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Williamson pavie 
to angliakasiai 

streikuosPareikalavo Denby
rezignacijos

Milžiniškas graftas vete 
ranų biure

pareika- 
aliejaus 
jprivati-

Rusija ratifikavo Italijos sutartį
Williamsono angliakasiai 

rengiasi streikuoti
Nenori dirbti kartu su ku klux- 

ais. Chicagos milicija jau at
vyko. Young tebesiaučia; bu
vo suėmęs koronerio jury pir
mininką.

HERRIN, III., vasario 11. — 
Pirmoji dalis Chicagos milici
jos jau atvyko į čia, komanduo
jama gen. Foreman. Jis tuo- 
jaus pasitarė su gen. Black ir 
jau pirmiau atvykusios milici
jos komanduotoju pulk. Robert- 
son ir sakoma, kad jis taipjau 
pasitars su koroneriu McCowan, 
einančiu VVilliamson pavieto še
rifo pareigas.

Su tais kareiviais, kurie jau 
vyksta į VVilliamsono pavietą, 
viso čia bus 1,700 valstijos mili
cijos kareivių.

A. T. Pace, koronerio jury 
pirmininkas, tapo areštuotas 
įsakymu ku kluxų vadovo 
Young, kuris dabar taipjau eina 
pareigas Herrino policijos virši
ninko; bet vėliau tapo paliuosuo 
tas ir dabar koroneris McCovven 
tęsia tyrinėjimus apie užmuši
mą konstabelio Cagle, ku kluxų 
nario.

Jack Roe liudijo, kad Gagle 
užmušė Orą Thomas iš Shelton 
ir kitas nepažįstamas žmogus, 
bet niekas iš šerifo pagelbinin- 
kų toj užmušėjistėj nedalyvavo.

Nieko ypatingo neįvyko va
kar Williamsono paviete. Mili
cija pasistatė kulkasvaidžids 
visose strateginėse vietose tri
juose miesteliuose ir visas pa
vietas yra po milicijos kontrole.

K u kluxų samdinys Young 
pasiskyrė apie 300 pagelbinin- 
kų, kurie dabar ir patruliuoja 
Herrino gatves. Visi jie yra ku 
kluxai, jų tarpe daug agliaka- 
«ių. Kadangi neužteko regulia
cinių policijos žvaigždžių, tai 
jie vaigšto prisisegę paprastas 
į žvaigždę panašias blėkas.

Užmuštasis Herrino konstai< 
belis Cagle tapo išvežtas į Cart- 
erville, III. ir ten palaidotas 
Išlydėjo jį apie 5,000 žmonių su 
500 automobilių. Tai buvo dau
giausia ku kluxai.

4,000 angliakasių grūmoja pa
skelbti streiką 27 kasyklų, ka
dangi jie nenori dirbti greta ku 
kluxų. Be to ir pačių angliaka- Į 
šių unijos konstitucija draud
žia nariams priklausyti prie ku 
kluxų. Nežiūrint to betgi dau-1 
gelis angliakasių ku kluxams 
priklauso. Be to angliakasiai Į 
reikalauja paliuosuoti jų vadovą Į 
Willis, kuris tapo 
Young šaikos, dėl 
ku kluxams,

Herrino policijos
Ford, kuris pašovė šerifo pagel- 
bininką Layman ku kluxų už-

puolime ant ku kluxų priešinin
kų, ir buvo šerifo už tą areš
tuotas kartu su kitu policistu, 
kuris taipjau dalyvavo ku kluxų 
govėdoj, dabar tapo paliuosuo- 
tas ir atgabentas iš Belleville. 
Jį paliuosavo jo sėbras Young.

šerifas Galligan, Herrino ma- 
yoras Anderson ir desėtkai šeri
fo pagelbininkų ir šiaip žymes
nių ku kluxų priešininkų tebe
sėdi kalėjime.

šerifas išgabentas kįitan 
pavietam

URBANA, III., vasario 11.— 
VVilliamsono šerifas Galligan ir 
keturi jo pagelbininkai liko at
gabenti į Champaign pavieto 
kalėj imą.

Šio pavieto šerifas abejoja ari 
galima Galliganą laikyti kalėji
me. Tečiaus valstijos valdinio-Į 
kai įsakė jam laikyti Galliganą I 
kalėjime iki teismas jo nepa-| 
liuosuos. Veikiausia bus atsi-| 
kreipta į teismą, reikalaujant jį I 
paliuosuoti. ;

nes senatas gali tik patvirtinti 
sekretorių paskirimą ir paskui 
gali apkaltinti, jei jis netinka
mai eitų pareigas, bet šiaip pa
šalinti sekretorių iš jo vietos 
negali.

Senatorius Jonės bandė Den
by išgelbėti ir buvo įnešęs re- 
zcCiuciją lik išreiškiančią pa
reiškimą, kad Denby! rezigna
cija butų pageidautina. Bet jos 
nepriimta.

Kaltina ir prezidentą 
Coolidge.

šiandie senatorius LaFolle- 
tte pasakė savo pirmą prakal
bą senate šią žiemą. LaFolletteĮ 
yra pirmutinis, kuris 
lavo išrišti valdžios 
laiškų išnuomojimą 
nems kompanijoms.

Savo kalboj jis pareiškė, kad 
netik buvęs vidaus reikalų 
sekretorius FaJl, bet taipjau ir 
Denby turi atsakyti už tą lau
kų išnuomojimą, o kartu turi 
atsakyti ir prezidentas Coo
lidge ir taipjau generalinis pro
kuroras Daugherty. Denby ge
rai pažinojęs kuo yra Fal'l ir 
kad pastarajam visai nerūpėjo 
išlaikymas valstybės gamtinių 
turtų, o betgi tokiam žmogui 
pavedė aliejaus laukus, o taip
jau ir anglių laukus Alaskoje, 
kuriitos Fall irgi buvo pasiren
gęs atiduoti privatinėms kom
panijoms. Prezidentas Coolidge 
taipjau žinojo apie Denby ir 
Fall nusistatymą dar prieš pra
dėjimą tyrinėjimų. Coolidge, 

| tada buvęs vice prezidentu, pir- 
i mininkavo senate kada LaFo- 
I llctte įnešė reikalavimą tyri
nėjimų ir tada, kada tas reika
lavimas buvo svafstonuis. Ge
neralinis prokuroras Daugherty 
gi nieko nedaro, kad pagelbė-l 
jus tiems tyrinėjimams, nors 
jis turi buriu® šnipų, kurie ga
lėtų siiTinkiti reikalingas žinias.

Reikia taipjau, kad atsakytų 
ir partija, sake LaFollette, nes 
ji bando apginti ir išteisinti 
kaltininkus. I

Tyrinėjimai turį būti nuo
dugnus ir reikia daboti, kad

i-

Al

ABRAHAM LINCOLN , t
16-tas Jungt. Valstijų prezidentas, kurio gimtadienį šiandie 
švenčia visa Amerika, kaipo didžiausio savo prezidento, kuris 
išlaikė, kad ir pagelba ilgo civilinio karo, šalies vienybę ir pa
naikino visoje šalyje vergiją.

Rusija ratifikavo sutartį su 
Italija

su

ka- 
jie

areštuotas 
priešinimos

viršininkas

p . - "ii* I uuignųs ir rei-Kia aaoou, i<a<denaras pneme reikalavi"| nebūtų bereikalingų išteisini

mg pašalinti Denby
Denby paskelbė, kad jis vistiek 

nerezignuosiąs. Senatas nega
lįs jį pašalinti.

mų ir išbaltinimų.
Senatorius įRolbinson, auto

rius reikalaujančios Denby pa
šalinimo rezoliucijos, pareiškė, 
kad Denby yra didžiausias kal
tininkas aliejaus laukų išnuo
mojimo, o betgi jis nesigaili 
savo akto ir dar sako, kad jis 
tą patį vėl padarytų, nors se
natas pripažino, kad tas iš
nuomojimas buvo padarytas 

Reiškia, senatorius 
kad jis I Denby visai netinka eiti ir to-

WASHINGTON, vasario 11.
— Senatas šiandie po visos die
nos svarstymo 47 balsais prieš 
34 priėmė rezoliuciją, pasmer
kiančią laivyno sekretorių Den-1 neteisėtai, 
by ir reikalaujančią, I 
tuojaus rezignuotų iš kabineto. I bau 'sekretoriaus pareigas ir

Kada jau buvo matyt, kad kitokios išeities nėra, kaip rei- 
rezoliucija bus priimta, republi-[kalanti jo pašalinimo.
konų vadovai Lodge ir Curtis _____ ______
apsilankė pas prezidentą Coolid
ge ir ilgai su juo svarstė visai 14j|7jni6|fQC flfroftūO VOlfO-. 
padėtį. Vėliau artimas Denby HliltlIlIuRGu įjullflu lUlv 
draugas, karo sekretorius 191111 hilIIP
Weeks taipjau apsilankė pas Į WIUIt5

I prezidentą.
Baltasis namas tik tiek leido 

paskelbti, kad nieko nebus da
roma su Denby rezignacija, iki 
nebus priimta senate rezoliuci
ja. Ką tada bus daroma, bal
tojo namo valdininkai atsisakė 

'pasakyti. Ikišiol baltasis namas 
[laikėsi tos nuomonės, kad sena
tas negali pašalinti sekreto
riaus, bet jei jis nusikalto, gali 
jį apkaltinti.

