo daug mažiau geriama, 
negu dabar. Bet prohibicijos 
įstatymai suldemoralizavo gy
ventojus ir girtavimas žymiai 
padidėjo. Daifgdlks žvejų metė 
savo užsiėmimą ir stvėrėsi 
degtinės šmugelio, kaipo daug 
pelningesnio užsiėmimo. Dau
gelis pirmiau dorų žmonių da
bar užsiima slaptu degtinėr 
pardavinėjimu. Juos areštuo
jama būriais ir jais užkimšti 
kalėjimai, bet tai nė kiek nesu*- 
mažiua ^girtavimo. Todėl Suo
mija dabar ir nori panaikinti 
prohibiciją, o sugrįšti prie lino 
sanorės blaivybės.

De la Huerta sumuštas

CHICAGO. - Dar du Krue- 
gerių vaikai mirė ligoninėj. 
Keletą dienų atgal mirė jų mo
tina ir vienas vaikas. Pats Ju
lius Krueger, 374'5 W. 58 St.> 
yra ligoninėj, bet gal dar pa
sveiks. Išpradžių buvo many
ta, kad jie nutroško nut> mun- 
šaino raugo, kurio nemažai 
rasta namuose, kur buvo ir 
trys munšaino varytuvai. Ko
ronerio tyrinėjimai lA-tgV pa
rode, kad jie nutroško ne nuo. 
munšaino, bet nuo žibinamojo Į

DiETROrr, Mieli., sausio 30. 
-'Trejetą savaičių atgal Mrs. 

Mary Hansen iš Siox Falls, S. 
I)., gavo žinią, kad jos suims 
Juozas serga Detroite. Ir ji nie
ko negalvojusi išsirengė pės
čia tolimon kelionėn. Dabar ji 
pasiekė Detroitą ir slaugo savo 
sūnų, praėjusi pėsčia dairgiau 
1,000 mylių, tik kai kur pave- 
žant ją automobilistams.

Tai jau antrą tokią kelionę 
ji atfliko <1c-l savo sūnaus JUO

ZO. Kiek laiko atgal ji pėsčia 
atėjo iš Montana valstijos į 
Washingtoną, maldauti prezi

dentą Hardingą paliuosuoti jos 
sūnų iš Leavcn’\vortb federali
nio kalėjimo, kur jis tvfo laiku 
sėdėjo.

ŠIANDIE — veikiausia gied
ra; nedidelė permaina tempera
tūroje.

Saulė teka 7:04 valandą, leid- 
gaso, kuris bego iš prakiurti- žiasi 5:03 valandą. Mėnuo teka 
sios pervartos. 3:50 valandą nakty.

MEXI€0 CITY, sausio 31.— 
Gen. Martinez pranešė karo 
(departamentui, kad valdžiai 
užimant Esperanza ir Roca 
Mente, de la Huertos sukilė
liai neteko 1,300 kareivių pa
imtais belaisvėm 400 užmuš
tais ir 180 sužeistais. 'Taipjau 
suimta 1,500 šautuvų, 14 kul- 
kasvaidžių, 3 kanuoles ir pi
nigais apie 200,000 pesų, kurie 
buvo skiriami algoms sukilė
liams. Tarp suimtųjų yra 80 
oficierių.

Valdžios nuostoliai 
kareivius išmuštus, 
11 oficierių ir 262 
sužeistus.

siekia 22 
jų .tarpe 
kareivius

PINIGŲ KURSAS

Vakar, sausio 31, užsienio pini
gą na mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ........ $4.29
Austrijos, 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos, 100 frankų ........... $4.10
Danijos, 100 markių $16.20
Italijos, 100 lirų ................... $4.38
Francijos, 100 frankų ............ $4.66
Lietuvos, 100 litų ............... $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.63
Olandijos, 100 kronų ...........  $37.40
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.26
Šveicarijos, 100 frankų ....... $17.28

iMilžiniškumas grafto bus 
aiškus, .prisiminus, kad išmo
kėta yra viso 3,000,000 reika
lavimų, siekiančių įl()O,KXX),- 
(XX),(XX) frankų. Ministeris pri
sipažino, kad jau yra susekta 
suktybių 18,000,000,000 fran
kų ir kad jis tikisi susekti dar 
kokius 5,000,(XX),000 frankų.

Socialistai aštriai pasmerkė 
Poincare ir jo valdžią už pastan
gas apsaugoti didsiuosius pelna- 
gaudas," kurie susikrovė milži
niškus turtus iš atmokėjimo ka
ro nuostolių.

Poincare puolimas darosi 
ueišvongtinas

Francijos senato didžiuma nu
tarė nebalsuoti už Poincare 
taksą bilią.
■PARYŽIUS, sausio 31.— Di

džiumos partijos Francijos se
nate savitarpiniame pasitarime 
(caucus) vakar priėmė rezo
liuciją, pareiškiančią, kad jos 
nebalsuos 
care taksų 
Poincare 
savavaliais
kad tai daro Poincare puolimą 
neišvengtinu, kada bilius bus 
paduotas senatui.

už premjero Poin- 
bdlių, kuris leistų 

reguliuoti finansus 
dekretais. Manoma,

SIŲSKITPER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739 S.HalstedSt 

Chicagolll.
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Kas Dedas Lietuvoj
Laikraščių skaitymas 

Lietuvoj.
EŽERĖNAI. (L. ž.) — Pa

starąjį 1923 m. pusmetį į A. Ra- 
stenio, vienintelį mieste ir ap
skrity, knygyną pareidavo ekz.: 
“Lietuvos Žinios” 5, “Lietuva” 
15, “Rytas” 5, “Echo” 10, “žy
dų Balsas” 5, “Lietuvos Ūkinin
kas” 3, “Tėvynės Sargas” 4, 
“Socialdemokratas” 5, “Vairas” 
5, “Trimitas” 7, “Nowiny” 40, 
“Liežuvis” 50, “žiežirba” 5, 
“Sportas” 5, “Krivūlė” 15, “Lie
tuvos Ūkis” 3, “Baltijskij Al- 
manach” 5, “Kultūra” 5, “Gai
rės” 5.

AKMENĖ, Mažeikių apskr.
— čia paštas gauna sekančius 
laikraščius: “Lietuva” 36, “Pa
vasaris” 15, “Vienybė” 14, “Lie
tuvos Ūkininkas” 11, “Trimi
tas” 11, “Švietimo Darbas” 10, 
“žiburėlis” 10, “žvaigždė” 11, 
“Viensėdis” 8, “Talka” 6, “Dar
bininkas” 5, “Lietuvos Žinios”
2, “žydų Balsas” 5, “Echo” 1, 
“Vairas” 1, “Lietuvos Dirva” 3,1 
“Prūsų Lietuvių Balsas” 1,! 
“Dzien Kowienski” 2, “Angelas 
Sargas” 5, “Socialdemokratais” I
3, “Ganytojas” 3, “Ūkininkas” i
4, “Lietuvos Mokykla” 2, “Me- 
meler Dampfboot” 2; užsienio
— “Keleivis” 15, “Naujienos”

čekoslovak.............
Danija .... t............. 127,000 lit.
Dancigas ....t......
Latvija ............... 3,855,400 lit.
Holandija .... .......... 399,500 lit.
Prancūzija ..................  300 lit.
Švedija ...........
Vokietija ........... 6,237,200 lit.
Belgija .............   21,200 lit.
Ispanija ..................  708,900 lit.
Kiti kraštai ........... 252,200 lit.

Iš Klaipėdos Krašto
Kainos Klaipėdoj.

Klaipėda. (Elta). — Sausio 5 
d. turguj kainos buvo tokios: už 
skerdimui tinkamos kiaulės kil- 
gr. mokėta 2 litu; pora paršelių 
kainavo 18—35 lit.; 1 klgr. svie- 

jsto — 6—7 lit.; kiaušinis — 30 
Icent.; gyva žąsis — 10—15 lit.;. 
centneris kviečių — 22—24 lit.; 
rugių 16—17 lit.; avižų — 12 
—14 lit.; miežių — 15—16 lit.; 
žirnių 20—22 lit.; lašinių 1 klgr. 
_ 4—4,40 lit.

5, “Tėvynė” 10, “Telegramas”, 
3, “Draugas“ 6, “Amerikos Lie-i 
tuvis“ 5, “Svedenryts” 26, “Lat-,

Latvip pirkliai kelias 
Klaipedon.

Klaipėda. (Elta). — Latvių 
laikraščiai rašo, kad kai kurie 
Liepojos miško pirkliai likviduo
ja ten savo įmones bei konto
ras ir persikelia Klaipedon, per

s Kareivis’ 1, “Jaunakas Zi- kurią eina visa Lietuvos miško
1, “Berliner lageblatt” 2. prekyba. Prieš Klaipėdos pri-

Lietuvos prekyba su
užsieniais.

į jungimą prie Lietuvos, Liepo- 
i jon kasdien ateidavo iki 20 va
gonų Lietuvos miško.

1923 m. lapkričio mėnesį Lie
tuvon įvežta iš užsienių prekių 
už 20,325,500 litų, o išvežta iš 
Lietuvos užsienin už 16,403,000! 
litų, vadinas to menesio balan
sas Lietuvos nenaudai buvo dau
giau kaip 39 milionai litų.

Sulig kraštais Lietuvos už
sienio prekyba taip skirstoma:

Įvežta.
111.200 lit.
965.400 lit.

. 171,400 lit.
45,000 lit.

255.200 lit.
735.400 lit.
154.200 lit. 
101,900 lit.
37,600 lit.

12,750,500 lit.

j Įvairenybės
Raudonas Sniegas.

Amerika 
Anglija 
čekoslovak. 
Danija .....
1 )ancigas
I .atvija
1 lolandija 
Prancūzija . 
Švedija 
Vokietija 
Belgija 
Ispanija .
Kiti kraštai 418,600 lit.

Išvežta.
Amerika ........ 622,700 lit.
Anglija .............. 4,183,600 lit.

Pranešimu iš Halmstad, Šve
dijoj, šių metų sausio 2 dieną 
ten buvęs keistas apsireiškimas. 
Tą dieną nuo pat ryto snigo ii' 
pavakare sniegas krito raudonos 
spalvos. Ištyrus sniego krista
lus, rasta milijonai raudonos 
spalvos kirminėlių.

Londono mokslo sferose pa
brėžiama, kad plačiam meteoro
loginiame Kaemtz’o darbe yra 
paminėta, kad Alpėse ir Pirenė- 
jucse irgi kritęs raudonas snie
gas. Tyrinėtojas Boss taip pat 
buvo radęs Baffino įlankoj rau
donojo sniego. Ištyrus jį per 
mikrospopą, buvo pastebėta, 
kad sniege buvę mažytėlių rau
donų grūdelių, kuriuos moksli
ninkai skaito augalų dalelėmis.

ŠOKIAI SU ISLAIMEJIMU
Rengia

Lietuviu Vakarinės žvaigždės Pašelpos Kliubas

Subatoj, Vasario 2, 1924
Pradžia 6 vai. vakare.

MILDOS SVETAINĖJ,
3142 So. Halsted St.

Grieš Bernotą Orkestrą ir dvi mergelės šoks “Salomi” Ona Navickaitė 
ir Josephina Mankevičiukė.

Įžanga vyrams 50c., moterims 35c.
Visus kviečia atsilankyti KOMITETAS.

STRAIPSNIS 57

Kūdikių aprūpinimas Ir pe- 

ntjlmas yra dalykas gyroa 

svarbos Šeimynai ir tautai 

Ir mra Jauflatne, kad tai 

yra dalykas, kur) mes tu

rime rcguliarilkala laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 

pvi gvildenti.

Siame skyriuje mes talkas 

nuo laiko gvildensime rei

kalus (domius būsiančioms 

motinoms ir motinoms jau
ny kūdikly.

kUDIKIv 
EROVes SKYRIUS s

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

M ()T IN V MI RTIN G U M A S
Retai kas iš musų tikrai įsivaiz

duoja kaip kūdikių gimdymas yra pa
vojingas gyvybei. 1916 metais mes 
netekome Amerikoje maiausia 16,- 
000 motinų nuo priežasčių surištų su 
kūdikių gimdymu, ir beveik viso to 
galima buvo išvengti. Gimdymo kar
štinė yra dažniausia mirties priežas
tis, o ji paprasčiausia paeina ir už
krėtimo nuo pribuvėjų ar patarnauto
jų rankų motinos žaizdų.

Iš 150 atvejų gimdymo viena mo
tina netenka gyvybės; vienas kūdikis 
iš dešimties dvidešimts gimusių neiš
gyveno nei šešių savaičių. O mirtis 
apkasuose buvo vienas vyras iš pen- 
kiosdešimts aktyviai dalyvavusių.

PIRM ATEISIANT KŪDIKIUI
Pirm, negu kūdikis ateis yra ne

atbūtina kiekvienai motinai sekančių 
dalykų.

1. Pasitarimas su gerai išlavintu 
gydytoju; pilnas kūno išegzaminavi- 
mas, imant ir pilvo išnvieravimą ir 
dažnų analyzą šlapumo.

2. Maistingas valgis su gaentinai 
pieno.

3. Nureguliavimas perdidelio augi
mo svaryn dažnai pasisveriant ir su
mažinant krakmolo ir cukraus dalį 
valgiuose.

4. Užtektinai skystimų, kaip pieno 
ii- vandens.

5. Nureguliavimas vidurių užkietė
jimo. jei galima vienu maistu, be gy
duolių.

6. Kasdien reikia maudytis, kad 
praktikavimas gerai eitų.

7. Priežiūra dantų.
8. Užtektinai poilsio ir miego.
9. Dirbti reikia nepervirš ir mank

štintis be nuovargio.
10. Reikia nešioti tinkamas drapa

nas ir tinkamai atsilsėti.
11. Kasdieną pavaikščioti ore ir gc 

rai išvėdinti mšegruimius.

IŠLAVINTA PRIEŽIŪRA 
LAIKE GIMDYMO

Išlavinta priežiūra reikalinga ge
ram gimdymui reikalauja ypatingo 
mokinimo ir yra atskira chirurgijos 
dalis. Geriausias chirurgas nėra per 
geras jei žmogus kenčia nuo nulauž
tos kojos ar apendicito. Gabus vete
rinaras yra pakviečiamas susirgus 
brangiai galviju veislei. Taigi, ar gy
vybė ir busianti sveikata motinos ir 
vaiko neužsipelno geriausios gydytoja 
ir slaugytojos priežiūros, kurią tik 
galivrą gauti?

