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Wilšono laidotu 
ves ryto

Rykov — Rusijos 
premjeras

Išžudė 1,800 filipiniečių
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Rusijos premjeru liko 
Aleksei Rykov

Tro<įkis pasilieka karo minis- 
teriu.

Woodrow Wilsono laidotu
vės bus ryto

laidotuvės bus privatinės, be 
jokių kiek didesnių iškilmių.

WASHINGTON, vasario 4.— 
Buvusio Jungt. Valstijų 28-to 
prezidento Woodrow Wilson, ku
ris mirė pereitą septintadienį, 
11:15 vai. ryte savo namuose S 
gatvėje, kur jis visą laiką gyve
no po apleidimo Baltojo Namo, 
laidotuvės bus trečiadieny.

Laikinius pienus Wilsono lai
dotu včVs paskelbė jo gydyto
jas ir artimas draugas Dr. Gray- 
son. Tais pienais, laidotuvės 
bus privatinės. 3 valandą po 
piet trečiadieny, bus atlaikytos 
trumpos pamaldos jo namuose, 
ir tada kūnas bus išneštas 
Mount St. Albans katedros 
Bethlehem koplyčią, kui/3:30 
valandą po piet vėl bus /laiko
mos pamaldos. JisTais laikinai 
palaidotas koplyčios rūsy iki bus 
paskirta nuolatinė palaidojimo 
vieta. Pamaldas namie laikys 
presbyterionų kunigai, kurių 
sektai Wilsonas priklausė, o ko
plyčioj laikys metodistai, kurių 
sektai priklauso Wilonienė.

Valdžia paisisiulė surengti

manduotojui, bet šeimynai nesu
tinkant prisiėjo ir nuo to atsiža
dėti.

Prie jo karsto nebus pastaty
ta ir kareivių garbės sargybos. 
Tik laidojant karsto nešėjais ir 
palydovais bus 24 karininkai — 
po 8 iš armijos, laivyno ir jūrei
vių (marines). Taip jau bus 24 
garbės karsto nešėjai iš pačių 
artimiausių Wilsono draugų.

Pamaldose namie ir koplyčioj 
dalyvaus prezidentas Coolidge ir 
buvęs prezidentas Taft, be to 
koplyčioj dalyvaus ir užsienio 
diplomatai.

Pagerbimui mirusiojo prezi
dento Wilsono visoįe valstybėje 
vėliavos bus nuleistos iki pusės 
stiebo per 30 dienų. Kongresas 
pertraukė savo posėdžius, o lai
dotuvių dienoj užsidarys visos 
valdžios įstaigos.

Buvusio prezidento mirtis.
Buvęs prezidentas Woodrow 

Wilson mirė septintadieny, 
11:15 vai. ryte. Jo mirtis buvo 
labai rami. 9 vai. vakare šešta
dieny jis neteko sąmonės, lig 
LLr..igo ir daugiau nebei.ulučo, 
gyvasčiai pamaži gęstant.

Paskutinis susirgimas buvo 
pirmadieny viduriais, kas ir pri
vedė prie mirties jau galutinai 
nusilpnėjusį Wilsoną.

o.- W

MASKVA, vaš. 4. — Rusijos 
premieru (komisarų tarybos 
pirmininku) liko paskirtas 
Aleksei Ivanovič Rykov. .Jis 
turės keturius pagdbininkus 
darbo ir gynimo tarybos pir
mininką Leo Makeriev, maisto 
komisarą N. Curupa, Ukrainos 
komisarų tarybos pirmininką 
Čurbar ir Gruzijos premierą 
Orkalašvili.

Rykov yra liguistas žmogus 
ir jau m.to kiek laiko nekalėjo 
dalyvauti bolševikų vadovų 
konferencijose. Jis paeina iš 
valstiečių ir todol tikimąsi per 
jį patraukti prie bolševikų ir 
valstiečius. Rykov yra didelis 

Lenino šalininkas, bet opozici
jai nėra labai įsipykęs.

Trockis pasilieka karo ko
misaru, nors tas pareiga? 
Trockini sergant, eis jo pagel- 
bininkas Skalanski.

iDzeržinskis tapo perkeltas į 
vyriausią ekonominę tarybą 
o transportavijos komisaru li
ko paskirtas visai naujas na
rys — Ručutuk.
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Rusija priėmė Anglijos 
pasiūlymu pripažinimo

POŽĖLA PARITO 
LEAVITT#

Vakar School Hali, ant Town 
of Lake, įvyko Karolio Požė
los ristynės su “Soldier” Frank 
S. įLeavitt, 250 sv. milžinu.

Nors Leavitt skelbiasi, kad 
jis nori ristis tik su tokiais 
drutuoliais, kaip S. Zbyszko, 
pasaulinis čempionas I3ewis ir 
t. p. ir kad jo niekas nėra ap
galėjęs, bet musų “geležinis 
žmogus” Karolis Požėla pari
to jį į 45 min. Antru kartu 
Leavitt nebėjo ristis — nebe
galėjo, nes likosi pritrenktas.

Be to graikas Pergantos pa
rito Šilką, o Peterson parito 
Levickį.

Nežiūrint labai bblogo oro, 
ni‘blikos buvo pilna svetainė.

Ryto bus daugiau.

Prižada išJšti visus nesusipra
timus.

valstybines laidotuves, pašarvo
ti jo kūną valstybės kapitoliuje 
ir palaidoti jį Arlingtono kapi
ni ų amfiteatre, kur yra palai
dotas nežinomas kareivis. Bet 
tas pasiūlymas veikiausia nebus 
priimtas, kadangi Wilonienė 
yra nusisprendusi rengti tik 
privatines laidotuves. Jo arti
mieji draugai irgi nori, kad jis 
butų laidojamas tiek pat papra
stai, kaip paprastai jis praleido 
paskutinius kelis metus savo gy
venimo.

Buvęs prezidentas Taft darė 
viską, kad prikalbinus Wilsonie- 
nę sutikti su valstybinėmis lai
dotuvėmis, nes pasaulis nesu- 
prasiąs kaip tokis didelis ameri
kietis gali būti palaidotas taip 
paprastai, be jo dydžiui pripuo
lamų iškilmių.

Laike laidotuvių nebus ir mi- 
litarinės parodos. Karo departa
mentas buvo padaręs pienus iš
reiškimui pilnos karinės pagar
bos buvusiam vyriausiam ko-

W00DR0W WILSON
Buvęs prezidentas, miręs vasario 3,1924.

“Draugas” dar vakar 
nežinojo apie Wilsono 

mirtį
Wilsonas mirė nedėlioj 

(arba sekmadieny j) išryto. 
“Draugo” skaitytojai vienok 
ir vakar dar nežinojo, kad 
VVilsonas miręs. Dar tik 
truko Drauge pranešimo, 
jog Wilsonas sveiksta. Juk 
kada Hardingas buvo miręs 
ir Naujienos išėjo su jo mir
ties žinia ir su Hardingo pa
veikslų^ “Draugas” tą pačią 
dieną skelbė, jog Hardingas 
greit pasveiksiąs.

Toks, mat, yra skirtumas 
tarp tikro laikraščio ir laik
raščio pigios informacijos.

Tikroji gi priežastis jo mir
ties buvo paraližius. Tai tik da
bar teišsiaiškino, kadži jis jau 
mirė. Ikišiol gi apie jo ligą bu
vo slepiama. Pasirodo, kad jis 
jau užimdamas prezidento vietą 
nebuvo pilnai sveikas ir turėjo 
palinkimą prie t. y. Braito ligos. 
Bet būdamas po gera priežiūra 
ir gerai saugodamasis jis jau 
buvo pasveikęs. Bet Paryžiaus 
derybos jį nuvargino ir paskui 
kada jis išvažiavo su prakalbo
mis apginti tautų sąjungą, vie
ną kartą po didelio nuovargio 
urnai apsireiškė paralyžiaus 
požymiai. Dr. Grayson įsakė 
tuojaus grįžti į Wasbingtoną. 
Liko paskelbta, kad jis labai 
pavargo, kadangi nebuvo pil
nai atsigavęs nuo influenzos 
ir reikalingas yra ilgo poilsio. 
Po ilgo poilsio Wilsonas pasL 
jaute geriau, bet vieną kartą 
naktį jis urnai sukrito ant grin
dų — kairioji kūno pusė liko 
suparaližuota. /Per ilgą laiką 
jis kovojo su mirtimi, bet ko
vą išlaikė. Per tą laiką nieko 
prie jo nebuvo » prileidžiama. 
Net ir ministeriai nebuvo pri
leidžiami, kad iniekas nesuži
notų kas prezidentui yra ir ne
kiltų šaly panika. Buvo pra
dėję eiti gandų, kad preziden
tas neteko proto. Kongresas ir 
niekurie ministeriai darė viską, 
<ad sužinojus jo protinį stovį 
ir ar jis gali eiti savo parei
gas. Kada, pagalios, tai suži
nojo, pasirodė, kad Wilsono 
protas tebėra tiek pat skaistus, 
taip ir buvo prieš ligą.

Nežiūrint geriausios medi- 
calinės pagel'bos, Wilsonas nors 
ir atsigavo kiek, bet vistiek 
aipsniškai ėjo silpnyn. Pasvei
kimo niekas nesitikėjo, galė
jo būti kalba tik apie prailgi
nimą jo gyvenimo. Blogiausia, 
kad niekas negalėjo pasakyti

kada ateis mirtis: už dienos, 
mėnesio, metų, ar kelių metų. 
Skaitoma didele retenybe, kad 
taip suparaližuotas žmogus 
taip ilgai gyveno.

/ . )
Woodrow Wilson.

Buvu’sds prezidentas gimė 
gruodžio 28, 1856 m., (taigi 
mirė 67 metų amžiaus), Staun- 
ton, Va. Jo tėvas buvo presi- 
biterionų 1kur\iiga& Paiskui tė
vai persikėlė į Atlanta, Ga., o 
iš ten į Columbia, S. C. Jau
nas Woo(lro*vv išpradžių moki
nosi Davidson kolegijoj (North 
Gardina), o paskui persikėlė 
Į Princeton universitetą, kurį 
baigė 1879 m. ir tūtoj aus įsto
jo į Virginijos universitetą 
studijuoti teises. 1882 m. jis 
pradėjo advokatauti Atlanta, 
Ga., paskui vėl mokinosi Hop- 
kins universitete*. Jis apsivedė 
1885 m. ir tais pačiais metais 
išleido savo pirmąją knygą 
“'Kongresinė valdžiai.” Po to 
jis parašė dar keletą knygų. 
Paskui profesoriavo Bryn 
Mawr ir Wesleyan kolegijose, 
o galiaus ir Princeton universi
tete, kur jis dėstė teises ir fi
losofiją, paskui tapo ir to uni
versiteto tprezidentu. 1910 m.

PINIGŲ KURSAS

Vakar, vasario 1 d., užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .. $4.33 
Austrijos, 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos, 100 frankų .
Danijos 100 markių .....
Italijos, 100 lirų .......... !
Francijos, 100 frankų ...... r...
Lietuvos, 100 litų ...............
Norvegijos 100 kronų .......
Olandijos, 100 kronų ........
Suomijos, 100 markių ...........
Sverijos, 100 kronų ....

Šveicarijos, 100 frankų .......

jis tapo išstatytas demokratų 
kandidatu1 į New Jei^sey guber
natorius ir rinkimus laimėjo.
1912 m. po smarkios kovos 
demokratų konvencijoj, po 40 
balsavimų, Wi'lsonas tapo pa
statytas kandidatu į preziden
tus, kas labai užpykino atsto
vų buto pirmininką Champ 
Clark, kuris pradžioj gavo di
džiumą balsų. Kadangi repub- 
likonai buvo susiskaldę tarp 
Ta f to ir Roosevelto, rinkimus 
laimėjo Wi.lsonas ir kovo 4,
1913 m. užėmė prezidento vie
tą.

Būdamas prezidentu jis tu
rėjo pergyventi labai svarbų 
laikotarpį. Kįlo pasaulinis ka
ras, kuriame Amerika stengė
si išpradžių laikytis neutraliai, 
bet Wilsonui antru4 kartu likus 
išrinktam prezidentu obailsiu 
kad “jis išgelbėjo mus nuo 
karo,” Amerika ingi tuojaus 
įsimaišė į karą ir padarė tai, 
kad karą laimėjo talkininkai. 
Wilsonas paskelbė savo gar
siuosius 14 punktų ir “taiką 
be pergalėtojų' ir pergalėtojų,’’ 
kas privertė Vokietiją pasiduo
ti, pasitikint teisingos taikos. 
Wilsonas visur buvo sveikina
mas kaipo žmonijos išgelbėto
jas, nes jis nutolatos skelbė, 
kad karas yra vedamas “už 
demokratybę,” o ne užkariavi
mui. Betgi nuvykęs Paryžiun 
jis pasidavė gudriems imperia
listams ir padiktavo Vokietijai 
plėšikišką taiką. Ta nevykusi 
taika ir tautų sąjunga padarė 
tai, kad ant kiek žmonės pir-

Tylos minutė Chicagoj
OHICAGO. — Buvusio pre

zidento Wilsono laidotuvių 
dienoj visos miesto įstaigos 
bus uždarytos nuo pusiaudie- 
nos, o laidotuvių valandoj vi
sas judėjimas bus sustabdytas 
vienai minutei.

LONDONAS, vas. 4. Ru
sijos valdžia išreiškė savo dė
kingumą Anglijos valdžiai už 
jos pripažinimą ir prižadėjo 
“dėti visas pastangas išrišti vi
sus ginčus, klausimus ir nesu
sipratimus.”

Pripažinimo sąlygas priėmė 
sovietų kongresas, kuTis savo 
rezoliucijoj tarp kitko sako, 
kad kongresas “pastebi su pa
sitenkinimu istorinį žingsnį, 
vieną iš pirmųjų aktų pirmos 
darbininkų klesos išrinktos 
Anglijos valdžios.”

$4.18 
$16.45 

$4.38
$4.66 

$10.00

iriau gerbė Wilsoną, ant tiek 
paskui jį niekino: augštai iš
kalęs jis labai žemai nupuolė

$3762 akyse. Kongresas irgi
$2.52 jo taiką atmetė. Taip ir mirė 
$17.46 jis veik visų užmirštas.

IMPERFECT IN ORIGINAL

Graikijos premjeras Veni- 
zelos rezignavo

ATHENAI, vasario 4. —Grai
kijos premieras Venizelos ir jo 
kabinetas rezignavo. Regentas 
pakvietė justicijos ministerį 

jKafandaris sudaryti naują kabi
netą.

Gasolinas vėl pabrango
CHICAGO. — Pradedant 

nuo šiandie, Standard Oil Co., o 
kartu ir kitos aliejaus konfpahi- 
įos pakėlė gasolino kainą 2c. už 
galioną, taip kad gasolinas da
bar parsidavinės po 20 centų už 
galioną.. Kerosino kaina liko pa
kelta po 1 centą ant galiono.

Tai jau trečias gasolino kai
nos pakėlimas laike pastarųjų 
kelių savaičių.

1,800 filipiniečiii išžudyta
Tai yra religiniai fanatikai, ku- 

sie buvo pradėję • kovą su 
konstabeliais.
MANILA, vas. L — Pasak 

’aivo Sonxa oficierių, kuris at
lankė iš Surigao, ikišiol yra 

'šžudyta 1,800 Colorum religi- 
lių fanatikų. Surigao salos gy
ventojai panikoje bėga ant ki- 
'ų salų, prisibijodami dar di
desnių skerdynių. Tfikimąsi 
nau-jų sukilimų ant Byhol sa- 
'os, kuri turi pagaminti virvę. 
Žudo juos konstabeliai, prieš 
kuriuos religiniai fanatikai ir 
sukilo. Konstaibeliams pagelbs- 
i ir Jungt. Valstijų kareiviai.
Colorum vadovai sako, kad 

teįneš ašis išėjo iš vietos ir 
:eigu nebus greitai padaryta 
milžiniška virvė atitalisymuli 
v:eniės ašies, tai visi žmonės 
mkris į berybę. Todėl visi jų 
sekcijai tifri sodinti kanapes, 
kad padarius tą virvę. Be to se
kėjai tvirtina, kad jie prisikels 
•jž trijų dienų po mirties.

AKRON, <)., vas. 1. — čia 
sustojo vaigščioję gatvekariai, 
nes išsibaigė jų kontraktas su 
miestu, o kompanija nenori 
toliau operuoti gatvekarius už 
5c. karferį. Bet žmonėms ne
tenka vaikščioti, nes jų vietą 
tuoijau‘s užėmė omnibusai ir 
automobiliai, kurie pilnai at
stoja gatvekarius.

CHICAGO. — šeštadieinio 
naktį gesinant didelį gaisrą 
John M. Smyth & Co. radandų 
sandely, 1014 W. Madison St., 
ugniagesis Swaba nukrito nuo 
trečio augšto ir veik ant vie
tos užsimušė. Gaisras pridarė 
nuostolių už ^100,000 ir yra 
tyrinėjamas.

Daug žmonių sužeista gatveka- 
riams susidūrus.

CHICAGO. — Arti dvejeto 
desėtkų žmonių lįko sužeista va
kar susidūrus prie Division gat
vės dviem Halsted gatveka- 
riams. Penki jų yra sunkiai 
sužeisti, kiti gi lengvai.

Devyni policistai liko sužeis
ti, niekurie galbūt mirtinai, po
licijos patroliaus vežimui prie 
197 ir Michigan Avė., gatvių su
sidūrus su kitu policijos auto
mobiliu.

KANSAS CITY, Mo., vas. 3. 
— Vienas žmogus liko užmuš
tas ir 8 žmonės sunkiau su
žeisti eksplozijoj Bailey^Chan- 
delier Co. dirbtuvėj, kuri su
drebino visą vidurmiestį. Dirb
tuvėj tuo laiku dirbo apie 50 
darbininkų, bet tik keli jų 
lengvai sužeisti. Užsnūstasis gi 
ėjo gatve.

ŠIANDIE — veikiausia snie
gas; šalčiau.

Saulė teka 7 vai., leidžiasi 
5:08 vai. Mėnuo leidžiasi 6:06 

(valandą vakare.

Svarbios Prakalbos Roselande
• _ _ •_ _ _

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

RYTO, VASARIO 6 DIENĄ
Kalbės Naujienų Redaktorius P. Grigaitis, 

temoje “Anglijos darbininkų valdžia.” •
C. STRUMILO SVETAINĖJ, 158 E. 107th St.

Visi yra kviečiami į šias prakalbas, nes kiekvienas dar
bininkas privalo daugiau žinoti apie pirmą Anglijos darbi
ninkų valdžią. Įžangai padengimui lėšų 10c. Visus kviečia 
atsilankyti. t

LSS. 137 kuopa.
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Vidaus kova 
Lenkuose.