Dar prieš priėmimą rezoliuci
jos, sekretorius Denby paskel
bė, kad jis atsisakys rezignuoti. 
Jis atsisakysiąs rezignuoti net 
ir tada, jei rezoliucija ir bus se
nato priimta, o baltasis namas 
dar neparodė, kad jis pageidau
tų Denby rezignacijos.

Karo sekretorius Weeks po 
pasitarimo su prezidentu taip
jau paskelbė, kad kabinete ne
bus permainų ir kad priėmimas 
rezoliucijos nepakeis padėties,

Daugiau kaip $225,000,000 
aikvota bereikalingai 
jis metus.

iš-
į dvie-

graftas 
a ik vo

ku ris

išlaidos 
$445,000,000. Tiesiogi- 

apie 25 
Bet dar di-

WASHINGTON, vas. 
I Išeina aikštėn didelis 
ir bereikalingas pinigų 
j imas veteranų biitfre,
turėjo rūpintis sužeistaisiais ir 
paliegusiais laike didžiojo ka
ro kareiviais. Graftas yra to- 
kis didelis, kad jis pralenkia ir 
aliejaus laukų išnuomojimą.

To biuro metinės 
siekia
niai graftui nueina 
n uos. tos su mos, 
desnė suma tenka bereikalin
gam aikvojimui, kutri® yra ne- 
išvengtinas, jei yra graftas. 
Apskaitoma, kad per dviejus 
metus graftas ir aikvojirnas 
si?ėdė daugiau kaip $255,000,- 
000.

Lietuviai privalėtų atsiliepti dėl 
ateivybės klausimo

Kitos tautos tarė savo žodį. Tik lietuviai tyli 
Projektas protesto rezoliucijos

Rašo adv. K], Jurgelionis.

.' Per pastaruosius dviejis me
lus biuro viršininku buvo pulk. 
Charles R. Forbes, prie kurio 
bi/vo tokia betvarkė, kad ir 
dabar nieko negalima susekti. 
Tie visi nuėjusieji graftui ir iš- 
aikvoti pinigai turėjo tekti 
žeistiesiems ir paliegusiems 
kareiviams, bet dėl grafto 
reiviai jų negavo ir '•lodei

Į ant tiek liko nuskriausti,
liko pabudavotos ir tos ligoni
nes kurias valdžia rengėsi pa- 
budavoti paliegusius kareivius 
gydyti, nes tie pinigai nuėjo 
graftui.

į Pulk. Forbes yra paprastas 
avantiūristas, nežinia kur gi
męs ateivis, veikiausia škotas. 
Dar vaikas pastojo į jūreivių 
korpusą, o suaugęs įstojo ar- 
mijon ir iš jos pabėgo, bot 
už 4 metų tapo sugautas ir 
vėliaus atitarnavo pilną laiką, 
šiaip jis daugiausia dirbo prie 
budavojimo ir buvo dasikasęs 
iki Honolulu viešų darbų ko- 
misionieriaus. čia jis susipaži
no ir susidraugavo si? tada bu
vusiu senatorių Hardingu, nes 
turėjo patraukiantį asmenin- 

!gumą. Kįlus karui jis vėl įstojo 
armijon ir tuojaus tapo pakel
tas į majorus, o paskui dasi- 
kasė į pulkininkus. Prieš dvie- 
jetą gi metų prezidentas Har
di n gas jį padarė veteranų biu
ro viršininku ir abelnai juo 
labai užsitikejo. '

Dabar gi susekus tą didelį 
graftą, jis tapo iš biuro paša
lintas, o tyrinėjimas grafto ta
po atiduotas federaliniam grand 

n įvo
rei-

RYMAS, vas. 11. — Rusi
jos valdžia pranešė Italijai, 
kad ji ididclčmis iškilmėmis 
ratifikavo nesenai .padarytą 
prekybos sutartį su Italija.

Ratifikavimas tapo 
ratuotas ir paveikslai 
domi visoje 'Rirtsijoje. 
todėl prašo prisiųsti 
pasi rašy m o paveikslu s.

nufotog- 
bus ro-

iRusija
sutarties

McAdoo reikalauja nubaust 
kaltininkus

Teisinasi, kad jis neprikišęs 
nagų prie išgavimo valdžios 
aliejaus laukų.

jury, su įsakymu viską 
dugniai ištirti ir išnešti 
kiamus apkaltinimus.

11 žmonių nusižudė 
Viennoj

- Aitfstri-VIENNA, vas. 10.
jos sostinė labai kenčia didė
jančios saužudysčių epidemi
jos. Manoma, kad ji paeina dė
lei didėjančios bedarbes. ,Vien 
pereitą ketvirtadienį nusižudė 
11 žmonių.

PINIGU KURSAS
Vakar, vasario 11 d., užsienio pini

gų ne mažiaus kaip už $25,009 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.33
Austrijos, 103,000 kronų .......  $1.45
Belgijos, 100 frankų ......  $4.02
Danijos, 100 markių ........... $16.16
Italijos, 100 lirų .... ............  $4.88
Francijos, 100 frankų ............ $4.55 
Lietuvos, 100 litų ............... $10.00
Norvegijos, 100 kronų .... . $13.42
Olandijos, 100 kronų ............ $37.42 
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronij ............... $26.20
Šveicarijos, lOG'frankų .....   $17.40

Whereas the said Johnson 
bill, 11. R. 101, if passed and 
ęnacted to become a law would 
be dfiscriminatory against the 
newer immigration i n general 
and against the Lithuanian im
migration in particular, would 
be unfair and opposed to the 
fundamentai ideals of Ameri
can deniocracy;

Be it therefore,
RESOLVED, that tbe Ame

rican citizens of Lithuania 
birtb or descent i n meeting 
assembled do hereby protest 
formally against tbe passage 
of the said bill and its discri- 
minatory provisions; and be it 
further

varzy 
negeri yra se

ateivių tėvų 
diskriminacija

j Pastebėtina, kad dabar jau 
lietuviai visai nei nėbemėgina 
kištis j Amerikos politikos rei
kalus. Tai jau nebe tas, kas 
būdavo pirma. Net tokiu gyvu 
klausimu kaip imigracijos su
varžymas su didele speciale ne
teisybe daroma lietuviams mu
sų visuomenėje, musų organi
zacijose ir laikraščiuose nebe- 
kįla beveik jokių kalbų ar pro
testų.

i Man teko girdėti keleto in
teligentų šitoks atsiliepimas j 
imigracijos naujus varžymus: 
sako: “Tai ir gerai, kad nebe- 
įleis daugiau grinorių.“

j Ar tai apskritai yra gerai, ar 
blogai — tą klausimą mes ga
lime negvildenti. Bet tiems, ku
rie nori atsikviesti savo gimi
nių iš Lietuvos Amerikon, atei- 
vybės, o ypač lietuvių ateivy
bės neteisingas suvaržymas tu
ri išrodyti negeru dalyku.

Ateivybės naujuose 
mitose ypatingai 
kam i dalykai:

Neįleidimas 
Amerikon;
prieš kaikurias tautas;

Stengimasis neįsileist ypa
čiai katalikišlių tautų, bū
tent: lietuvių, lenkų ir ita
lu:

Neteisingas lietuvių kvotos 
apskaitliavimas;

Ėmimas kvotų apskaitlia- 
vimui 1840 metų cenzo.
Iš atmetamųjų tautų, lenką 

ir italai šiek tiek stengėsi spaus
ti į kongreso komisiją, kada 
ten buvo apsvarstoma ateivy
bės varžymo įmonės. Taipjau

AVASHlNiGTON, vas. 11. —Ireagavo j kongresą žydai (šie 
Šiandie senato tyrinėjimo ko-1 gal labiausia), čechai ir kiti, 
mitetas tardė buvusį iždo sek-Į Lietuvių betgi nerandame nei 
retorių Wm. G. McAdoo dėl Į vieno balso kongreso rekor- 
jo advokatavimo aliejaus inte-lduose. Nors jų balsas tupėjo 
re-sams. Ibuiti ne mažiau girdimas.

Prieš pradėsiant tardymus Į Dabar jau Johnsono bilius 
jis perskaitė ilgą pareiškimą, IVra paduotas kongresui 8rei- 
kuriame sako, kad jis tik to-|tain apsvarstymui ir pričmi- 
del tapo įpintas į šį dalyką,!11111^ '^ur 8al Yra laiko. Bet
kad savo laiku buvo užėmęsĮtai yra jau paskutinis laikas, 
augštą valdišką vietą, nes šiaip I ^U1i lietuviai turėtų išnaudoti 
advokatų niekas netardąs ir Į bent savo kvotos pataisymui, 
nieko apie juos nekalbama. Į ’ 
Tai esąs nusikaltimas į 
nekaltus žmones. Į ios galėtų

Jis savo pareiškime betgi rei-|se priimti 
kalavo aštriai nubausti tikruo-Į manams ir 
sius kaltininkus, kas jie nebu-1 valstijų.