Toms motinoms, kurios turi kūdi
kių, bet negali jų krūtimis penėti, yni 
stipriai rekom-enduojamos vartoti 
Borden’s Eagle Pieną dėl bonkutės. 
Tai yra puikiausia pienas ir gryniau
sias cukrus moksliškai sumaišytas ir 
prirengtas. Borden’s Eagle Pienas 
yra maistas, kuris nubudavoja stiprias 
kojas ir sveikus kimus. Jis kūdiki 
įgalina augti svaryn kas yra reikalin
ga dėl sveikatos ir normališkumo. Jis 
yra rekomenduojamas gydytojų per 
65 metus dėl jo augšOtos kokybės.

Perskaityk kas svaitė šituos straip
snius ir pasidėk ateičiai.

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

1,000 išgydytų ant rekordo.mos.
Ateikite ir gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuris specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas

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

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

PRITAIKOMI AKINIAI
FRANKLIN O. CARTER, M. D.

25 metai prie State gatvės
120 So. State St., Chicago, III.■III. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. . lval- n-;°9 iki 5’ Nc<l£"i(lj 10 iki 12

,r——— ----------- —— ------ ----------

Lietuvos Nepriklausomybės Puota
Šįmet sukanka šeši metai kaip Lietuva paskelbė pasauliui savo Pilnų ir Absoliutę 
Nepriklausomybę. Chicagos lietuviai apvaikščioja šią Lietuvos šventę kas metai

■ keldami Lietuvos Nepriklausomybės Puotą.
Šiais metais ši Lietuvos Nepriklausomybės Puota yra rengiama Septintadienyje, 

i Vasario 17tą dieną, Morrison viešbutyje, puiki vakarienė, trumpas vokalis pro
gramas 6:30 vai. po pietų ir^gražus šokiainuo 9 valandos. .
Prašo visus Chicagos lietuvius rengtis prie šio apvaikščiojimo su visu atsidėjimu.

| Chicagos A. L. T. S. Apskritys.
Tikietai iŠ anksto reikia pirkti Naujienų ir Varpo Redakcijose, Universal State 
Banke ir Aušros Knygyne, 3210 So. Halsted St.

fV -Vi,? * ?>hd J*!

BORDEN 
1WILDING 
NttW YORK

DIDELIS BARGENAS
SnuthWallacc mergaičių čeverykai 

Garantuoti geriausios skuros.

norėdami;
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- | 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUSI 

ANT NAUDOS. I

KAD

šie Valka! būtų neda- 
penėti. jei jų tėvai Ži
notų, jog kiekvienas 
nedapenėtas vaikas 
lengvai papuola 
soms ligoms, nuo 
ausiu uždegimo 
džiovai? Daktarai 
ko

vi-
pa
iki
sa-

Jūs norit žinot ar Jū
sų kūdikis sveikas, ar 
nedapenėtas, ar daug 
jis turėtų svert, kiek 
augščio> turėtų būt. 
kokį maistą jam duot, 
ir kitas naudingas in
formacijas, prisiūskit 
mums sekantį kupo
ną su Jūsų vardu ir 
antrašu.

EPAISANT pro
greso medikoje 

ir apšvietoje, yra virš 
šešių milionų vaikų 
Suvienytose Valstijo
se, kurįp pe4apenėtii 
Ar jūs manot,

Micros (size) nuo G iki 1316

S. L. FABIOm CO,

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR.
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Kaina tiktai $1.37
Čia randasi visokių stylių (styles) 
čeverykų žemiausiomis kainomis.

Lietuviška čeverykų 
Krautuvė

1949 So. Halsted StreetV
VIDURN AKTI~StT KRUP’ų’

K. GUGIS

KAD
saugumas glūdi gera
me penėjime. Bandy
mai nesenai padaryti 
Viešose Mokyklose 
prirodė, kad dadeji- 
mas Borden’s Eagle 
Pieno prie vaiko mai
sto suteiks kiekvieną 
valgio dalį!, reikalingą 
padalyt jį stipriu ir 
linksmu.

Pažymčkit
KUPONAS 
katrą Literatūrą Norit

Penėjimo Valgiai Kūdikių
Instrukci jos Vaikams Knyga
Vardas _
Adresas __________

.... ...  ■ ......... ...............
----- - ------------- (Litliuanian

**'■*' cf 7,ie Dono*'1*

THE 
BORDEN 

COMPANY

SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Kuomet tavo vaikutis tampa užpul
tai krupo vidurnakty — ką-gi tada 
reikia daryti ? Tūkstančiai motinų 
jau iiriio šį klausimą su užsiganėdi- 
jimu. Vienas mažas doztlis Dr. Dra- 
ke’s Glessco tuojaus prašalina krupą 
į keletą minutų du dožus. Tai saugus 
ir geras vaistas kūdikis nuo jo no
voms. Šio vaisto daugiau parduoda- 
nwi negu kokio kito Amerikoj. Garan
tuojamas visų vaistininkų, 50c. bute
liukas — vertas $50.00. 2 Vai. ryte.

Lietuviška Valgykla
Pranešu savo draugams ir 
pažįstamiems, kad užlaikau 
švarią Valgyklą Brighton 
Parke. Gaminame skanius 
lietuviškus valgius už priei
namą kainą.

Viktor Restaurant
4648 So. Western Avė. '

>-■---- . j i y

Phone Yhrds 0987

FASHION CL0AKW
Audėklai, siutai, sijonai, 

dreses ir veistes.
Parduodama už pusę 

kainos
Taipgi daroma ant 

orderių.

3401 So. Halsted St., 
Chicago.

Bulgariška žiedų Arbata. 
(Pirmiau vadinosi kraujo arbata) 
Vartokite karštą einant gulti. 
Kad Prašalinus persišaldymą. 
Kad sustiprinus kepenis 
Kad veiktų gerai viduriai.
Bulgariška žiedų arbata yra sudė

ta iš grynų žiedų. Ji pataiso kraują 
ir pagelbsti būti sveiku.

Parduodama visur aptiekose.
Arba apdraustu siuntiniu, 1 didelis 

šeimynos baksas, $1.25, arba 3 baksai, 
$3.15, arba 6 baksai, $5.25. Adresas 
H. H. Von Schlick, President Marvel 
Products Company, 25, Marvel Build- 
ing, Pittsburgh, Pa.

RUiPTURA
IŠGYDOMA

Be Be
Peilio V vU Skausmo

Žmonės visose dalyse Chicagos yra 
išgydyti nuo rupturos mano gydumu. 
Kiti atvažiuoja iš tolimų valstijų. 
Colorado, California, North Carolina, 
Minnesota, Michigan ir daugelio ki
tų valstijų. Atvažiuoja pas mane su 
ligomis, o aš juos pasiunčiu namo 
sveikus, išgydytus nuo rupturos. Jei 
jus turite rupturą, tai jums visuo
met apsimokės atvažiuoti pas mane, 
kati būti išgydytu nuo ruptuhos, taip 
kaip apsimokėjo šimtams kitų kurių 
paliudysimai yra pas mane supailiuo- 
ti mano ofise. šiandien aš gydžiau 
žmogų iš Texas.

Skaityk ką Mr. Kruger sako: 
Garrett, Indiana, sausio 24, 1924.

Gerbiamas Daktare Flint:
Aš rašau jums keletą eilučių, kad 

pasakius jums, kad aš esu labai už
ganėdintas, kad aš važiavau j Chica- 
gą, kad gavus jūsų gydymą. Aš tu
rėjau labai prastą rupturą, kuri su
teikė man daug nesmagumo per de
šimts metų. Jūsų be skausmo, be 
peilio gydym-as yra tikrai puikus, nes 
jis išgydė mano rupturą visai. Aš 
esu 65 metų amžiaus ir aš jaučiuosi 
dabar kaip vaikinas. Ačiū jums dar 
sykį, už jūsų gerą padarymą.

Su pagarba John Kruger.
\ VERICOSE GYSLOS $26.

Aš taipgi gydau pasididinusias 
gyslas kojų mano metodu. Be peilio, 
be skausmo, be išlikimo Iš darbo.

SPECIALfi PRIEŽIŪRA DEL MO
TERŲ. PATARIMAI DYKAI.

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

Chicago.
Valandos: nuo iki 4:80 po

pietų, paned31<ais ir Ketvergais iki 
8:30 p. p., nedėliomis, uždaryta.

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Rooii 111-13 
Tel. Central 44)1. Vai. nuo 9 6

Gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted St.
Te!.: Boulevard 131/1

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
—.............. ..... _*

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis iilygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmlestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Wa*hin£ton ik Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3896

JOHN I. BAGDZIDNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
ROOM 153b TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 VVest 22 Street 

Telefonas Canal 1G67.

S. W. BANES, Advokatu* 
VaL: 9 A. M. iki 5 P. M 

Room 909 Chicago Trust Building 
7fl VV*»at Monroe Street, Cbicagu 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted fit, 

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

✓
J. P. WAITCHES

LAWYER Lietuvys Advokatas 
Dienomis Room 514-516 

127 N. Dearhom St., 
Telephone Randolph 6584 

Vakarais: 10736 So. VVabask Avė.
Tel.: Pullman 6377.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Rooin 530 
Tel. Central 6390

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

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

O Ii sus *
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. VVashington St.
Tel. Central 6800

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero A/. T.Cicero 5036

Bridgeport kitais vakarais v
3236 S. Halsted St. T.BouI. 6737

LIETUVIS ADVOKATAS

J. P. Uvick
618 Ford Bldg.

Vakarais: N. 426 West Grand Blvd.
DETROIT, MICH.

Physical Culture Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprataa, 
į Nnturopatbaa
Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenfijusiąs, be vaistų ir opera

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

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

NedfJdienieis nuo 9 Iki 12.
i
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KORESPONDENCIJOS

Detroit, Mich.
šis tas iš (draugijų veikimo 

iš darbo lauko.
ir

narių. šis susirinkimas 
svarbus dviem atžvil-

laikė pirmą šių metų mėnesi
nį susirinkimą. Dalyvavo apie 
100 
buvo
giais. Pirmas tai bus bene svar
biausias — išmetimas J. J. 
Bimluis iš ALIULI) 52 kp., kur 
daug narių pasipiktino tokiu 
darbu, kurį centristai atliko 
gruodžio 16 d. praeitų metų ir. 
norėjo šiame susirinkime atsi-Į 

sėti jiems už jų darbus. I 
nors trumpai parašysiu pa- 
susirinkimą ir jo tvarką. I 

.* 3 vai. po pietų kuopos' 
organizatorius atidaro susi-i 
rinkimų ir prasideda rinkimas 
pirmininko. Stato kandidatus 
kaip dešinieji, taip ir kairieji 
Bet kad organizatorius deši 
niųjų, tai jis, žinoma, kedioli 
kos balsų “nepamato“ ir iš 
renka savo pirmininką. Gi iš 
rinktasis 
mininkavo 
ypatingai

tų i aikštę.
Tą pačią dieną ir toj pačioj 

svetainėj House of Masses įvy
ko Pilietinimo Kliubo susirin
kimas. Kiek teko patirti, Kliu- 
bas gyvuoja gana gerai. Yra 
nutaręs padidinti mokestį ir 
pašalpų. Taipgi nutarė pertai
syti konstitucijų. Vienas kliu- 
bibetis pareiškė: “Mes padary
sim Liet. Pilietinimo Kliuba, 

c r 

kur mokės didžiausią pašalpą 
kuri kita drmilgija 

mėnesines
ilgoj negu 
Detroite: 
mokesties 
pos savai!

už 50c. 
gaus 9

j pačioj
Choras

Spąstai” 
Veikale-

Tą pačią dieną 
svetainėj “Ateities’ 
statė dvi komedijas: 
ir “Žydas ir Dzūkas,
liai buvo sulošti neblogiausiai. 

T’lPaskiaus choras sudainavo 
, turias dainas, kurių viena 
ėjo prastai, bet kitos trys 

i blogiausiai. Žmonių bu’vo 
j mažai, gal apie 500 suviršum. 
j Ateitiečiai sakos, kad liks apie 
pusantro šimto dolerių pelno.

iš House 
darbiečiai 
išmufinti” 

turi ge-

Kiek teko patirti, 
of Masses svetaines, 
nori “kairiuosius 
laukan. Mat kairioj
riausio pasisekimo savo paren
gimais, 
myli tų, 
ii- neduoda 
riains,
leidžia prie kortų 
name, 
ti, tikras darbiečių

is-
ne-
ne-

tvarkos vedėjas šei- 
kaip jam patiko, 

labai daug “neina- 
renkant komisiją

balsams skaityti. Kairiųjų pu
sės pastatytų komisijos narių 
balsus padarė ant pusės. Ir čia 
dešinieji laimėjo, nors opozi-

o antra, darbiečiai ne- 
kurie juos kritikutoja 

ramumo gemble- 
kur dieną iš dienos pra- 

darbininkų”
čia tai, galima pasaky- 

ėfjimas įgimo balsų.
PaskiauS ėjo raportai komi

sijų (valdybos). Iš raportų pa
sirodė, kad kuopa turi 189 na
rius. Bet '.didžiuma narių nesi
lanko i susirinkimus, i 
nori klausyti lernių ir

ini namie. Kai kurie jų nepa

gauti ramybę, ir jeigu komi
sija nenuneša jiems knygų, 
tai atsiimti nariai neateina, ir 
lieka knygos kuopoj. T’aip ko
misija jau daug sykių rapor
tavo. Iš visko matyt, kad tos 
'‘masės,’’ tie nariai nesirūpina 
ta organizacija, kur Brookly- 
nas taip labai džiaugias. Kuopa 
dar turi ir skolos, rodos apie 
24 dolerius ar daugiaus, tik
rai nenugirdau. Susirinkime jx) 
kiekvieno klai.simo buvo dide
li susikirtimai, kurie užsibaig-

:> riksmu. Apie tris valan- 
laiko praleidus neprieita 
iki pusės dienotvarkės. Ta- 
kairiųjįį puse duoda įneši

ma, kad dienotvarkė butu su-

nei

J. J.
ei aišmestius is kuopos, ar ne 

tai jai? tikra revoliuvija
Bimba perskaito konstitucijos 
paragrafą apie braukimą na
rių lx‘i kuopų. Dešinieji, nlar-
kiečiai, rėkia, kad ‘ mes neziu- 
rini konstitucijos, jau jis iš
brauktas už prasižengimą kam 
jis fondų atskaitų reikalauja, 
kurių negalima išduoti.’’ Ma
tyt, kad susirinkimas daugiauls 
pritaria Bimbos pusei ir kad 
bus atšauktas tas išbraukimas, 
tai organizatorius pašoka ir 
pradeda rėkti, kad susirinki
mą uždarąs. “Kairieji“ šaukia, 
k,ad nariai nesiskirstytų, apsi
raminus susirinkjimas busiąs 
tęsiamas iki galuti. Darbiečiai

v< 
ir
ne

i užbaigos, susirinkimo, atsi
ja kazirninkų vadą 'vokietį 

apleisti svetainę, 
susirinkimas prasi- 
taip sorkėmis susi-

s liepia 
kitas 
s. Ir 

rinkimas 
nustebėti. kad kai vienas Bim- 

išbrauktas iš Susivie
nijimo Liet. Amerikoj, tai tie 
patys darbiečiai nešė protesto

>a. O čia ant vietos c
Bimba, rodos ir gimi- 
u pareikalavo buvifsių 
tskaitų, tai jam nesant

gauti masės sunku. Gal ateity
je vėl gerinsis prie išvytųjų, 
kaip kad šiandien gerinasi prie 
S. L. Amerikoj ?