Musų akys yra nukreiptos 
daugiausiai į Vokietiją ir Pran
cūzus, taip jog visi kiti reika
lai, tarp jų ir savieji, palieka
mi kaž-kodel nuošaliai. Mes 
neturėtume praleisti nepaste
bėję nė vieno svarbesnio įvy
kio, paliečiančio lietusių gy
venimą. Vienas tokių faktų, 
su kuriuo esam priversti skai
tytis, yra 'Lenkija. Todėl laiks 
nuo laiko privalėtume apsidai
ryti ir pažiūrėti kas dedasi toj 
štily, kuri) istorijos sprendimu 
likosi didžiausias Lietuvos 
priešas. Aš nesiimu duoti čia 
visą dabartinės I^enkijos pa
veikslą, kaip jis atsimuša iš
oriniam žiūrėtojui. Norėčiau 
tiktai paduoti kelius savo įs
pūdžius, kuriuos gaunu be
skaitydamas Varšuvos lenkų 
laikraščius. Pirmiausiai aiškiai 
matyt, kad lenkai, kaip Bur- 
bonai, prancūzų karaliai po 
didžiosios revoliucijos, nieko 
neužmiršo ir nieko neišmoko. 
Varšuva, Krokuva ir kiti mies
tai drauge su aristokratija ir 

• valstiečiais likosi tokiais, kaip 
pereitam. arba u/.pereita m
šimtmety. Kolei Lenkija buvo 
pavergta, josios sūnus išmėtyti 
po visą Europą, verkė, dejavo 
dėl tragingo tautos likimo ir 
meldė didžiųjų valstybių, kad 
išvaduotų Lenkiją. Šiame daly
ke jie ištikro parodė daug drą
sumo ir pasišventimo, šimtai 
tūkstančiai tapo ištremti į Si
birą ir nebegrįžo iš tenai.

Atgimė Lenkija. Savo sienas 
perkėlė į tokius plotus, apie 
kuriuos niekada nesvajojo. Ro
dos nieko daugiau neprivalėtų 
trokšti. Bet kur tau! Su Len- , 
kijos atgimimu* atgijo ir visas , 
jos vadų kvailumas, -pavydėji
mas ir asmeninės garbes arba 
unoro ieškojimas. Prie to vis
ko prisideda vaidai ir peštynės, 
kurios pražudė Lenkiją, 
dieninėj 
va siekia 
Dešinieji, 
lika kitų 
lagerius. Dešinieji didokai, ku
rių eiles sudaro < 
nubčdneję, bet tituluoti, vai
dina svarbiausią rolę Lenkijo
je. Jie nėra demokratai, jiems 
pats demokrato vardas neap
kenčiamas, kaipo artimas re
voliucionieriui ir todėl jie su
tiktų geriau įvesti monarchiją, 
negu duoti lygias visiems žmo
nėms teises valdyti kraštą. 
Tautinė Lenkija yra jų idea
las, bet ne tokioj prasmėj kaip 
įneš suprantame. Tą žodį rei
kėtų išversti —• aristokratinė 
ir šovinistinė, Nieko nuosta
baus nėra, jei paprasti žmo
nės, darbininkai, ūkininkai ar
ba nuskurdę inteligentai neno
ri nieko bendra turėti su deši
niaisiais ir eina atskirai, larp 
tų dviejų grupių tęsiasi nepa
baigiama kova pačiam seime ir 
už jo sienų. Kas neatsimena vi
sų kruvinų įvykių Varšuvoj, 
pradedant nuo nužudymo pre
zidento Narutavičiaus ir 'bai
giant sprogdinimu! /karo san
dėlių, kur buvo sudėta prog- 
stamoji medžiaga. Mūšiai tarp 
darbininkų ir kareivių Kroku
vos gatvėse irgi negali palikti 
be pastebėjimo. Nuverstas nuo 
sosto Pildsuskis grėsė dešinie
siems, jog išeis gatvėn, išsta- 
tys barikadas ir kraujas pasi
lies. Tai yra žodžiai, vienok jie 
netoli nuo fakto. Lenkai gali

padaryti viekų. Pabaigoj aš
tuoniolikto šimtmečio keletas 
lenkų dvarponių pasikvietė Ru
siją ir išardė su jos pagalba 
savo valstybę. O šių dienų len
kai ne daulg daugiau įgijo iš
minties. Vidujines kovos skau
džiai atsiliepia į (Lenkijos fi
nansus ir padėtį užsieniuose. 
Taip turtinga šalis, o vienok 
pinigai krinta stačia galva že
myn ir nėra vilties, kad page
rėtų netolimoj ateity. Beb ta
sai netolerantiškumas ir parti
jų peštynės gali pražudyti pa
čių Lenkiją. Mes nelaukiam 
jos žuvimo, bet ji pati prie to 
eina. —M. V. I

Naujo karo 
pranašai

Vienuolika su viršum metų 
atgal, neužilgo prieš didįjį ka
rą, buvusis Anglijos premieras 
A. Balfour’ajs vienam saVo- 
straipsnių, patalpintų vokiefči/ųj 
laikrašty, perspėjo vokiečius, 
kad jų ginklavimasis gali leng
vai išaukti visuotiną Europos 
karą. Kuomet viena valstybė 
skubiai ruošiasi, negali atsilik
ti ir kitos, ir tasai karštis leng
vai sukelia ugnį.

Kaip patirimas rodo, A. Bai- 
fouro pranašavimas išsipildė. 
Tiktai po ilgų, sunkių metų, pa
saulinis karas pasibaigė. Vokie
tija, militarizmo šalis, sugriuvo 
ir tapo bejėgė. Ginklas jos ne
išgelbėjo, bet greičiau pražu
dė.

Šiandien naujas anglų pre- 
Uiieras MacDonaldas pataria jau 
prancūzams nustoti ginklavusis, 
nes tas duoda blogą pavyzdį ki
toms tautoms. Kaipo piasekmę 
to visko jis nurodo į galimumą 
naujo karo Europoj ir už josios 
sienų. Ar tai yra rimtas per
spėjimas, ai’ šiaip tiktai tuštfi 
žodžiai? Mums, rodos, jog An
glai veltui nekalbės, ir ką sako, 
tą mano. Jokia valstybė negali 
būti pakenčiama, kuomet ji sie
kia pagriebti visas šalis po sa
vo globa ir viešpatauti Europoj 
kaip savo laukuos. Mums nerei
kia gilinties pertoli istorijon, 

. .kad tą įrodžius. Galingas buvo 
(..\n!P°nla? I Napoleonas, vienok jis puolė.

Rusijai niekas nedrįso priešin- 
ties, bet Krimo kare ji pralai-

tnėjo. Austrija, Vokietija sutei
kia mums dar du pavyzdžiu, 
kaip nepastovi hegemonija. At
sitikti gali tas pats ir su pran
cūzais, jeigu jie neatsisakys nuo 
kvailių pastangų valdyti visų 
Europą. Anglija išlengvo palai
dos prancūzų militarinę galybę. 
Jau dabar žmonės ir gana rim
ti, pradeda kalbėti apie naujų 
karų. Kas kariaus, nesunku su
prasti. Bėgančios dienos ir me
nesiai nei kiek nepaliuosuoja 
Europos nuo to įtempto stovio, 
kuriam ji atsidūrė per paskuti
nius metus. Ginkluojasi prancū
zai, lenkai, čekai, jugoslavai.

Klausimas, prieš ką? Nėra 
reikalo prieš vokiečius, nes tie 
šiandien bejėgiai. Rusai neuž
puls, o anglai neturi galimybės. 
Bet vienas atsakymas galima 
surasti. Prancūzai ir jų sąjun
gininkai jaučia, kad Versalės 
taikos ir vėliau padarytos 
skriaudos, netobulumai judina 
Europų ir visų pasaulį, žemiau 
paviršiaus nematomos pajėgos 
dirba savo darbų. Jų veikimų 
sunku sukontroliuoti ir sustab-

dyti. Versalės taikos sąlygų per
mainymas daug ką išblaškytų 
ir pagerintų. Bet prancūzai to 
neleidžia. Jie rengiasi ginklu 
pažaboti visas tas pajėgas. Vie
nok ginklas tiktai pablogina pa
dėtį. Ir anglų premiero žodžiai 
pasakyti prancūzams yra dau
giau negu ateities pranašavi
mas. Su Poincarė gali tas pats 
atsitikti kas ir su Napoleonu. O 
Lenkams, kurie seka prancūzų 
žingsnius, mes bijomies, kad 
netektų dar sykį ištarti.... “ga
las Lenkijai.”

“Kas kardu kovoja, nuo kar
do ir žūsta,” sako musų poetas 
Maironis. M. V.

' Kauno muzikai leisią 
I savo žurnalą.

Kauno laikraščių žiniomis, 
neužilgo ten pradės eiti mėne
sinis žurnalas “Muzikos Me
nas.” žada būti jame -gvildena
ma visų rųšių muzikos menas, 
istorija ir pedagogika. Bendra
darbiauti esą sutikę prof. Ig. 
Pria'lgauskas, prof. A. Presas, 
V. Žadeika ir kiti muzikos įžy- 
emsnieji veikėjai. Busiąs ret
karčiais gaidų priedas. Reda
guoja ir leidžia laisvasis me
nininkas Juozas Žilevičiūte.

Severos Gyduoles užlaiko 
Šeimynos sveikata.'

Užkimimas
ir kosulys turi būti sustabdyti urnai, 
kad prašali’ti svarbus susikrovi
mus ligų. Imti

Severa’s
Cough Balsam

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai
kykite po ranka ypatingai žiemą.

Kaina 25 ir 60c.

Klauskite pas aptiekoriau®.

r

(NORĖDAMI 
I PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-i 
i NYTI VISADOS KREIPKITĖS I

PAS MUS. TAS JUMS BUSI 
I ANT NAUDOS. t

IS.LFABIONASCO.
ANT NAUDOS.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Motinos Atranda 
Naują Budą Gydy
mo Vaiky Šalčio.

Jis yra išlaukinis, tepamas 
aplink gerklę ir krutinę 
ir paklojamas su šiltu 

medvilnės audeklu.

Šian- 
Lenkijoj partijų ko- 
aukščiausio laipsnio, 
kairieji ir dar kelio- 
s ūda r o kovojančius

Daugiau ir daugiau šeimynų 
Chicagoje priėmė išlaukinį 
TIESIOGINI gydymą vaikų 
šalčio su Vicks VapoRub.

Šis gydymas nesugadina vai
kams vidurių. Kada vaikučiai 
pareina sušlapę ir šniukščioda- 
mi, reikia tuojau sutepti, kad 
išvengus ša'lčio.

Jis pagelbsti nuo užpiVolimo 
kanvulsiškojo krupo — jis 
greitai prašalina visokias šal
čio bėdas.

Jus trinkit tik Vicks aplink 
jūsų gerklę ir krutinę, kaliai 
oda paraus; po to- aptepk sto
rai ir aprišk su šiltu flenelės 
audeklu.

(raunamas visuose aptickiVo- 
se.Vick>V VapoRub

fir Atsikeli su Skaudamomis Strėnomis
Jei turi Reumatizmą, Inkstų ar Kepenų Kliūtį, tai tau 

leikia Balų-šaknies. Swamp-Root.
Skausmas, ar tylus sopėjimas strė

nose dažnai būva inkstų ligos ženklu. 
Tai yra gamtos prasergėjimas iš ank
sto, kad sveikatos takas yra užank- 
štąs.

Pavojingi ženklai.
Jei šituos pavojingus ženklus nu

tiesi niekais, tai sunkesnių sėkmių 
tikrai sulauksi; inkstų kliūtis gali už
eiti savo pasaliausioj formoj.

Tūkstančiai žmonių yra paliudiję, 
kad tuojau patiriama lengva ir greita 
didžiojo inkstų, kepenų ir pūslės Ba
lų-šaknies, Swamp-Root veikme, ku
ri labiausiai ^pasižymi savo nuosta- 
bum- gydomumu sunkiausiuose atsiti
kimuose. Jei reikalauji vaisto, tai 
naudokis geriausiu.

Skaudamos Strėnos.
Skaudamos strėnos yra vienas dau

gelio inkstų kliūties apsireiškimų. Ki
ti simptomai, parodantieji, kad

SPECIALI PASTABA

Swamp-Root tau gali būti reikalinga, 
yra įkirios ir dažnos pūslės kliūtys, 
jaučiamos dienų ir naktį, iritavimas, 
nuosėdos ir tt.

Negalėjimas kontroliuoti, peršėji
mas, šlapiminė rakštis, reumatizmas, 
papurtimas, gali būti kūno nykimas, 
veido blyškumas.

Inkstų Ligos Dažnumas.
Daugiausia žmonės nenumano apie 

inkstų ligos baisią didyneigą ir dide
lį dažnumą. Nors inkstų suirimai bū
va vieni dažniausių ligų, tečiaus li
goniai dažnai tik ant pabaigos jas 
pastebi, pasitenkindami gydymu sėk
mių, kuomet pradinė liga tolydžio 
griauja sveikatą.

Paprasto didumo ir didelės bonkos 
visose aptiekose.

Nepadaryk klaidos, atmink vardą 
Dr. Kilmer’s Swamp-Root ir adresą, 
Binghamton, N. Y., kurį rasi ant kiek
vienos bonkos.

SPECIALI PASTABA. — Gali gauti pavyzdinio dydžio bonkelę, pasiun
tęs 10 centų Dr. Kilmer & Co., BinghamtoiY, N. Y. Tas suteiks jums progą 
patirti nepaprastą šito vaisto gerumą. Jie taipgi prisius jums knygą su svar
biomis informacijomis, kur yra daugelis tūkstančių dėkingoj laiškų, aptu
rėtų nuo vyrų ir moterų, kurie sako atradę Swam_p-Rootą kaip tik' tuo vai
stu, kuris reikalingas nuo inkstų, kepenų ir pūsles kliūčių. Swamp-Rooto 
vertė ir klotis yra taip gerai žinomos, kad m€s savo skaitytojams patariam 
pasiųst pavyzdinės bonkelės. Adresas: Dr. Kilmer & Cp. Binghamton, N. Y. 
Rašydami paimnėkite šitą laikrašt.

PRANEŠIMAS

Sakalas ir Balčiūnas, 
Savininkai.

perėjo į naujas rankas, Valgiai — lietuviški ir amerikoniški — taip 
pat visokie “priesmožiai’ gaminami patyrusio per daugelį metų vi- 
rėjo-kukorio. Patarnavimas greitas, ir mandagus. Atsilankiusius 
stengiamės visame patenkinti.

GėrCkls Paln-EspelIerloTiynlmii
Nelauk ligi to,,kuomet jau bu4 pri

vyrate* atsigulti. Po aunkium dienos 
darbui, savo rankom, kojom ir pečiam 
suteik palengvinimą!

žmogus, kuris djėba pi savo musku
lais, negu'i būti sergančiu. Pamčginkit 
Pain -Eip<lleriu išsitrinti skaudumu * virtas.

Jivcngkite akoįidgmu ir diegian
čiu sąparių. Pain-Expe||eri> palaiko 
•veikus žmones geroje paadt.vje f 

36c. ir 70c. už bonka aptieknae.
F. AD. RICUTĘR & CO. 

104-114 So. 4th Si.. Brooktyn. N. Y.

Šiuo pranešame gerb. Chicagos lietuvių visuomenei, kad viena
tinė West Gidėje lietuvių įrengta valgykla —

KAUNO HESTAURANT
2325 Leavitt St.

Nepadarykit Klaidos

ūeu

Borden’s
“Selected”

šiandien

tai musų steitmentas. Mes
sakome jog Bonlen’s “Se-

lected” yra užvisgeriausias
pienas; mes remiame tų re

putacija, kurių įsigijome ti

W. F. SEVERĄ CO.
CIZDAR RAPIDS, IOWA

Severas Kalendorius 1924
metams yra priduotas visur aptie- 
koriams dovanai, arba rašyk tiesiog 
pas mus. \

i 
f ■

Svarų® danty®, tai 
geras dalykas — su 
dantų moščia kuri 
nesubraižo dantų. 
Plaukit si to dan
tis sų 

COLGATES

kru savo pareigu pildymu.

Užsisakykit

BORDENS
IkniRoductsCo. of-Illinois 

. Franklin 3110

OOVIERNASTĮS
i (Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikąlai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do» 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 

£ e
vų Lietuvoje, jei reikia padarytiX
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

PASISKUBINKIT UŽSIRAŠYT “DIRVA 
—nuo 25-to numerio

“DIRVOJE” spausdinama garsus viso pasaulio lite
ratūroje Eugene Sue Romanas antgalviu “AMŽI- 
NASAI ŽYDAS. “DIRVOS” kaina metams $2.00.

NAUJAUSIOS KNYGOS IŠ LIETUVOS
TIK KĄ GAVOME NAUJAUSIŲ KNYGŲ Iš LIETUVOS:
1) KŪRYBOS KELIAIS, Iliustruota. Kaina $1.00
2) GAIRES, Dvimcnesis žurnalas, iliustruotas, — Nr Nr 1 ir 2. Kai

na po $1.00
3) KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00.
4) TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eilės. Kaina 25c.
5) KELIONE APLINK PASAULI I 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal
poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio šaržo Albumas. 33 spalvuotą 
paveikslai. . Piešė Adomas Varnas. Tekstą parašė Vaižgantas. 
Kaina $2.00

Agentams nuleidžiame nuošimtį. REIKALAUJAME AGENTŲ VI
SUOSE MIESTUOSE. Geros sąlygos.

Smulkesnis tų knygų aprašymas telpa DIRVOJE.
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiu adresu:

7907 Superior Avenue

Pinigai
iš

Bridgeporto

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt 81.
Telephonaa Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktu® 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotu®, 
Namu®, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiau® 

lengvomis išlygomis.,s
............ ............į

UtaM. M

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9663,

t i

Kenosha 
Lietuviai

Dabar laikas siysti 
pinigus Lietuvon

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

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

A. A. PAKSYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha. Wis.-

Tel. Dalbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofise® vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Wa®hington SL 

Cor. Waahington & Clark

Namu Tel.: Hyde Park 3895

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentui ir jKaliojimun.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

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

Room 909 Chicago Tru®t Building 
7t Monroe Street, Cb>eagv 

Telephonę Randolph 2900 
Kez. 3203 So. Halsted St.

Y ar d® 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy® Advoiata® 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St^

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 13736 So. Wabat>h Ava. 

Tek: Pullman 6377.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

So. La Salk St. Room 53© 
Tel. Central 6390 

Vak. 8223 S. Halsted SU Chicaga.
Tel. Y arda 4681

Kaina $60

1

Atskira kopija 15c.

Tuomi padarygi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinčii ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, ’negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauaia 
mašinėlė ®u lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra 
4yti.

Gaunamo®

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, III.

Deda daug Merginų paveikslų 
Veda apsivedimo Skyrių a 4 • • • ■ •

A. E. STASULANI I 
ADVOKATAS

1703 Chicago Temple Bldg. I
77 W. Washington St. 

Tel. Central 6800
Cicero Panedėlio vak. i

1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 I 
Bridgeport kitais vakarais

3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737 ■

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

LIETUVIS ADVOKATAS

J. P. Uvick 
618 Ford Bldg.

Vakarais: N. 426 West Grand Blvd.A '

Rašo meiliškus straipsnius 
Rašo Juokus

k av W -V IĮ t į. k VI -L t' V * c
U1 V l' [•ū® ■ .F |

Cleveland, Ohio 105 W. Monro e St.,
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(korespondencijos
Detroit, Mich.

Sausio 28 d. čia buvo rodomi 
(kas juos rodė? Red.) kratam ie- 
ji paveikslai Lietuvių Bendro
vės Svetainėj. Buvo skelbiama 
kad rodymas prasidėsiąs pusę 
po septynių, bet, kaip paprasta 
pas lietuvius, visą valandą pa
vėlavo. Gal būt ir dar labiau bu
tų pavėlavę, bet publika išvesta 
iš kantrybės plojimais ir kojų 
trypimu privertė galų gale pra
dėt paveikslų rodymą. Be pa
veikslų rodymo buvo dar parda
vinėjama Kauna kai kurių įdo
mesnių trobesių paveikslėliai 
(atvirukai).