I Whereas 
Tardomas, jis prisipažino, |^110)Wn as 

<ad jis advokatavo Doheny J cent 
aliejaus interesams i 
jaudavo $50,000 į. metus.. Bet I House of Respresen-

tatives for enactment;
t Whereas 
to reduce 
“ąitota“ to 2 per cent 
number of foreign-born indivb 
duals of each nationality re- 
sident in the United States ao 
cording to the census of 1890;

Whereas the Eleventh census 
of 1890 did not make any dis- 
tinetion bet\veen Lithuanians 
and Russians and the entire 
Lithuanian foreign born popu- 
lation was classed in the said 
eensus as Russian or Polish;

Whereas even both the 13th 
and 14th census have erron- 
cously mixed Lithuanians with 
ILetts into one class, and the 
correct and fair computation 
of Lithuanian quota is render- 
ed thereby very difficnt;

Čia paduodu škicą rezoliu- 
į velti f ei j °s, kokią musų organizaci- 

savo susirinkimuo- 
ir pasiųsti kongres- 
senatoriams

a certain
the Johnson

savo

bill, 
2 per 

___ immigration quota bill, 
ir už tą H r has been introduced

is metė tą darbą kaip tik iš
ėjo aikštėn jo ryšiai su alie- 
aus interesais. Jo advokatyste 

betgi lietusi tik Doheny alie- 
aus interesas Meksikoje ir jis 

nieko bendra neturįs su išnuo
mojimu valdžios aliejaus lau- 
<ų. Jis advokato darbą gavo 
uoj kaip tik apleido iždo sek

retoriaus vietą. Bet jo advoka
tų firma ir pirmiau turėjo ry
šių su Doheny.

the said bill ainis 
the immigration 

of the

ŠIANDIE—giedra, maža 
maina temperatūroje.

Saulė teka 6:52 valandą, 
žiasi 5:18 valandą. Mėnuo 
žiasi 12:09 valandą nakty.

per-

leid- 
leid-

a s a basi® o f

RESOLVED, that the House 
Imimigration Gommittee, and 
the Congress of the United 
States be urged to modify the 
bill in so far as tbe censirts of 
1890 is used 
computation
ąuota, and to adopt provisions 
for correct ascertainment of 
tbe Lithuanian quota; and be 
it furthcr

RESOLVED, that a copy of 
theše tvsolutions to be sent to 
che House Immigration Com- 
mittee at Washington, D. C., 
and the Senators and Repre- 
sentatives of the State of 
Illinois.

Maksim Gorki apie Rusijos 
bolševikus

Bolševikai esą blogesni ir už to
torius. Pranašauja raudono
sios armijos sukilimą.

BERLINAS, vasario 11. — 
Garsus Rusijos rašytojas Mak
sim Gorki, kuris ilgą laiką dir
bo išvien su bolševikais, pasi
kalbėjime su savo draugu Pary
žiuje pareiškė, kad raudonoji 
armija tikrai artimoje ateityje 
nukils prieš bolševikų tyroniją.

“Nėra jokios abejonės, kad 
demokratinė valdžia užims Ru
sijoje vietą kruvinosios komuni
stų valdžios“, sakė M. Gorki. 
‘Į šešis metus bolševizmas pa
statė gyventojus į blogesnę pa
dėtį, negu kad buvo prie toto
rių vergijos. Gyventojai patapo 
oekulturinė masė, kuri nenori 
svarstyti politinių problemų ir 
dar mažiau paiso apie komunis- 
tines liejas ir kovas.

“Bolševikai prisipažįsta, kad 
teroras nepavyko.Ji e neturi au
toriteto mažuose miestuose. Net 
Ir raudonoji armija atsigrįžta 
prieš komunizmą ir siekiasi nu
versti visas uždėtas ant jos ko
munistines kvailybes. Jie (ko
munistai) neturi spėkų sustab
dyti demokratijos progresą“.

SIUSKIT PER
NUJIEN $
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonės’ir 
taip pataria Lietuvos bankai



Kas Dedas Lietuvoj
MM

Antradienis, Vaš. 12, 1924

I Iš Šiaulių Padangės
žiema įsigalėjo.

Lietuvos valstybės tar
nautojų etatai.

Pavardžių “Amerikoni- 
nimo” vaisiai.

Kaunas [IL. ž.].— Ministerių 
Kabinetas, reformuodamas val
stybinį aparatą, tu«o tarpu yra 
atlikęs vieną tosios reformos 
dalį, būtent, etatų, reviziją. Po 
to, kaip tenka patirti, seks biu
rų vidaus darbuotės pertvar
kymas ir administracijos re
konstrukcija.

1924 m. valstybės tarnauto
jų skaičius, palyginus su pirm 
tarnavusiais metais, sumažėjo 
viso 4772 tarnautojais.

Padidėjo Vid. Reik. M-jos 
tarnautojų skaičius net 1660 
xlel pervedimo tai Ministerijai 
pasienio ■ sargybos; padidėjo 
Švietimo ministerijos tarnaus 
tojai — mokytojų skaičius — 
605 ir Valstybės Kontrolės — 
15. Kiti padidėjimai nežymus.

Sumažėjo etatai daugiausia 
Susisiekimo M-joj — 1530, Ž. 
U. ir V. T. M-joj — 517, F. Pr. 
ir Pr. M-joj — 146, Užsienio R. 
M-joj — 75 ir Teisingumo — 
33. Kitur sumažėjimai nežy
mus.

Tuo budu, 1921 m. Lietuvos 
valstybės aparatas , pradeda 
veikimą su 17930 etatiniais val
dininkais ir 4712 laisvais sam
domaisiais. Viso gi — 22642.

visus šituos davinius neįei- 
musų kariuomenė ir Kraš- 
Apsaugos Ministerijos eta-

Kauno lietuvių laikraščiuose 
paskelbta šitokia žinutė:

“Užsienių Reikalų Ministeri
ja praneša, kad musų Atstovy
bės \ Amerikai suteiktomis ži
niomis, žuvo Amerikos kariuo
menėj Liūs Savage. Jis buvo 
apsidraudęs 10,(KM) dol. ir ši 
suma priklauso jo įpėdiniams. 
Kareivio tėvas Tomas Savage 
esąs miręs, o motina JMija 
Savagienė, broliai Bronius, Vla
das, Mykolas, Jonas ir sesuo 
Sofija gyvena Telšių apskrity, 
bet jie ten nesurasti.”

Kur gi surasi, kad tokia pa
varde žmonių Lietuvoj juk vi
sai nėra. “ILius [turbut Lewis 
ar Louis — Liudvikas] Sa
vage” — tai “suafaierikoninta” 
pavaldė. Lietuvių pavardėmis 
si? galūnėmis —sevičius, —še- 
vičius (pav. Bailsevičius, Mik- 
ševičius, Janusevičius) išvirtu
sių Savage’iais [“SevedžJ Ame
rikoj netrūksta. Kariuomenėj 
žuvusis “Liūs Savage” buvo 
tiek neišmintingas, kad ap- 
draudos popieriuose ir Lietu1- 
voj gyvenančių savo giminių 
pavardes saviškiai “suameriko 
niuo,” deltogi tų didelių pini
gų, 40 tūkstančių dolerių, jo 
giminės niekados negaus. į

“Šiaulių 'Naujienos” prane
ša, kad ir ten tikroji žiema įsi
galėjusi. Per visą savaitę ter
mometras rodęs 20 laipsnių 
[13 laipsnių F.] šalčio. Sniego 
taipjau, nemaža. Tik bloga, kad 
tas sniegas labai sausas ir vė
jo kaip smiltys visur nešioja
mas. Traukiniai per visą savai
tę vaikščioja labai pasivėluo
dami, nes kai tik spėja gelž- 
kelį nuvalyti, sniegas bema
tant vėl užpusto.

Spaustuvių darbininkų 
streikas.

Šiauliuose sustreikavo kone 
visi ;spa.ufstuvių -darbi įlinkai, 
reikalaudami 25 nuošimčius al
gos daugiau. Del streiko šven
čia visos penkios vietos spaus
tuvės.

Kam pati buvo neiš
tikima...

Gruodžiai, Šiaulių ap. — čia 
buvo toks atsitikimas: kurpius 
K—, atsikėlęs antrą valandą 
nakties meilingai pabučiavo sa
vo pačią, o paskui paėmęs pei
lį ėmė ją badyti. Gerokai su
badytai pačiai betgi pavyko

na
Prof. Voldemaras esąs 

paleistas.
Seniausias Lietuvoj 

žmogus mirė.
se-
Pi'n

“Trimito” paskelbtame 
iriausiųjų Lietuvoj gyvenančių 
žmonių sąraše (žr. “Naujienų” 
10 num.) patsai seniausias bu4-
vo A d o m a s Viršila, gy
venąs Batrakų kaime, Panevė
žio valsčiuje. Jis turėjo 145 
metus amžiaus. Lietuvos laik
raščiu pranešimu dabar tas se
nelis miręs. Gruodžio 19 va- 

o ant ry- 
jau 
tik 
pa-

kare jis nuėjęs į.
tojaus anksti rytą rado jį 
negyvą. Mirė nesirgęs, o 
dėl didelės senatvės širdis

K. Būgos “Lietuviu 
kalbos žodynas”.

šių melų sausio 18 dieną iš 
Lietuvos Valstybės Spaustu
vės, Kaune, išėjo prof. K. B u- 
g o s sudaryto ir švietimo Mi
nisterijos leidžiamo Lietuvių 
Kalbos žodyno pirmasis sąsiu
vinis, susidedąs iš 111 pusla
pių (LNIV-]-8()). Šin sąsiuvi
niu įeina: 1) Įvadas “kaip aš 
tapau žodyno rengėju”) 11I-VII; 
2) Visokeriopų sutrumpinimų

mokslas, 
vių 
mieji

Kirčio ir priegaidės
XIX - LII; 4) Liefu- 

taifta ir kalba bei jos arti- 
giminaičiai (Lietuviai, 

Latviai, Prusai), Lili—LXTV;
5) patsai žodynas pradedant 
raide A iki žodžio ančtraukas.