Lietuviu Pilietinimo Klinbas c

arą sekmadienį, va- 
. A. S. svetainėj, 21 
i avė. šią draugiją 

lietuvis turėtų pa
tai yra labdarybės 

Iš skelbimų matyt,
kad programas bus turtingas; 
dalyvauja Dramos Draugija ir

ir

remti, nes

rogramas

l)i troite

prasidės 6

pagerčj o. 
beveik vi- 
pilną lai-sos dirbtuvės dirba

ką. Būt daugely dirbtuvių pra
deda pusėtinai karpyti mokes-

ninkai nusiskundžia, kad pa
naikinama dienos mokesnis, o 
įvedama bonų sistema, kižr 
Ijarbininkai negali sugauti 
kompanijos, kai ji kur nusuka 
darbininkui uždirbtus centus.

Detroitas yra centras Ame
rikos automobilių pramonės. 
Gal niekur tiek automobilių 
dirbtuvių nėra, kiek Detroite. 
Bet gyvenimas darbininkų yra 
su’nkus, kaip kad ir kituose 
miestuose, ir gal dar sunkės,- 
uis. Nes kitur didžiosiose pra
monėse tai nors pusė darbinin
kų yra organizuotų, priklauso 
vienai ar kitai unijai. Bet Det
roite automobilių industrijos 
darbininkai visai nenorgani- 
zuoti, todėl kapitalistams leng
va jie išnaudoti. Reikėtų Dėt-

ne 
B. 
elgtis

puiki logika? Nežiūrint kad 
butų ir kaltas, tai reikėtų 

sulig konstitucijos, o ne 
Pruseikos paliepimo. Iri 

kddel jie taip Bimbos1
Tur būt jis daug jų Su
žino. Bijo, kad neiškel--

m

roito darbininkams šiuo rei
kmių rimtai su'sirupinti. Dhitų 
laikas imti organizuoti ir au
tomobiliu' dirbtuvių darbinin

kus, kad jie galėtų sėkmingiau 
gintis nuo išnaudojimo.

—Mylintis Teisybę.

tais, kai važinėjo su Lietuvos 
Misija ^Lietuvos Laisvės pasko
los reikalais. Koncertinę vaka- 

Birutės Choras, 
tai šventei pri- 

Vėiliau, Fabi- 
griežiant bus

So. Omaha, Nebr.
pa-Vietos lietuvių rengimus 

minėti šešių metų Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktu
ves.

pasitarimas, 
su šie it u- 

ir nuveiktume koki bend- 
darbjj duoda gcirti vaisiu.

18 dieną įvyko pirmas 
draugijų delegatų susi- 

Armoškos salėj ir 
kad pa'daryta gera 

apvaikščioji-

Vietos lietuvių 
kad nors vieną kartą 
me 
ra
Sausio 
vietos 
rinkimas 
pasirodė,
pradžia bendram 
m ui (Lietuvos Nepriklausomy
bes šventės vasario 16 dieną. 
Iš delegatų raportų paaiškėjo, 
kad jau yra prisidėjusios 
kios draugijos, būtent:

1. LDLD 27 kuopa,
2. T.M.D. 17 kuopa,

pen-

nori

1. šv. Antano draugija,
5. Pašalpos Ligoj draugija.
Nėra abejonės, kad 'dar pri

sidės ir kitos lietuvių draugi
jos.

Visų ūpas geras, visi
darbuotis ir kitus darban pri
traukti, kad apvaikščiojimas 
butų tikrai iškilmingas. Dėlto 
reikia tikėtis, kad bent šį kar
tą vietos lietuviai pasiro<lys, 
kad jie moka susikalladi, susi
tarti ir bendrai ką gera mi

lai laikomi 
kur bendrai

viską pasitariama.
Kipšas iš I’akapio.

kas penktadienis, 
apie

Pittsburgh, Pa.
Ruošimos apvaikščioti Lietuvos 

Nepriklausomybės šventę* va- 
savio 16.

Dužiausioji vietos lietuvių 
organizacija, iLietuvių Mokslo 
Draugija, kuri turi savo salę 
1 12 Orr st., Solio daly, nutarė 
šiemet iškilntingai paminėti 
Lietuvos Respublikos šešių me
tų sukaktuves —■ vasario 16 
dieną. Kad prisiritošimo dar
bas geriau sektųsi išrinkta tam 
tikra komisija, kuri be kita 
atsišauks j visas vietos ir apie- 
link.es lietuvių organizacijas ir 
šiaip žmones, kviesdama visus 
dalyvauti 
brangios

apvaikščiojime taip 
lietuviams šventes

Nepr i k 1 a u soi n ybės
dienos.

tatai ir kviečiame

sudainuodamas 
taikintų dainų, 
jono orkestrui 
šokiai.

Taigi dar kartą kviečiame 
visus lietuvius ir lietuvaites 
dalyvauti išk’.il'mtingame (Lietu
vos Nepriklausomybes šven
tės apvaikščiojime vasario 16 
dieną. Ten jau bus išnešta pro
testo rezoliucija prieš lenkų 
žiaurumus, prieš persekiojimą 
lietuvių ir jų kultūrinių įstai
gų Vilniaus krašte.

Renginio Komisija:
Juozas Virbickas, 
Pranas Pikšris, 
Jonas Kazlauckas.

pietus, kuri tapo gražiai atre
montuota taip, kad dabar turi 
gerą šviesą ir daug patogu
mu.v

Svetimų kalbų departamen
tas turį čia savo centrą, užima 
vieną iš gražiausių bei geriau
sių kambarių visame name. Rin
kimas visų lietuvių knygų viso
se Detroito knygynų stotyse 
kas kart vis eina didyn ir yra 
vilties, kad lietuviai gyvenan
tieji Detroito mieste ras sau 
daug malonumo bei naudos iš 
Viešojo Detroito Knygyno.

Detroit, Mieli,
Detroit Public Library.

Detroit’o Viešasis Knygynas 
(Public Library) pagalinus ap
leido ant visados savo senąjį na- 

’mą ties Gratiot ir Farmer gat
vėm, kurį pastaruoju laiku už
ėmė Down Town Annex. “Down 
Town Annex“ persikraustė į 
Policijos stovynę, du blokų į

PINIGUS LIETUVON '
NUSIUNCIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynj susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Ypatiškaj arba raštu j
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00
>1 — j

Mrs. A MUJHflltVICZ-VIDIKIENi
AKUSERKA

8101 So. Halsted SL, kampas 31 ga» 
Ofisas su Dr. J. F. Van Palng

Tel. Yarda 1119
Baigusi akuSeri 
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligūiibučiuo. 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose priei 
gimdymą, laikt 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir kito 
kiuo.se reikaluo 
so m-oterims i? 
merginoms; krei) 
kitos, o rasiu 
pagelbą.

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

■ iiii

Tel. Blvd. 8188
M. WoitkewicB 

BANIS 
AKUiERKA 

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

3113 South 
Halsted St.

X^DR. HERZMAIH

Garsinkites Naujienose

Saugumas dėl Taupymų
Yra užtikrintas per First Trust 
and Savings Bank.
bankos yra valdomas šėrininkų iš 
First National Bank of Chicago. 
Bankos turi kapitalą ir surplus ir 
nepadalintą pelną daugiau kaip 
$40,000,000 ir resursų daugiau kaip 
$350,000,000. Greitas ir mandagus 
patarnavimas užtikrintas.

Stakas šios

Atdara dėl taupymų visą die
ną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND
SAVINGS BANK

James B. Forgan, Chairman. Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Dcarborn, Monroc ir Clark Streets, Chicago, Ilinois.

Tel. Haymarket 1044
DR. G. J. ADLER

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

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

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

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

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

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

i Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonah

šiuoini
visus Pittsburgho ir apie-li ti
kės lietuvius, kad bendrai da- 
lyvautumėt iškilmėse — visi, 
kas tik jaučiasi lietuvis esąs. 
Vasario 16 dienos apvaikščioji- 
inas įvyks Liet. Mokslo Drau
gijos salėj, ir prasidės 7 vai. 
vak. Salė bus gražiai papuošta. 
Kalbėtoju bus specialiai iš New 
York o atvažiavęs p. J. W. 
Liūtas, vienas geriausių lietu
vių kalbėtojų, kutrį vietos lie
tuviai yra gjiddčj^ anais nie-

NENUSIGĄSKIT-
JIS TIK IEŠKO BAMBINO ĮJBEJ

į—/n Jis žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad
Zį—r—rbb jis jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek

išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės.

Kaina 35c 
aptiekosn

Kg* -yą Ireg. S. V. Pat. Biure.
A-a yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio 

vidurių paliuosuotojas.
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus.

N Je' JUS1^ kūdikis neramus, turi aptrauktą liežuvį, 
■ negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų
V*—kankinanmas, tat išvalykite jo sistemų su lengvu 

C/ vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis jj 
ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. I kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.

F. AD. RICHTER & CO„ 104-114 So. 4th Street, BROOKLYN, N. Y.

Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SAFARIUOSE

REUMATIŠKI Skaudėjimai
Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik 

nusipirksi buteliuką 
MEŠKOS BALSAMO

______________ _ (Bear Balsam)
ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tūkstančių kitų, ken
čiančių. vartojo ir vartoja.

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietinį aptiekorių arba parda
vėją, prisiųsk mums 35c. ir 5c. už pasiuntimą, mes tuojaus išsių
sim buteliuką Balsamo.

THE CENTRAL DRUG COMPANY,
24 E. Centre Street, Shenandoah, Pa.

KŪJU BOBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, uleeriai, jaugę pirštų nagai, 
sutinusios kojos, 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 Dearbom 4514.
Valandos nuo 9 iki 5. Vakarais: 

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

Egzaminavimas Dvkai.

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Telef. Lafayette 414G

Dr. F. Matulaitis
8709 Jos. Campan Avenue 

DETROIT
Valandos: 1-3 P. M., 7.8 P. M. 

Tel. Empire 6234 
Res. Walnut 3847 J

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

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

Rezidencija, 8159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

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

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

muo 5t8fl 1H 7:89 vąkam.
į- ...... - ........... .

Talsphons Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietą, 7 iki 8 v. 
8259 So. Halsted S’t„ Chicago. III.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan StM Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

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

DR. P. G. LUOMČNS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

Tel. Canal 6222. Chicago, 111
Vai.: 9—12 ryte; 1—5 po pietų;

6—9 vak. Ned. pagal sutartį.

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 Arėtai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2889

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 no pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos!
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakarą

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

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

DR. A. MONTVIO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 J. Washington St.
Valandos: nuo 1Q iki 12 ryto 

Tolephont Central 8060 
1824 Wa bangi a Av®.

Humboldt 1098 
Vaiandoa: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8167 So. Morgan St-.. 

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

nuo 5 Iki 8 vakaro
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. V. A. SINKUS
Gydytojai, Chirvrfaa Ir Akaleris

8315 8o«th Halsted SL 
Tel. Boulevard 1461

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. Ir 7—9 P.M.

Garsinkites Naujienose

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1960 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietą 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS 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.
........ 1 r i

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas

> 3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

Garsinkites Naujienose

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

Iki 2 vai. po pietų.

Optomatrlat
T«L Boularard ®4B7 
4841 S. Aabland Av« 
Kanapai 47-to. *«t- 

t-roa loboba

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedilioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyrišką, 
Vaiką ir visu chronišką lirą 

Ofisas: 8835 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plot, 
7—8 vak. Nediliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicagf

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:86 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
3149 So. Morgan SU 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. i 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 _ 

Telefonas Yards 0867
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' “Uršulė Nendvaraitė-Gri- 
gienč išdavė daug žmonių, nu
rodė, buk tai tų komunistų 
kuopelių nariai turėję tokias 
ir tokias slapyvardes. Nuro
dė vieną ir pasakė, buk jis tu
rėjęs ryšius su Panevėžio ko
munistų organizacija, *kas li
teratūrą atveždavo. Jei kas iš 
tų išduotų neprisipažindavo, 
tuoj suvesdavo į akis su Nen-1 tracijos jai butų buvusios labai 
dvaraite-Grigiene ir jei dabar pageidaujamos. Už kiekvieną 
neprisipažindavo, tai mušda- ašarą ant demonstrantų veidų ji 
vo.” butų užmokėjusi po auksinį
Ta išdavikė dabar iškeliavu- ^oncy kad paskui galėjus 
Amerikon. Aišku, kad ji bu- P“ aprašy?i; lr ,štlesų’ J1 U*T

nar-s <ejo 8’eroM sumą pinigų uz te- 
n<ls|.į’ heft'ramas» kuriose buvo stengia- 

masi kuovaizdingiausiai nupiešti 
vienos arba kitos moterėlės ap
alpimas ir panašus jausmingi in
cidentai.

Pa" j Kad ne ašarų ir ne

jiems net buvo uždrausta, ir jei
gu kuris jų nepilde įsakymo, tai 
žvalgyba tuoj aus skubinosi pa
šalinti jį po tuo pretekstu, kad 
jisai apsirg-ęs.