— Dar tik kelios savaitės 
praėjo kaip lietuvių Rymo ka
talikų bažnyčia prie 25-tos ir 
Dix Avė. tapo atidaryta ir pa
maldos laikomos, ir jau girdėt 
visokių nesusipratimų dėl jos, 
net peštynių šeimynose. Viena 
moteriškė už kunigą net savo 
vyrą išvijo namų.

— Sausio 25 d. tapo viena 
mergina, lietuvaitė, išdeportuo- 
ta į Kanadą. Vienas berniokas 
kalbino ją, kad už jo tekėtų, 
bet ji atsisakė. Manoma, kad 
greičiausiai dėl to ji buvo vald
žiai įskųsta ir ji tapo išsiųsta 
Kanadon.

— Detroito vaikinai pasilieka 
senberniais, mat, negauną mer
ginų. Tštiesų merginų netrūksta, 
bėda tik, kad vaikinai sukas ne 
apie merginas, bet vis apie ve
dusias moteris, kelių vaikų mo
tinas... Nueik į vakarus ir pa
matysi, kaip jie tik apie mote
ris tupinėja, su jomis šoka, joms 
meilinasi.... Kažin, ar yra kur ki- 
tur tokių netikusiu vaikinų, 
kaip kati Detroite, kad nedali 
pasirinkt sau gyvenimo drau
gės iš merginų, o žino tik šliau
žote apie vedusias moteris.

žiurkakiemio šliuptarnė.

Vienas vyras 39 metų am
žiaus turįs plaučių ligą ir labai 
kosėjęs, atvažiavęs čia iš Ohio 
valstijos svėrė tik 100 svarų, o 
pabuvęs dvejetą savaičių jau 
svėrė 118 svarų. Tas parodo, kad 
oras čia labai sveikas.

Fairhope yra prie pat Mobile 
Bay, prie didelio iš pietų pusės 
vandens, žvejoto j ai žvejoja oi- 
sterius. Andais sugavo oisterį, 
kurio kaušas buvo vienuoliką 
colių ilgas, svėrė ketvirtdalį sva
ro. Sugauna taipjau daugybę vi
sokios žuvies, vėžių etc. Farme- 
riai augina bulves, agurklus, ar
būzus, etc.

Vincas NarmontasĄ

Pentwater, Mich.
Lietuvių ūkininkų kolonija 

gyvuoja gerai. Oras labai malo
nus ir žiema visai menka. Snie
go mažai tepasnigo. Sausio pa
skutinėmis dienomis labai atši
lo, šilumos buvo 750 F. Niekas 
čia ‘nepamena, kada tokia šilta 
žiema yra buvus kaip šiemet.

— P. D. Andrekus.

Westvillės katalikai pa 
sipiktinę “Draugu”

Del begėdiškų “Draugo” už
sipuldinėjimų ant kunigo L. 
Brigmeno, š. š. Petro ir Povi
lo pa-rapijonai labai pasipikti
no ir metiniame parapijos su
sirinkime išnešė papeikimo re- 
zoliiLijų '“Draugui.” Taip pat, 
frirdėt, toria-si visi '‘OraiAįCo” 
skaitytojai, kad kol “Draugą” 
redaguosiu nenuorama peštu
kas kun. Rumšas, jo nė į ran
kas neimti.

Westvillietis.

Chicago Heights, III
Ateiviai įr ineigų 

mokesčiai
Munšaininkų vargui.

“vaid open,” 
dienų prohi- 

ėmė smarkiai 
Buvo

apie keturiasdešimt jų 
bet už- 

kaucijas jie tapo pa
teisino. Kitiems sa- 
majoro įsakymu, teks 
vasario 1 dienos užsi-

“et, ką ten pada- 
ir nu*- 

klampinėja ligi teks 
kur dūmai rūksta, 
būt jaunos ir gana, 
moterim^ kvaitulys— 
kirpimas. Nekalbant 

ku-

Ir pas mus užstojo vargas 
saliunams. Iki šiol jų buvo la
bai daug ir visi 
bet prieš keletą 
bicijos agentai
gaudyti munšaininkuJs. 
suėmę 
ir išgabenę į Chicagą, 
sistačius 
leisti iki 
liūnams, 
irgi nuo
daryti; tie, kurie nepaklausys 
ir buU sugauti, bus skaudžiai 
baudžiiam'ii. Dėlto daugelis 
smuklininkų > matydami, kad 
munšainu verstis bus nebe
lengva, griebiasi kitokių biz
nių: vienas dedasi restoraną, 
kitas “aiskrym parlorį,” dar 
kitas grosernę, tabakinę ir tt. 
Žinoma, taip daro tie, kur sa
vus namus turi, gi kurie nuo
mojo, sako:
rysi su kitais bizniais! 
siminę 
eiti ten,

Nori
Užėjo 

plaukų
apie jaunesnes merginas, 
ries visokias madas gaudo, jau 
ir pagyvenusios moterys su
laukusios trisdešimt, keturias^ 
dešimt metelių, ir tos darko 
save —■ “Dabina” sau plaukus, 
ir tiek. Nori mat pasijauninti, 
jaunesnės būti, ir ką tu čia 
joms padarysi! Tik deja, nuJsi- 
balamutijusios sau plaukus 
jos ne jaunesnės ir ne gražes
nės pasidaro, bet daug pras
čiau... —Pilietis.

Fairhope, Alabama
čia yra visokių tautų žmonių, 

bet lietuvių nėra. Oras čia ge
ras, šiltas ir sveikas. Auga oren- 
čiai (apelsinai). Gruodžio mėne
sį čia nuo vieno medžio 23 me
tų senumo skabytojai nuskynė 
3600 orenčių.

$5,000 gauna paliuosavimą iš 
$2,500. Jeigu vedusi pora uždir
bo dauginus kaip $5,000, jų pa
liuosavimas yra tik iš $2,000.

Numušant paliuosavimą iš 
$1,000 nuo nevedusio uždarbių 
ir $2,500 nuo vedusio, taksų tu
rės mokėti 4 nuošimtį dėl pir
mų $4,000 ir 8 nuošimtį už virš 
$4,000. Tokiu budu nevedęs as
muo, kuris uždirbo $1,500 ir ku- 

| ris neduoda užlaikymo ki
tiems asmenims, turės mokėtu 
4 nuošimtį tik už $500, vadinas 

[užmokės taksų $20. Vedusi po
ra uždirbanti $3,000, jei netu
ri šeimynos, numušant paliuosa
vimą iš $2,500, turės mokėti 4 
nuošimtį irgi tik už $500, t. y. 
$20 taksų.

Dar yra ir kitokių paliuosa- 
vimų, kurie gali sumažinti mo
kesnius. Kiekvienas asmuo, ve
dęs ar nevedęs, gauna paliuosa
vimą nuo $400 už kiekvieną as
menį, kurį užlaikė, jeigu tas as
muo turi mažiaus kaip 18 metų 
amžiaus, arba kad ir vyresnis, 
bet negali pats save apsirūpin
ti dėl proto ar kūno nesveika
tos. Tokiu budu vedusi porąftu- 
rinti dvejetą vaikų jaunesniu 
kaip 18 metų amžiaus, gauna 
paliuosavimą iš $400 už kiekvie
ną, arba $800 už abudu. Tokiu 
budu, priskaitydami dar tuos 
$800 prie asmeninio paliuosavi
mo iš $2,500, visa paliuosuoja- 
moji suma bus $3,300. Bet vis- 
tiek, kad taksų ir nereikia mo- 

turi prisiųsti išpildytą 
, ir tuos faktus praneš-

tai yra jeigu toks asmuo užlai
ko savo namuose vieną arba dau- 
giaus giminių. Pav., jeigu sūnūs 
gyvena New Yorke ir su juo gy
vena sena motina ir dvi seserys, 
neturinčios 18 metų amžiaus, ir 
jeigu jis per 1923 metus uždir
bo $4,000, jis gauna asmenišką 
paliuosavimą iš $2,500 kaipo šei
mynos galva, ir $400 už kiek
vieną iš trijų jo užlaikomų gi
minių, taigi viso $3,700; tak
sų jam belieka 4% mokėti tik 
$300, viso $12.00.

Asmuo gyvenąs šioje šalyje, 
kuris užlaiko seną motiną savo 
šalyje Europoje, gali reikalauti 
paliuosavimo ant $400. Bet jis 
negali reikalauti paliuosavimą 
iš $2,500 kaipo šeimynos gal
va.

Gyvenąs šioje šalyje ateivis, 
kurio vaikai gyvena Užsienyje, 
negali gauti, paliuosavimo iš $2,- 
500 kaipo šeimynos galva.

Ateivis, kuris pilnai užlaiko 
seną motiną ir sesutę neturin
čią dar 18 metų amžiaus, arba 
paliegusį brolį užsienyje, gali 
reikalauti paliuosavimo po $400 
kiekvienam. Visuose tokiuose 
atsitikimuose užlaikomieji as
menys turi būti arba jaunesni 
kaip 18 metų amžiaus, arba ku
rie dėl kurių nors proto ar kū
no trukumų patys negali save 
išsilaikyti.

Ateivis, 
užsienyje, 
liuosavimo
mynos galva.

— [FLIS]

keti, 
blanka

Toks 
mas ir 
dęs asmuo yra šeimynos galva,

paliuosavimas duoda- 
nevedusiems, jei neve-

J Lietuvą

Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviarcs pasa- 
žieriams.

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — Southampton 

I Išplaukimai subatonvis. Didžiausi lai- 
I vai Majestic, Olympic. Greitas su
sisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamburg

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

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

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

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

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

Kiekvienas asmuo gyvenąs 
Jungtinėse Valstijose, pilietis ar 
ateivis, privalo mokėtų ineigų 
mokestis. Kadangi laikas arti
nasi kuomet mokesčiai turės bū
ti sumokėti sekantieji paaiškini
mai gali būti naudingi.

Kiekvienas nevedęs asmuo, 
kuris turėjo ineigų pereitais 
metais nuo $1,000 iki $5,000, ir 
vedusi pora (gyvenant kartu) 
nuo $2,000 iki $5,000, turi iš
pildyti ineigų blanką nevėliau 
kaip Kovo 15 d., 1924 m. Tie, 
kurie jau mokėjo ineigų mokes
tis ir kurių vardai jau yra įre
gistruoti Bureau of Internal Re- 
venue, gaus tam tikras blan
kas paštu, į tas blankas turi su
rašyti savo ineigas. Tie, kurie 
dar nėra mokėję ineigų mokes
čius, turi gauti tam tikrą blan
ką iš Collector of Internal Re- 
venue, arba iš jo ofiso.

Kiekvienas asmuo kuris iš
moka kam nors $1,000 arba dau- 
giaus, turi tą faktą pranešti val
džiai. Tas reiškia, jog darbda
viai ir darbininkų samdytojai 
turi pranešti Bureau of Internal 
Revenue vardus ir adresus visų 
darbininkų, kuriems buvo mo
kėta $1,000 arba daugiau. Tai 
taip vadinamas “informacijos 
pranešimas,” surašomas blan- 
koj No. 1099 ir pasiunčiamas 
Commissioner of Internal Re
venue, Washington, D. C. Blan
ką, kurią asmenys vartoja pra
nešti ineigas iš $5,000 arba ma
žiaus, yra No. 1040A. Ta blan
ką vadinama “asmens praneši
mas”. Bureau of Internal Re
venue sulygina žmonių praneši
mus su darbdavių pranešimais.

Viršui minėta, jog nevedę as
menys, kur turi ineigų iš $1,000 
arba daugiaus, ir vedusios po
ros turinčios ineigų iš $2,000 ar
ba daugiaus, privalo išpildyti 
tą blanką. Tas nereiškia, kad 
jie turės mokėti taksus nuo to 
$1,000 arba $2,000. Nevedęs as
muo yra paliuosuotas nuo mo
kesnio ant $1,000, vedusi pora 
(gyvenant kartu) kurių ineigos 
1923 metais buvo mažiau kaipjoo No^ La Šalie St

NEW YORK—HAVRE

ROCHAMBEAU .............  Feb. 20
SUFFERN........................... Feb. 27
LA SAVOIE ....................... Mar. 1
CHICAGO ..................... .x.. Mar. 11

NBW TORE, VIGO (81 
BOBD*AUX

Raiyktte dėl ihtceidžloe apraiomo* 
karrutU jnap vietiniui agentui arba I 
didįjį eftap 19 State Street New Verk.

NORTmBERMAN 
LLOYD 

LAIVAKORTĖS 
į ir iš visų dalių 

LIETUVOS
per 

BREMENĄ 
ant nauju gražių laivų 

MUNCHEN — STUTTGART — 
COLUMBUS

in ant vienos kliasos populiarių laivų. 
Labai pagerintas trečios kliasos pa
tarnavimas, su uždaromais kamba
riais dėl 2 ir 4 pasažierių.

SAVAITINIAI IŠPLAUKIMAI 
Autorizuota linija dėl Immigrantų 
per Lietuvos valdžią. Del tikietų ir 
kitų informacijų atsišaukite bile prie 
vietinių agentų, arba

NORTH GERMAN LLOYD 
L Chic.igo, III,

RMAN

kurio žmona gyvena 
negali reikalauti pa- 
iš $2,500 kaipo šei-

Mrs. A MiCHHItVIGZ-VIDIKIENi
AKUŠERKA

8101 So. Halsted Stn kampa* 81 gai 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paini

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gal praktakavu
si Pennsylvani- 
jos ligūiiLučiuo 
se. Sąžiniškai 
tarnauja, 
kiose ligose 
gimdymą,
gimdymo ir 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da Ir kito 
kiuose reik alų o 
se moterims i) 
merginoms; kreij 
kitės, o rasitt 
pagelbą.

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

HERZMAN^M
—Iš RUSIJOS—

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

■Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewicl 

BANIS 
AKUAERKA

VTuriu patyrimą.
Pasekmingai pa

mainau ju mot*- 
| rims prie gimdy- 
|m<o kiekvienam* 
’atsitikime. Teiki* 
jypatišką prižiuri- 
|.jimą. Duodu pi
li tarimus moterim* 
gir merginoms dy- 
|kai.

3113 South 
| s Halsted St.

Turpentine Sustabdo
ReumatišktfS Skausmus

Naujas Turpentine. išradimas suteikia beveik tuojau palengvinimą nuo 
^Reumatizmo, Krupo, Sprains, Skaudomos gerkles, Persišaldymo.

Prašalinkit tą reumatišką skaus
mą tuojaus! Daleiskite Turpo, the 
Turpentine Ointm-ent įsigerti giliai j 
skaudamą vietą ir prašalinti jį! Tur
po ir reumatiški skausmai nesimaišo 
— kuomet Turpo ateina, skausmas 
praeina. ,

Mokslas sako, kad nieks negelbsti 
taip greitai, kaip turpentine. Naujas 
išradimas, Turpo, sujungia visas ter
pentino misteriškas gyduoles su ki
tomis geromis gydančiomis jiegomis. 
Jos veikia su tokiu greitumu ir tik
rumu, kuomet jus pradėsite trinti 
krutinę apalpusio žmogaus, tai jus 
tuojau pamatysite, kad jis atgauna 
savo kvapą!

Turpo prašalina reumatiškus skaus
mus iš jūsų kūno! Taipgi greitai pra
šalina persišaldymą, skaudamą gerk
lę Ir krupą. Prašalina bronchitį, lum
bago, neuralgia ir katarą. Nepadaro 
pūslių, nenudegina ir nenudažo odos.

Kodėl dejuoti ? Kodėl kentėti ? 
Kam tie visi skausmai? Daleiskite 
Turpo prašalinti jūsų skausmus. 
Gaukite Turpo šiandien nuo jūsų ap- 
tiekoriaus. Nebūkit be to Turpentine 
Ointmento, kuris turi savyje tas se
nas ir geras gyduoles Menthol ir 
Camphor. Turpo — 35c. ir 70c. slo-

KOJP TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimą*, ulcenui, įaugę 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 Dearborn 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.

Gydo staigias ir chroniška* liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

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

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

i Dienomis: Canal
Telefonali •< SUŪ- Naktį leieronan « DrexeJ 096(j

( Boulevard 4186

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

ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis ti 
čiančių vartojo ir vartoja.

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietinį apt: 
vėją, prisiųsk mums 35c. ir 5c. už pasiuntimą, 
sim-buteliuką Balsamo.

THE CENTRAL DRUG COMPJ
Shenandoah, Pa

Irstančių kitų, ken 

ekorių arba parda- 
mes tuojaus išsių-

iŠKI Skaudėjimai 
tavęs, kaip tik

Šviesą ir pajiegą suvedame J senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC C(\ Ine.

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

Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SANARI1

Tuojaus pasišalins nuo
nusipirksi būt

MEŠKOS RA
(Bear Balsi

Dr. F. Matulaitis
8709 Jos. Canipan Avenue 

DETROIT
Valandos: 1-3 P. M., 7-8 P. M. 

Tel. Empire 6234 
Res. Walnut 3847 J

Francuziškas /Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų 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 2:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

8

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS 
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 
TeL Ęoulevard 5918

Re*ld*ncija, 3159 So. Union Avė. 
Tel. Yards 1699

*.............in i ■iiimiii iiiiiui* iih*iiii I..UI i, HM*.

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. Midiigan Avė. 

Tel. Kenwood 6107
Valandos: nūs * iki 11 vai. ryto; 

auo 5i8(l Ud 7i8l vakar*.

Talaphona Yard* 1582 ’

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas n 

Ofiso vai.R 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. ' 
8259 So. Halsted St„ Chicago. III.

įibh.........  .................i.... ^.7.'.'

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan Stn Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
, Vaiandoa

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

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6—9 vak. Ned. pagal sutarti.

DR. A. M0NTV1D
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgas 

25 □. nasbington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephon* Central 8066 
1824 Wabamiia Avė, 

Humboldt 1098 
Valandos: nu* 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel, Kedzl* 7715

OR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvi* 

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 Av*.

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

Talephone Yard* 5082

DR. R. STDffllGKI
8107 So. Morgan SK. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

dr. v. a. sinkus
Gydytoja*, Chirurgas Ir A taleris

8815 South Halsted Si.
Tel. Boulevard 1491

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. Ir 7—9 PJf.

Garsinkitės Naujienose

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VE2ELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 Ashland Avė. 
arti 47-to« gatvės 

CHICAGO, ILL.

Offic* Hours: 10 iki 12 pietą 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON

1990 Se. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietą 
Tel. Lafayett* 0098

Canal 0257 
Naktini* T*l. Canal 2118

DR. r. Z. ZAIAT0R1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vaiandoa; 11 CM 4 pe pint, 
6 iki 9 vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

324a So. Haluted St 
* Tel. Boulevard 7179 

R«rid. Tel. Falrfas M74 
CHICAGO, ILL.

Garsinkites Naujienose

DR. CHARLES SEGAl’
Praktikuoja 16 metai 

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 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drerel 2888

..„n.. .............. ,,,*

Telephone Yards 0994
MAURICE KAHN

4631 So. Ashland Are.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Telefoną* Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos!
9 iki 12, 1 iki 8 dieną !
ir 6:30 iki 9:30 vakare I

4608 S. Ashland Ave^ 
netoli 46th St., Chicago, BĮ. I

Tel. Boulevard 0587.