Įvade autorius sakosi (turįs 
žodynui medžiagos laiškeliais j 
apie 1 t—'17 pūdų (apie 275 ki
logramus). Iš puspenkto kilog
ramo laiškelių gauta 80 pusla
pių žodyno, taigi visas žody
nas, kai jis bus atspausdintas, 
turės turėt inaž-daug apie ke
turis tūkstančius puslapių! Tai 
kolosalis veikalas. Spausdina
ma jo betgi labai maža, viso 
tik 2000 egzempliorių.

Žodynas pradėta rinkti re
gis praeitų metų rugsėjo mė
nesį. Toliau gal rinkimas ir 
spausdinimas eis kiek greičiai/.

—Pr. Br. I

Dro J. šliupo sveikata.

D-ras Jonas Šliupas iškelia-

pusmetį negales laikyti paskai
tų vietos gimnazijoj. Paskuti
nėmis žiniomis jo sveikata ei-» 
panti žymiai geryn.

kad prof. A. 
buvo admi- 
išsiųstąs iš

Kaunas. — Iš užtikimų šalti
nių pranešama, 
Voldemaras, kurs 
nistratyviu budu
Kauno koncentracijos stovy k-
lon Varniuose, dabar jau esąs 
iš ten paleistas. Kaunan te- 
čiau jis negal grįžti tol, kol ne
bus panaikinta karo padėtis, 
šiuo tarpu Voldemaras gyve
nąs pas savo brolį Kibartuose.

Areštai vis nesiliauja

Kaunas [L. ž.]. — Buv. Že
mės ir Laisvės” surašė kandi
datų į 1 ir II Lietuvos Seimus 
suėmimai tęsiasi. Sąryšy su ta 
byla sausio mėn. 14 dieną areš
tuota darbuotojas, buvęs Rusi
jos IV Durnos atstovas, Myko-

Januškevičius ir patalpin- 
Kauno kalėjimai).

ias

Pasikėsinimas nukauti 
milicininkus.

ž.]. —Sau- 
vakaro Ven- 

milicinin- 
Rimui beva-

Vendžiogala [L. 
šio 1 d. 5 valanda 
džiogalos skyriaus 
kams Z u bričkų i ir
jiuojant, piktadarys Staugvilas 
Šovė į juos tris kartus bet ne
pataikė. Tie patys milicinin
kai piktadarį suėmė, nuginkla
vo ir pristatė nuovadon, iš kur 
jis nugabenta kVčjinan.

Kuris didžiausias 
šelmis?

Francuzų komunistų dienraš- 
Itis “Humanitė” yra paskelbęs 
[dideles pinigines dovanas, iki 
110,000 fr. tiems, kurie geriau
sia atsakys į šiuos paklausimus: 
1) koksai francuzų laikraštis 
yra gavęs iš Rusijos caro mini- 
sterių daugiau pinigų?, 2) kuris 
laikraštininkas daugiausia pini
gų iš ten pat yra gavęs?, 3) ku
ris parlamento arba senato at
stovas buvo brangiausiai ru
sams parsidavęs?

Mat, prieš karą Rusija dide
liais papirkimais buvo gavusi iš 
Franci jos daugelio miliardų 
frankų paskolą, kuri dabar bol- 

tševikams užviešpatavus yra žu
vusi. “L’Humanitė”, dabar spau- 
dina m|atomai iŠ Rusijos gaub
tų dokumentų, kur parodoma,] 
kaip buvo anais metais francu
zų laikraščiai paperkami, kad 
tik pagelbėtų Rusijai iš Franci- 
jos pinigų gauti. (“L. Ž.”)

ištrukti ir nubėgti pas gydyto
ją. Kurpius pasilikęs vienas 
įsjsmeigė sau peilį į kaklą, 
bet galutinai nepasipiovė. Atsi
skubinusi milicija rado jį besi
kankinantį. šalia jo buvo raš
telis: “Paplaunu savo pačią už 
tai, kam ji gyvena su mano dar
bininkais, sir pats pasipiaunu.”

(Lietuvių kalba kino teatruose.
Šiaulių miesto viršininkas 

įsakė, kad kino [krutamujų 
paveikslų] teatruose visuose 
rodomuose paveiksluose antra
šai butų pirma gryna lietuvių 
kalba padėti, ir tik po lietuviš
kų antrašų gali būt parašai ir 
kitomis kalbomis. Nepildantie- 
ji to patvarkymo *buąią aštriai 
baudžiami.

ministerija išdirbo tam tikrą 
mokyklų sutarties su kaimy
nėms valstybėms — Lietuvai ir 
Įgauni j a — projektą. Projekte 
numatyta leisti atidaryti tauti
nes mokyklas tų kaimynių val
stybių pasienio valščiuose bei 
apylinkėse, kur susirinktų iki 
20 latvių vaikų ir atvirkščiai: 
tose pat aplinkybėse ir sąlygo
se Latvijos teritorijoj įsteigti 
tautines lietuvių ir įgaunių mo-

kyklas. Be to numatyta regu
liuoti atatinkamos valstybės 
kalbos pamokų skaičių tose mo
kyklose ir tuo atveju, j ei* dėl ku
rių nors priežasčių neįstengtų 
panašių mokyklų įsteigti, leisti 
vaikams pereiti sieną ir moky
tis kaimynės valstybės tautinėj 
mokykloj.

Toks pasiulijimas Lietuvos 
vyriausybei jau įteiktas.

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

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

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS 60.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Mokyklų sutarties su 
su kaimynėmis vals

tybėmis projektas
Latvijos valstybei pravedus 

sienas tarp Lietuvos ir Įgauni- 
jos, tų valstybių teritorijos par 
sieny esąs palikęs nemažas skai
čius latvių šeimų su mokslo am
žiaus vaikais. Jų tautinis švie
timas esąs surištas su įvairio
mis sunkenybėmis. Kadangi to
kiose pat aplinkybėse esą įgaiu- 
nių ir lietuvių vaikai Latvijos 
pasienio pusėj, — Latvių užsie
nių reikalų drauge su švietimo

Kaip Daug

i

vir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tūkstančių kitų, ken
čiančių vartojo, ir vartoja.

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

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

Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SĄNARIUOSE

REUMATIŠKI Skaudėjimai
Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik 

nusipirksi buteliuką
MEŠKOS BALSAMO

(Bear Balsam)

Borden’s
“Selected

šiandien

mą.

Tai reiškia jums, jei jus ži
note, kaip yra prirengiamas

jums maistas?

Bordens “Selected piene
jus gaunate tą užganedini-

Užsisakykit
F-9

BORDEN.S
Pirm Products Co. oF Illinois 

Franklin 3110

šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo. * , 1

Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, I n c.

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

PASISKUBINKIT UŽSIRAŠYT “D IR V A” 
—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 IS LIETUVOS
TIK KĄ GAVOME NAUJAUSIŲ KNYGŲ Iš LIETUVOS:
1) KŪRYBOS KELIAIS, Iliustruota. Kaina $1.00
2) GAIRĖS, Dvimėnesis 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) KELIONĖ APLINK PASAULI I 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal
poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio šaržo Albumas. 33 spalvuoti 
paveikslai. . Piešė Adomas Varnas. Tekstą pąrašė 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 Cleveland, Ohio.
5=

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernaštis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Tel.; Boulevard 1810

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

Nedėhomia nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis iilygomis.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

Tai. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
< ' ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Waahington & Clark

Namų Tel.i Hyde Park 8396

JOHN I. BAGDZIUNAS 
, ADVOKATAS t 

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja AbjtrAktus, P/yliU’p pirkimo ir 
pardavimp , ?l|fcuihini4i9 ■ Ir įgaliojimus.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILD1NG 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

Tik Ką 
Atėjo
Didvyrių Paveikslai
A. Varno Piešti

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

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

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

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

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

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

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

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

Užsakymus siųskit adresu:

b. W. BANES, Advokatai
Vai.; 9 A. M. iki 6 P. M 

Room 909 Chicago Trust Building 
79 Wext Monroe Street, Chicago

Telephone Randolph 2900
Kez. 3203 So. Halsted 81.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6877.

V. W. RUTKAUSKAS* 
Advokatas

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

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisus •
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. VVashington St.
Tel. Central 6800

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

Bridgeport kitais vakarais
32'36 S. Halsted St. T.Boul. 6737 ■

B. W. ANDERSON 
Advokatas

30 metų patyrimo. Veda visas bilas. 
Patarimai visokiuose dalykuose. 
Padaroma legališki popierai. Egza
minuoju abstraktus. Patentai. Tra- 
demark. 189 N.Clark st. State 7729

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams viuudos 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St„ Ckicago, H.

Chicago, I1L
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St

Svarus dantys, tai 
geras dalykas — su 
dantų moščia kuri 
nesubraižo dantų. 
Plaukit savo dan
tis su

COLGATES
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KORESPONDENCIJOS
L. —■ ......... ;

Hari, Mich.