Sovietų valdžia, drausdama 
“individuales demonstracijas”, 
bijojjP, žinoma, ne to, kad žmo
nės Verks ir alps, gailėdamiesi 
Lenino; tokios rųųšies demons-

kurių šypsena, 
t dalyvavimas paver- 
visa, ką jie paliečia, 
niekuomet neapsileis, 

savyje linksmą

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

(Tęsinys)

si
vo komunistų partijos 
nes žinojo kuopelės narių 
pyvardes ir kas atveždavo 
raturą.

Dar vienas išdavikas:

Užsimokfjimo kainai 
Chicago ja — paltu:

Metams......... -—..................
Pusei mietų .........................
Trims mėnesiams _______
I>viem mėnesiam .... ..... .......
Vienam mėnesiui .........-—

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ___ ________
Savaitei __ .......... ......... .......
Mėnesiui ...........  „........ ..

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams......................... $7.00
Pusei metų ......................    8.50
Trims mėnesiams.... ..............  1-75
Dviem mėnesiam.......................  1-25
Vienam mėnesiui ..........-... .......... 75

$8.0«
4.00 
2.00 

, 1.50 
.. .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ..................................  $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams ..........   2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Baisus graftas 
Francijoje.

Francijos atstovų bute, 
bediskusuojant valdžios pa
siūlymą padidinti dvidešim
čia nuošimčių mokesnius, 
tapo iškeltas aikštėn milži
niškas graftas nuteriotųjų 
sričių atstatymo departa
mente . Nuo karo pabaigos 
iki dabar iš valstybės iždo 
buvo išmokėta nuteriotųjų 
sričių atstatymui apie 100 
bilionų frankų, bet, kaip pa
sirodo, žymi dalis tos sumos 
tapo išleista neteisingai. 
Parlamente to.departamen
to ministeris prisipažino, 
kad jau yra susekta, jogei 
18 bilionų frankų tapo pa
vogta, ir jisai manąs, kad 
busią atidengta vagysčių 
dar ant 3 ar 5 bilionų fran- 
kų.

Premjerui Poincare ir vi- 
sai nacionalistų šaikai, kuri 
jį remia, šitas skandalas vei
kiausia išmuš lazdą iš nagų. 
Partijos, sudarančios dau
gumą Francijos senate, jau 
priėmė rezoliuciją balsuoti 
prieš valdžios mokesnių pla
ną, kas reiškia neišvengia
mą Poincarės kabineto puo
limą, kuomet naujasis mo
kesnių sumanymas pasieks 
senatą.

Taigi išrodo, kad pagalios 
ir Francijoje ateina galas 
akyplėšų-atžagareivių vieš
patavimui. Nesirado jėgos, 
kurie įstengtų juos nuvers
ti, tai puvimas iš vidaus 
pakirto jų galybę. Pana
šus puvimo procesas, kaip 
žinia, yra atvedęs į bankru- 
tą ir Amerikos atžagareivių 
kliką, kuri kontroliuoja da
bartinę valdžią.

Grafto skandalas Franci
joje parodo naujoje šviesoje 
ir tą politiką, kurią vedė iki 
šiol Francijos nacionalistai 
su p. Poincarė priešakyje; 
Savo šalies ir viso pasaulio 
žmonių akyse jie dėjosi di
džiausiais patriotais, 
skelbė, kad titkai jie vieni 
esą tikrai susirūpinę savo 
{□rašto gerove; tik jie vieni

NAUJIENOS
The Lithaaiiian Daily News

PuHUhed DaUy.j^p^sunday^by ir padėti jų gyventojams 
tik šituo prakilniu tikslu va
dovaudamiesi, jie reikalaują 
“reperacijų” iš Vokietijos, 
ir tik dėlto jie vartoją smur
to priemones prieš nugalėtą
jį Francijos priešą. Dabar 
gi matote, kad visa tai buvo 
melas ir apgavystė.

Ne šalies gerove rūpinosi 
ta šaika, o tiktai savo nau
da. Iš milžiniškų sumų ku
rios buvo skiriamos nuken
tėjusioms dėl karo sritims, 
jie kabino rieškėmis auksą 
ir pylė į savo kišenius, o vi
sas jų riksmas prieš Vokie
tiją tai buvo tiktai monai, 
kad nukreipus žmonių akis 
nuo to vogimo.

Dabar yra aišku, delko ta 
vagių šaika priešinosi Vo-

ScĮkietijos socialistų pasiūly
mui, kad nuteriotasias 
Francijos provincijas atsta
tytų savo materiolu ir savo 
darbininkais Vokietija, pa
siūlymui, kuriam karštai 
pritarė Francijos socialistai 
ir visas socialistų Interna
cionalas. Jeigu tas pasiūly
mas butų buvęs priimtas, tai 
šiaurinėje Francijoje šian
die jau veikiausia ir karo 
pėdsakų nebūtų žymu — bet 
už tai Francijos “patrioti
nių” kapitalistų ir valdinin
kų kišeniai nebūtų prigrūsti 
pasivogtais iš valstybės iždo 
pinigais!

Teisingai yra sakoma, 
kad “patriotybės” skraiste 
dažniausia dengiasi didžiau
si niekšai.

Tų niekšų naudai tapo ne 
tiktai kuone sunaikinta Vo
kietijos respublika, bet ir 
buvo aukaujama per visus 
šiuos pokarinius metus vi
sos Europos ramybė ir ge
rovė. Francijos demokrati
ja, padarydama galą jų vieš
patavimui, atliks didelį pa
tarnavimą žmonijai.

į Apžvalga
PROVOKATORIAI IR IŠDA
VIKAI TARPE LIETUVOS 

KOMUNISTŲ.

žinios apie artimą Lietuvos 
komunistų susigiminiavimą su 
žvalgyba tolyn vis labiaus pasi
tvirtina. Jau ir oficialė Lietu
vos komunistų spauda pripažį
sta, kad ištisa eilė jų partijos 
narių parsidavė policijai ir išda
vinėjo savo draugus ir kitus 
žmones.

Lietuvos “Komunistas” pra
neša sekančių žinių iš Panevė
žio:

“Steckis sakosi, kad jis bu
vęs partijos nariu. Jį išdavęs 
koks tai šnipas. Tas šnipas 
išdavęs ir daugiau. Steckį pa
sodino į daboklę, iš kur jis 
pabėgo dar 1920 metais. Nuo 
1920 m. slapstėsi iki šio areš
to, tai yra iki 1923 m. Besi- 
slapstant tapo žvalgybininku 
(tik nežinia kokiu budu) ir 
išdavė daug žmonių. Jų tar
pe ir Gasiulionį.”
Tai jau du šnipu-provokato- 

f/

riu. Vienas išdavė Steckį “ir 
daugiau”, o antras — Steckis 
— patapo žvalgybininku ir iš
davinėjo kitus.

“Komunistas” tečiaus neno
ri aiškiai pasakyt, kad Steckis 
yra komunistų partijos narys, 
o tiktai mini, jogei jisai patą 
“sakosi, kad jis buvęs partijos 
nariu”. Nejaugi partija negalė
jo patikrinti, ar jisai sako tie
są, ar ne? Kito gi šnipo, kuris 
išdavė Steckį, partijos organas 
nė vardo nepaduoda.

Toliaus daugiaus:

“Promekis, žvalgybos
liuosuotas, gyvena Naujamie-| demonstracijų bijojo 
sty, Panevėžio apskrity. Jis valdžia, tai matyt ir 
išdavė daug žmonių, sakyda- j kuriuos pasakė augščiaus paduo- 
mas, buk 
tai.”
Augščiaus

gailesčio 
sovietų 

iš žodžių,

jie visi komunis- toje telegramoje žmogus, pasi
piktinęs vieno demonstranto 

____  minėtoji Uršulė “isteriką”. Jį, girdi, reikėtų 
Mendvaraitė išdavusi, tarp kitų, nubausti, kad jisai taip savęs ne- 
Milinį_______________________ suvaldo! Na, ar yra bent ma

žiausia prasme norėt bausti 
“Areštuoto Milinio”, sako žmogų, kuris laidotuvėse taip 

“Komunistas”, žvalgyba klau- susigraudina, kad turi būt pa
šė, ar jis pažįsta Domaševi- imtas į ligoninę? Žinoma, kad 
čių. Milinis atsakė, kad nepa- nėra.čių. Milinis atsakė, kad nepa
žįsta, o kaip parodė pas Dau
barą raštą su Milinio parašu, 
tada Milinis prisipažino, kad 
jis davęs jam tuos pinigus už 
legalę literatūrą, kuri buvo iš
platinta laike rinkimų.” 
Taip komunistai ir klampina 

vienas antrą. Provokatoriai, vei
kiantys partijoje, išduoda vie
nus; paskui išduotieji taipgi pa
sidaro provokatoriai ir išduoda I laidotuvėse žmonės darys de
bitus; paskui šie “prisipažįsta” monstracijas prieš bolševikus, 
ir įvelia dar kitus, ir t. t. hr dėlto ji išanksto įsakė žmo

Netoli pustuzinio šnipų-provo- nėms, kaip jie turi užsilaikyti 
katerių vien tik iš Panevėžio, laidotuvių procesijoje. Kad įsa- 
Ir komunistų partijos organas Rytos tvarkos niekas nesuardy- 
praneša tiktai apie tuos gaiva- tų, valdžia paskyrė vyriausiuoju 
lūs, kurių išdavikiški darbai tvarkos prižiūrėtoju črezvyčai- 
jau išėjo viešumon. O kiek dar j į<os viršininką, Dzeržynskį. 
tokių elementų veikia slaptai 
tarpe Panevėžio komunistų? Ir 
kiek to purvo yra visose Lietu
vos komunistų organizacijose?

Bet už tai yra pilniausia pra
smė kalbėt apie bausmę, kuomet 
dalyvaujantis, pagal valdžios 
įsakymą, procesijoje asmuo, 
ima isteriškai šaukti prieš vald
žią arba prieš tą tikslą, kuriam 
ta procesija yra daroma.

Taigi tenka matyt, jogei so
vietų valdžia bijojo, kad Lenino

Iš Dž. Lebok

DEMONSTRACIJA PAGAL 
ĮSAKYMĄ.

Apie Laimę
Turtas ir laimė nevisuomet 

greta lydi žmogaus žingsnius. 
Sovietų valdžia panaudojo Le-1 Labai daug žmonių pasaulyje 

niuo laidotuves savo propagan- jaučiasi nelaimingi, nors, mato- 
dai užsieniuose, kad parodžius, mai, ir turi visko, kas teikia lai- 
kaip Rusijos žmonės “myli” bol- mes.
ševizmo steigėją. Prigimtis gali duoti viską sa-

l’elegramose iš Maskvos bu-1 vo numylėtiniui — stipresniam, 
vo pranešama, kaip milžiniškos 
minios ėjo žiūrėti Lenino lavo
no ir kaip pusė miliono žmonių 
stovėjo baisiausiam šaltyje, 
kuomet lavonas buvo laidoja
mas.’ Suprantama, kad tos tele
gramos perėjo per valdžios cen
zūrą arba stačiai buvo cenzo
riaus padiktuotos. Vienok ir tuo
se, per cenzūros koštuvį perėju
siuose, pranešimuose yra smulk
menų, kurios meta ypatingą 
šviesą ant tų laidotuvių.

Vienoje telegramoje, 
skaitome:

pav.

buvo

visi moka 
Dauguma 
gyvenimo

į mažus

* “Minių užsilaikymas 
tvarkingas ir individuales de
monstracijos buvo draudžia
mos. * Vienas žmogus, nesu- 
valdydamas savo jausmų, ta
po isterikes pagautas. Slau- 
gintojos ir daktaras tuojaus 
nunešė jį į ligoninės vežimą. 
Vienas žmogus išreiškė sftvo 
pasigailėjimą jam, bet kitas, 
stovėdamas šalę, pabarė jį. 
‘Tą žmogų reikėtų nubausti, o 
ne gailėtis jo’, tarė jisai. 
‘Mums buvo įsakyta musų su
sirinkimuose, kad butume ra
mus šiandie. Jisai nepaklausė 
įsakymo.’ ”

Iš to aiškiai matyt, kad dar
bininkams, dalyvavusiems laido
tuvėse, buvo įsakyta, kaip jie tu
ri užsilaikyt. Suprantama, kad, 
jeigu buvo įsakymas, kaip užsi
laikyt laidotuvių procedūroje, 
tai buvo įskymas ir dalyvaut jo
je. . . . •

Minia į Lenino laidotuves, va
dinasi, buvo suvaryta — taip, 
kaip esti suvaromi kareiviai į 
muštrą.

Ir jie užsilaikė taip, kaip ka
reiviai: šaltai, nerodydami savo je gimtų 
jausmų linkui mirusiojo bolševi- 

‘kų vado. Rodyti savo jausmus sur ir vi

kaip sakė prof. Hekslis, bet lai
mingą jį negali padaryti, 
pats tai turi pasiekti.

Gyvenimo pasisekimus lydi 
pavojus ir sielvartas. Jei pačia
me žmoguje nėra laimės pradų, 
tai nei įvairios grožybės, pasiA 
linksminimai, nei pasaulio inte
resai jį laimingą nepadarys.'

Šopenhaueris pasakė: “Vie
nam žmogui pasaulis yra tuš
čias, nuobodus ir paviršutinis, 
kitam gi — žydintis, įdomus ir 
pilnas reikšmės.”

Reikia mokytis būti laimin
gam taip pat, kaip reikia moky
tis smuiku griešti. Jei mes pa- 
silinksime tikrą kelią į laimę, 
tai tikrai ją pasieksime, bet ne
turime jos ieškoti perdaug nuož
miai.

— Netrokškite malonumų per
daug, — sako Ruskinas, — ge
riau visuomet bukite pasirengę 
pasilinksminti. Didelis dalykas 
yra savo gyvenimą paversti j 
ištisą eilę laimių, nors jos bu
tų ir mažos.

Linksmumas, tai tam tikra 
žmogaus ypatybė. Galima abe
joti gyvulį neturint proto, bet 
ypatybės linksmintis tai tikrai 
nėra pas jį.

“žmogui veltui ta diena pra
ėjo, kurią jis nė karto nenusi
juokė”, sako šamforas. Kaip 
malonu yra girdėti sveiką link
smą juoką ir kaip jis lengvina 
gyvenimą! “Linksma širdis dir
ba visą dieną, — nuliudusi pa
vargsta po valandos,” sakė Šek
spyras.