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rh*«« Gydytoju ir Chinirfu

Sp*clalistu Moterišką, Vyrišką, 
Valką ir visą chronišką Ura 

Ofisas: 3335 So. Halsted 8t^ Caicago. 
Valandos! 10—11 ryto; 2—8 po ptet, 
7—8 v*k. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicagą

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 rv- 
to, 7 iki 8:36 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0011

/—'■ ............................... ....
DR. B. F. GARNITZ, 

Gydytojas ir Chirurgas 
Rezidencija

8149 So. Morgan StM < 
Valandos nuo 8 iki 10 vai. r f 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 į 

Telefonas Yards 0867
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KORESPONDENCIJOS

Defroit, Mich
Sausio 28 d. čia buvo rodomi 

(kas juos rodė? Red.) krutamie- 
ji paveikslai Lietuvių Bendro
vės Svetainėj. Buvo skelbiama 
kad rodymas prasidėsiąs pusę 
po septynių, bet, kaip paprasta 
pas lietuvius, visą valandą pa
vėlavo. Gal būt ir dar labiau bu
tų pavėlavę, bet publika išvesta 
iš kantrybės plojimais ir kojų 
trypimu privertė galų gale pra
dėt paveikslų rodymą. Be pa
veikslų rodymo buvo dar parda
vinėjama Kauna kai kurių įdo
mesnių trobesių paveikslėliai 
(atvirukai).

— Dar tik kelios savaitės 
praėjo kaip lietuvių Rymo ka
talikų bažnyčia prie 25-tos ir 
Dix Avė. tapo atidaryta ir pa
maldos laikomos, ir jau girdėt 
visokių nesusipratimų dėl jos, 
net peštynių šeimynose. Viena 
moteriškė už kunigą net savo 
vyrą išvijo namų.

— Sausio 25 d. tapo viena 
mergina, lietuvaitė, išdeportuo- 
ta į Kanadą. Vienas berniokas 
kalbino ją, kad už jo tekėtų, 
bet ji atsisakė. Manoma, kad 
greičiausiai dėl to ji buvo vald
žiai įskųsta ir ji tapo išsiųsta 
Kanadon.

— Detroito vaikinai pasilieka 
senberniais, mat, negauną mer
ginų. Ištiesų merginų netrūksta, 
bėda tik, kad vaikinai sukas ne 
apie merginas, bet vis apie ve
dusias moteris, kelių vaikų mo
tinas—. Nueik į vakarus ir pa
matysi, kaip jie tik apie mote
ris tupinėja, su jomis šoka, joms 
meilinasi.... Kažin, ar yra kur ki
tur tokių netikusių vaikinų, 
kaip kad Detroite, kad negali 
pasirinkt sau gyvenimo drau
gės iš merginų, o žino tik šliau- 
žoti apie vedusias moteris.

žiurkakiemio šliuptamė.
I

Chicago Heights, III
Munšaininkų vargai.

“vaid open,” 
dienų prohi- 

ėme smarkiai 
Buvo

apie keturiasdešimt jų 
bet už- 

kaucijas jie tapo pa- 
teismo. Kitiems sa- 
majoro įsakymu, teks 
vasario 1 dienos užs-i-

“et, ką ten pada- 
ir nie

kiam pi nė ja ligi teks 
kur dūmai rūksta, 
būt jaunos ir gana, 
moterim^ kvaitulys— 
kirpimas. Nekalbant 

ku-

Ir pas mus užstojo vargas 
saliunams. Iki šiol jų buvo la
bai daug ir visi 
bet prieš keletą 
bicijos agentai
gaudyti munšaininkuts.
suėmę
ir išgabenę į Chicagą, 
sistaėius 
leisti iki 
liūnams, 
irgi nuo
daryti; tie,- kurie nepaklausys 
ir buto sugauti, bus skaudžiai 
toaudžiiani'i. Dėlto daugelis 
smuklininkų > matydami, kad 
munšainu verstis bus nebe
lengva, griebiasi kitokių biz
nių: vienas dedasi restoraną, 
kitas “aiskrym parlorį,” dar 
kitas grosemę, tabakinę ir tt. 
Žinoma, taip daro tie, kur sa
vus namus turi, gi kurie nuo
mojo, sako:
rysi su kitais bizniais!
giminę 
eiti ten, 

Nori
Užėjo 

plaukų
apie jaunesnes merginas, 
rios visokias madas gaudo, jau 
ir pagyvenusios moterys su
laukusios trisdešimt, keturias^ 
dešimt metelių, ir tos darko 
save —• ‘bobina” sau plaukus, 
ir tiek. Nori mat pasijauninti, 
jaunesnes būti, ir ką tu čia 
joms padarysi! Tik deja, nuJsi- 
balamutijusios sau plaukus 
jos ne jaunesnės ir ne gražes
nės pasidaro, bet daug pras
čiau... —Pilietis.

Fairhope, Alabama
čia. yra visokių tautų žmonių, 

bet lietuvių nėra. Oras čia ge
ras, šiltas ir sveikas. Auga oren- 
čiai (apelsinai). Gruodžio mėne
sį čia nuo vieno medžio 23 me
tų senumo skabytojai nuskynė 
3600 orenčių.

Vienas vyras 39 metų am
žiaus turįs plaučių ligą ir labai 
kosėjęs, atvažiavęs čia iš Ohio 
valstijos svėrė tik 100 svarų, o 
pabuvęs dvejetą savaičių jau 
svėrė 118 svarų. Tas parodo, kad 
oras čia labai sveikas.

Fairhope yra prie pat Mobile 
Bay, prie didelio iš pietų pusės 
vandens, žvejotojai žvejoja oi- 
sterius. Andais sugavo oisterį, 
kurio kaušas buvo vienuoliką 
colių ilgas, svėrė ketvirtdalį sva
ro. Sugauna taipjau daugybę vi
sokios žuvies, vėžių etc. Farme- 
riai augina bulves, agurklus, ar
būzus, etc.

Vincas Narmontas.

Pentwater, Mich.
Lietuvių ūkininkų kolonija 

gyvuoja gerai. Oras labai malo
nus ir žiema visai menka. Snie
go mažai tepasnigo. Sausio pa
skutinėmis dienomis labai atši
lo, šilumos buvo 750 F. Niekas 
čia 'nepamena, kada tokia šilta 
žiema yra buvus kaip šiemet.

— P. D. AndiĄkus.

Westvilles katalikai pa 
sipiktinę “Draugu”

Del begėdiškų “Draugo” už
sipuldinėjimų ant kunigo L. 
Brigmano, š. š. Petro ir Povi
lo parapijonai labai pasipikti
no ir metiniame parapijos su
sirinkime išnešė papeikimo re- 
zodidriją '“Draugui.” 
girdėt, tariasi visi
skaitytojai, kad kol “Draugą” 
redaguosiąs! nenuorama peštu
kas knn. Bumšas, jo nė į ran
kas neimti.

Taip pat,

Westvillietis.

Ateiviai Įr mergų 
mokesčiai

$5,000 gauna paliuosavimą iš 
$2,500. Jeigu vedusi pora uždir
bo dauginus kaip $5,000, jų pa- 
liuosavimas yra tik iš $2,000.

Numušant paliuosavimą iš 
$1,000 nuo nevedusio uždarbių 
ir $2,500 nuo vedusio, taksų tu
rės mokėti 4 nuošimtį dėl pir
mų $4,000 ir 8 nuošimtį už virš 
$4,000. Tokiu budu nevedęs as
muo, kuris uždirbo $1,500 ir ku- 
iris neduoda užlaikymo ki
tiems asmenims, turės mokėti} 
4 nuošimtį tik už $500, vadinas 
užmokės taksų $20. Vedusi po
ra uždirbanti $3,000, jei netu
ri šeimynos, numušant paliuosa
vimą iš $2,500, turės mokėti 4 
nuošimtį irgi tik už $500, t. y. 
$20 taksų.

Dar yra ir kitokių paliuosa- 
vimų, kurie gali sumažinti mo
kesnius. Kiekvienas asmuo, ve
dęs ar nevedęs, gauna paliuosa
vimą nuo $400 už kiekvieną as
menį, kurį užlaiko, jeigu tas as
muo turi mažiaus kaip 18 metų 
amžiaus, arba kad ir vyresnis, 
bet negali pats save apsirūpin
ti dėl proto ar kūno nesveika
tos. Tokiu budu vedusi pora tu
rinti dvejetą vaikų jaunesnių 
kaip 18 metų amžiaus, gauna 
paliuosavimą iš $400 už kiekvie
ną, arba $800 už abudu. Tokiu 
budu, priskaitydami dar tuos 
$800 prie asmeninio paliuosavi
mo iš $2,500, visa paliuosttoja- 
moji suma bus $3,300. Bet vis- 
tiek, kad taksų ir nereikia mo
kėti, turi prisiųsti išpildytą 
blanką, ir tuos faktus praneš-

tai yra jeigu toks asmuo užlai
ko savo namuose vieną arba dau- 
giaus giminių. Pav., jeigu sūnūs 
gyvena New Yorke ir su juo gy
vena sena motina ir dvi seserys, 
neturinčios 18 metų amžiaus, ir 
jeigu jis per 1923 metus uždir
bo $4,000, jis gauna asmenišką 
paliuosavimą iš $2,500 kaipo šei
mynos galva, ir $400 už kiek
vieną iš trijų jo užlaikomų gi
minių, taigi viso $3,700; tak
sų jam belieka 4%> mokėti tik 
$300, viso $12.00.

Asmuo gyvenąs šioje šalyje, 
kuris užlaiko seną motiną savo 
šalyje Europoje, gali reikalauti 
paliuosavimo ant $400. Bet jis 
negali reikalauti paliuosavimą 
iš $2,500 kaipo šeimynos gal
va.

Gyvenąs šioje šalyje ateivis, 
kurio vaikai gyvena užsienyje, 
negali gauti, paliuosavimo iš $2,- 
500 kaipo šeimynos galva.

Ateivis, kuris pilnai užlaiko 
seną motiną ir sesutę neturin
čią dar 18 metų amžiaus, arba 
paliegusį brolį užsienyje, gali 
reikalauti paliuosavimo po $400 
kiekvienam. Visuose tokiuose 
atsitikimuose užlaikomieji as
menys turi būti arba jaunesni 
kaip 18 metų amžiaus, arba ku
rie dėl kurių nors proto ar kū
no trukumų patys negali save 
išsilaikyti.

Ateivis, 
užsienyje, 
liuosavimo
mynes galva.

— [FLIS]

kurio žmona gyvena 
negali reikalauti pa- 
iš $2,500 kaipo šei-

Turpentine Sustabdo
Reumatiškus Skausmus

Naujas Turpentine išradimas suteikia beveik tuojau palengvinimą nuo 
Reumatizmo, Krupo, Sprains, Skaudomos gerkles, Persišaldymo.

Toks paliuosavimas duoda
mas ir nevedusiems, jei neve
dęs asmuo yra šeimynos galva,

Prašalinkit tą reumatišką skaus
mą tuojaus! Daleiskite Turpo, the 
Turpentine Ointnvent įsigerti giliai į 
skaudamą vietą ir prašalinti jį! Tur
po ir reumatiški skausmai nesimaišo 
— kuomet Turpo ateina, skausmus 
praeina.

Mokslas sako, kad nieks negelbsti 
taip greitai, kaip turpentine. Naujas 
išradimas, Turpo, sujungia visas ter
pentino misteriškas gyduoles su ki
tomis geromis gydančiomis jiegomis. 
Jos veikia su tokiu greitumu ir tik
rumu, kuomet jus pradėsite trinti 
krutinę apalpusio žmogaus, tai jus 
tuojau pamatysite, kad jis atgauna 
savo kvapą!

Turpo prašalina reumatiškus skaus
mus iš jūsų kūno! Taipgi greitai pra
šalina persišaldymą, skaudamą gerk
lę ii’ krupą. Prašalina bronchitį, lum
bago, neuralgia ir katarą. Nepadaro 
pūslių, nenudegina ir nenudažo odos.

Kodėl dejuoti ? Kodėl kentėti ? 
Kam tie visi skausmai? Daleiskite 
Turpo prašalinti jūsų skausmus. 
Gaukite Turpo šiandien nuo jūsų ap- 
tiekoriaus. Nebūkit be to Turpentine 
Ointmento, kuris turi savyje tas se
nas ir geras gyduoles Menthol ir 
Camphor. Turpo — 35c. ir 70c. slo- 
jikas.

Kiekvienas asmuo gyvenąs 
Jungtinėse Valstijose, pilietis ar 
ateivis, privalo mokėtų ineigų 
mokestis. Kadangi laikas arti
nasi kuomet mokesčiai turės bū
ti sumokėti sekantieji paaiškini
mai gali būti naudingi.

Kiekvienas nevedęs asmuo, 
kuris turėjo ineigų pereitais 
metais nuo $1,000 iki $5,000, ir 
vedusi pora (gyvenant kartu) 
nuo $2,0(X6 iki $5,000, turi iš
pildyti ineigų blanką nevėliau 
kaip Kovo 15 d., 1924 m. Tie, 
kurie jau mokėjo ineigų mokes
tis ir kurių vardai jau yra įre
gistruoti Bureau of Internal Re- 
venue, gaus tam tikras blan
kas paštu, į tas blankas turi su
rašyti savo ineigas. Tie, kurie 
dar nėra mokėję ineigų mokes
čius, turi gauti tam tikrą blan
ką iš Collector of Internal Re- 
venue, arba iš jo ofiso.

Kiekvienas asmuo kuris iš
moka kam nors $1,000 arba dau- 
giaus, turi tą faktą pranešti val
džiai. Tas reiškia, jog darbda
viai ir darbininkų samdytojai 
turi pranešti Bureau of Internal 
Revenue vardus ir adresus visų 
darbininkų, kuriems buvo mo
kėta $1,000 arba daugiau. Tai 
taip vadinamas “informacijos 
pranešimas,” surašomas blan- 
koj No. 1099 ir pasiunčiamas 
Commissioner of Internal Re
venue, Washington, D. C. Blan
ką, kurią asmenys vartoja pra
nešti ineigas iš $5,000 arba ma
žiaus, yra No. 1040A. Ta blan
ką vadinama “asmens praneši
mas”. Bureau of Internal Re
venue sulygina žmonių praneši
mus su darbdavių pranešimais.

Viršui minėta, jog nevedę as
menys, kur turi ineigų iš $1,000 
arba daugiaus, ir vedusios po
ros turinčios ineigų iš $2,000 ar
ba daugiaus, privalo išpildyti 
tą blanką. Tas nereiškia, kad 
jie turės mokėti taksus nuo to 
$1,000 arba $2,000. Nevedęs as
muo yra paliuosuotas nuo mo
kesnio ant $1,000, vedusi pora 

/gyvenant kartu) kurių ineigos WUKrtl rr K[V1A 
1923 metais buvo mažiau kaip’ioo No. La Saiu st.

Į Lietuvą
Pirkite atvažiavimo laivakortes ju
si; giminėms Uetuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams.

Šviesą ir pajiegą suvedame J senui ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.

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

Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SĄNARIUOSE

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,i
24 E. Centre Street, Shenandoah, Pa.White Star Line

N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subatonris. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic. Greitas su
sisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su
White Star Line Sykiu

N. Y. — PJymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamburg

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

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

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

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

Pasažierių Departamentas
127 So. State S t.. Chicago, III.

Jų.

Conpijnte

NEW YORK—HAVRE
ROCHAMBEAU ............... Feb. 20
SUFFERN................................. Feb. 27
LA SAVOIE ....................... Mar. 1
CHICAGO ......................... Mar. 11

NBW YORK, VIGO (BPAIN), 
BOBDBAUK

Ratyklt. dėl ihureiditoa apraiomoa 
kayrutU jnm: vietiniai arentai arba l 
didįjį efiap lt State Street New York.

NORT 
LLOYD 

LAIVAKORTĖS 
j ir iš visų dalių 

LIETUVOS 
per 

BREMENĄ 
ant naujų gražių laivų

MUNCHEN — STUTTGART — 
COLUMBUS 

in ant vienos kliasos populiarių laivų. 
Labai pagerintas trečios kliasos pa
tarnavimas, su uždaromais kamba
riais dėl 2 ir 4 pasažierių.

SAVAITINIAI IŠPLAUKIMAI 
Autorizuota linija dėl Immigrantų 
Eer Lietuvos valdžią. Del tikietų ir 
itų informacijų atsišaukite bite prie 

vietinių agentų, arba
NORTH GERMAN LLOYD

P.hir»«<rn TU

ERMAN

jnBr OR. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Mrs. A MIUH^IfcVICZ-VIDIKIENi
AKUSEKKA

3101 So. Halsted SL, kampas 81 gar 
Ofisai au Dr. J. F. Van Painų

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolfegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani- 
jos ligonLučiuo 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose priei 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo
se moterims ii 
merginoms; kreij 
kitės, o rasite 
pagelbą.

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

KOJŲ TROBELIAII
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, uleenui, įaugę 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 pagelbčjau daugu
mui. Kodėl ne jums? Jei jus buvo
te visur ir nieks nepagelbėjo, tai atei
kite ir pasimatykite su kojų specia
listu

Dr. Wm. Gribow
17 N. State St., Room 1714.

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

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

Egzaminavimas Dvkai.

Dr. F. Matulaitis
8709 Jos. Campan Avenue 

DETROIT
Valandos: 1-3 P. M., 7-8 P. M. 

Tel. Empire 6234 
Res. Walnut 3847 J

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisa's 1800 S’. Ashland Avė., ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo G iki

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

8

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS 
3464 So. Halsted St.

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

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

kf ...................... "■ ■ "■ ■'

r

Pel. Blvd. 8188 
M. Woitkewidi 

BANIS 
AKUSERKA 

uriu patyrimą.
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūri- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

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

Ofisas ir Labaratori ja s 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

į Dienomis: Canal 
TolaAnn oi« J 8110. NaktįTelefonai: j DrexeJ Q95(j

f Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

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

Telephone Yarda 0994

DR. MAŪRICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

.............. 1.....—...........- 1
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos!
9 iki 12, 1 iki 8 dienų
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Ave^
netoli 46th St., Chicago, III.

DR. S. B1EŽIS
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 DAMOMS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 

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

anų 5:80 !H 7i8l vakare.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

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

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

6—9 vak. Ned. pagal sutarti.

DR. A. MONTVID
Lietumis Gydytojas ir Chirurgas 

25 □. WashingtQn St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephoną Central 8066 
1824 Wabumiia Avė, 

Humboldt 1098
Valandos: nu# 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Tel. Boulevard 9537.

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1990 So. Halsted St. 
Gyveninio vieta: 4193 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietą 
Tel. Lafayette 0098

Jei abejoti akinis, pąsttoiraok 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OptomotrUt 
Tol. Bonlovard <487 
444* S. Aablond Ava 
Kampu 47-toa tat 

l-rot laboba 
■ ■  ........ ■■ iihiiiJ

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPfflCKI
8107 Sd. Morgai* SK. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. P, G. LUOMONS 
Lietuvis Dantų Gydytojas

Garcinkitės NaniifinnRp.

Canal 0257
Naktinis Tai. Canal 2118

DU. P. Z. ZALATOfflS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Bonlevard 7179 

Rezid. Tel. Falrfaa M74 
CHICAGO, ILL.

Rarcmkifc Naniiunnco

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriška, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8885 S'o. Halsted St., Chicago. 
Valandos! 10—11 ryto; 2—8 po plot, 
7—8 vak. Nediliomls 10—12 dfenų^ 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicagg

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 8:36 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
8149 So. Morgan SU 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. f 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 i — V--- 1~ nonrr
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Woodrow 
Wilson.

zmo- 
buvo

Sekmadieny numirė 
gus, kuris savo laiku 
įgijęs didesnės įtakos pasau
lyje, negu kitas kuris dvide
šimtojo šimtmečio asmuo. 
Dvi priežastys padarė jį gar
siu. Jam teko sulošti žymią 
rolę didžiojo karo sustabdy
me ir pasiūlyti naują tarp
tautinių santykių planą.