Okupuotos 
Lietuvos 
Vargai

Kam meluot, kam skaitytojus 
klaidinti?

Antradienio, vasario 5- d. 
“Naujienų” numery buvo įdė
ta korespondencija iš Pentwa- 
ter, Mieli., kur P. 1>. Atidrėkus 
rašo apie lietuvių ūkininkų ko
lonijos gyvenimą ir daugiau 
apie orą. Kati ūkininkai gyve
na gerai, tai liesa, bet ką jis 
pasakoja apie orą, kad žiema 
esanti labai 
melas, šioj 
lY.ntNvater, 
Walkerville,

Labai dažnai sutiksim žmo
nių, kuriems, jų žodžiais, nusi
bodo atsišaukimai ir prašinėji
mai aukų. Pažangiosios srovės 
paprastai skundžiasi, kad nors 
ir daug aukavo visokiems Lietu
vos reikalams, vienok kaip sė
dėjo, tenai taip ir sėdi krikščio- 
nys-demokratai. Dar prideda
ma, kad aukos suplaukia į rin
kėjų kišenes ir nepasiekia savo 
tikslo.

CIGARETAI

Tel. Blvd. 8188 
M. WoitkewicM 

BANIS 
AKUAERKA 

patyrimą, 
minga! pa* 

moto* 
rims prie gimdy
mo kiekvienam* 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiuri- 
jimą. Duodu 
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St,

pa-

Žinoma, tokie užmėtiniėji- 
mai nėra rimti. Aukas rinkom 
Lietuvai ir musų aukų pasekme 
yra ta, jog Lietuva šiandien 
nepriklausoma, turi savo ap
ginkluotą kariuomenę, mokyk- 
as, gelžkelius ir t.t. Juk tas vis- 
<as neiškrito iš dangaus, o rei
kėjo nupirkti, išleisti pinigų, 
žinoma, daugiausiai Amerikos 
letuvių. O jeigu musij valdžia 
yra tokia, o ne kitokia, tai tas 
su aukomis nedaug ką bendro 
turi, šelpimas našlaičių, vaikų 
ir mokyklų stovi nuošaliai nuo 
visų politinių klausimų ir ne
reikėtų viską maišyti i krūvą. 
Dar toliau nuo partinių reikalų 

su pašto vežėjas nevažiavo per-stovi Okupuotos Lietuvos liki- 
kelias dienas, nes keliai buvo Imas. Tur būt nėra nei vieno 

lietuvio kurs išsižadėtų Vilniaus 
ir kitų sričių arba nepasigailė
tų peresekiojamų musų brolių.

Nesenai p.p. M. Biržiška, L. 
žemaitis ir Kan. J. Tumas krei
pės į Amerikos lietuvius prašy
dami šiokios tokios paramos. 
Jie yra žymus veikėjai, visa sie- 

>s 
Kas gali mus ste

binti, tai tų veikėjų vienybė, 
agento toks , Priklausydami kiekvienas skir- 

(------- i srovėms ir partijoms
jie suranda platų bendradar- 

Liet. Kol. Ūkininkas, ūžavimo pamatą, nes turi gerą I 
širdį ir jausmus. Niekas nega
li įtarti, kad tie žmonės, kurie 
nemiegodami dirba krašto ge
rovei, kurie atsisako nuo algos 
ir visokių atlyginimų teisingai 
užpelnytų, imtų ir pasisavintų 
tuos pnigus, kuriuos mes siun
čiame 
krašto 
viams. 
galėtų 
kurio paties sąžinė nėra gryna. 
Todėl siųsdami aukas galime 

I būt tikri, jog jos nepražus, g 
pateks tenai, kur reikia.

Pasakoti išnaujo apie bėdas 
ir vargus okupuoto krašto lie
tuvių vargiai ar butų verta. 
Kiekveinas musų jau šiek tiek 
įsivaizdina kaip galima pragy
venti uždirbant tiktai 10 centų 
į dieną. Vilniuje didesnių algų 
lietuviams nemoka. Dabar, iš 
kur gi šeimynas ir tuos vaikus, 
kurie karo laiku subėgo iš vi
sur į Vilnių, 
griautus kanuolių? 
prie to dar lenkų 
mus, atiminėjimus i 
dų turto, ir mes 
veikslą, kaip tenai 1 
venama.

kaip 
Hari,

da',kW
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šilta, tai jau visai 
apielinkėj

ScottviUe, 
etc. visi sako, kad 

per penkeris metus dar nebu
vo tokios šaltos žiemos, kaip 
kad dabar. Tik pamislykit, kai 
pradėjo snigti nuo Kalėdų, tai 
mažne ir snigo iki šiol; tik 
tarpais buvo atšilę, bet ne taip, 
kaip p. Andrekus sako, kad bu
vę 75° F. šilumos. Daugių 
daugiausiai buvo 40° F., bet 

toli gražu* ne 75°. O kai dėl 
sniego tai jo taip “maža” bu
vo, kad traukiniai neparėjo 
keturias dienas, kol plūgais at
kasė sniegą nuo relių. Net mu-

“MANO DRAUGE, TAS
TEISYBĖ

— TAI GERIAUSIAS
jome nuo 10 iki 16 ir 18 laips
nių žemiau sero, gi šiandie, 
vasario 8 d. iš ryto turėjome 20 
laipsnių šalčio. Tai, vadinas, 
kibai šilta... Mes ir dabar tu
rim sniego mažiautsiai per 
dvi ir tris pėdas keliuose, o kai

CIGARETAS IŠ BILE
KADA PADARYTŲ!”

ij O&

kur pripustyta iki septynių p<’-ja atsidavę okupuotos Lietuve 
dų. Įdomiu, kam p. Andrekus, vadavimui, 

atbulai nupasakojo, 
kiekvieno 

kad negali apsieiti be , tinoms
nejau 
laidas, 
melo ? tlGGBTT & MYERS TOBACCO CO..,

“Eglė Žalčiy Karalienė” 
jau atspaudinta

“Gabijos” Fondas, komp. Mi
ko Petrausko operai “Eglė, žal
čių Karalienė” leisti, praneša, 
kad minėta opera jau išėjo iš 
spaudos.

“Gabijos” Fondas nuoširdžiai 
taria ačiū visiems aukotojams 
ir prenumeratoriams už prisidė
jimą išleisti minėtą kurinį.

Operos turinys yra pilnas ža
vingų liaudies meliodijų: knyga 
yra 9^x12 colių didumo, ir tu
ri 240 puslapių, šeši aktai, ir 
tik vien dainos ir muzika.

našlaičiams ir okupuoto 
vargstantiems lietu-

Tai nėra įmanoma. Taip 
manyti tiktai žmogus,

Pagelba Del Sergančių 
SYKAI KLINIKA

DAKTARUI NEREIKIA MOKĖTI
Sunkios neišgydomos ligos kurių kiti neišgydė. Atei

kite dykai patarimas ir egzaminavimas.
Blood Serum Laboratories

Room 1113, Capitol Bldg. (Pirmiau Masonic Tample) 
159 N. State St., kampas Randolph St., 

Valandos nuo 10 iki 7 v. v., nedėlioj nuo 10 iki 1 po p.

GYVENKITE ILGAI

Jausitčs 10 arba 80 metų jaunesniu. 
Nuo užkietėjimo, surūgusių vidurių, 
prasto skilvio ir sustiprinimo kraujo. 
Bulgariška Žiedų Arbata yra gera 
šeimynos gyduolė. Gerkite karštą 
einant gulti, kad prašalinus šaltį. 
Parduodama pas visus aptiekorius, 
arba apdraustu laišku, 1 didelis šei
mynos baksas $1.25, arba 3 baksai 
$3.15, arba 6 baksai $5.25. Adresas 
Marvell Products Company, 26, Mar- 
vel Builcling’, Pittsburgh, Pa.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Drauguos Nariai

Gerai lietuviams žinomas per 1S 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorijai 1026 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

1 Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
Telefonai j

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 Su. 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 riet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

“Eglė” 
jei kas ii-

Tai yra didžiausia lietuvių 
opera. • Džiaugsis juo aukotojai 
ir prenumeratoriai; gėrėsis ar
tistai ją lošdami; malonėsis ja 
visi kas tik matys ją statant;— 
ddižiuosius juo Lietuvių Tauta!

“Gabijos” Fondas, arba aiš
kiau sakant, Dramos ir Muzikos 
Draugija “Gabija”, laiko sau už 
garbę būti tarpininkystėj komp. 
Miko Petrausko ir Lietuvių 
Tautos “Eglės” išleidime.

Aukotojų vardai yra surašy
ta paskutiniuose operos lapuose. 
Garbė visiems pnsidėjusiems tą 
veikalą išleisti!

Prenumeratoriams 
jau siuntinėjama;
giaus negautų—lai rašo.

Penkdolerinė pranumerata, 
su išėjimu iš spaudas, pasibai
gė. Nuo šiol iki ateinančių Ve
lykų “Eglės” kaina bus dar tik 
$7.00; nuo Velykų pakils iki 
tikros kainos, būtent, $10.00. 
Kol kas dar nesuplaukė pakak
tinai. pinigų išleidimo lėšas ap
mokėti. Pasiskubinanti dabar 
pirkti “Eglę” sutaupys sau 
$2.00, ir pagelbės apmokėti 
spaudos lėšas. “Eglė” gauna
ma: Mikas Petrauskas, 769 
Broadway, South Boston, Mass.