Kad susibarti, reikia mažiau
sia dviejų žmonių, ir nebūk vie
nas jųdviejų. Kai kurie žmonės 
visada nepatenkinti, ir jei roju-

Jis

dą ir visame randa grožės ir pa
tenkinime^

žmogaus linksmas būdas — 
ramstis jo dvasios. Kaip saulės 
spinduliai kelia į gyvenimą. žie
mius ii’ nokina vaisius, taip link- 
smumas daigina mumyse glud- 
žiančią visokio gerumo sėklą. 
Del kitų mes turime palaikyti 
savyje gerą ūpą.

Yra žmonių, 
balsas, ne 
čia auksu

Žmogus
jei palaikys 
ūpą. I 

I
Kai kurie samprotauja, kad 

linksmumas — ženklas tuštybės 
į tikrenybėje gi pirmasis nė maž 
nesurištas su antrąja.

“žmogus turintis didžiausį 
žemės turtą — visuomet turi 
linksmą ūpą”, sako Arnoldas, 
labai dažnai domiai ir detaliai 
apmąsto savo elgimąsi ir, be to, 
ką daro, daro gražiau, puikiau, 
negu žmogus sausas.

Visi nori, bet ne 
džiaugtis gyvenimu, 
nesupranta gerųjų 
pusių.

Nekreipkite domės 
nepasisekimus, nelaikykite juos 
sunkiais likimo smūgiais. “Ku
ri nelaimė, sako čičerinas, ga
li pasirodyti didelė tam, kas su
prato amžinybę ir erdvės plo
tį?” Dažnai mes įsivaizdiname 
mirtinai sužeisti esą, tuo tarpu 
gi mus tik įdrėskė. “Chirur
gas, pasakoja Fuleris, skubiai 
pašauktas prie menkai sužeisto 
ligonies, taip pat skubiai pa
siuntė plasterio. “Kodėl tamsta 
taip skubini, — paklausė ligo
nis, ar žaizda pavojinga?”

“Ne, atsakė chirurgas, bet 
jei pasiųstasis užtruks, tai žaiz
da gali užgyti savaime.” Lai
kas — geriausias musų nelai
mių gydytojas.

Pasaulis, tai neišsemiamas 
šaltinio įdomumo, pasigerėjimo, 
užsimiršimo: gamtos reiškiniai, 
menininkų kuriniai, istoriniai 
atsitikimai, žmonijos likimas 
praeityje, dabartyje ir ateity
je.

Ar gi tyrinėjimas, pažinimas 
to viso negali suteikti mums 
laimingų valandų?

Mes gyvename tarp gėlių, 
medžių, upių, ežerų, jurų, kalnų 
ir saulės spindulių. Prigimtis 
linksma linksmiems ir patogi 
tiems, kas joje ieško patogu
mo.

Kad suprasti grožį, atjausti 
jį, reikia turėti grožio jausmą. 
Mes girdžiame dažnai, kad šis 
šuo ar dramblys protingas, bet 
nėra jokio pamato manyti, kad 
tuodu protinguoju gali džiaug
tis kad ir gražiausiu reginiu.

Tenka dažnai girdėti, kaip 
žmonės skundžiasi nuobodumu, 
neturį ką daryti. Tokiais atve
jais jie patys kalti. “Jei žmo
gus, turįs proto ir sveikatos, tu
rįs akis ir rankas, prie to dar 
liuoso laiko, nežino ką daryti, 
tai tik dėlto, kad jis nevertas tų 
gerybių.” (Souti).

Nei turtas, nei aukšta visuo
meninė padėtis dar neužtikrina 
laimės. Buk turtingas, didis, ga
lingas, bet be meilės, gailesčio 
ir ramios dvasios laimingas ne
busi.

Viena persų pasaka sako, 
kad didysis karalius, liūdesio bei 
nerimąsčio suimtas, pasikvietė 
astrologus ir klausė jų, kaip lai
mingam tapti. Tie patarė jam 
vilkėti laimingojo žmogaus mar
škiniais. Ilgai ieškant pasisekė 
vieną laimingąjį rasti, tik, de
ja, marškinių jo neturėta, mat, 
didelio vargšo butą.

Visi šiek tiek protaują žmo
nės sutinka su tuo, kad laimės 
už pinigus nenupirksi, nei prie
varta neįgysi.

Laimė gludi mumyse,, musų 
sieloje, musų širdyje.

Sulietuvino P. Bortkev.

Svarbumo arba pritraukimo 
energija (jėga) yra taip pat 
mechaniškos energijos pavyz
dys. Medžiagos (didumas kūne 
arba kimo masė matutojama 
kūno svarbumu. Svarbumas 
yra kiekvieno kūno pritrauki
mas prie žemės vidurio. Net ir 
mažiausia medžiagos dalelė tu
ri svarumo arba pritraukimo 
jėgą. Viena molekule pritrauk 
kia kitą. Juo daugiaus kūne 
medžiagos, tuo didesne tokio 
kimo pritraukimo tarki svar
bumo jėga. Musų žeme yra už 
visus ant jos paviršiaus esan
čius daiktus sunkiausia, ji to
dėl visus tokius daiktus pri
traukia prie savęs. Kiekvienas 
(daiktas stengiasi užimti kuo- 
arčiausią vietą prie žemės vi
durio. Panašiai vandens laše 
molekules stengiasi fcusispjiesti 
prie jo centro (vidurio). Todei'. 

esti apvalus. Kuomet 
tokių lašų susirenka į

krūvų, jie išsilieja: žemės pri
traukimo jėga paima viršų.

Supratus pritraukimo jarba 
svarbumo energiją, galima iš-

jų temperetura pakį- 
didesnio suspaudimo 
ir didesnė gazų tem-

lašas

darbo ir šilumos. Mayer’is pada
rė daugybę bandymų su suspau
stais gazais. Suspaudžiant ak-| 
lai uždarytus gazus, jis paste
bėjo, kad 
la. Nuo 
atsiranda 
peretura.

Čion galima paminėti, kad 
Mayer’is pirmutinis išaiškino 
įvairiausias energijos ypatybes. 
Taip jis pripažino, kad energi
jos yra visatoj, kaip ir medžia
gas, žinomas didumas. Šisai di
dumas visatoje pasilieka be per
mainos: kiek jos buvo, tiek jos 
yra ir bus. Energija negali bū
ti nė sutverta, nė sunaikinta. 
Gali tik energijos viena rūšis 
persikeisti į kitą.

Chemiškoji energija lengvai 
persikeičia į šilumą, 
yra tokio persikeitimo 
pavyzdyts. Degantieji 
duoda daug šilumos,
įmetus negesytų kalkių į van
denį, vanduo sušįla. Sumaišius 
vitriolių (sieros rukštį) su van
deniu, pastarasis sušįla. Tokių 
chemiškos energijos persi keiti-

j šilumą 
daiktai

Ir mirtis neperskYrė

Pereitą pirmadienį numirė 
p-ia Edith McCain, 2928 E. 101 
St.

Užvakar nusižudė jos vyras, 
Charlfes, palikdamas tokį raš
čiuką : i

nusiskųsti; kiti gi atbulai — vi-* “Be Hdith negaliu gyventi, 
isuomet laimingi, visa- Palaidokite mane sale jos”.

jie, vistiek rastų kuo

aiškinti daugybę gamtos atsi- “į 1 šilumą yra daugybė, 
tikimų. Akmuo ritasi nuo kal
no, 
nių ir pamažu gri-auja 
uolas; vanduo uolų daleles ri
ta žemyn. Upės bėga į juros, 
vis į pakalnę. Vanduo, ačiū to
kiai pritraukimo jėgai, atlie
ka daugybę, ularbų. Žinant pri
traukimo jėgą nesu’irku supras
ti, kodėl mėnulis sukasi aplink 
žemę, o žemė ir kitos planetos 
aplink saulę. Žemė yta dides
nė už menulį, žemės masė pri
traukia mėnulio mažesnę 
sę. 
nuo 
n i ja, 
jėga 
nuo 
pritraukimo jėgos, 
link žemę. Panašiai yra su že
me ir kitomis planetomis. Sau
lė yra didžiausias musų pa
saulyj kūnas. Saulė todėl pri
spirta sukties planetas aplink 
save.

Šiuos sunkumo arba pritrau
kimo įstatymus pirmiausiai su
prato ir juos išaiškino anglų 
mokslininkas Ncvvton’as*). 
Svarbumo arba pritraukimo 
jėga viešpatauja ne tik musų 
pasaulyj, bet ir visur. Vienos 
žvaigždes susidūrimas su (a»nt- 
i’a yra pritraukimo jėgos pa
sekme. Puolančios naktimis 

“žvaigždes” yra ne kas kita, 
kaip pritraukti prie žemes ke
liaujantieji dangaus endviėse 
akmenys, t. v. “dangaus dul
kės.”

Dar lengvinus persikeičia į ši-
vanduo bėga nu‘o virškal- elektriškoji energija. Bė- 

kalnų ganti v*ela elektra sutinka joje 
pasipriešinimą, kurį elektra per
gali. Toksai elektros pergalėji
mas vieloje pasireiškia ^šiluma. 
Juo vielos pasipriešinimas di
desnis, tuo daugiaus reikia elek
triškos energijos, tuo 
atsiranda šilumos.

Daug sunkiaus yra 
šilumą į elektriškąją 
Yra, tiesa, keletas mineralų, ku
riuos, sudurus galais ir šildant 
arba atšaldant, galima gauti 
elektriškąją energiją. Toksai 
elektros gavimas iš mineralų 
jokios praktiškos vertės iki šiol 
dar neįgijo.

žodžiu, įvairiausios energijos 
rųšys lengvai persikeičia į šilu
mą. Perkeisti šilumos energiją 
į kitas rųšis yra jau ne taip 
lengvas daiktas. Toksai šilumos 
perkeitimas į naują energijos 
rųšį tankiai reikalauja daug su
dėtinių prietaisų. Kaipo pavyz
dį tokio perkeitimo nurodysiu 
kad ir įvairiausias garo maši
nas.

Šiluma, kaip jau žinome, yra 
energijos rųšis. Šilumos laips
nis gali būti didesnis ir mažes
nis. Toksai matuojamas šilumos 
laipsnis yra temperetura. šilu
mos skirtumas tarp įvairių kū
nų esti išreiškiamas temperutu- 
ra. Todėl pastaroji šilumos ypa
tybė gali būti matuojama laips
niais. Tempereturos skirtumas 
dviejuose kūnuose sužadina ši
lumos perėjimą nuo vieno daik
to ant kito. Štai du (greta) kam
bariu su nelygia temperetura. 
Iš šiltesnio kambario šiluma per
eina į šaltesnį, kol temperetura 
abiejuose kambariuose nesusi
lygina. Vienam (šaltesniam) 
kambaryj temperetura pakyla,, 
kitam (šiltesniam) nupuola. Ži
noma, jei tarp vieno ir antro 
kambario tempereturoje nebus 
skirtumo, tai nebus ir šilumos 
perėjimo iš vieno kambario į ki
tą.

ma-
Mėnulis norėtų atsitolinti 
žemės ir skristi tiesia li- 

bet žemės pritraukimo 
neleidžia jam atsitolinti 
jos. Mėnulis, prispirtas 

sukasi ap-

Šiluma.
Šiluma yra taip-pat energijos 

rųšis. Iš šilumos lengvai yra 
gaunama mechaniškoji energi
ja. Taip-pat mechaniškoji ener
gija lengvai persikeičia į šilu
mą. Kas dirba — greitai sušį
la. Trinant du sausu pagalėliu 
vieną į antrą, galima juos net 
ir uždegti. Australijos ir kitų 
šalių laukiniai žmonės iki šiol 
taip ugnį padaro. Netepta ašis 
užsidega. 1798 m. Bavarijos ka- 
nuolių dirbtuvėj Rumpford’as 
padarė tokį bandymą. Jis gręžė 
mnuolias. Gręžiant pastebėjo, 
tad atsiranda daug šįlumos. Jis 
padarė sukamą arklių jėga prie
taisą; bukas grąžtas trina į me
talą ir padaro tiek šilumos, kad 
12 butelių vandens lengvai į 
pustrečios valandos užverda. To 
aiko mokslininkai mažai atkrei

pė domės į tokį grafo Rump- 
’ord’o bandymą. Per 44 metus 
šis bandymai buvo užmirštas., 
Tik po tiek laiko vokiečių gydy
tojas Julius Robertas Mayer’is 
išaiškino Rumpford’o bandymą 
ir surado ryšj tarp mechaniško

*) Pasakojama, kaip Newton’ui at
ėjo j galvą svarbumo arba pritrauki
mo mintis. Newton’as sėdėjo sodne. 
Jam besėdint nukrito obuoliš ant žer 
mės. Newton’as pradėjo galvoti, ko
dėl obuolys krinta? Taip iš mažo at
sitikimo Newton’as priėjo prie svar
biausių pritraukimo įstatymų.

daugiaus

perkeisti 
energiją.

(Bus daugiau)
Pamokinimas.

Jurgis rado laikraštyje skel
bimą, jog kiekvienas, kas at
siųs dolerį, gaus pamokinimą, 
kaip galima sveikam sulaukti 
suvirsimi šimto metų. Jis tuo- 
jaus nusiuntė pinigų ir po tri
jų dienų gavo sekantį spaus
dintą pamokinimą: “Nesirgk 
ir nemirk, o gyvensi kiek tik 
nohėsi.”

Veidrodis.
Sugautą pabartą, nu g

Pe 4 Ji:
“A-a! Aš matau, kas tu 

Tavo veidas rodo pasku 
niekšą!”

“Ištiesų, pons teisėjau,” 
sakė sugautasis: “aš iki 
nežinojau, kad mano veidas 
veidrodis.”

yra
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ŽINIOS
Liet. Konsulatas dar 

neatsidarė
P-as P. Žadeikis, Lietuvos 

konsulas Chicagai, dar nepra
šiojo savo darbo, kadangi vals
tybės departamentas dar ne
suspėjo gauti kokių tai popie- 
rų i.š Lietuvos ir todėl negalė
jo suteikti reikiamo konsula
to atidarymui leidimo;. Tiki
masi teeiaus, kad per kokias 10 
dienų viskas susitvarkys.