Jungtinių Valstijų prezi
dentas daug prisidėjo prie 
to, kad Vokietija rudeny 
1918 metų padėjo ginklus ir 
sutiko pradėti taikos dery
bas. Vokiečių armijos ne
būtų, žinoma, pasidavusios, 
jeigu jų vadams nebūtų bu
vę aišku, kad joms, ačiū 
Amerikos įstojimui į karą, 
grasina neišvengiamas su
mušimas. Bet Wilsonas pa
greitino pasidavimą, priža
dėdamas Vokietijai teisin
gą taiką, kurioje nebusią 
“nei pergalėtojų, nei perga
lėtųjų.”

Visa žmonija buvo už tai 
dėkinga Amerikos preziden
tui. Jos dėkingumas Wilso- 
nui padidėjo lar labiaus, kai 
jisai paskelbė savo sumany
mą įsteigti Tautų Sąjungą 
taikai pasaulyje saugoti. 
Wilsonas pavirto karo nu
kankintosios žmonijos vil
tim. Kuomet jisai atvyko į 
Europą dalyvauti taikos 
konferencijoje, tai minios 
pasitiko jį, kaip savo išga
nytoją, ir rodėsi, kad jisai 
galės Europos valdžioms pa
diktuoti savo valią.

Ar jisai ištiesų turėjo to
kią galią ,sunku yra pasaky
ti, bet yra faktas, kad taika 
padaryta visai ne tokiomis 
sąlygomis, kokias Wilsonas 
buvo prižadėjęs pasidavu- 
sioms valstybėms. Visai ne 
tas, ko tikėjosi žmonės, išėjo 
ir iš Tautų Sąjungos, kurią 
jinai sumanė. Kontrastas 
tarpe to, ką Wilsonas skel
bė, ir to, kas buvo, jam da
lyvaujant, įvykinta, buvo 
taip pasibaisėtinai didelis, 
kad žmonių masės pradžio-

je su nusistebėjimu, o pas
kui su pasipiktinimu nusi- 
gręžė nuo jo. Pagrįžęs Ame- to‘imoje ateltyj? Socializmas' pa- 
rikon, jisai pasijuto jau ne- 
beturįs paramos liaudyje; 
mėgindamas palenkti ją sa
vo pusėn, kad atsilaikius 
priešingosios partijos ata
koms, jisai patruko.

Šiandie visuomenės nuo
monė apie Wilsoną dar nė
ra galutinai nusistačiusi. Vi
si pripažįsta, kad jisai su
klupo, eidamas prie tų tiks
lų, kuriuos jisai skelbė. Bet 
vieni sako, kad jisai buvo 
per menkas tiems tikslams; 
kiti sako, kad žmonija pasi
rodė dar nepribrendusi 
jiems. Tiesa apie Wilsoną 
veikiausia yra tame, kad ji
sai buvo stambus asmuo, 
kaipo propagandistas, bet 
tiktai vidutiniško dydžio, 
kaipo praktiškas politikas.

Net ir propagandos sri^ 
tyje .jisai anaiptol nebuvo 
originalus; idėjos, kurias ji
sai skelbė, buvo daug pir
miau kitų žmonių išreikštos. 
Bet jam teko pakartoti jas 
iš tos augštumos, kurion ji
sai buvo iškilęs, kaipo Jung
tinių Valstijų prezidentas, 
taip kad jos tapo išgirstos ir 
tolimiausiuose pasaulio 
kampuose./ Čia jam padėjo 
ir nepaprastas jo oratoriš
kas gabumas.

Tos idėjos ateityje turės] 
paimti viršų, 
mis paliks istorijoje ir 
Woodrow Wilsono vardas, 
— nežiūrint visų klaidų ir 
net prasižengimų, kuriuos 
jisai yra padaręs praktiško
je politikoje.

bininkų valdžia Anglijoje. Bet 
jeigu ji bus pasekminga, tai ne-

sidarys visos žmonijos viltis — 
ir jokios galybės tuomet 
stengs pastoti jam kelią!

neį-

Už-BOLŠEVIKŲ SĄLYGOS 
SIENIŲ KORESPONDENTAMS

kuomet ap-

tas sąlygas, 
apsiėmė pa-

Kartu su jo-

Chicagos “Tribūne” praneša, 
kad jos atstovas Milier negalė
jęs susitaikyti su Rusijos sovie
tų valdžia dėl važiavimo į Rusi
ją. Jisai prašė bolševikų amba
sadoje Berline vizos įvažiavimui 
į Rusiją; ši jam atsakė, kad vi
za bus duota, jeigu koresponden
tas priims sekančias sąlygas: 

j “Klausyt cenzūros, nemė- 
| gint kontrabandos keliu siųsti 
I žinias į užsienius ir pasirašyt 
I sutartį, kad jisai nieko nera- 
| šys apie Rusiją, 

leis šalį.’.
P. Milier atmetė 

Tuomet ambasada
siųsti Maskvon kurjerą ir už- 

I klaust, ar ji gali įleisti jį į Rusi
ją be varžymų. Pora dienų at
gal atėjo atsakymas iš Maskvos, 
kad korespondentas turi priimti 
sąlygas, kurios buvo jam patiek
tos pirma, kitaip jisai negalėsiąs 
įvažiuot į Rusiją.

Šis atsitikimas aiškiai parodo, 
kokios rųšies yra Rusijos bolše
vikų valdžia. Ji bijosi, kad pa
saulis neišgirstų tokių žinių 
apie vidujinę padėtį Rusijoje, 
kurios prieštarauja bolševikiškai 
propagandai.

Iš to atsitikimo tai pat yra aiš
ku, kad visos žinios apie Rusiją, 
kurias siunčia į užsienius pati 
bolševikų valdžia arba jos įsileis
tieji korespondentai, yra vienpu
siškos, t. y. apgavingos.

Žiežirbininkų 
konferencija

Šiauliuose.

Apžvalga
ŽMONIJOS VILTIS DARBI

NINKŲ LAIMĖJIME.

š. m. gruodžio mėn. 9 d. įvy
ko Lietuvos socialistinio jauni
mo sąjungos “žiežirba” Šiaulių 
apskr. Skyrių atstovų konferen
cija. Konferencijoj dalyvavo 11 
atstovų sprendžiamuoju balsu 
ir kitą tiek patariamuoju. Išrin
kus konferencijos pirmininku

Jau ir protingesnieji buržua-Į drg. Bagdoną ir sekretorių drg. 
zijos atstovai ima suprasti, kad Andrijauską prasidėjo praneši- 
kapitalistinės valdžios nesugeba mai. Pranešimai parodė, kad 
vesti pasaulio reikalus, ir prade- kai kurie skyriai plačiai išsive
da manyti, kad tik darbininkų stė, nors kaip ir visa sąjunga 
laimėjimas atidarys žmonijai ke- skyriai dar jauni, neperseniau- 
lią į geresnę ateitį. šiai įsikūrę.

Prie tokių protaujančių bur- Drg. Andrijauskas praneša 
žuazijos atstovų reikia priskai- apie Šiaulių skyrių, šis skyrius 
tyti garsųjį istoriką, Guglielmo įsikūrė pereitų metų spalio mėn. 
Ferrero. Iki šių metų vasaros nedaug na-

Pereitą nedėldienį jisai pa- rių turėjo ir neparodė jokio 
skelbė Amerikos spaudoje strai- veiklumo. Bet šią vasarą pradė- 
psnį apie dabartinę padėtį tarp- J° smarkiai veikti. Dabar turi 
tautinėje politikoje. Jisai nu-R? narių jaunų fabrikų darbi- 
rodo, kad trys svarbiausios pa- nĮnkų ir įvairių mokyklų moki- 
šaulio nelaimių yra strategija, Greitu laiku skyrius išaugs 
finansai ir diplomatija. Jos įstu- *k* keleto šimtų narių. Kiekvie- 
mė pasaulį į didįjį karą; ačiū nas narys Privalomai išsirašo Sa
joms karas tęsėsi tol, kol kariau- laikrašt* “žiežirba” Turi 
jančios valstybės atsidūrė ant knygyną nuosavų ir skolintų 
budegunės krašto; ačiū joms Eu- Iki šiol turėjo didelio
ropa iki šiol nepajėgia susitvar- var*° ,B^ ^bar jsnuo-
kyti ir atgauti taiką. mavUS 1S ^rbimnkų profesines

Savo įdomų straipsnį autorius kamba?
* kliūtis nugalėta. Pinigine pade-

P* tis skyriaus neperpuikiausia.
“Ar ilgai dar žmonės leis Drg. Ruzgys Tryškių sky- 

jiems (Strategijai, Finansams riaus vardu praneša, kad sky- 
ir Diplomatijai) tęsti savo rius formaliai įsikūrė 1922 m. 

žmogžudišką darbą? Ar žmo- rugsėjo m. Bet branduolis susi
nės niekuomet nepabus? Na- darytas jau 1921 m., kuomet įsi
jauki jau viskas numirė jų kurus sosialdemokratų kuopai 
sielose, net ii’ tikėjimas į prie jos susitvėrė jaunuolių so- 
sveiką protą ir mielaširdys-1cialdemokratų sekcija, šiais me

tais skyrius surengė 4 vakarus, 
3 paskaitas, nemažai susirinki
mų padarė. Skyrius turi 50 na
rių, kurie įsiskirstę į įvairias 
sekcijas. Stipriausia ir veikliau
sia tai sporto sekcija. Įgy
ta nemažas knygynėlis. Nariai 
aktyviai dalyvavo abiejų Seimų 
rinkimuose.

Drg. Mingilevičius daro pra
nešimą apie Radviliškio skyrių,

ateitis gali būt geresnė, negu kurs įsikūrė pereitų metų rug- 
dabartis ir praeitis.

Šioje vietoje mes jau ne kar- veikimas buvo silpnas. Bet da
tą esame sakę, kad yra sunku bar sustiprėjo ir 
numatyti, kiek prie dabartinių Šiaulių apskr. ~ 
aplinkybių sugebės pasiekti dar- Skyrium buvo įsirašę smulkiai

“Tai yra klausimas, kurį ap
šviesti žmonės stato sau kas
dien. Bet ženklai yra tamsus 
ir netikri. Ateitis juoda. Tikė
kimės bent, kad Anglijos rin
kimai yra geras ženklas.”

Taigi Darbo Partijos 'laimėji
mas rinkimuose yra tam gersiam 
rašytojui vienintlėlė viltis, kad

sėjo mėn. Pradžioje skyriaus

veikliausias 
Turi 40 narių.

———........

buržuazinis elementas, bet pa
šalinus keturis jų vadus, septy
ni pasekėjai patys išėjo. Tokiu 
budu skyrius apsivalė nuo kenk
smingo elemento. Per šiuos me
tus skyrius surengė 12 paskai
tų, 16 vakarų, 3 gegužines. Su
sirinkimus daro nerečiau kaip 
vieną sykį į mėnesį. Labai stip
ri ir plačiai veikia sporto sekci
ja, kuri dalyvavo rungtynėse su 
buržuazinėmis sporto organiza
cijomis ir visas jas nugalėjo. 
Yra knyjgynėlis iš 200 knygų. 
Skyrius turi kliubą, nemažai 
įgyta turto k. a. kėdžių, stalų, 
spintų, sporto drabužių bei įran
kių ir t. t. Piniginė padėtis iki 
rudens buvo labai gera, bet dar 
bar pablogėjo, nes išlaidos pasi
darė begalo didelės, gi pajamos 
dėl jaučiamo Lietuvoje pinigi
nio trukumo neperdidžiausios. 
Tokiu budu seniau įgytais pini
gais reikalinga padengti dabar
tinės išlaidos. Bet tikimasi ne
tolimoj ateity piniginė padėtis 
pagerės.

Drg. Stepanavičius papildo 
pranešimą pažymėdamas, kad 
skyriui veikti daro įvairių kliū
čių reakcingieji gaivalai, ypač 
šauliai. Nusiskundžia, kad C. K. 
nereguliariai leidžia laikraštį, 
pervėlai šaukia visos Lietuvos 
žiežirbininkų konferenciją, ma
žai rūpinasi skyriais.

Kiti skyriai šiek tiek silp
niau veikia, tačiau yra vilties 
netolimoj ateity ir jų veikimą 
išvystyti.

Drg. Markelis praneša iš ap
skr. komiteto veikimo pažymė
damas, kad kai kurie nariai gy
veno toli nuo Šiaulių, todėl ne
galėję lankyti komiteto posėd
žių, gi likusieji buvo užimti dar
bu partinėse ir profesinėse or
ganizacijoje. Be to, daug laiko 
atėmė dveji Seimo rinkimai. Ši
tos priežastys nedavė galimybės 
atlikti visų tų darbų, kurie ko
mitetui privalomi.

Drg. Bagdonas trumpai pra
neša ką yra nuveikęs Laikina- 
sai Centro Komitetas. Tarp kit
ko pianešė, kad sąjunga yra 
įstojusi į socialistinį jaunimo 
Internacionalą, užmezgusi ry
šius su Čikagos Soc. Jaunimo 
Lyg-a ir Latvijos socialdemokra
tinio jaunimo sąjunga.

Po pranešimų kilo dideli de
batai dėl apskrities ir centro 
komitetų veikimo, kurie labai 
ilgai užsitęsė ir užėmė daug lai
ko.

Pasibaigus debatams priimta 
rezoliucija dėl apskr. komiteto 
darbuotės, reiškianti nepasiten
kinimo juo veikimu. Del Centro 
Komiteto veikimo rezoliucija 
pažymi, kad jis neatliko kai ku
rių darbų ir reiškia vilties, kad 
tie trukumai greitu laiku bus 
pašalinti.

Toliaus konferencija eina prie 
kitų dienotvarkės punktų. Pa
darius pranešimą organizacijos 
klausimu ir išdebutavus jį, pri
imta nutarimas, kad naujai iš
rinktas komitetas privalo tuo
jau įkurti kur tik galima sky
rius ir kuodaugiausiai dėti pa
stangų sustiprinimui įsteigtųjų 
skyrių.

Trečias dienotvarkės punktas 
— darbas profesinėse sąjungo
se. Nutarta, kad kiekvienas žie- 
žirbininkas privalo aktyviai da
lyvauti profesinėse sąjungose ir 
ten, kur jų nėra, pasistengti sy
kiu su socialdemokratų partinė
mis organizacijomis sukurti jas. 
Prie profesinių sąjungų ste g- 
ti jaunimo sekcijas ir imti joms 
vadovauti.

Švietimo klausimu nusistaty
ta steigti savo nariams jiems 
pritaikinta programa, gi apskri- < 
tai darbininkams vakarinius 
kursus bendrojo lavinimo pro
grama. Steigti ir plėsti knygy
nėlius, rengti vakarus vaidinant 
idėjinio pobūdžio veikalėlius, , 
rengti kuodaugiausiai paskali- 
tų.

Ekonominių darbininkų jau-| 
nimo reikalų klausimu išnešta 
pageidavimas, kad Centro koM ! 
mitetas išdirbtų darbininkų jau
nimo darbo apsaugos įstatymu 
projektus ir per socialdemokra- i 
;ų frakciją įneštų Seiman. Pri- , 
imtas nusistatymas, kad visos 
Lietuvos žiežirbininkų konfe
rencija pakeistų sąjungos pava- i 
dinimą iš “socialistinė” į “so- i

Antradienis, Vasaris 5, 1924
cialdemokratinė”, kad tuo budu 
užkirtus kelią veržtis sąjungon 
neaiškiam elementui. Mat, Lie
tuvoje yra toks keistas supra
timas, kad kas bedievis, tai tuo 
pačiu jau ir socialistas. Tuo tar
pu žodis “socialdemokratas” ge
rai visiems žinomas ir supran
tamas.

Dar priimta rezoliucija kvie
čianti skyrius kovoti su išsipla
tinusia darbininkų tarpe gir
tuoklyste ir tam tikslui steigti 
prie skyrių blaivybės sekci
jas.

' Išrinkus apskrities komitetą 
konferencija baigiama. Naujan 
komitetan pateko šie draugai; 
B. Norvaišaitė, Mingilevičius, 
Macevičius, P. čiučelis ir J. Mar
kelis.

Ši Šiaulių apskr. žiežirbinin- 
kų konferencija buvo antroji iš 
eilės. Ji parodė, kad per vienus 
metus sąjunga Šiaulių apskr. su
stiprėjo ir įgijo didelio pasiti
kėjimo darbininkų jaunime. Bet 
vis tik skyriams ir ypač naujai 
išrinktam apskr. komitetui teks 
daug pasidarbuoti, kad sąjun
gos veikimas dar plačiau išvys
čius. Tik reikalinga daugiau pri
dėti darbo, o laimėjimas musų 
užtikrintas.

mu ir išrinkta 24 atstovai są
jungos skyrių atstovų susiva
žiavimam

Sąjungos Kauno skyriaus pir
mininkas p. Jagminas savo pra
nešime tarp kitko pažymėjo, 
kad valdžia nepildo savo duotų
jų pažadų. Dar pabaigoj praėju
sių metų, kai ėjo kalbos apie su
mažinimą etatų, buvo pažadėta, 
kad sumažinus valstybės tar
nautojų skaičių pasilikusiems 
tarnystėje bus žymiai pakeltos 
algos. Gi dabar, kaip žinia, etar 
tai jau sumažinti, daugelis tar
nautojų atleistą nuo tarnystės 
ir palikta visai be duonos. Tuo- 
tarpu gi ir paliktiems tarnystė
je tarnautojams ligi šiol dar ne
duodama jokių priedų, ir nors 
apie busiančiuos priedus oficia

lių žinių neturime, betgi pasku
tinėmis dienomis apie tai pa
sklido labai nemalonių gandų. 
Būtent, labai plačiai kalbama, 
kad I tarnautojų kategorijos ne
gausią jokio priedo, o kitos iki 
XII-tos kategorijos tegausią 
priedo nedaugiau kaip 10 nuo
šimčių.

Baigiant susirinkimą susirin
kusieji algų priedų klausimu iš
nešė rezoliuciją, kurioj pažymi
ma, kad Sąjungos Skyriaus Val
dyba per Centro Valdybą dary
tų į Ministerių Kabinetą spau
dimo, kad duotasai valdžios pa
žadas po sumažinimo etatų žy
miai padidinti algas, butų išpil
dytas. Tuo susirinkimas ir pa
sibaigė.

— Pet. Klimka.

Į Amerikos Lietuvius 
Darbininkus

J. šyvė.
Kaunas — 23. XII. 10.

Iš Profesinių 
Sąjungų 

Gyvenimo
[Musų koresp.]

sausioKaunas. Penktadienį,
11, 5 vai. vakaro, Rotušės salė
je įvyko Lietuvos Valstybių 
{staigų Tarnautojų Profesinės 
Sąjungos narių visuotinas susi- 
rinkimas.

Susirinkimas buvo visai ne
skaitlingas ir jo dalyviuose pa
liko blogo įspūdžio. Iš sąjungos 
skyriaus pirmininko pranešimo 
pasirodė, kad Kauno skyrius už
simokėjusių nario mokesnį ir 
pilnateisių narių turi 1150, vie
nok susirinkime tedalyvavo vos 
84 nariai, ir iš tų pačių dauge
lis atėjo jau baigiantis susirin
kimui.’