Tas veikalas turėtų rastis 
kiekvienuose lietuvių namuose.

“Gabijos” Fondas taria ačiii 
“Naujienoms” ir visiems Įnik-

švenčionius, neiš- 
Pridėkim 

persekioj i- 
iš preiglau- 
gausim pa-

kad musų

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

Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5918

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedSlioj 10-12 dieną.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8860 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos) nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzle 7715

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.

Reikalingas visoms mote 
rims skaitančioms šį 

laikraštį.
Swamp Root puiki gyduole.

Tūkstančiai moterų turi inkstų i 
pūslės ligą ir visai to nežino.

Moterų negalės dažniausiai pasiro
do ne kas kitas kaip inkstų kliūtis, ar 
inkstų ar pūslės ligos sėkmė.

Jei inkstai nėra sveikam stovy, tai 
jie gali kitus organus apsarginti.

Skaudėjimas strėnos, palvos skau
dėjimas, ambicijos žudymas, nervuo- 
tumas, dažnai būva inkšti) ligos simp
tomais.

Pradėk gydytis be atidėliojimo. Dro 
Kilmero Swamp-Rootas, gydytojo re
ceptas, gaunamas kiekvienoj aptie- 
koj, gali būti kaip tik pats tas vais
tas tokioms sąlygoms prašalinti.

Gauk vidutinę, ar didelę bonką tuo- 
jaus iš aptickos.

Bet jei norėtum* pirma išmėginti 
šitą didjji preparata, tai pasiųsk de
šimts centų Drui Kilmer & Co., Bing- 
hamton, N. Y. pavyzdinei bonkelei. 
Rašydamas nepamiršk paminėti šito 
laikraščio.

Telephone Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

-...      i i .......... ..

ir

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel <2279

Telefoną* Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos) j
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakarą

4608 S. Ashland Aven 
netoli 46th St., Chicago, Pi. J

Jeigu nenorime, 
prieglaudos užsidąrytų ir vai
kus atiduotų lenkų globon, jei 
nenorime, kad musų mokyklos 
okupuotam krašte iširtų ir nu
stotų dirbę tą darbą, kurs vos 
tepradeda žydėti, susirupinkim 
ir pagalvokim ar nesurasim ko
kių nors būdų padėti.

Ne tiktai pinigų iš musų lau
kiama. Amerikos lietuvių ge
ras žodis ir simpatija yra ly
giai brangi mažiems musų bro
lių vaikams ir našlaičiams Vil
niuje. Ar mes jiems atsakyji 
sim tame? —M. V.

A. L DA VIOONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107
Valandos! nuo 9 Ud 11 vai. ryto; 

■uo 6:80 Iki 7189 vakaro.

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 Iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Ava.
Tel. Prospect 1980 

Valandos pagal sutarti

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L YIKKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietą 
Tel. Lafayette 0098

Mis. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 -----------------------------
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai 
nauja,
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 

rasite pagelbą

Valandos nuo 
ryto iki 1 po

pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
DOWIAT—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.

Saviškiams kailį išvanojo.

Vilnius. — Išėjo naujas savai
tinis lenkų laikraštis “Glos Wil- 
na”. Kol kas rimčiau už kitus 
liečia Lietuvių — Lenkų klau
simą. Gerokai suvanojo Vilniaus 
kuratorijai už lietuvių mokyklų 
pense kiojimą. Kuratorija ilgu 
raštu ptasiskubino neva pasitei- 

raščiams pagelbėjusiems “Eg-,sinti, bet paprasta obstininkų 
giesmele: be faktų juodinti.

(L-va)
lės” išleidime.

—Gabijos Fondas.

patar- 
visokio- 

prieš 
laike 
ir po

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

Optomatrtet
T«i. BonUvard 8487 
4<4W S. A.NanS 
KampM 47-tM <»L 

2-rot luboba 
——....... m ,

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvi* Gydytojas Ir Chirurgą* 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 Ud 8 i 
3259 So. Halsted St
HJ 1.1 . 'JI*' ■■ n ■ '■ I . ............................... ..

pietų, 7 Ud 8 v. 
i„ Chicago. III.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

DR. P. G. LUOMONS 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6—9 vak. Ned. pagal sutarti.

1 ■111 *
Telephona Yards 5032

DR. R. STUPNICKI
8107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždaryta*

Canal 0257
Naktini* Tol. Canal 2118

DR. P. Z. ZAIATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandų*: 11 iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare

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

Kampas 18 ir Halsted St.

o

8

Prancūziškas Daktaras

dr. v. a. Šimkus
Gydytoja*, CJdrvrgaa Ir Akileri*

8816 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tek Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfar M74.
CHICAGO, ILL.

Garsinkiiės Naujienose Garsinkiiės Naujienose

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 2:80 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedčlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas .Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

/■■■' ....................
DR. M. ŽILVITIS, 

DENTISTAS
4193 Archer Are.

9 iki 9 vak. kasdien 
nedalioj 9 Ud 12 

Telefonas Lafayettą 6061

Rezidencijos tel. Van Buten 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piąt. 
7—8 vak. Netoliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicagf

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafąvette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:89 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospert 0611

DR. B. F. GARNITZ. 
Gydytoja* ir Chirurgas 

Rezidencija 
8149 So. Morgan St., 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. r j 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 r 

Telefonas Yards 0867



" t yanjiiiiNŲs. cw, a Antradienis, Vas. 12, 1924
-----------------------------„ ,■■■ ■t—MMMMM—■———■——HCMMMmmMMMM———^.----------------------------------------------------------- -, „ ■-............................... .- - , ._

NAUJIENOS
The Lilhuanlan Daily Newv 

Publiahed Daily, axcept Sundayi hy 
The Lithuanian Newe Pub. (X, Ine.

Editor P. GrigaitU

Lietuvos nepriklau-
SOmi)bes minėjimas Pirmiausia, yra netiesa, kad

sai nėrą Sandariečių organas, 
ir kad jos visą praeitą laiką 
prieš Sandariečius eina.”
Kam “Vienybė” už nosies 

vadžioja publiką? Juk visi ge
rai žino, kad ištisa eilė valstie-

tą skaitlinę (316,000) į 70: tuo
met matysime, kiek bolševikų 
išpuola ant tokio skaičiaus žmo
nių, kaip yra Lietuvos gyven
tojų skaičius. Padalinę, gauna
me 4,510.

Taigi pasirodo, kad ant tokio 
gyventojų skaičiaus, kokį turi 
Lietuva, socialdemokratų par
tijoje yra 3,600 narių, o Rusi
jos komunistų partijoje 4,510. 
Skirtumas tiktai 900. Vadinasi, 
kuomet Lietuvos socialdemo
kratų partija gaus dar devynis 

- - roixvuo tai ji proporcio-
nai organizacinius partijos sky- naliai bus lyg.iai taip stipri 
rių mitingus ir konferencijas. nariais> kaip Rusijos komunis- 
Ji daro kliūčių, kur tik galėda- Ly partija.
ma, ir atskiriems socialdemo
kratų veikėjams arba papras- Tai ko čia tas komunistų 
tiems nariams — daro pas juos I šlamštelis šūkauja? Rusijos 
kratas, pašalina iš tarnybos bolševikų organizaciją jisai sta- 
ir to pavyzdžiu visam pasauliui, o

Tai yra fantazija, o ne fak
tai. Lietuvos Mokytojų 

Suvažiavimas.----------- krikščionių valdžia rodo kokią 
Nors “Naujienose” jau nors malonę socialdemokra- 

buvo rašyta apie Lietuvos Į tams. Ji aštriai varžo socialde- 

po cenzoriaus letena ir dažnai 
bausdama ją piniginėmis baus
mėmis. Ji varžo socialdemo
kratų organizacijas, ne tiktai 
reikalaudama, kad jos kietį > 
vienam savo viešam susirinki
mui gautų milicijos leidimą, 
bet kartais drausdama net gry-1 šimtus" narį

* • šventėjmokratų Spaudi*’ Jaikydapaa jų

bet kai kas iš skaitytojų dar 
vis klausia, kaip pažangioji 
Amerikos lietuvių visuome
nė turinti pažymėti besiar
tinančių vasario 16 dienų. 

Lietuvos Seimas nutarė, 
kad nepriklausomybės su- 

Enter®d I kaktuvės reikia švęsti ne va-
undM the' act of sario 16 dienų, bet gegužės 

15 dienų, kuomet visų Lietu- 
I vos žmonių išrinktas Stei
giamasis Seimas priėmė Lie
tuvos nepriklausomybės de
klaracijų. Vasario gi 16 
dienų nepriklausomybės pa
skelbimas buvo padarytas 
niekeno nerinktos Tarybos, 
kuri paskui tų paskelbimų 
pati paniekino, sutikdama 
atiduoti vyriausių valdžių 
Lietuvoje vokiškam kuni
gaikščiui Urachui.

Lietuvos liaudies šventė 
tuo budu yra gegužės mėne
syje. O vasario 16 diena 
gal pasiliks tiktai, kaipo biu
rokratų 
šventė.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8500

$8.00
$7.00
$8.00

3c

Subscription Ra tęs: 
per yoar in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago.

per copy.