Vienu* savo svarbiausiųjų 
uždavinių konsulas laikys su
rinkti kiek galint tikresnes ži

binąs apie lietuvių skaičių Ame
rikos vakarinėse valstijose ir 
apie jų ekonominę padėtį.

Atėmė iš agento $200,- 
000 vertės deimantą.

Plėšikai įsisodino agentą į sa
vo automobilių ir atėmė iš jo 
deimantus.

Vakar I>. Radt, ulei mantų ir 
kitų brangakmenių pardavėjas, 
raportavo policijai, kad jis ta
po ųpipilėštas. Kai jis apleidęs 
Illinois Central stotį, trys vyrai 
iššokę iš automobiliaus ir į- 
traukę jį į vidų. Jie atvažiavę 
iki 18 ir Robey ir te jį išmetė 
kartu su jo valiza. Valizoje 
buvo išpiairta skylė ir išimta 
$2’10,000 su.iršum V'/riė- <!< .- 
ma”*-;.

Radt tapo sulaikytas. Detek- 
tivų viršininkas Hughes gan 
skeptiškai atsinešus į ta pasa
kojimą.

Smulkios Žinios
Įdomus debatai.

Sekmadienį, vasario 3 d., 
10:13 vai. išryto, Studcbaker 
teatre įvyks labai* įdomus de
batai tema “\\'i!l the Minti of 
Man Outgrow Religion?” Tei
giamą pusę gins Percy Ward, 
o neigiamą — prof. Scott 
Nearing.

Įžangos bus imama 75 cen
tai.

* *
*

Vidurdienyj plėšikai pašovė 
moterį.

t /.vakar apie 2 vai. dienos 
trys jauni negrai banditai įsi
gavo į p-ios Hifttie Baimond 
namus, 5315 Prairie Avė., ir 
pareikalavo pinigų. Baimond 
tiek išsigando, jog žado nebe
teko. Kadangi ji tylėjo, tai 
vienas plėšikų šovė į ją. Po to 
plėšikai paspruko visai nieko 
nepaimdami.

P-ia Raimond tapo nugaben
ta į Mercy ligoninę. Jos paklė
tis esanti pavojinga.

* ■*

*Tik penki nuošimčiai žmonių 
te mąsto.

•E. S. Jordan, fabrikininkas, 
prekybos asociacijos pareiškė, 

kad tik 5% žmonių temąsto, 
10% imituoja, o 85% svetimu 
protu gyvena.

♦ *

Užimušč tris našlaičius.
Švedų Liuteronų prieglaudos 

namo trys našlaičiai sutiko 
mirtį, kuomet jie bandė Juliet 
traukinį pralenkti.

Lekcija.
Sekma'dienį, vasario 3 d., 

3:30) vai. po pietų, Henry 
Booth House (701 W. 14 PI.), 
p. Roy Franklin Bewey, Chica- 
gos Etinės Draugijos lyderio 
padėjėjas, skaitys lekciją tema 
“S|elf ^Government and Go
vernment by Others”.

Po lekcijos bus diskusijos. 
Įžanga 25c.

| Naujas advokatas

1 .eonas S. M i keltinis baigė 
Webster College of Law ir 
išlaikė State Bar egzaminus.

Leonas Mikelonis paeina iš 
Lietuvos Pušaloto valsčiaus, 
Azagų kaimo. Amerikon jis 
atvyko 1902 m., baldamas 17 
metų amžiaus. Per dautgelį 
met jam daug vargo teko kęs
ti besiekiant mokslo. Mokytis 
jis turėjo savo išgalėmis; nie
kas jam jokios paramos lie
sutei ke. Būdamas nepapras
tos energijos, jis dienomis dir
bo, o vakarais mokinosi. Tuo 
judu jis baigė McAllister pra- 
c :ios mokyklą, paskui lankė 
\\’endell Philip lligh School; 
I aigė Bryant and Straton 
I usiness College, ir lankė Y. 
M. C. A. College of Liberal 
.'.ils. Prieš kiek laiko jis bai
to \Vebster College of Law, 
raudamas teisių bakalauTo laip
snį. Gruodžio mėnesį jis iš
laikė State Bar egzaminus ir 
neužilgo planuoja atidaryti 
ofisą.

noje, kuris nori pasaulio čempio
natą laimėti.

Aš ką tik atvykau Chicagon 
ir išgirdau apie Karolį Požėlą. 
Aš esu tikras, kad aš galiu jį 
apgalėti. Apart augščiau parei
kšto, aš galiu padėt “beto” $1,- 
000 .— daugiau arba mažiau bile 
kokiai y patai bei ypatoms, ku
riuos jus nurodysite, dar ir “si- 
de bet”.

Aš >umis gerbiantis.
Louis Peregantos

Len ;.-sunk. vog. p?s. Č02 p
* *

Šis iššaukimas tiktų gal būti 
netik Požėlai, o ir kitiems mu
sų ristikams, kurie norėtų su 
greku Peregantos susikibti.

* *
Manau, kad butų reikalinga 

išleisti Karolio Požėlos biogra
fiją knygutės formoje su pavei
kslais, nes labai daug žmonių 
klausinėja visokių klausimų 
apie Požėlą. Ką sakote, ar rei
kalinga? Parašykite savo nuo
monę “Naujienų” Sporto Ssky- 
riuje.

•r *
Musų Karolis Požėla pasidarė 

toks populiaris, kad net jau pra
dėta pasakoti visokių legendų 
apie jį. Jos gana juokingos. Jei
gu bus išleista knyga apie K. 
Požėlą, tai bus patalpinta ir tos 
legendos — pasakos apie jį. 

* *
šį vakarą Star and Garter te

atre Ed “Strangler” Lewis rita
si su Jack McCarthy.

♦ *

Jau praėjo daugiau laiko, ne
gu duotos septynios dienos atsa
kymui pp. Kuodžiui ir jo mėna- 
džeriui. Atsakymo dar nėra, 
todėl su tais asmenimis jokių 
derybų dėl ristynių nebebus ve
dama.

Lietuvių Rateliuose
Užmirštas kampelis

Sportas
Karolis Požėla ritasi su 

250 svarų milžinu.
Ar 250 svarų prislėgs K. 

Požėlą?

Ateinantį pirmadienį vasa- 
i io l-tą School 1 lall, 18 ir 
Honore —Town of (Lake sve
tainėje, įvyksta Karolio Požė
los ristynės su “Soldier” Lea- 
1 it. Biletai gaunami- iškalno 
i o. aptiekorių p. G. Benošių, 
1'516 \V. 17 gat. Rezervuotos 
sėdynės ant scenos.

Jau pradeda bruzdėti ir Stick- 
ney Park kolonijos lietuviai.

Stickney Park yra Chicagos 
priemiestis pietvakarinėj mies
to dalyj. Lietuvių čia gyvena 
apie septynios šeimynos. Be

veik visi jie turi savo bakūžes. 
Iki šiol jie neturėjo jokios 
draugijos ar kliutbo, nors ir bu
vo bandoma sutverti politikos 
ir pašalpos kliubą. Per tat 
vietos lietuviams nebuvo pro-

Grekas Peregantos iššaukia Po
žėlą ristis; sakosi esąs pasau
lio čempionas.

Užvakar “Naujienų” antrašu 
atėjo sekamo turinio laiškas: 
“Brangus Tamsta:

Su šiuo laišku siunčiu keletą 
iškarpų iš laikraščių apie save, 
kuriuos malonėkite patalpinti 
savo labai brangintiname laikra
štyje kartu su mano iššaukimu 
Karolio Požėlos jūsų tautiečio 
rįstynėsna iki galutinai pergalei 
ir laimėtojas paims viską -r-(vi
są atlyginimą abiejų ristikų). 
Ristynės butą dėl pasaulio leng
vai sunkios vogos čempionato, 
nes aš laikau čempionatą, kurį 
atėmiau nuo Ad Santel San 
Francisco, Calif., rugsėjo 11 c|-> 
1923.

Aš noriu patikti bile vyrą pa
saulyje 175 svarų svarumo are

gos viešame gyvenime pasiro
dyti. Be draugijos ir neturint 
net svetainės, suprantama, ir 
nelengva buvo tatai padalyti. 
Bet pasiryžimas viską nugali. 
Vii etos gyventojai ėmė tartis, 
kad butų visai ne pro šalį su
tverus SLA kttopą. Ant galo, 
susirinko būrelis jų pas p. Stan
kaitį sukurė kuopa iš 10 narių. 
Kuopos valdybon tapo išrinkti: 
K. Norkus -Pirm.; A. Maši- 
nauskas—pirm, pad.; A. Ka
minskas—iždi n.; P. Stankaitis 

fin. rast.; M. Morkus— nut. 
rast.; A. Paukštis—iždo gi, ir 
A. Mašinauskas — organi
zatorius.

Nutarta surengti balių su 
agitacinėmis prakalbomis. Ba
liaus surengimas pavesta dviem 
nariam. Buvo taipgi kallbama 
hpiie sukūrimą vaikams mo
kyklėlės, kur butų mokinama 
muzikos ir \dainų. Butų labai 
pageidaujamai kad vietos lie
tuviai tą sumanymą pareinu. 
Kurie sumanymui pritaria, at
sišaukite į fin. rast. P. Stan
kaitį, 5406 Nordeko Avė.

Be to, buvo svarstoma ir 
nuosavos svetainės įsigijimo 
klausimas.

Kuopos susirinkimai nutar
ta laikyti kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį 2:00 vai. po 
pietų, 'Vietą -^5406 Nordeko 
Avė.

Visi vietos gyventojai esate 
kviečiami įai kuopai priklau
syti. —Finansų raštininkas.

Birutiečiams dainavo ar
tistas Justas Kudirka

Susirinkusi į “Birutės” vakarėlį 
publika susilaukė siurprizo — 
jai padainavo J. Kudirka — 
“Cukrinis kareivis” bus sta
toma gegužės 7 dieną.

Pereitą trečiadienį “Birutė” 
surengė chicagiečiams pokylį- 
šokius. Sakau, pokylį todėl, kad 
tat buvo ne tokie šokiai kaip 
kad kiti surengia.

Svetaine Auburn Park Maso- 
nic Temple didžiulė, švari. Pub
lika rinktinė ir jos daugybė.

Linksmintasi iki 10:45 vai. ir 
tuoj p. Al. Micevičius pranešė, 
kad gerbiamieji dabar mes tu
rėsime svetį ir juo yra p. Jus
tas Kudirka. Jis padainuos porą 
dainelių.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Šviesą ir pajiegą suvedame į senu* ir nauju* namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

------ ----------- -----------r-n*wiwiwmiiinirmiRn*nmiiiMiiniiinii
FRANCUZIŠKAS DAKTARAS

Specialistas kraujo, odos, chroniškų ir slaptų ligų 
Gydo su pagelba naujausių metodų. X-Ray Spinduliai.

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

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

telefonas Lafayette 3878
DR. J. BEAUDETTE

ępME OŲT OF THE BEATEN PATU

LIETUVIAI LIETUVIAI!
Nepamirškite šias dvi savaites

L. Klein didžiausiai numušta kaina ant visų rakandų ir ant lengvo iš
mokėjimo, be jokio iškaščio. Dabar tik įneškite $1 (vieną dolerį) už 
kožną dalyką ir bus kožnas dalykas dastatytas į jūsų namus. Atva
žiuokite ir pasišaukite Joną Lukošių No. 5, o paaiškinsiu jums ką tik 
norėsite žinoti dėl pagražinimo savo namų su gražiais rakandais arba 
su kitokiais dalykais.

$1 Įmokėjus Rakandy Išpardavimas

Queen Anne valgomojo kambario rakandai, riešuto medžio kombina
cijos, pirkite bile šmotą kurio jum-s reikia.

Įmokėti $1 ir gausite bile vieną šmotą į namus. * ’

Motinos! Gydyki t
Šalčio Ligas Tie

sioginiu Budu.
Išgydyk tik sykį šaltį su 

Vicks Vapo Rub ir jus jau pri
imsit j j, tą išlaukinį gydymo 
būdą, nuo visokių šalčio ligų dėl 
visos šeimynos.

Kada vaikučiai pareina šlapi 
ir šniukčiodami, aptepk Vicks 
aplink gerklę ir krutinę ir ap
dėk su šiltu pienelės audeklu. 
Vicks netik persisunkia kaipo 
linimentas, bet jo dalis, kurios 
garuoja nuo kūno šilumos, yra 
įkvėpuojamos per visą naktį.

Vaikas paprastai yra geres
nis sekamam ryte ir, be blogu
mų, kurie yra paliekami per 
imamas vidun gyduoles.

Taipgi naudingas suaugu- 
sieiYis.

Gaunamas visose aptiekose.

VICKS
W VapoRub

48 colių bufe
tas
6 colių pailgas 
stalas

$39.75
$29.75

China cabi- 
net
Am K les
ias
Mėlynos skutos 
krėslas

$37.50
$10.75
$6.75

TIKRAS MOHAIR PARLORO SETAS
Duodamo pirmutinę vertę Chicagoje, pilnos mieros šmotai, pilnų 
springsų setai ir liuosomis paduškaitėmds, webbing pamatu, expor- 

----  tų padaryta, riešuto 
Y medžio frame, su
JI figūromis mohair
| _ užbaigimo, specia-

Ctifc liai apkainuota, Da
li venport ir žemi kre
ti ' šiai,J $195.00

„ , F* Wing krėslas,

v- ■ ------ $87.50
piece

[susivienijimas liet. amerikoT
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

.............. .L ........... , .........-------------------------------------------------------------------------

l Didelės Dovanos 2
»

Laikraštis “VIENYBE” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA
DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

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

DOVANOS
1. $1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6 

grupių.

2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 
metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.

— Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

BV LOUIS RICHARD"
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LIETUVIS
AKIŲ DAKTARAS

Patarnaus 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. Ilalsted St., '.Chicago, UI.

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

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

operacijų
4647 So. Ilalsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS:
11132 rfo. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 6147

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. Lafayette 4223
Plumbing, Heating <

Kaipo lietuvis, lietuviams viMudos 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th Stn Chicago, 1L

V—........ —..  ■■■■ Į

Fine for Lumbago <
Muste^ole drives pain away ana 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, white ointment, made 
with oil of mustard. Get Musterolc 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00, 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF
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Naujienų Skyrius perkel
tas j naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benešios
1616 W. 47th Street

Garsinkitės Naujienose



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, Vas. • 1, 1924

Lietuviu Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Publika patiko p. J. Kudirką 
trukšmingomis katutėmis.