Del tokio šalto prie savo są
jungos narių atsinešimo keletas 
iš kalbėjusiųjų išreiškė savo ap
gailestavimą ir pasipiktinimą. 
Vieni už tai kaltino sąjungos 
valdybą, kad jį mažai! teparod- 
žiusi savo veiklumo, apie sąjun
gą ir jos veikimą nieko neskel
busi spaudoje ir, aplamai, apie 
ją neteikusi platesnių informa
cijų. Kiti gi kaltino pačius są
jungos narius h? stengėsi nuro
dyti priemonės, kuriomis butų 
galima sužadinti narių aktingu- 
mą ir pakelti jų nupuolusį ūpą.

Valdybos nariai atsakinėda
mi į padarytus jiems priekaiš
tus pažymėjo, kad Valdyba tik 
tada galėtų ką nors reikšmin
gesnio nuveikti, jei už savo pe
čių turėtų tvirtą savo organiza
cijos narių paramą, o ne tokius 
narius, kurie net nelanko savo 
susirinkimų. Centro Valdybos 
pirmininkas pil. Jagminas parei
škė, kad jis dėl tokio sąjungos 
narių indiferentizmo atsisakąs 
nuo savo pareigų. Valdybos na
rys pil. Stropas už narių nu- 
veiklumą savo sąjungą pavadi
no “gyvu nabašninku”, pabrėž
damas, kad jei sąjungoje toks 
apmirimas busiąs ir toliau, tai 
ir jis išeisiąs iš valdybos, nes, 
girdi, su mirusiu lavonu ben
dravimas yra visai betikslis da
lykas. Gabaus po kalbų ir gin
čių išreikšta pageidavimo, kad 
geresniam narių suinteresavi
mui ir platesnėms informaci
joms apie sąjungos veikimą rei
kalinga dažniau skelbti spaudo
je etc.

Susirinkimo dienotvarkėje bu
vo pastatyta Valdybos ir Revi
zijos Komisijos pranešimas, rin
kimas naujos skyriaus valdybos 
ir atstovų j busintį skyrių at
stovų susivažiavimą ir bėgantie
ji reikalai bei sumanymai. Vie
nok dėl neskaitlingo narių atsi
lankymo dienotvarkė buvo žy
miai sutrumpinta ir pasitenkin
ta tik trumpu valdybos praneši-

Draugai!
Lietuvos valdžia nesugėbėjo 

ir nesugeba pažaboti tautinių 
spekulentų apetitų. Jie eidami 
lenktynėmis su valdžios etatų 
mažinimu ir motyvuodami sto
ka litų bei rinkos, išmetė gat
vėn tūkstančius darbininkų. 
Darbininkui netekus darbo nie
ko žmoniško gyvenime nebeliko, 
šaltos bado rankos tyko dauge
lio gyvaščių, o Lietuvos Seimas 
susidedąs daugumoj iš kunigų 
ir valstiečių liaudininkų, iki šiol 
nėra nė vieno tinkamo įstatymo 
priėmęs, kuris pagelbėtų darbi
ninkams bedarbės metu. Kuni
giška valdžia paskyrė milžiniš
kas sumas klerikalų Moterų Są
jungai, Ūkininkų Sąjungai, Blai
vybei ir kitoms organizacijoms, 
kurios tarnauja jų partijos rei
kalams, iki šiol tebelaiko didžiu
lę armiją, o darbininkams pali
ko skurdą ir kalėjimą. Darbi
ninkai žiauriausiais metodais 
persekiojami. Draskomos ir te
rorizuojamos jų Sąjungos, var
žoma laisvė streikų ir laikoma 
aštri cenzūra ir areštuotieji žvė
riškai žvalgybos mušami. Tik 
vieni klerikalai sugriebę į savo 
rankas valdžią triumfuoja ne- 
girdėdami musų vaikų alkano 
balso. Dabar žiema, netekus 
darbo, neteko darbininkas duo
nos, kuro, šviesos ir visko, o 
Profesinės Sąjungos, dėl reak
cijos ir kitų gaivalų, kurie į jas 
buvo įnešę demoralizaciją ir dar
bininkų jėgų suskaldymą, dar 
tik dabar pradeda atsigauti ir 
todėl nieko negali padėti šiuo 
atvėju.

Šiuo tat vargingu laiku me» 
ir kreipiamės į jus, draugai ame
rikiečiai. Mes žinom, kad ir jus 
esat kapitalistinio surėdymo ša
ly žiauriai išnaudojami, vienok 
žinom ir tą, kad tik darbinin
kas supras darbininką. Ir jus 
draugai, kurie, kaip ir kiek ga
lėdami ateikite mums pagel- 
bon.

Paskutiniuoju laiku Šiaulių 
Darbininkų Prof. Sąjungoj yra 
užregistruota virš 500 asmenų 
netekusių ir negaunančių dar
bo, ir todėl prašydami mes ti
kim, kad jus ištiesite brolišką 
ranką.

Šiaulių Miesto Darbininkų 
Prof. S-gos Valdyba prašo vi
sus Amerikos lietuvių darbinin
kų laikraščius atspausdinti šį 
atsikreipimą ir siųsti aukas 
šiuo adresu:

Šiaulių Miesto
Darbininkų Prof.
Sąjunga,
Šeduvos gatvė 8 No.

Šiauliai.
Aukos bus skelbiamos Lietu

vos ir Amerikos lietuvių darbi
ninkų laikraščiuose.

Šiaulių M. Darb. Prof. S-gos 
Valdybos pirmininkas

7 Karanauskas.
Nariai:

Kokštis.
Žukauskas.
Lukavičius.

Sekretorius P. čiučelis.
Šiauliai
15 Sausio, 1924 m.

Vinco Kudirkos 
“Varpas”

Kaunas. — Albinas Rimka 
skelbia:

Vinco Kudirkos mirties 25 
metų sukaktuvėms paminėti 
“Varpo” B-vė leidžia specialmį 
“Varpo” numerį, kurį sureda
guoti yra pavesta žemiau pasi
rašiusiam. Bus dedamos visos 
pastangos, kad tasai leidinys 
dek galint plačiau ir išsamiau 
nušviestų Vincą Kudirką ne tik 
kaip varpininką — visuomenės 
darbininką, bet ir kaip žmogų. 
Vienok nesant jokios galimybės 
šiandien vien privatiniais ke
liais susižinoti su visais asme
nimis, su kuriais Vincas Kudir
ka turėjo santykių, drįstu kreip
eis viešai prašydamas visų as

menų, kurie Vincą Kudirką pa
žino ir su juo santykių turėjo, 
pranešti Vinco Kudirkos “Var
po” nr. Redakcijai savo atsimi- 
nimy ar kita. Ypač Trokšta ži
nių iš Vinco Kudirkos gyveni
mo Seinų seminarijoj — ir čia 
daug galėtų padėti Vinco Ku
dirkos buvusieji seminarijos 
draugai. Taip pat dąr labai ma
ža tėra žinoma iš gausingos 
Vinco Kudirkos korespondenci
jos.

Patsai Vinco Kudirkos atmi
nimui pašvęstas “Varpo” nume
ris išeis kaip vienkartinis leidi
nys didelės knygos formato, 
apie dešimts spaudos lankų. Vi
si kuo nors prisidejusieji prie 
šio leidinio gaus jį dovanai.

Svarbesnieji ir didesnieji raštai 
galės būti apmokami atskirai 
susitarus.

Atsiminimus, laiškus ir šiaip 
medžiagą Vinco Kudirkos “Var
po” numeriui pageidaujama gau
ti kuo greičiau, — bet nevėliau 
š. m. rugpiučio 1 dienos.

Siųsti prašoma šiuo antrašu: 
Vinco Kudirkos “Varpo” Red., 
Laisvės Al. 60 Kaunas.

Albinas Rimka.

Spaudos persekiojimas.
Kauno komendanto įsakymu 

gruodžio 23 d. tapo uždarytas 
laikraštis “Liežuvis”. Už ką? 
— už “bendrą esamai valstybės 
tvarkai klaidingą pa
kraipą”.... Laikraštis uždarytu 
visam karo stovio metui. [Ka
ro stovis Lietuvoj laikomas, kad 
komendantai ir kiti satrapėliai 
galėtų savavaliauti].

“Lietuvos žinių” redaktorius 
p. Felicija Bortkevičienė Kau
no komendanto nubausta 500 li
tų arba vienu mėnesiu arešto 
už š. m. sausio 6 d. leidiny, pir
mame puslapy, įdėtą “melagin
gą ir visuomenę erzinantį skel
bimą apie švietimo ministerio 
įsakymą.”

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams viutric* 
patariau ju kuogeriavsiai

M. Yuška
3223 W. 38th St., ( hrr«u<-. ’7|.
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Dainuos Traviatoj Naujienų Koncerte

Smulkios Žinios
Uždraudė rodyti kintamus 

paveikslus.
teatre sekma- 

sumišimas. 
filmą “The

GABRIEL HRZANOWSKI

HDASOS
ŽINIOS

Rusų Opera Nau 
jienų Koncerte.

Naujienų Jubiliejus bus atžy
mėtas Rusų Operos pasirody
mu Naujienų jubiliejiniame 
koncerte. 
Traviata.

Bus dainuojama

•*

Auditorium 
dienį kilo mažas 
Ten buvo rodoma 
Birth of Nation”, kur vaizduo
jama kluxiečių veikimas. Filmą 
turi gan aiškią tendenciją blo
goje Šviesoje perstatyti negrus. 
Teisėjas John Rooney atsilankė 
paveikslų pažiūrėti ir ten pat 
vietoje išdavė varantą areštuoti 
operuotojus už rodymą filmos, 
kuri sukelia rasinę neapykantą.

Publika buvo pradėjusi reikšti 
protestą dėl tokio patvarkymą, 
bet paskui murinėdama išsikirs- 
tė.

su- 
ak-

Majoras pasiuntė užuojautos., 
telegramą p-niai Wilson.

Nuo Chicagos miesto užuo
jautą dėl buvusio prezidento 
Wilsono mirties pasiuntė p-niai 
Wilson miesto majoras Dever.

“paūžti.” 
nu-

Prarado 10,700 dolerių.
Frank Smith iš Sioux Falls 

atvažiavo Chicagon 
Taksi kėbmanas pasižadėjo 
vežti jį į gerą vietą.

Sugrįžęs į viešbutį Smrth pa
stebėjo, kad jis nebeturėjo ne 
pinigų, nė laikrodžio, nė kitų 
brangių daiktų. Viso toj “geroj 
vietoj” jis prarado $10,700 pini
gais ir deimantiniais daiktais.

* ♦

Rusų didžiosios operos baritonas, kurs maloniai apsiėmė dai- 
r.uoti kartu su kitais žymiais rusų dainininkais operoj Traviata, 
kurios du aktai bus sudainuoti Naujienų, jubiliejiniame koncerte 
kovo 9 d., 1924, Ashland Blvd. — Gabriel Hrzanovvski kitą syk 
buvo rusų operos direktorium Rusijoj, Ekaterinburge, dabar-gi 
yra profesorium Muzikos kolegijoj Chicagoj. — šiame pavčiksle 
C. Hrzanovvskį yra nusiėmęs grime vienoj iš jo dainuojamų ope
ros rolių. Kaip Shaliapinas, p. Hrzanowski yra ne tik geras dai
nininkas, bet ir puikus aktorius.

“Fri raidas” atsiėjo $112.50.
Penktą valandą išryto Doug- 

las bulvaru važiavo automobi
lius, kuris atkreipė dviejų poli- 
cistų domę.

IŠ jo ėmė kristi moterys kaip 
maišai. Trys išviso.

Po to automobilius poliemonų 
kulkomis lydimas nuvažiavo 
sau.

Moterys papasakojo, kad jos 
sutikusios kelis vyrus kabarete. 
Vyrai pasiūlė parvežti jas na
mo. Kada jos susėdusios į au
tomobilių, tai vyrai visai neman
dagiai paprašė pinigus atiduoti. 
Viso sukolektavo $112.50. O po 
to joms teko ne savo kojomis 
automobiliaus išsikrautyti. 

♦ ♦
*

Mandagus plėšikas. »
Herman Slifka atvyko Chica

gon iš New Yorko ir sustojo 
viešbutyje. Į jo kambarį įėjo 
plėšikas ir pareikalavo atiduoti 
pinigus ir kitus daiktus. Slifka 
padavė $80.00, bet prašė plėšiko 
neimti auksinių daiktų, kuriuos 
jis gavęs iš motinos. Plėšikas 
ne tik kad nekliudė tuos daiktus, 
bet dar grąžino $10.00 apmokė
jimui už viešbutį.

ne-
ak-
ap-

IŠ

ku budu. O Bancevičius sako, 
kad jis dar nori sutikti tokį ris
ti ką, kuris galėtų su juo juo
kus krėsti amerikoniškai ritan
tis. Gi tas faktas, kad Demet
rai yra sunkesnis ir didesnis 
ra jau taip svarbus. Mažas 
muo dažnai ir didelį vežimą 
verčia, — sako Bancevičius.
Fistynės įvyks vasario 8 dieną.

Tos įdomios J. Bancevičiaus 
ristynės su Wm. Demetrai įvyks’g, Pociaus, 
sekamą penktadienį, vasario 8 i 
dieną, Meldažio svetainėje (2244 1 
West 23 PI.).

Bet tai dar ne visa. Risis taip
gi tą vakarą Chas Peterson su 
George Peters ir Tom Rolevvicz 
su Louis Halis. Visos poros ri
sis iki galutinos pergalės. Iš są
rašo matyti, kad visi r ištikai yra 
“good”. Atsilankiusieji 
tys tikrai puikų ”šou”.

J. Bancevičius risis su Wm. De
metrai.

Sporto mylėtojai gerai dar 
atsimena tą, vakarą, kai K. Po
žėla susikibo su Wm. Demetrai, 
kuris amerikonuose yra žino
mas kaipo “greek demon”. Ne
mažai buvo sujudimo, ir kai ku
rioms Požėlos simpatizuotojoms 
— mėlinakėms net gerklės už
kimo bešaukiant: “Karoli, nepa
siduok”!

Dabar Demetrai nori pažiūrėti 
kiek tvirtas yra musų kitas tau
tietis J. Bancevičius, kilris tarp 
chicagiečių yra žinomas kaipo 
“drapiežnas dzūkas”.

Kam teko matyti šį sezoną 
Bancevičių, tie, be abejojimo, 
priėjo prie tos išvados, jog jis 
yra vienas geriausių 
stiprus ir vikrus. Bet 
šia, jis gražiai dirba.

Taig-i susikibimas 
čiaus su Demetrahi 
įdomus. Tai bus tokios risty- 
nės, kokių retai tepasitaiko ma
tyti. Grumsis jiedu amerikoniš-

Šios Moteries
Puikus Pasveikimas

Buvo skaitytas protokolas rašti
ninko J. Balčiūno ir priimtas.

Iš finansų raporto paaiškėjo, 
kad už lotus užmokėta visi pini
gai; kad bendrovės stako yra 
jau parduota virš 33 tūkstan
čių. Veikimas eina visu smar
kumu; pardavimas šėrų vis eina 
didyn. Pasekmės šio darbo yra 
vaisiai direktorių santaika ir 
draugiškas sugyvenimas.

Rinkimai direktorių buvo be 
jokios agitacijos: išrinkta 8 di
rektoriai: B. Butkus, T. Janulis, 
A. Bugailiškis, J. Maziliauskas, 
Kareiva^ Šatkauskas, Jankaus
kas ir Balčiūnas.

Laike skaitymo balsų kiek
vienas direktorius kalbėjo iš jų 
nuveiktų darbų naudai Audito
rium. Vienas direktorius primi
nė ir pasiutusio krelikalo, kun. 
Bumšo, “nuveiktus” darbus dėl 
“labo” Auditorium. Jo pastan
gomis tapo “surasta”, kad ku
rie būdavo j a namus visi yra 
bedieviais todėl, kad neužrašo 
namų ant vyskupo vardo.

Vėliaus kalbėjo ir kiti dalinin
kai. A. Kairis, exleidėjas . ko
munistų savaitraščio “Vilnies” 
kalbėjo temoj “Naujienos ir 
Jurgelionis.” Jis klaidą padarė 
sakydamas “Naujienos”, turėjo 
sakyt “Vilnis”, nes po subankru- 
tinimui Bišafo jam komunistai 
davė kiką už agentavimą.

Susirinkime dalyvavo su virš 
130 dalininkų. Jie buvo pilni 
energijos ir troškimo pabudavo- 
ti kuogreičiausia Auditorium.

GYVENKIT ILGAI.
Jauskitės 10 iki 30 metų jaunesniu
Nuo užkėtėjimo, surūgusių vidurių, 

dėl prastų kepenų ir dėl sustiprini
mo kraujo, Bulgariška žiedų arbata 
yra didelė šeimynos gyduolė. Gerkite 
karštą eidami gulti, kad prašalinus 
šaltį. Parduodama pas visus aptieko- 
rius, arba apdraustu laišku, 1 didelis 
šeimynos baksas $1.25 arba 8 baksai 
$3.15 arba 6 baksai $5.25. Adresas 
Marvel Products Company, 25 Marvel 
Building, Pittsburgh, Pa.

Viskas paėjo nuo vartojimo 
Lydia E. Pinkhams Ve- 

getable Compound.
Truman, Minn. — “Aš buvau labai 

nusilpusi, turėjau skausmus šone ir 
nugaroje; kartais 
vos tik galėjau par 
sijudinti lovoje. 
Mano vyras nupir
ko man Lydia E. 
Pinkham’s Vege- 
table Compound ir 

(po vartojimo jų aš 
jaučiau didelį pa
lengvinimą, aš da
bar jaučiuosi daug 
geriau ir galiu 
dirbti visą savo

namų darbą. Aš dirbu stuboj ir tu
riu daržą, dirbu ir tenai, auginu viš
tas, o kuomet yra javų valymas, tai 
aš išeinu ir tenai, padedu kirsti kor- 
nus. Kaip kada aš melžiu ir karves. 
Aš vartojau Vegetable Compound 
prieš ir po mano 4 mėnesių kūdikio 
ir jis visuomet pagelbėjo man pui
kiausiai. Aš manau, kad nėra geres
nių gyduolių pagamintų dėl m'oterų, 
ir aš norėčiau, kad kiekviena mote
ris pabandytų jas.” — Mrs. August 
R. Wiederhoft, R. No. 2, Box 84 
Truman, Minn.

Moterys kenčiančios nuo moteriš
kų ligų turi pabandyti Lydia E. Pin
kham’s Vegetable Compound.

The Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound pagelbėjo moterims nuo 
jų ligų per paskutinius penkiasde
šimts metų. Pardavimui pas aptieko- 
rius visur.

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 žemesnės kaip 
pas kitus.

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

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

mos,

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

1,000 išgydyti! ant rekordo. 
Ateikite ir' gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruorto gydytojo ir 
chirurgo, kuris specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas

Geriausi Rusų Operos daini
ninkai dainuos Naujienų jubi
liejiniame koncerte, kovo 9 d.,” 
— tokią linksmą žinią teikėsi 
mums pranešti Naujienų kon
certo programo rengėjos, ponios 
Nora Gugienė ir M. Jurgelio- 
nienė.

Joms pasisekę užangažuoti 
Naujienų koncertui vienus iš ge
riausių Rusų Operos dainininkų 
ir tai ne trumpam tik pasirody
mui.

Rusų operos dainininkai 
dainuosią beveik ištisai du 
tu operos “Traviata.”

“Traviatos” dainavime daly
vausianti p-lė Ina Daen, viena 
iš maloniausių lirinių soprano, 
kokius turi Rusų Didžioji ope
ra.