March 17th, 1914, at the Port Office 
of Chicago, III., i 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St,, Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevalt 8500.

18<
75c

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paštu:

Metams.............*.----------------- $8.01
Pusei metų .... .......... .............- 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam.......... 1.50
Vienam mėnesiui ................  .75

Chicago j e per nešiotojus:
Viena kopija
Savaitei -----
Mėnesiui .......

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams..............-.............—— $7.00
Pusei metų ....... ...... —........ — 8.50
Trims mėnesiams ~....... 1-76
Dviem mėnesiam......................  1-25
Vienam mėnesiui -----  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ......     - $8.00
Pusei metų ...................   4.00
Trims mėnesiams ..:...........  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu. "
L_ .' ■ jj-tj ■■■'■■! ■.

Šiandie prasideda 
bandymas.

ir atžagareivių

Šiandie susirenka Angli
jos parlamentas. Darbinin
kų valdžia turės patiekti 
jam savo politikos progra
mų ir nuo to, kaip parlamen
tas jį priims, priklausys, ar 
valdžia galės pasilaikyti, ar 
ne.

Gaila, 
tapo pervėlai apie tų dalykų 
painformuoti, ir todėl kai 
kur įvairios organizacijos 
jau daro prisirengimus prie 
vasario 16 dienos apvaikš- 
čiojimo. Tų joms niekas ne
palaikys už blogų ir jų dar
bo trukdyti nereikia. Atei
nančiais metais tokių nesu
sipratimų jau gal neįvyks.

kad amerikiečiai

Apžvalga
.. —d

Kadangi (langiaus, kaip 
du trečdaliu parlamento na
rių atstovauja buržuazijai, 
tai parlamentas gali bile va
landų nuversti Darbo Parti
jos kabinetų. Bet reikia ti
kėtis, kad be svarbios prie
žasties jisai to nedarys. Tie 
atstovai, kurie tik dėl parti
nio keršto balsuotų prieš 
valdžių, sukeltų prieš save 
didelį pasipiktinimų žmo
nėse.

NEPATINKA EKONOMINĖS 
REFORMOS.

Susikirtimas tarp sociali
stinės valdžios ir buržuazi
nės parlamento daugumos 
įvyks veikiausia tiktai tuo
met, kai valdžia mėgins 
pravesti tokių reformų, ku
rios skaudžiai paliečia tur- 
tingyjU klasių kišenes. Bus 
įdomu pažiūrėti, kaip ta ko
va plėtosis Anglijoje. Iš jos 
pasimokins ir kitos šalys.

Tokia 
kokia gy- 

išrodo

vadas 
laikosi 
Nese-

“Draugas” kalba apie įvairių 
srovių laikraščių klaidas. Tarp 
kitko sako:

“Socialistiniai klysta siū
lydami ekonomines refor
mas.”
Vadinasi, siūlyt ekonomines 

reformas yra negerai, 
ekonominė tvarka,
vuoja šiandie, “Draugui” 
teisingiausia.

Bet garsus katalikų 
Amerikoje, kun. Ryan, 
visai kitokios nuomonės,
nai “Naujienose” buvo nurody
ta, kad jisai pripažįsta, jogei 
anglių kasimo pramonė negali 
būt kaip reikiant sutvarkyta, 
kol kasyklos nebus paimtos į 
valstybės nuosavybę. Reiškia, 
tas mokytas kunigas sutinka 
šitame klausime su socialistais.

“Draugas” tuo budu yra atsi
likęs net nuo pažangesniųjų ka
talikų.

“Kristaus meile” KOMUNISTŲ NESĄMONĖS 
APIE SOCIALDEMOKRATUS.

Chicagos kunigų laikraš
tis mokina, kad “kataliky
bė apima visus reikalus 
Kristaus meilėje; ji yra 
priešinga tik vienam daly
kui: neapykantai.” O kad 
visiems butų aišku, kų ta 
“Kristaus meilė” reiškia, tai 
laikraštis išpravardžiuoja 
visų eilę žmonių, nepriklau
sančių katalikų partijai, ir 
pareiškia, kad jie esu sau- 
myliai ir nedorėliai, norin
tys gyventi, “kaip gyvena 
gyvuliukai!” >

Ar tai “apimti visus rei-i 
kahis Kristaus meilėje” reiš
kia šitaip begėdiškai šmeiž
ti nepatinkamus sau žmo
nes? a ' į- i >

Kalbėdami apie savo politi
nius priešus, komunistai pripa
sakoja didžiausių nesąmonių, 
bet savo partijoje jie jokių ydų 
nemato.

“Laisvė” užsiimanė parodyt, 
kad Lietuvos socialdemokratai 

esą be galo silpni, kadangi jie 
turi tiktai 3,600 organizuotų 
narių. Sako:

“Nepaisant to, kad ačiū 
krikščionių valdžios malonei 
jie monopolizavo visas lega
lumo teises — jų organizaci
ja, spauda, susirinkimai ant 
šimto procentų legalus vi-

Į to pavyzdžiu visam pasauliui, o 
čia mes matoftie, kad ta organi- 

kad yra me- zacįja SUgefygj0 pritraukti tik- 
Laisvės I įaĮ trUpUų daugiau narių (atsi-

I cialdemokratai esą “ant šimto|nega Lietuvos socialdemokratų 
procentų legalus”. Tokia lega- |partija.
lumo laipsnio Lietuvoje neturi Įr bolševikai tai juk ištiesų 
ne tik socialdemokratai, bet net yra <‘sumobilizavę visas legalu- 
ir liaudininkai, kurie yra susi- mo teises”. Jokia kita partija 
dėję į koaliciją su krikščioni- Rusijoje negali gyvuoti, kaip 
mis. Pilnu legalumu Lietuvo-bolševikų. Jokių kitų laik- 
je naudojasi faktinai tiktai L — 
krikščionys demokratai, nes juk klip^ikuf bolševikiškas“ 

Į ir pusiau-klerikaliniai pažangie
čiai dažnai turi didelių “trobe
lių” iš valdžios pusės.

I Jau visai tečiaus kvailas me
las yra tas “Laisvės” pasaky
mas, kad socialdemokratai Lie
tuvoje net — “monopolizavo 
visas legalumo teises”. Ar tas 
Brooklyno šlamštelis supranta, 
ką jis šneka?

! Monopolis reiškia išimtiną 
teisę — tokią, kurios niekas ki
tas neturi. Kuomet caro val
džia kitąsyk buvo monopolizak 
vusi degtinės gaminimo ir par
davinėjimo monopolį, tai reiškė, 
kad to “štofo” gaminimas ir 
pai-davinėjimas buvo uždrauty- 
tag visiems, išskiriant valdžią. 
Jeigu kalbama apie kokias nors 
industrijos sumonopolizavimą, 
tai reiškia, kad tam tikri as
mens arba kompanijos yra visą 
tos industrijos gamybą paėmė į 
savo rankas, taip kad niekas 
kitas negali į ją įeiti.

Panaši padėtis, kaip su deg
tinės bizniu Rusijoje arba kaip 
su gamyba kai kuriose Ameri
kos industrijose, susidariusiu 
pasak “Laisvės”, ir Lietuvoje 
sulig legalumo teisių: jos esan
čios “monopolizuotos”. Ir jas 

Į sumonopolizavę, girdi, socialde- 
I mokratai!

Išeina taip, kad 
tik socialdemokratai 
les teises, ir niekas 
Jeigu tas butų tiesa, 
tų, kad Lietuvoje neturi lega
lių teisių nei krikščionių demo
kratų partija, nei klerikalini) 
Ūkininkų Sąjunga, nei juoda
šimtiškoji Darbo Federacija, — 
kaip jų neturi ir komunistų par
tija. Visi kenčia, visi yra pri
spausti — tik vieni socialdemo
kratai naudojasi pilna laisve!

Tai ve iki kokio idiotizmo da- 
sipldįjėjo tas komunistų orga
nas. Norėdamas kiek galint 
diskredituot socialdemokratus, 
jisai apvertė augštyn kojom'’) 
visą faktiną padėtį Lietuvoje, 
ir padarė socialdemokratus kuo
ne vieninteliais Lietuvos despo
tais.

Klerikalai gali už tai labai že
mai padėkavoti “Laisvei”. Jie 
mėgsta mulkinti žmones pasa
komis apie tai, kad “socialistai 
ir bedieviai persekioja katali
kus Lietuvoje”. Dabar jie ga
lės pasiremti ir komunistų laik
raščio “liudymu”, kuris aiškiai 
sako, kad visas legales teises 
Lietuvoje yra pasigrobę sočia- 
lis tai.

Atmetę tečiaus nesąmonišką( 
“Laisvės” pasaką apie socialde
mokratų “privilegijas”’ Lietuvo
je, pažvelgsime, ar ištiesų taip 
mažai reiškia 3,600 narių, ku-j 
riuos turi ta partija.

Imsime palyginimą. Lietuvo
je yra apie 2 milionu gyvento
jų, o bolševikiškoje Rusijoje — 
apie 140 milionų. Kiek gi na
rių turi bolševikų partija? Pa
čių bolševikų oficialiniais davi-!

Iš to yra aišku, 
lagingas ir antras 
tvirtinimas, tas, būtent, kad so-1 žvelgiant į gyventojų skaičių)

Iraščių negalima leisti Rusijoje,
• Nie

kas kitas negali laikyt susirin
kimus ir sakyt prakalbas Rusi
joje, kaip tik bolševikai.