P-as J. Kudirka dailiai padai
navo “Meilę” Kačanausko, ir 
“Aš bijau pasakyti”—Vanagai
čio. Dainavimas ir dainos pub
likai patiko ir privertė pastarą
ją dar pakartoti.

Čia vieną dalyką verta patė- 
myti, kad p. Justas Kudirka at
vyko incognito ir suteikė “Biru
tei” ir jos svečiams siurprizą. 
Aš manau, kad p. Micevičius tu
rėjo tai pranešti publikai, bet 
tai nepadaryta turbut todėl, kad 
padengus “Birutės” skalbimą, 
kad bus dainininkų ir jie dai
nuos. Kudirkai akomponavo pia
nu p. Byanskas, 
pianistas.

musų žymus

tiejunas kreipėsi į publiką, sa
kydamas, kad neapsigautų, “nes 
keli žmonės nori paimti bendro
vę į savo kontrolę.” Kilo didėlis 
trukšmas, vieni šaukė uždaryt 
susirinkimą, kiti eiti namo; su
kilo didžiuma ir ėjo lauk. Vis 
buvo šauksmai, kad palikti 15 
direktorių!

Pirmininkas pasakė, “kad 
jum nepatinka balsuot už devy
nis — galite eiti namo, bus ir be 
jūsų, kas išbalsuo.” Valančius 
kalbino balsuoti už devynis 
board direktorius. Kai kurie net 
ir už krėslų graibstėsi ir vis 
mažinosi susirinkimas. Delei to 
pirmininkas Elias uždarė susi
rinkimą, sakydamas, kad kitas 
susirinkimas bus šaukiamas iš
rinkti board direktorius.

Tuo ir užsibaigė šis trukšmin- 
gas Mildos Teatro Bendrovės 
metinis susirinkimas.

—Girdėjęs

PRANEŠIMAI. PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
SVARBIOS PRAKALBOS

Rengia LSS. 137 Kuopa, seredoje, 
Vasario 6, 1924, Strumilo Svetainėje, 
158 E. 107 St., Roseland, III. Pra
džia 7:30 v. v. Įžanga asmeniui — 
10c. Kalbės Naujienų Redaktorius P. 
Grigaitis temoje: “Anglijos Drbinin- 
kų Valdžia”. Malonėkite visi atsi
lankyti į šias prakalbas, nes tema kal
bos labai svarbi. Apie Anglijos Dar- 

f bininkų Valdžią turėtij kiekvienas dar
bininkas nuolat galvoti ir studijuoti. 

Ateikite! LSS. 137 Kuopa.

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

išryto ,Raymond 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 įdomus klausimas. 
Pertat ateikite sekmadienį j Mokslo 
Draugų paskaitą, kur tas 
bus išaiškintas.

klausimas

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 I\Grigula. 

ASMENŲ MOJIMAI

VYRŲ
REIKIA —•

5 bučerių, beef bonerių tiktai. 
Nuolat darbas.

Atsišaukite
2029 Grenshaw Str.

”'^iš užpakalio

RADIO
Parsiduoda 3 triubų, su balsiai kal
bama triuba ir visais įrengimais; 
vertės $200.00.

Atsišaukite:
JUOZAPAS 

1328

Parduosiu už $65.

ATKOČAITIS 
Heath Avė

prie 13 ir Western Avė. po 6 vak.

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

budavoti.

Tel. ProsDect 4345

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

Atsišaukite šiuo adresu.
LUDVIKA LETUKIENfi,

4523 So. Wood St., 
Chicago, III.

*
“Birutė” stato

reivį” gegužės 7 d. Arynan Gro- 
tto teatre. Manoma tą pačią 
dieną statyti “Cukrinį kareivį” 
du kartu — tai yra dieną ir va
kare.

Buvo kviesta dalyvauti šiame 
veikale žinomi artistai pp. Sa
boniai, bet, rodos, klerai tam 
jau koją pakišo.

Dar yra vilties “pasigauti” p. 
Justą Kudirką. Palauksime, pa
matysime. .

♦ Kalbos ir ginčai
Chicagiečiai labai susidomėjo 

Dr. A. K Graičuno nominavi- 
mu į SLA prezidentus.—Lin
kėtina jam ant “juodo žirgo” 
į centrą įsigauti.

*
♦ ♦

Birutiečiai greit aplankys Ci
cero su veikalu “Audra Giedro
je”. —X.

Triukšmingas Susirin 
kimas

Mildos Teatro Bendrovės 
direktorių rinkiniai atidėti

Pirmadienį, sausio 28 d., Mil
dos Teatro Bendrovė savoje 
svetainėje laikė šėrininkų meti
nį susirinkimą.

Susirinkimą atidarė bendro 
vės pirmininkas Valonis, 8:30 
vai. vakare. Tvarkos vedėju ta
po išrinktas J. Elias, Universa 
State banko prezidentas. Skai
tytas protokolas ir priimtas. 
Finansų raportą skaitė sekreto
rius Evaldas, kuris buvo priim
tas.

Direktoriai raportavo, jog jie 
sutinką su finansų atskaita, ku
rią Evaldas skaitė. Vienas direk
torius, J. Kulis, kuris buvo biz
nio prižiūrėjimo komisijos narys 
raportavo kritikuodamas kai 
kuriuos direktorius. Jis padali
no direktorius į tris rūšis — kli
kas, anot jo. Jis sakė, kad kai 
kurie board direktoriai dirbą 
daugiau dėl ypatų labo, negu 
bendrovės, nepaisant bendrovės 
sunkios padėtis, p. Kulis sakė, 
kad jam buvę pavesta su j ieškot 
teatro manadžerį. Jis radęs žmo
gų, kuris sutikęs dirbti už $40 
savaitei. Vėliaus sužinojo, kad 
sekretorius Evaldas vietoje $40 
mokąs $50. Po kiek laiko kai 
kurie board direktoriai davarę 
iki $75. Ji» paminėjo, kad board 
direktoriai dirbę kaip gulbė, vė
žys ir lydeka. Kulis sakė, kad 
kai kurie dirbę su pasišventimu 
dėl Mildos bendrovės, bet kad jų 
buvę mažai, tai nieko negelbėję.

Kulis liudijo, kad Evaldas 
fundijęs menadžeriui; žiūraitis 
esą nešęs vyno ir munšaino į 
teatrą, kad prisitraukus mena- 
džerių (airišį) į savo kliką. Sa
kė, kad menadžeris buvęs nu
driskęs, kuomet pradėjęs dirbti, 
bet dabar jau ir pusėtinai šėrų 
turįs bendrovės.

Evaldas norėjo ką tai sakyti, 
bet vietoje duoti rimtą atsaky
mą pasakė, kad pirmiau Kulis, 
kai buvęs ‘geruoju su menadže- 
riu tai buvęs gatavas ....bučiuoti.

Tuo tarpu atsistojo p. Valan
čius ir sako: “štai tik ką paga 
minau rezoliuciją, kurią noriu 
perskaityti.” Jis skaitė angliš
kai ir lietuviškai. Rezoliucija 
reikalavo, kad vietoje 15 board 
direktorių, butų išrinkti tik de
vyni. Buvo įnešimas, kad 
rezoliuciją priimti, kitas —- kad 
atmesti. Pirmininkas Elias pa
reiškė, kad nereikia jokių dis
kusijų; reikią tik balsuoti. Mo-

Paskelbimas žinutės, kad Dr. 
Graičunas yra nominuotas į 
SLA. prezidentus, pagimdė daug 
kalbų, daug ginčų Chicagoje. Ir 
nenuostabu, nes Dr. Graičuno 
asmens, jo darbai, jo energija, 
jo širdingas pasišventimas pro
gresyviam ir kultūriniam lietui 
vių darbui — turi rasti didelį 
būrį draugų ir, natūraliai, — 
taipgi didelį būrį priešų.

Tačiaus, kaipo vienas seniau
sių SLA. darbuotojų, Dr. A. L. 
Graičunas ištikro turėjo būti ne 
4-tu kandidatu, bet pirmu.

Ir todėl, kad jau padalytąją 
klaidą atitaisius reikėtų SLA. 
nariams susidomėti rimčiau ir 
rinkimams atėjus drąsiai savo 
žodį tarti. Ypatingai net skaudu 
darosi matant, kad Susivienyji- 
mo kuopos dažniausiai pasiduo
da save klaidintųvisokiems tuš
tiems agitatoriams, triukšma
dariams, kurie laike balsavimo 
taip sakant “sužvejoja” daug 
daugiau balsų, negu musų užsi
tarnavusieji senesnieji Susi vie
ny jimo darbuotojai.

Reikia linkėti Dr-ui A. L. 
Graičunui, Susi vien yjimo pio
nieriui, laimingai ir su pergale 
ant “jliodo žirgo” įjoti į SLA. 
Centrą! —Ne kunigas.

draugijė- 
pamokos 

bus šitaip: lietuvių kalbos ir rašy
bos mokina Dr. A. Montvidas; 
smuiku duoda lekcijas drg. P. Sar
palius. Paminėtos lekiijos bus re
guliariai kas šeštadienis 1:30 vai. 
po pietų.

Kas sekmadienis bus dainų re
peticijos kai 10 vai. ryto

Visi Bijūnėlio nariai susirinkite 
sekmadienį pažymėtu laiku, nes 
mokytojas P. Sarpalius sakė, kad 
turėsią dabar stropiai mokintis 
operetę Birutę, kuri bus statoma 
balandžio 13 <1. p. Meldažio svet.

Pirmininkas.

North Side. — Vaikų 
lės Bijūnėlio sekančios

PAJIEŠKAU brolio Tavadorio 
Vasiliausko, Kauno rčdybos, Šiaulių 
apskričio, Pavandenio parapijos, šlap- 
girio kaimo. Pirmiau gyveno Pitts- 
burgh, Pa. Kas žinot meldžiu pra
nešti arba jis pats atsiliepkit. Ba 
turiu labai svarbu reikalą.

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

JIEŠKAU dėdės '.Liudviko Pete
lio ir tetos Vlackienės, Suvalkų rėd. 
Kalvarijos pavieto, Liudvinavo 
valsč., Paželvių, kaimo, 10 metų 
gyveno J^o. Chičagoje, o dabar ne
žinau kur. Patys ar kas kitus 
duokite žinią.

K. MatuLevičiutė-Bielevičienė 
2100 N. 23 St., Terre Houte, Ind.

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

MR. McCARTHY,
77 W. Washington Blvd., Room 713, 

nuo 10 ryto iki 6 vai. vakare.

REIKALINGAS bučeris tik 
subatos dienomis.

Atsišaukite
CHICAGO MEAT MARKET

1845 W. 47th St.

2 PIANAI
1 grojiklis, su rolėmis, benČius ir 
kabinetas. Labai pigiai. Negalima 
atskirti nuo naujo.
TELEP11ONE: RAVENSVVOOD 0244

PARDAVIMUI saldainių, Ice 
Creame, notions ir cigarų krau
tuvė. Turi būti parduotas grei
tai, pigi renda, geras biznis.

Atsišaukite:
4752 So. Seeley Avė.

AUTOMOBILIAI

KLAIDŲ ATITAISYMAS.

Sausio 25 d. korespondencijo
je “Iš Viekšniečių pastogės” 
įsiskverbė kelios klaidos. Ten 
pasakyta, kad kliubas išrašo 
Viekšnių knygynui tris kopijas 
“Naujienų”, vieną “Draugo,” 
vieną “Keleivio” ir vieną “Gyve
nimo.”

Turėjo būti: dvi kopijas 
“Naujienų” ir vieną “Draugo”. 
“Keleivį” užrašo kliubo narys 
S. R., o “Gyvenimą” Dr. A. Ka
ralius pasižadėjo dykai siuntinė
ti Viekšnių viešam knygynui.

— Viekšnietis J. J. M.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kvinta.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
/Ha Naujieni> Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašę*. Dšdar 
ooaa ka* MTait* pe dolerl-kitą, nei 
nepatšmysi kaip susieitai užtektinai 
pinigo, kad ŠUMpIrku* Sau namelį 

Nanjiea* Smilką 
1739 S. Halsted St

“Birutės** repeticijos
“Birutės” choro repeticijos Įvyksta 

reguliariai kas ketvirtadienį Mark 
Wnite Sųuare Parkd*«alėj. Pradžia 
8 vai. vak.

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

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

Brighton Park. — Keistučio Pašal- 
pinio Kliubo komitetas, kuris yra iš
rinktas sutvarkymui konstitucijos, 
malonės susirinkti sekmadienį, vasa
rio 3 d., 9:30 vai. išryto, po No. 
8856 Archer Avė., ant antrų lubų.

—W. Stryga*.

APSIVEDIMUI

Roseland. — Koncertą ir balių ren
gia Lietuvių Darbininkų Namo Bend
rovė sekmadienį, vasario 3, Chas. 
Strumilo 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.

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

Visi nariai ir norintieji Lygon įsto
ti yra kviečiami ateiti.

—Valdyba.

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. ^Vaičiulio svet., 23 ir Lake St., 
Pradžia 7:30 vai. vak.

Muzika bus net iš kito miesto.
—Draugijos narys.

Roseland. Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės šėrininkų mėnesinis 
susirinkimas įvyks vasario 4 tk K. 
Strumilo svetainėje, 158 E. 107 St., 
tampas Indiana Avė.

Visi šėrininkai malonėkite atsilan
kyti, kaip 7:30 v. v. ir patirstie daug 
svarbių dalykų apie Bendrovę, o taip
gi dar turime daug reikalų apsvars
tyti. k. t. prisirengimas prie vajaus. 
Direktoriai rengiasi jau prie jo ir šė
rininkai turėtų neatsilikti nuo jų.
— J. Tamašauskas, L. D. N. B. sek r.

Roseland. — Lietuvhj Amerikos 
Piliečių Pilitiškas kliubas rengia pra
kalbas Vasario 4 d., (pirmadienį) K. 
Strumilos svetainėj, prie 107 gatvės 
ir Indiana Avė., 7 vak cakaro. Kal- 
bėtojumbus adv. John I. Bagdžiunas. 
Vyrai ir moterys malonėkit skaitlin
gai atsilankyti. Kalbėtojas papasa
kos daug naudingų dalykų. Įžanga 
nemokama, nebus nei kolektos.

» — Kviečia Kliubo Komitetas.