“Traviatoj” taipjau dalyvaus
plačiai paskilbęs rusų baritonas 
Gabriel Hrzanowski, apie kurį 
Naujienų skaitytojai jau turė
jo progos patirti iš Naujienų 
skilčių.

Dar vienas žymus artistas, 
kurs dainuos “Traviatoj” yra 
Vladimir Svietlovas, pirmasis 
tenoras Rusų Didžiojoj operoj.

Pasirodymas tokių dainos 
žvaigždžių neabejotinai suteiks 
labai daug malonumo naujienie- 
čiams, kurie subrinks kovo 9 
d. į Naujienų koncertą Naujie
nų dešimtmetiniam jubiliejui 
apvaikščioti.

Vienok programo rengėjos 
turi dar daugiau siurprizų, ku
riais ketina pavaisinti Chicagos 
visuomenę tą nepaprastą 
Naujienų dešimtmetinio 
liejaus.

Silpnos .... akįs 
Skaudamos akįs 
Raudonos akis 
Kreivos .... z^kįs

Kurčios .... ausįs 
Varvančios ausjs 
Ūžiančios .. ausįs 
Nesveikos ausįs
Skaudanti gerklė 
Silpna .... gerklė 
Su kataru gerklė 
PaSididin. gerklė

Ant atminties metų sukaktuvių 
JUOZAPAS LETUKAS

*
šeštadienį, sausio 26 d., Mil

dos svet. Viekšniečių Kliubas tu
rėjo puotą.

P-as J. Mosgeris atidarė pro
gramą su keletu žodžių ir per
statė kalbėti ir pirmininkauti 
drg. J. Jankų.

J. Jankus trumpa prakalbėle 
nupiešė Viekšniečių kliubo už
duotį ir tikslą ragindamas viek- 
šniečius prisirašyti prie kliubo. 
Jis atkreipė publikos domę į 
Jaunuolių Orkestrą, kuris jau 
buvo pilnai prisirengęs ir laukė 
jų kaleinos. Jie sugrojo Lietuvos

Skaudamu
Varvanti
Kreiva ....
Nesveika

nosis 
nosis 
nosis 
nosis

PRITA1K0MI AKINIAI
FRĄ.NKLIN O. CARTER, M. D. 
:>A"25 metai prie State gatvės 

120 So. State St., Chicago, UI. 
Vai. nuo 9 iki 5, Nedėlioj 10 iki 12Augustinas Gaubis. O “žiburė

lio” v. dr. rūpinasi patys tėvai. 
Jų tarpe daugiausiai p. B. Janu
lis.

Man teko matyt abiejų drau
gijėlių veikimą. Gruodžio 30 d., 
1923 m. buvo surengtas vakaras 
“Ateities žiedo” v. dr-lės J. ŽU- 
rolio svet., kur buvo perstatyta 
operetė “Pumpurėlis” — žodžiai 

jkun. F. B. Serafino, muzika A. 
2. __ . Vaikučiai tikrai
'šauniai sudainavo operetėj ir 
choras padėdamas mokytojui A. 
Gaubiui pianu ir Aldonai Gru- 
šiutei smuiku gerai pasirodė.

O šių metų sausio 27 d., turė
jo vakarą “žiburėlio” v. draugi
jėlė virš minėtoj svet. Progra
mas buvo toks: pirma 12 dido
kų mergaičių dainavo 2 dainas; 
antra, devynių gaidžių šokis 
(berniukai); trečia, naktiniu- 
kės — 12 mažų mergaičių lai
kydamos paduškaites rankelėse 
sykiu visos sakė eiles; “mama 
varo mus gulti” ir tt. Pasimetu- 
sios paduškaites sugulė, o trys 
iš jų papasakojo ką sapnavu
sios. Ketvirta, mažų berniu
kų dialogas “Lietuvos preziden
tas ir kunigas”. Paskui mergai
tės pašoko rusų šokį. Buvo taip
gi solo daina ir deklamacijos. 
Dainavo ant pabaigos visas cho
ras. Mokina “žiburėlį” p-nai 
Koreckiai. Viskas buvo atlikta 
pagirtinai. Publikos abejuose 
vakaruose buvo daug ir užsilai
kė labai pavyzdingai, šokiams 
griežė Grušai. Jų muzika šokė
jams patiko “žiburėlio” draugi
jėlės vedėjai žada kviesti grei
toj ateityj Jaunuolių Orkestrą.

Sumanymas geras. Vyrai, ne-

dieną 
jubi-

Metinis susirinkimas (Tąsa ant 6-to pusi.)

Lietuvių Auditorium dalininkai 
išrinko board direktorius. — 
Viekšniečių puotą.

Pirmadienį, sausio 21 d., Mil
dos svet. įvyko Lietuvių Audito
rium bendrovės metinis dalinin
kų susirinkimas.
• Susirinkimą atidarė bendro
vės pirmininkas p. Zalatorius.

PETRAS BARASNEVIČIA
Mirė sausio 22, 1924, turėjo 35 me

tus amžiaus, paliko 5 metų dukterį 
Oną. Velionio moteris mirė 5 metai 
atgal. Velionis buvo palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis. Jis paėjo 
Panevėžio apskr. šalaikonių kaimo. 
Del platesnių žinių kreipkitės:

Justin Barasnevičia,
Box 41, Pursglove, W. Va.

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Po sunkios ligos plaučių uždegi
mu persiskyrė su šiuoni pasau- 
liuo Vasaiio 6 d., 4 valandą po 
pietų 1923 metuose, sulaukęs 35 
metų amžiaus. Amerikoje iš- _ 
gyveno 16 metų, paėjo iš Lietu- ~ 
vos Kauno rėdybos, Telšių ap
skričio, Rėtavo parapijos, Vatu- 
šių kaimo. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Joaną Letu- 
kienę ir tris dukreles: Joaną 11 
metų, Prancišką 9 metų, Stepa- 
niją 8 mėnesių ir seną motinė
lę ir seserį Barborą Noreikienę. 
vieną brolį Kazimierą L'etuką 
Amerikoje, tris brolius: Jo
ną, Praną, Petrą ir seserį Emi
liją ’Liubienę Lietuvoje. O, Die
ve kaip ta beširdis mirtis išplė
šė iš musų tarpo brangiausią 
globėją ir tėvelį, nėra mums ant 
svieto ramybės, nebeturime 
dragų nei prietelių, nors jau . 
metai laiko praslinko, bet mu
sų širdyse žaizdos nemaž neuž
geso. O, kaip man yra suųku 
be savo brangiausio prisiegos 
gyventi. Taipogi meldžiu at
minti musų liūdnas širdis. Meti
nes pamaldos atsibus seredoj 
Vasario G dieną, 8 valandą iš 
ryto 1924 metuose, šv. Kry
žiaus Bažnyčioj, 46th ir So. 
Wood gatvės. Dar kartą taria
me širdingai ačiū visiems gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems dalyvavusiems laidotu- 
vė, ačiū graboriui I. J. Zolpui 
už malonu patarnavimą ir Šir
dingai kviečiame gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti pa
maldose virš minėtoj dienoj ir 
valandoj. Meldžiame nuošir
džiai visus dalyvavusius pamal
dose po pamaldų atsilankyti į 
namus po numeriu 4523 South 
Wood St.

Pasiliekame nuliudusios: mo
teris Joaną Letukienė ir tris 
dukrelės, Joana, Pranciška, Ste- 
panija ir sena motinėlė.

Ilsėkis ramiai mielas mano 
prisiegelę ir tėvelį, šios šalies 
Šaltoj žemelėj. Lauk musų pas 
savęs.

Nuliudusi šeimyna: <
Moteris Joana Letukiene 
ir trys dukrelės.

. Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

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

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Uniyersal State Bank 

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

Phone Yards 4951

pama-

Lietuvių Rateliuose
So. Englewood

— žemaičio Sūnūs.

ristikų: 
svarbiau-

/w 
in 
rt> ’p^y i

Dviejų draugijėlių vakarai. — 
Ši kolonija pradeda pralenkti 
ir kitas skaitlingesnes Chica
gos kolonijas.

Bancevi- 
bus labai

yOLT/Ffc 
fį 'Buj*

Pilnas žmonių Dr. Ross* ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo li-

ybtl e>E^T 7HX)T 
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Garsinkitės Naujienose
----------- ............... ...... .

So. englewoodiečiai nepasiduo
da Chicagos didžiosioms lietuvių 
kolonijoms, o nekurias, pavyzd
žiui, Town of Lakiečius dar ir 
pralenkia. So. Englewoodo lietu
viai turi suorganizavę dvi vaikų 
draugijėles: “Ateities žiedo” ir 
“žiburėlio”. “Ateities žiedo” 
v. d. yra globojama LDLD. ir
moterų progresisčių (numerių snauskite, juo greičiau tuo ge- 
nepamenu). Mokytojum yra p. riau.

POVILAS A. MAŽEIKA

56 metų amžiaus 3 dienų vasario, 1:40 po pietą po sun
kios ligos persiskyrė su šiuo pasauliu. A. a. Povilas gerai 
žinomas chicagiečiams kaipo darbštus ir sąžiningas vei
kėjas. Savo laiku jis prigulėjo prie daugelio lietuviškų 
draugijų ir galima pasakyti, kad nebuvo svarbesnių lie
tuviškame gyvenime apsireiškimų, kuriose a. a. Mažeika 
nebūtų dalyvavęs ar net vadovavęs. Velionis paėjo iš Oba- 
linė's kaimo, Šilalės parapijos, Tauragės apskr. Laidotu
vės atsibus ketverge, 7 dienų vasario, 9 vai. iš ryto iš na
mų 3319 S. Aubum avė. į šv. Jurgio Bažnyčią, o iš ten j 
šv. Kazimiero kapines. Nubudę pasilieka vaikai Stanislo
vas ir Povilas, dukterys: Ona Grigaitienė, 11 metų am
žiaus Aldona Mažeikaitė ir visi draugai ir pažjstami. 
Meldžiame visus< pažjstamus ir gimines atiduoti paskuti
nį patarnavimą a. a. Povilui.

Kviečia VAIKAI

SQUIRE EDGEGATE-Never Judge a Wealth By His Boh Vista
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privatiškų gydymui kambariui
čia atėję gauna 

geriausi Ameriko
nišką i” rv~Lcpe- 
jišką K gydy
mo. Did.Hl ekai- 
čius 4cX~ 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikai} 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika* 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje. 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl motorą. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai ****- 
ną. Panedėlyj, seredrjt Ir 
subatoje nuo 10 vai. rytu 
iki 8 vai. vakare.



NAUJIENOS, Chicago, III.

Lietuvių Rateliuose
(Seka nuo 5-to pusi.)

Himną ir keletą puikių gabalė
lių. Nors yra jau vyrukų ir 
merginų, bet taipgi yra ir visai 
mažų mergaičių, kurios kai seni 
muzikantai energingai griežė 
ant smuikų. Publika plojo jau
nuoliams ir jų vadovui p . Gru- 
v • 
SU1.

Keturiomis rankomis skambi
no Aldona ir Augenija Grušiu- 
tės. Jos gana žavėjančios savo 
užduotį atliko.

Smuiku solo griežė 
Danta, akompanavo 
Grušiutė. Juozas 
griežė.
rita Moskoliunaitė, pianu paly
dėjo p-lė Helen Sadauskaitė.

Smuikų trijetą išpildė p-lės 
Aldona, Eug-jrcja Grušiutės ir 
jų muzikos mokytoja artistė 
p-lė Bjourkluud, pianu pritaiant 
p. Sadauskaitei Solo dainavo 
p-lė Aldona Grušiutė, akompo- 
nuojant jos sesutei Eugenijai, 
šis Aldonos b ;V' pirmas paro
dymas josios jp&žaus mezz> 
soprano balso: dainavo Šim
kaus “Oi kas?” Jau Aldona 
perviršijo visas savo drauges: 
skambina pianą, griežia smuką, 
groja kornetą ir gražiai dainuo
ja. Už vis gražiausias jos prieš 
publiką ramus ir pagirtinas už
silaikymas.

Smuikų kvartetą griežė p-lės 
Bjourklund, Aldona ir Eugenija 
Grušiutės ir Aldona Trainiutė, 
akoponuojant p. Sadauskaitei. 
Ši muzika užžavėjo publiką. P-lė 
Sadauskaitė parodė šiame kvar
tete, kad ji netik moka bet ir ga
li gerai skambinti pianu.

Ant pat galo buvo riebiausias 
numeris. Tai buvo Grušų šeimy
nos kvartetas. Eugenija prie 
piano, Edvardas su zvaneliais, 
tėvas Grušas su pirmąja korne
tą, o Aldona su antrąja kornetą. 
Tai buvo “lietuvaitė” panaši į 
polką. Jie buvo publikos pri
versti atkartoti, s P-as Grušas 
atsidavęs muzikai su kunu ., ir 
dūšia. Bepigu vaikam turėti to
kį tėvą, kuris teikia jiems augš-| 
čiausį muzikos mokslą. i

Šokiam grojo Grušo orkestras, 
žmonių buvo pilna svetainė.

—Bubnis.

Juozas 
Eugenija 

vyriškai su- 
Soio dainavo Marga-

Kam priklauso bažnyčios: 
vyskupui ar parapijonams?
Advokato atsakymas j Kataliko 

klausimus.

Antradienis, Vasaris 5,1924

NAMAI-2EME

m
63^Stmet

Tel. Prosnect 4345

PARDAVIMUI 4 kambarių 
namas su dviem lotais, arti ka
rų linijos; taipgi lotai. Atsi
šaukite tarpe 1—5 po pietų.

5124 Archer Avė.

real estate, '
2418 W.Marquette Itd.(arba 67 Blvd.) 

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

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

_____ būdavot!

FARMA išsimaino ant namo, lo
to, biznio ar ant ko kito, su gyvu
liais, mašinerijoms, budinkais ir 
kitais dalykais. Farma yra gera, 
netoli miesto ir netoli Chicagos, 
taip pat netoli gelžkelio.

L. Butkevvicz
2502 W. 69th St. Republic 5705

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas su groserne ir bučerne, Namas 
geras ir biznis išdirbtas. Garadžius 
dėl 4 karų. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės į
NAUJIENŲ SKYRIŲ, 
3210 So. Halsted St., 

No. 72

ly-'- v • •• i m

r S.MlCHf VICL A CO 1

Naujienų ofisas,

Box 434

MOKYKLOS

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI(5) Ar katalikų vyskupas 
! taip pat kontroliuoja ir kitų ka

talikiškų tautų bažnyčias kaip 
ir lietuvių ?

Gal Jums nebūtų labai sun- 
. ku duoti atsakymo per musų 

gerbiamą laikraštį Naujienas, 
už ką busiu Jums labai dėkin
gas. “Katalikas”.
Atsakymas.

Visa Romos-katalikų bažny
čios nejudinamoji nuosavybė 
Chicagoje, maldos namai ir mo
kyklos, teisėtai priklauso Chica
gos diocezijos arki-vyskupui; 
žinoma, ne kaipo privačiam as
meniui, bet kaipo nesibaigiamai 
korporacijai, susidedančiai iš 
vieno žmogaus, būtent, arki-vy- 
skupo (Corporation sole). Nie
kas kitas nėra tos korporacijos čienė, tai tas darbas randa nuo- 
šėrininku ar nariu ir arki-vysku- širdaus pritarimo. Mat, p. D. 
pas, kaipo vienutinis jos šeri- Šleževičienė yra visiems žino- 
ninkas, narys ir valdytojas, ne- ma moteris — kaipo viena iš tų 
gali turėti tame “biznyje” jo- prakilniausių ir pasišventusių 
kių partnerių. Beto jo korpora- moterų, kuri bešališkai 
cija yra religinė koijoracija, gy- našlaičius yra pasirengus 
vuojanti sulig teisi/ne pasipel- motinos širdžia globoti, 
nymui, bet mokinimui ir labda- beveik kiekvienoj lietuvių 
rybei, ir kaipo tokia gali nau- nijoje yra susitvėrę Liet, 

’doties visų religinių draugijų (Globos komitetai, 
privilegijomis.

Parapijonįs nėra ir sulig tei-1 plaukia, štai iš eilės vėlesnėse 
šių negali būti arki-vyskupo žiniose randama atsišaukimą 
partneriais bažnyčių nuosavy- p. M. Biržiškos ir kitų Vilniaus 
bes valdyme, nes ta nuosavybe našlaičiam šelpti. Galima išank- 
yra užrašyta ir teisėtai pri- sto permatyti, kad šis atsišauki- 
klauso tik arki-vyskupui, kaipo mas nepraeis tuščiai. Tik vėlyti- 
vieno žmogaus korporacijai. Pa- ha geresniam pasisekimui nevil- 
rapijonįs tik tada turėtų apri- kinant, tuojaus sutverti pasto- 
botą teisę prie bažnyčios nuo- vus komitetas Vilniaus našlai- 
savybės, kada j ie paskolintų čiams šelpti, kuris turėtų pasi- 
bažnyčiai pinigų ir gautų nuo tikėjimą žmonių. O amerikiečiai 
arki-vyskupo arba nuo jo tar-1širdingai parems, 
no kunigo kvitą liudijantį pa-

I skolą, arba dar geriau, jeigu už 
paskola gautų morgičių ant 
bažnyčią. Arki-vyskupas vie
nok ni 
tų ir nfekad neduoda parapijo
nams morgičio. Viskas, ką 
rapijonjai duoda bažnyčiai, jos 
pastatyįmui ar užlaikymui yrai 
užrašoma kaipo parapijonų au
kos. O už aukas niekas negali 
jokios pretenzijos turėti prie 
nejudinamosios nuosavybės. To
dėl ir išeina, kad arki-vyskupas 
gali gauti injunction’ą ir gali 
neprileisti parapijonų nei artyn 
prie bažnyčios.

Po šito apskrito paaiškinimo 
į tamstos numeruotus klausimus 
atsakymai bus sekami:

(1) Visų Chicagos katalikų 
lietuvių bažnyčios priklauso 
Chicagos arki-vyskupui, kaipo 
religinei korporacijai “sole”, ir 
tos “prapertės” yra ant jo var
do užrašytos.

(2) Arki-vyskupas su bažny
čiomis gali daryti ką tik nori, 
gali parduoti ar uždaryti, visai 
neatsiklausęs parapijonų. Bent 
niekas teisėtai jam to negali už
drausti.

(3 ir 4) Arki-vyskupas už 
bažnyčių .žemę ir turtą taksų 
nemoka, nes bažnyčios nuo tok- 
sų yra paliuosuotos Illinojaus 
konstitucija ir statutu. Jeigu 
kokias taksas reikėtų mokėti, 
tai jas žinoma moka ir mokėtų 
arki-vyskupas.

(5) Visos Romos-katalikų

i lietuviškus laikraščius, ir pada
rytų sutrauką nors viename kū
rybos darbe, tai rastų, kad jau 
žymiai laikraštininkystė pakilo 
ir nebe viename klausime pilnai 
sutinka, bet beveik išimtinai 
vienbalsiai remia, štai pora 
metų atgal susitvėrė Amerikoj 
Mokytojų Profes. Sąjungos At
stovybė— ir rado pritarimą. 
Atsišaukus Mariampolės Gim
nazijai dėl pinigiškos paramos, 
visi pažangieji laikraščiai atsi
dėjusiai parėmė ir pasekmė ap
čiuopiama: aukos plaukia it iš 
gausybės rago. Tas pats ir su 
Liet. Našlaičių šelpimu, kur 
daugiausiai Amerikietės lietu
vės tuo reikalu užsiima. O ka
dangi viršūnėje stovi Našlaičių 
šelpimo reikale p. D. Sleževi-

laisvas ir tinkamai sutvarkytas 
gyvenimas yra malonus.