Svarbus parapijonų susirinkimas.
Susirinkime, kuris įvyks šiandie 

(vas. 1 d.) 7:30 vai. vakare, K. Stru- 
milo svetainėje, (107 ir Indiana Avė.) 
bus pranešta kaip lapė apsigavo su 
savo apgynėju žąsinu ir nieko nepešus 
pabėgo. — Komitetas.

North West Side. — Amerikos Lie
tuvių Politikos kliubo mėnesinis susi
rinkimas įvyks vasario 4 d. 7:30 vai. 
vak. šv. Mykolo parapijos svetainėj.

Nariai malonėkite laiku pribūti, 
nes turime daug sverbių reikalų.

— Sekr. A. Lungevįč.

Bridgeportas. — Draugystės Sal
džiausios Širdies Viešpaties Jėzaus 
paprastas susirinkimas įvyks sekma
dienį, vasario 3 d,.* 1 vai. po pietų, 
Mildos sve.t (skiepe), 3142 So. Hals
ted St.

Visi nariai malonėkite laiku atvyk
ti, nes( yra daug svarbių reikalų.

— A. Mosteika, nut. rast.

Draugystė Atgimties Lietuvių Tau
tos Vyrų ir Moterų laikys susirinki
mą Vasario 3, 1924 1 vai. po pietų 
Tautiškos Bažnyčios Svet., 3501 So. 
Union Avė., Malonėkite visi darbinin
kai ir komitetai susirinkite kurie 
dirbot praeitą balių Sausio 26, daug 
yra svarbių reikalų.

Kviečia Komitetas.

Lietuvos Neprigulmybes Puota.
Kaip kiekvieną metą taip ir šį me

tą Chicagos lietuviai apvaikščios šią 
nepaprastą lietuvių tautos šventę 
Morrison viešbutyj, nedėlioj Vasario 
17 dieną.

Lietuviai yra kviečiami dalyvauti 
šioje puotoje, ten suėjus krūvon ir vėl 
atsiminti kaip sunkiai lietuvių tauta 
kovojo už savo teises. Ten visi suė-/ 
ję prie geros vakarienės ir gražios 
muzikos pasilinksminsime, pasišoksi
me — praleisime linksmai tą Lietuvos 
brangintiną šventę.

Dr. A. Zimontas, ,
A. L. T. S. apskričio prez«

PAJIEŠKAU apsivedimui vaikino 
arba našlio. As esu našlė be vai
kų. Atrodau nebolgiausia.

Meldžiu atsišaukti:
MRS. RUT

3812 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
F1XTURES

Mes perdirbame visokius fixtures dėl 
krautuvių ir restauranų, vartojame 
jūsų senus fixtures. Geri fixtures 
atneša daukiau biznio. Dykai sutel
kiami planai ir anskaitliąvimas. Grei
ta padarome darbą. Wiesc-Rahn 
Mfg. Co., 2409 N. Crawford Avė. 
Phone Spaulding 5321, vakarais Juni- 
per 0920.

BUČERIAI pas mumis gali gauti 
visokių dešrų CasiJg, Spices ir Mil
tų. Mes priimam ir mažus užsaky
mus.

Kreipkitės
J. H. BERG CASING CO., 

946 W. 33rd St., 
Tel. Boulevard0301

. .......—'■■■ ■ " ......................................

IŠBENDAVOJIMUI
6 RUIMAI RENDAI, 2ros lubos, 

randasi 3128 So. Wallace St. Visi tin
kami įtaisai — elektra, maudynės ir 
šiltas vanduo. Renda tik $36.00. 
Kreipkitės pas savininką.

JOHN FEIZA, 
1134 Independence Blvd. 
Phone Van Buren 4451

SIŪLYMAI lAMBARiy’
RENDAI kambarys dėl vieno 

vaikino arba dėl dviejų, arba 
dėl merginų. Kambarys šildo
mas, su valgiu ar be valgio. 2-os 
lubos užpakaly. J. K.

703 W. 21 Place, Chicago.

JIESKO darbo
J IEŠKO DARBO. Naujas Lietuvos 

meisteris parvažiavo į Chicagą. 
įieško darbo. Aš esu patyręs buda- 
vojinie nahių ir taisyme senų, Ma- 
levoju ir popieruoju. Pašaukite:

JOHN MIŠKE
4145 So. Maplevvood Avė Chicago.

JIEŠKAU- darbo už Karpenterį prie kontraktofių, ar šiap namų 
savininkams, kuriems reikia taisy
ti namus. Aš pilnai tą darbą atlie
ku, gerai, gražiai ir pigiai. Kreip
kitės laišku ar ypatiškai.

A. LIPSKIS
4552 So. Francįsco Avė.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

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

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

REIKALINGA mergina arba 
moteris prie namų darbo; valgis 
ir guolis.

Stankūnas Photographer 
3315 S. Halsted St. Yards 1546

Automobilių plovėjų, 6 naktys, po 
10 vaalndų $35 į savaitę. Karpente- 
rių — 75 centai į valandą. ] virtuvę 
vyrų $60 į mėnesį, kambarys ir val
gis-

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU, 

4191 So. Halsted St.

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

4523 So. Wood St. ’

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plummer Real Estate no

rint pirkti parduoti mainyti ar bu
davoti kur ,randasi K. J. Filipo- 
vich, nes turime kas ko nori už 
prieinamas kainas taipgi inšiuri- 
nam nuo ugnies namus rakandus ir 
žmonių gyvastis geriausiose kompa
nijose taipgi reikalaujam inšiurin- 
so agentų visose dalyse miesto. 
Energingi vyrai ar moters gali už
dirbti nuo $50 iki $100 į savaitę. 
Del platesnių žinių kreipkitės 7840 
So. Halsted St. 2-ros lubos nuo 
9 ryto iki 6 vakaro utarninkais ir 
subatomis iki 9 vakare.

Klauskite K. J. Fillipovich, 
Tel. Stcvvart 7101 arba 5126

REIKIA salesmanų, gera alga ir 
bonusai. Didelė dirva. Reikės at
lankyti biliardinės, saldainių krautu
vės, groseriiės, delikatesen ir aptie- 
kas. Atsišaukite nuo 8 iki 11 dieną.

DRINKLITE CO.,
1325 No. Westem Avė.

NAMAI-ŽEME

PUIKI proga padaryti pinigų, 
Marcjuette Park Highlands, dabar 
yra pardavinėjami lotai pigiai. Ma
žas įmokėjimas ir po $10 į mėnesį 
nupirksite juos. Pasimatykitc su T. 
J. Kučinsku,

4034 Archer Avenue, 
Suhatoje ir nedėlioję.

PARDAVIMUI
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 kriepkitės adresu: H. M. 
5614 Wayne Avė., Chicago, III.

Tel. Ardmore 1955

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

2018 W 21st Place

PARDAVIMUI Vargonai ir Kos- 
tantinka gei'Mn 'stbvyj. Parduosiu 
pigiai. Jeigu kam reikalingas yra 
geras bargenas, galima matyti vaka
rais, po 6 vai. vak.; subatoj, nuo 1 
valandos. /

3327 So. Union Avė. 
2nd floor

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė, vidutinė kaina. Nauji fikčeriai. 
Labai geroje vietoje.

Atsišaukite
623 W. 69th St.

Turi mokėti kalbėti angliškai.

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

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

DIDELIS BARBENĄS. Pardavi
mui Ice Creanio, saldainių, cigare
tę, cigarų, visokio tabako ir mokyk
los reikmenys, vaikų zabovos, išsiu- 
vinėtųų rankom ir* tam medžiaga. 
Lietuvių kolonijoj, pusė bloko nuo 
2-jų mokyklų; kartu arba atskirai 
parduosiu ir 4 kariibarių rakandus 
iš priežasties važiavimo Lietuvon.

Atsišaukite:
1739 S. Halsted St., Box 430. 

Chicago, III.

JEIGU nenorite turėti boso, ta* 
nusipirkit 26 karų garadžiaus biz
nį su visais įrankiais. Biznis išdirb
tas per daug metų, renda pigi ir 
garažius pilnas karų, moka nuo $12 
iki $15 mėnesiui. Priežastis—savi
ninkas išeina i kitą biznį. Parduo
siu už labai numažintą kainą arba 
mainysiu ant gero loto.J. Vilimas, 

1543 W. 46th St
Phone Boulevard 2282

PARDAVIMUI grosernė ir Dele- 
cattessen krautuvė. Turiu greitai 
parduoti, nes einu Niekei plating 
bizniu. Nepirksit pigiai, gera ir 
išdirbtas biznis. Kreipkitės:

3720 Wallace St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PIANŲ SPECIALAI
Rimbai Upright, gerame sto

vyje, tiktai $95. Willard Up
right, mahogany, pilnos mieros

reikalingas VARGONININKAS Solo Concerta, grojiklis 
Lietuvių Tautos Katalikų Parapija 

pa j ieško gerai suprantančio muziką 
vargonininko. Mokam algos į mėnesį 
šimtą dol. ($100), Šalę tęs įeigos nuo 
kunigo maž daug tokios, už laidotu
ves po $5, už egz. ir šliubug po $2 iri
t. t. Vieta pastovi, turime du choru. JUSTIN BROS.
To reigalingas informacijas meldžiu W 25 St Cirarn kreipties B. A. Kun. J. Gritėnas, 1743 J ’
N, Summer Avė., Scrantonj Pa» Phone Cicero 260

pianas, riešuto medžio užbaigi
mo, kaip naujas, tiktai ..„$285

Pianai ant rendos — $3 į mė
nesį.

III.

SAVININKAS parduoda ke- 
turius bizniavus lotus labai 
pigiai ant gatvės, kur yra ka
rų linija Kedzie Avė. arti 63. 
Arti yra 2,000 sėdynių teatras, 
kuris bus atidarytas trumpu 
laiku dėl lošimo, pusė bloko 
nuo šitų lotų. Dabar žemė 
parsiduoda už $600 ir daugiau 
už pėdą. Pirkėjas gali patvi- 
gubinti savo pinigus trumpu 
laiku, arba užsitikrins gjerą 
biznio vietą šitoje labat^geroje 
apielinkeje.

Atsišaukite į Naujienų ofisą 
po numeriu 426.

$200 ĮMOKĖTI
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.

PARSIDUODA namas 3 flatų 
po 4 kamb. ir 1-3 kamb., maudy
nes ir išeinamos vietos viduj. 
Namo visas frontas ir apačia 
muro kita dalis jmedinė. 552 W. 
20th St., (Cullerton St.).

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

ANT BRIDGEPORTO
Mūrinis namas, 4 pagyvgfumai po 
ir 5 kambarius, maudynės, elektri

kas, aržuolinis medis, skiepas cemen
tuotas, 2 karų garadžius. Priimsime 
mainoms bučemę, krautuvę, lotą 
ba

6

automobiliu. Kaina $10,500.
ar-

PIETŲ DALYJE 
PRIE MARQUETTE BLVD.

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

Priimsime bučemę arba grocernę 
ant mainų.

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

Boulevard 0012

6

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 popieras. Z. Jomantaitė- 
Kondrotienė, 819 Clyboum St., Mil- 
waukee, Wis.

BARGENAS PRIE VIENUO
LYNO — 2 flatų naujas mūri
nis namas, 5-6 kamb., Garadžius, 
lotas prie šalies. Kaina tiktai 
$12,900, 2 flatų mūrinis namas, 
5-6 kambariai, randasi ant 55-os 
netoli Racine Avė.; kaina $12,- 
800. Galima pirkti su mažu įmo
kė j imu.

C. P. SUROMSKIS and CO. 
3352 S. Halsted St., ChičagO^Tll.

Tel. Boulevard 9641.

RETAS BARGENAS
Už $8750 nupirksite kampinį 2 
augštų mūrinį namą, su krautu
ve, randasi 2959 Emerald Avė. 
Atsišaukite 718 W. 30 Str*

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 2 flatų po 6 kambarius, karštu 
vandeniu apšildoma. Garadžius 2 
mašinoms, kaina pats pirkėjas galės 
nuspręsti. Savininkas galima matyti 
vakarais ir nedėlioms visą dieną.

JOS. KASPAR,
1608 So. 50th Avė., Cicero, III.

PĄRSI DUODA Road House su 
soft drinks. Biznis yra geras, senas, 
išdirbtas. Smulkesnes žinias gausi
te ant vietos. Savininkas turi kitą 
biznį. Vieta randasi už Chicagos 
rubežių. Kas pirmesnis tas lai
mės.

3247 — lllth St.
Mount Greenwood, 111.

Netoli nuo šv. Kazimiero Kapinių.

x PARDAVIMUI 3 flatų mūrinis na
mas 1—5—2—6 kambarių, elektros 
šviesa, gasas, vanos štymu apšildo
mas, skiepas cementuotas, su 
dviem ruimais pagyvenimo Pirmas 
flatas dabar yra tuščias, galima 
inufintis ir gyventi; antras medinis 
namas ant to paties loto 2 pagy
venimų po 4 kambarius. Ta pra- 
pertė randasi netoli Garfield bul
varo. Atsišaukite greitai, nes trum
pame laike turi būti parduota, 
priežastį pardavimo, patirsite ant 
vietos.

238 W. 51St St.

PARSIDUODA medini* biznia
vas namas su bizniu, groserne ir 
bučerne arba biznį vieną ,arba na
mą galima nupirkti su mažais pi
nigais. Duosiu morgičių.

4017 So. Artesian Avė.

ĮMOKĖK VIENĄ TŪKSTANTĮ 
nupirksi 4 flatų po 4 kamba

rius, mūrinį namą. Aukštas bei- 
smentas, aukštas stogas. Parsi
duoda labai pigiai arba išsimai
no ant lotų ai’ ani kokį biznį.

C. P. SUROMSKIS and CO., 
3352 S. Halsted St. Chicago, III.

Tel Boulevard 9641.

PARSIDUOJDA Justice Park 
13 akrų, žemės, 2 murojpfCfnai ir 
piknikams daržas. Priežastis — 
vyro mirtis. Parduosiu labai pi
giai. Justice Park

Tel. Willow Springs 10.

MOKYKLOS
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo

Klesos Dienomis ir Vakarais 
Specialės vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643
Sara Patek, Principal

Jau tūkstančiai vyry — 
► pastoju laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

8238 So. Halsted St. 
Užpakaly m-alt and Hops Storo. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais

IŠMOKITE BARBERIAUTI
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.
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