Ir mes lietuviai nematomai, 
nejaučiamai pasieksime tos bro
lybės, kurios mus Kristus Naza
rietis mokino.

—Dr. A. L. Graičunas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
^rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

,d neišduoda tokių kvi-

pa-

Klausimas.
Kl. Jurgelionhii.
Gerbiamas Tamista:

Bukit toksai geras, ir malo
nėkit atsakyti į šį mano klausi
mą, už ką iškalno tariu Jums 
širdingai ačiū.

Man tenka su daugel žmonių 
susiginčyti kas dėl lietuviškų 
Rymo katalikiškų bažnyčių. Vie
ni sako, kad visos lietuviškos 
bažnyčios priklauso parapi jo
nam ir kad vyskupas nieko ne-1 bažnyčios, lietuvių ir nelietuvių, 
gali daryti su bažnyčia be para- lygiai priklauso arki-vyskupams 
pi jonų pas i tarimo. Kiti sako,. Į ar vyskupams visoj Amerikoj, 
kad vyskupas gali daryti ką tik 
jis nori, gali tų parapijonų ne
įleisti ne tik į bažnyčią, bet dar 
kaip kada išeina toks dalykas, 
kad vyskupas išperka “injunc- 
tion” ir tada tie parapijonai, ku
riems priklauso ta nuosavybė, 
negali prieiti artyn prie bažny
čios, net per kelius blokus. Tai 
čionai pasirodo labai keistai. 
Gal Jus busit toksai geras, gal
Jus teisingai duosit atsakymus | nėra tų namų dovanoję vyskii- 
per gerb. “Naujienas”.

(1) Kas yra savininkas visų 
lietuviškų bažnyčių ir ant kie
no vardo tos visos prapertės?

(2) Ar vyskupas gali daryti 
su tom bažnyčiom ką jisai no
ri, be parapijonų pasitarimo, 
kaip tai parduoti arba uždary
ti?

(3) Jeigu vyskupas už tas 
bažnyčias nemokėtų taksų, prie 
ko tada miesto valdžia kabintų- 
si ir iš ko j ieškotų mokesčio, iŠ 
vyskupo ar iš parapijonų?
j (4) Ant kieno vardo dabar 
miestas tom bažnyčiom prisiun
čia bilas mokėti už vandenį ir, 
taksas?

kaip ir Chicagoje. Esama vie
nok katalikiškų maldos vietų, 
kurios nėra vyskupų nuosavy
bėmis. Taip, bagočių privatinės 
koplyčios yra priva^nė tų bago- 
čių nuosavybė ir vyskupai ne
turi prie jų jokių pretenzijų, 
nežiūrint, kad vyskupų tarnai 
ar agentai ten mišias laiko. Kur 
privačiai asmenis yra pavedę 
namus katalikų pamaldoms, bet

pams, tie namai nėra patapę vy
skupų nuosavybe. Tokių namų 
ar bažnyčių vienok yra nedaug.

Advokatas KI. Jurgelionis.

Kas Chicagiečiy 
veikiama

Labdarybės reikalai. — Reikėtų 
sukurti Komitetą Vilniaus 
našlaičiams remti. — Mokslo 
Draugų ir kitų paskaitos ir 
jų Įvertinimas.

visus 
su 

Todėl 
kolo- 
Mot.

kurie renka 
ka aukas — ir aukos gausiai

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 j šias prakalbas, nes tema kal
bos labai svarbi. Apie Anglijos Dar
bininkų Valdžią turėtų kiekvienas dar
bininkas nuolat galvoti ir studijuoti. 
Ateikite! LSS. 137 Kuopa.

North Side. — Vaiki; draugijė
lės Bijūnėlio sekančios painokos 
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. 
lo pietų.

Kas sekmadienis bus dainų re
peticijos kai 10 vai. ryto

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

Pirmininkas.

IEŠKAU savo brolio Kazimiero 
Giedraičio, gim. Tarpiškių sodžiuj, 
Veiverių vai. Marijampolės apskr. 
Gyveha Amerikoj nuo 1905 metų; 
taipjau ieškau švogerio Juozo Gar- 
kaucko, gyvena Amerikoj nuo 1914 
m. Kas juos žinotų, busiu labai dė
kingas už suteikimų jų adresų. Mano 
adresas: Aleksandras Giedraitis, ui. 
Wielka no. 46 m. 1, Wilno.

REIKALINGAS geras 
veris prie troko duonai 
žiuoti. Turi būti patyręs 
bininkas.

Kreipkitės:
3357 Auburn Avė.

drai-
išva-
dar-

IŠRENDAVOJIMUI
RENDAI 5 ruimai, elektra, 

maudynės, šiltas vanduo, gera 
vieta dėl gyvenimo.

Kreipkitės:
2346 West 69 Str.

REIKIA pirmos kleŠOs virė
jo, kuris moka virti europinius 
valgius.

■Darbas dienomis.
1745 So. Halsted St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKALINGAS patyręs 
beris, kuris galėtų , atlikti 
1>Q-

Atsišaukit pas:
A. Silkaitis,

85 W. Main St., St. Charles, Iii.

bar- 
dar-

Parduodu, Mainau ir Perku
Namus, lotus, bučemes, grosemes, 

automobilius, farmas ir kitus biznius. 
Pirkėjams skolinu pinigus ant mor- 
gičių (Notary Public). Patarnauju 
ir užgarantuoju perkantiems namus, 
žemę, biznius. Egzaminuoju ap- 
straktus, visokios rųšies dokumentus. 
Pas mane teisingas, greitas ir priei
namas patarnavimas. Kreipkitės 
ypatiškai, laišku, arba telefonuokit

FIXTURES
Mes perdirbame visokius fixtures de) 
krautuvių ir restauranų, vartojame 
jūsų senus fixtures. Geri fixtures 
atneša daukiau biznio. Dykai sutei
kiami planai ir apskaitliavimas. Grei
ta padarome darbą. Wiese-Rahn 
Mfg. Co., 2409 N. Cravvford Avė. 
Phone Spaulding 5321, vakarais Juni- 
per 0920.

REIKALINGAS patyręs pir- 
marankis duonkepis, prie juo
dos duonos, darbas ant naktų. 
Meldžiu atsišaukti tuojaus pri
sirengęs dirbti.

1043 W. 13th St., Chicago

PARDAVIMU!
GEORGE GARPŠTAS, 2856 Eme

rald Avė., pardavė savo biznį tuo ad
resu žemiau pasirašiusiam. Visi kre
ditoriai yra užprašomi atnešti savo 
bilas į penkias dienas dėl apmokėji
mu.

ALEX ZEMAIČUNAS 
2856 Emerald Avenue'

loštai mes jau turime:
1) Mokytojų Profes. Sąjungą 

Amerikoj atstovybę.
2) Liet. Moterų Globos Komi

tetą; Dar tik reikia sutverti tre
čias komitetas Vilniaus Našlai
čiams šelpti. Patogiausiai pri
puola chicagiečiams, nes Chica
goje randasi ir inteligentijos ir 
galinga lietuviška presą. Todėl 
velytina, kad ilgai netrukdyda
mi laiko geros valics lietuviai 
ir lietuvės stvertųsi darbo.

Chicago yra natūralia, cent
ras, kur patogiausiai gali plėto
tis apšvieta, kultūra ir labdarys
tė. Ką Chicaga pradeda, ją pa
sega ir visos kitos kolonijos 
Amerikoj.

Nieks šiandie negal susilygin
ti kadir įkūnytomis Mokslo 
Draugų pamokomis. Tai yra pir
mas istoriškas atsitikimas, kur 
apšvieta ir kultūra yra plečia
ma liaudije su tokiu nuoseklu
mu, su tokiu pasišventimu ir su 
tokiais apčiuopiamais daviniais. 
Net msų dvasiškų a ir katalikiš
ka spauda didžiai susidomėjo. 
Ir gerb. kun. Bumšas deda visas 
pastangas, kad įkūnyti sistema- 
tines pamokas dešimtyje lietu
vių Chicagos parapijų. Jau mė
ginama buvo teikti pamokas ant 
syk penkiose vietose ir tai ne 
vieną sykį į savaitę, bet kas va
karas per visas septynias savai
tės dienas.

Ant kelių kun. Bumšo teikia
mų pamokų buvau ir aš atsilan
kęs. Bet tai toli gražu nepaly
ginsi su Mokslo Draugų teikia
momis pamokomis. Ir nenuosta
bu. Viena, jie neturi mokslo vy
rų; kita, jie dar nesupranta tik
slo; trečia, neturi sistemos ir tt. 
Svarbiausia-gi, kad į kun. Bum
šo teikiamas pamokas susiren
ka senutės močiutės. Na, Dieve 
mielas, kągi joms galima pasa
kyti? Ką-gi jas bepamokyti? 
Jos jau atgyveno ir Jaukia die
nos ir valandos kada Dievas jas 
pašauks pas save.

Gal butų teikiamos kun. Bum
šo pamokos kiek nuoseklesnės, 
jei jos butų pritaikytos nors vy
čiams ar abelnai jaunimui. Bei 
tas nėra daroma — nežinia del- 
ko. O pravartu butų — nes 
dvasios potencija jaunime yra 
didelė, tik reikia sumaniai sutei
kti tikras, teisingas žinias, ku
rias vėliaus gyvenime naudingai 
galėtų panaudoti. Tikro-tyno 
mokslo nereikia bijotis, nes mo
kslas dar nei vieno iš kelio neiš
vedė ir neišves.

Todėl geistina, kad kun. Bum
šas nepailstų ir stropiaus pasi
dainuotų švietime ir kultūrini
me jaunimo. Sakau, švietime,

Jei atsirastų kas nors, kuris ’o ne mulkinime. Tada bus mums 
paimtų visus musų Amerikoje visiems geriau gyventi. Visiems 

t

Lietuvos Neprigulmybės Puota.
Kaip kiekvienų metų taip ir šį me

lų Chicagos lietuviai apvaikščios šių 
nepaprastų lietuvių tautos šventę 
dorrison viešbuty j, nedėlioj Vasario 

'..7 dienų. ,
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 tų Lietuvos 
brangintinų šventę.

I)r. A. Zimontas,
A. L. T. S. apskričio prez.

Mūrininkų ir kontraktorių doinei.
Aš labai bučiau dėkingas, jeigu 

kas iš lietuvių kontraktorių suteik
tų man informacijas kur išmokti 
murininkystčs darbą, arba pats to 
amato pamokintų. Už tai atsilygin
tume ir labai bučiau dėkingas.
M. J. Naujienos, 1739 So. Halsted

PIANŲ SPECIALAI
Kimbal Upright, gerame sto

vyje, tiktai $95. Willard Up
right, mahogany, pilnos įpieros 
$110. Solo Concerta, grojiklis 
pianas, riešuto Inedžio užbaigi
mo, kaip naujas, tiktai ....$285

Pianai ant rendos — $3 į me
nesį.

JUSTIN BROS.
5249 W. 25 St., Cicero, 

Phone Cicero 260

$200 ĮMOKĖTI
Kitus po $10 į mene#} nu- 

pirksite puikų Riverside lo
tą, 50x100 pėdų. Yra gelž- 
kelis ir gatvekarių trans- 
portacija. Netoli nuo geros 
biznio sekcijos. Turi būti 
parduotas už didelį bargeną. 
Veikite greitai. Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Chica
go, III. Box No. 428
______________________________

III.

/2 LOTAI už pusę kainos, tiktai 
$!J50.00. Už tuos pinigus labai ma
žai kur galima nupirkti. Parduo
siu greitai.

2502 W. 69th St.
Tel. Republic 5705

GARANTUOTI plumbingo ir ap
šildymo įrengimai. Olselio kaina 
visiems. Reikalaukit kataliogo. B. 
Karol and Sons Co., 800-806 So.

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440

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

3720 VVallace $t.

BHKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

“Birutės” repeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

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

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

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

Pirmyn Mišrus Choras laiko dainų 
repeticijas kas antradienis-I4uosybės 
svetainėj, 1822 Wabansia Ave>, pra
džia 8 vai. vakare. Visi dainininkai 
bukite laiku ant pamokų, taippat ir 
nauji nariai norinti dainuoti esate 
kviečiami prie Choro prisidėti.

— Valdyba.

North Side. — Liet, kriaučių kliubo 
Sav. Paš. susirinkimas įvyks vasario 
6 d., Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė., 7:80 vakare.

Visi nariai ir norintieji įstoti į kliu- 
bą yra kviečiami ateiti.

— Valdyba.

North Side. — Liet. Rytinės žvaigž
dės Paš. kliubo susirinkimas jvyks 
ketvirtadienį, vasario 7 d., Liuosybės 
svet., 1822 Wabansia Avė., 7:30 vai. 
vakare.

Visi nariai ir norintieji įstoti į kliu- 
bą yra kviečiami ateiti.

, . — Valdyba.

Cicero. — Lietuvių Namų savinin
kų sąjungos mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, vasario 6 d., 7:30 
vai. vak., paprastoje vietoje p. Lukš
to svetainėje, 15 St. ir 49 Avė.

Namų savininkai dalyvaukite, nes 
komisijos išduos labai svarbius ra
portus. —Korespondentas K. D.

....... ... ■■■■■- 1

Jaunosios Birutės muznkos ii' dai
nų repeticijos įvyks seredoje, 6 dieną 
vasario, 7 vai. vakare, White square 
didžiojoje svetainėje. Visi nariai bu
kite laiku ir naujų narių atsiveskite.

Valdyba.

Lietuviška Teatrališka Dr-stė Rū
tos No. 1 susirinkimas įvyks 6 dieną 
vasario, 7:30 vai. vakare, G. černaus- 
kio svet., 1900 So. Union Avė. Malo
nėkit visi nariai atsilankyti į susirin
kimą. —Valdyba.

GERB. Naujienų skai
tytoje iv skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti) tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

V

ASMENį) JIEŠKOJIMAI
Aš Inpolitas $im«lionis pajieškau 

draugų ir pažįstamų Vilniaus gub., 
Medžingės valsč., Vartavalakio kai
mo.

Inpolitas šimelionis 
P. O. Box 251.

Osceola Mills, Pm

REIKIA džianitorių ant naktų, 
trumpos valandos, $75 į mėnesį.

Indų plovėjų naktimis ar dienomis, 
$17 iki $18 į savaite;

Tarnaičių į otelius, $50 j mėn. val
gis ir kambarys.

South Park Employment Bureau 
4191 So. Halsted St.

PARDAVIMUI garadžius didumo 
50 karų vietos. Senas ir pelningas 
biznis ir labai gera vieta lietuviui, 
nupirksit už prieinamą kainą. šau
kit subatomis, nedėliomis ir vaka
rais.

Tel. Wentworth 1305

REIKIA DARBININKU

EXTRA!
Pardavimui krautuvė labai geroj vie
toj, lietuvių kolionijoj. Parduosiu 
labai pigiai, nemokantį pamokinsiu, 
kas reikalinga prie to biznio, jai 1 us 
reikalas . Pardavimo priežastis labai 
svarbios. Kreipkitės

NAUJIENŲ SKYRIUS, 
3210 So. Halsted St.

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

PARDAVIMUI cigarų, kend- 
žių, Ice Cream ir visokių maž
možių štoras geroj vietoj. Kaina 
$700.00.

5535y2 Ashland Avė.

$300 ĮMOKĖTI, balansas 
$15.00 kas mėnuo. Galima 
nupirkti lotą 33x135 pėdų; 
arti Douglas Park elevato
rių, ant 22-ro Str. Viskas 
įtaisyta ir išmokėta. Veik 
urnai.

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

Stankūnas Photographer 
3315 S. Halsted St. Yards 1546

NETIKĖTAS BARGENAS. Parsi
duoda bučemė ir grosernė su visais 
įtaisymais, 5 kambariai pagyve.il 
mui. Renda pigi. Randasi Brighton 
Parke ant bizniavos gatvės. Parduo
siu pigiai arba priimsiu automobilių, 
arba lotą už pirmą įmokėjimą. Per
skaitę šitą apgarsinimą praneškit sa
vo draugams apie šitą pinigų daiy- 
mo biznį. Kreipkitės:

4314 Archer Avė.

MES TURIME farmas parda
vimui. Tąipgi namus Chicagos 
priemiesty už tikra bargeną. 
Pasimatykite su mumis.

Granger and Company, 
1510 W. Van Buren Ctr.

50 MERGINŲ silkinių shade 
dirbėjų, reikia, kad turėtų paty
rimą tame darbe. Gera alga, 
nuolat darbas. Atsišaukite pa
sirengusios darban.
INTERNATIONAL LAMP & 
FURNITURE CORPORATION

1900 So. 52 Avė., 
Cicero, III.

NEPAPRASTAS BARGENAS 
CHICAGOJ.

Parsiduoda drabužių ir avalų štoras, 
bus priimtas į mainus geras automo
bilius arba lotas. Turi būt parduotas 
į trumpą laiką. Kam rupi pinigų už
dirbti, tas turi tuojaus atsišaukti pas 
savininką, 3202 So. Halsted St., A. 
Radvilla.

PARDAVIMUI grosernė; la
bai geroje vietoje, netoli kam
po. Pardavimo priežastis liga. 
Pigi renda; veikite greitai.

Granger & Co.
1510 W. Van Buren St.

MOTERŲ
OPERATORKŲ

Darbas nuo štukų, reikia pa
tyrusių darbininkių prie spėka 
siuvamų mašinų. Pageidauja
ma merginų kurios siuvo prie 
gorsetų arba sanitary dalykus. 
Mokama didžiausi alga, nuolat 
darbas.

A. STEIN & COMPANY
1151 W. Congress St., 
Kampas Racine Avė.

PARSIDUODA pirmos kle
sos barberšape 2 kėdžių, nau
jas registeris, turi būt parduo
ta į trumpą laiką; listas ant 4 
metų ir 2 mėn. Pardavimo 
priežastis — 2 bizniai. 4438 S. 
Fairfield Avė. Tel. !Lafayette 
6907.

Išmokite dręssmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo 
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialės vakarines klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

COLLEGE, 
2407 W. Madison SU 

Phone Seeley 1643
Sara Patek, Principal

REIKIA 8 patyrusių moterų 
prie rinkimo skudurų. Gera 
alga; ateikit prisirengę dirbti.

Harry Dray 
1447 Blue Isiland Avė.

Pardavimui restauranas, ge
roj vietoj; maišytų tautų apgy
venta. Parduosiu pigiai dėl ne
sutikimo partnerių. Atsišauk it.

1739 South Halsted St. 
Box No. 433.

NAMAI-2EME

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla, \

6238 So. Halsted St;
Užpakaly malt and Hops Storo. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais

REIKALINGA )rnoteris arba 
mergina prie namų darbo. Ge
ra mokestis. Atsišaukite.

Jos Varnagis
4051 Archer Avė. 

Lafayette 3094

id House su 
■a geras, senas, 

Smulkesnes žinias gausi- 
Savininkas turi kilą 

Vieta randasi už Chicagcs 
Kas pirmesnis tas lai-

3247 —• lllth St.
Mount Greenwood, III

A'cltdi Mito sy liuziiKiieifc kapiniu i(i,\ }■

PARSIDUODA Roa, 
soft drinks. Biznis Irt 
išdirbtas, 
te ant vietos, 
biznį, 
rubežių. 
mes.

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,
I ; > I . | >. I « I. ; > I I < l.; i;; ,, |

TIH. molui; ( OI I.I.GI, 
SI, l ln< (

pagyve.il