Kadangi bolševikai turi savo 
[rankose visų valstybės gailų, ku- 
[rių jie panaudoja savo partijos 
[labui be jokios atodairos, tai nė
ra jokios abejonės, kad prie jų 
yra prisiplakę šimtai tūkstan
čių žmonių, kurie dedasi prie 
jų tiktai dėl savo asmeninių iš- 
rokavimų. Atimkite nuo bol
ševikų skačiaus šituos elemen
tus, ir kiek tuomet narių pa
liks jų partijoje? Veikiausia 
nepaliks nė pusės.

Taigi, jeigu skaityt tiktai 
tuos narius, kurie yra įstoję į 
partijų dėl idėjos, tai Lietuvos 
socialdemokratų partija jau 
šiandie sudaro didesnį gyven
tojų nuošimtį, negu komunistų 
partija Rusijoje.

Ir prie to Lietuvos socialde
mokratų partija nuolatos auga, 
o Rusijos komunistų partija 
nuolatos smunka. Per ketvertų 
paskutinių metų Rusijos) bolše
vikai neteko daugiaus kaip pu
sės narių. Jeigu bolševikams 
išsprūstų iš naų*ų diktatūra, tai 
jų partija sušprogtų, kaip 
lo burbulas.

mui-

Lietuvoje 
turi lega- 
daugiaus. 
tai reikš-

“VIENYBĖ” MĖGINA 
GAUT SAVO SKAITYTOJUS.

AP-

paminėtoji
skirta ne

‘ Jęigu,- girdi,1 kopiamai turė
tų bent pUsę tiek legalumo 
teisių Lietuvoje, kaip spcialde-1 nįais, ji turi 316,600.. Kadangi 
mokratai, tai iš pastarųjų “nie- Rusija y fa 70 kartų ddiesnė, 
ko neliktų”. : • negu Lietuva, tai padalinsime!

Šioje vietoje jau buvo minė
ta, kad “Vienybė” paslėpė nuo 
savo skaitytojų kablegramą, 
kurią atsiuntė Sandarai ir ke
letui Amerikos laikraščių Lie
tuvos liaudininkų vadai.

Galima suprast, kad jai yra 
nemalonu pasirodyt prieš pub
liką taip neišmanančia, kad net 
jos “vienminčiai” Kaune turėjo 
viešai atmesti jos nusistatymą 
tūlos atžagareiviškos studentų 
kuopos rėmimo klausime.

Bet butų dar pusė bėdos, jei
gu “Vienybė”, bijodama nupul- 
dyti savo “autoritetą”, tiktai 
stengtųsi paslėpti Lietuvos vei
kėjų pranešimą. Ji elgiasi ar- 
šiaus. Ji mėgina apgauti savo 
skaitytojus.

18-ame savo numeryje ji ra
šo, kad augščiaus 
kablegrama buvusi
visuomenei, o tiktai kai kuriems 
žmonėms dėl jų privačios in
formacijos: “Tas buvo teikta”, 
sako Brooklyno laikraštis, “tik
tai Sandaros informacijai.”

Tai yra netiesa. Jeigu kab
legrama butų buvusi skirta tik
tai Sandarai, tai jos tekste ne
būtų buvę nurodymo, kad ji tu
ri būt pertelegrafuota “Tėvy
nei”, kuri nėra Sandaros orga
nas, ir tuo labiaus “Naujie
noms”, kurios su Sandaros par
tija neturi nieko bendra.

Prasimanydama, kad kaunie
čių pranešimas buvęs skirtąjį 
tiktai privačiai sandariečių in
formacijai, “Vienybė” sugalvo
ja da ir kitą nesąmonę. Sako:

“Žinoma, čia yra kaltė ir 
valstiečių liaudininkų, kad jie 

negu Lietuva, tai padalinsime) nežino, jogei ‘Naujienos’ vi-

čių liaudininkų veikėjų lankėsi 
Amerikoje ir turėjo kuogeriau- 
sios progos patirti apie “Nau
jienų” santykius su Sandara. 
Be to gi, ir “Naujienų” redak
torius lankėsi Lietuvoje ir te
nai matėsi beveik su visais 
stambesniais liaudininkų parti
jos1 vadais, ir nė pas vieną jų 
negalėjo palikti mažiausios abe
jonės apie skirtumą tarpe 
“Naujienų” pozicijos ir Sanda
ros.

Lietuvės liaudininkai žino 
kuopuikiausia, kad “Naujienos” 
nėra sandariečių organas; bet 
jie dėlto ir telegrafavo ne vien 
sandariečių laikraščiams, o ir 
“Naujienoms, kad jie norėjo 
painformuoti plačiąją visuome
nę-

šitaip, o ne kitaip, suprato 
tą jų pranešimą ir pats Sanda
ros sekretorius, K. J. Paulaus
kas, kuris jį persiuntė “Nau
jienoms”. Savo pastaboje prie 
kablegramos teksto jisai nė 
vienu žodžiu neužsimena apie 
tai, kad ji turi būt laikoma 
paslaptyje; priešingai, jisai aiš
kiai nurodo, kad kablegramą 
reikia įdėti į laikraštį, šis nuro- 
rymas išeina iš to, kad p. Pau
lausko pastaboje yra išreikšta 
abejonė apie tai, ar skelbti var
dus žmonių, pasirašiusių po ka- 
blegarma. Na, ar galima butų 
kalbėti apie tokias abejones, 
jeigu nebūtų minties, kad turi 
būt paskelbta pati kablegrama?

Dar daugiaus. Sandaros sek
retorius, išreiškęs savo abejo
nę apie tai, ar skelbti kablegra
mos autorių vardu, ar ne, paga
lios sakė: taip, skelbti, — nes 
jeigu tas nebūtų patogu pasira
šiusiems po kabelgrama žmo
nėms, “tai jie butų pastebėję.”

Taigi “Naujienos” gavo tos 
kablegramos tekstą su aiškiu 
patarimu paskelbti ne tik kab
legramą, bet ir vardus žmonių 
pasirašiusiu po ja, o “Vienybė”, 
drįsta rašyt, kad mes sulaužė
me sekretą ir nusidėjome “laik
rašti jos etikai”!

Pati meluodama per akis ir 
apgaudinėdama savo skaityto
jus, ji dar apie “etiką” šneka.

Nėra ko čionai išsisukinėti. 
Faktas palieka faktu, kad “Vie
nybė” dengiasi Lietuvos liaudi
ninkų autoritetu tiktai dėl sa
vo išrokavimo, o ne dėlto, kad 
ji pritartų jų pozicijai. Jos šir
džiai yra daug artimesni Lietu
vos atžagareiviai. Liaudininkų 
kablegrama aiškiai tą parodė.

Baisus plėšikų 
užpuolimas.

Varšavos laikijašč'ių žiniomis 
gruodžio mėn. 29 į 30 d., 1 vai. 
naktį, 40 ginkluotų plėšikų už
puolė miestelį Horodoką (Vil
niaus aps.). Plėšikai įsibrovė į 
miestelį iš visų pusių ir apšau
dydami jį išvaikė milicijos sar
gybinius. Po to ėmėsi darbuo
tis. /

Paėmę iš gyventojų dvyliką 
geriausių arklių su vežimais, 
pradėjo plėšti prekybos įstaigas 
ir dėjo viską į vežimus. Kai ku
rie prekybos įstaigų savininkai 
pasipriešino, bet plėšikai vienus 
smarkiai šautuvais sumušė, ki
tus sunkiai sužeidė.

Viena moteriškė bėgo į mili
ciją nežinodamas, kad jos nė
ra; tuojau ji buvo nukauta.

Sužeistų pasirodė apie 20 as
menų tik žydų. Išplėšyta įvairių 
daiktų ant 700 milijardų mar
kių. Plėšikai dingo. Milicija pra
dėjo vėliau juos sekti, bet nie
ko nesugavo.

Studentas lietuvis išra
dęs būdą džiovai gydyti.

Muencheno (Vokiečiuose)
Universiteto med. studentas 
Užupis, 'lietuvis, išradęs 
naują būdą džiovai gydyti. Po 
Universiteto profesorių priežiū
ra jis darė bandymus ir išgydė 
kelis džiova sergančius'žmones, 
kurie buvo laikomi nebepagydo- 
yii.

M. ■ ■ ■ —■

(Tęsinys)

4) reikalinga visom išgalėm 
stiprinti skyrių darbuotę, nes 
be skyrių centras nesugebės 
ką naudingesnio nuveikti, reii 
kalinga visokeriopa parama. 
Šiam reikalui ir nemaža domės 
Centro Valdyba kreips. Tai 
keletas svarbiausių dalykų, ku
riuos Centro Valdyba užsibrė
žusi, bet tai tik dalelė viso to 
darbo, kurį teks Centro Valdy
bai nuveikti. Dirbs kas tik 
mokyklą ir mokytoją tiesiogi
niai, ar netiesioginiai liečia ir 
žinoma, taip reikalą pastačius 
nepraeis pro akis nė vienas 
dalykėlis Valdybos nepastebė
tas. žygeliui pabaigus Centro 
Valdybos darbuotės pranešimą 
kilo dėl jo gyvų ginčų, kuriuo
se iškelta daug smulkmenų iš 
Sąjungos darbuotės, bet apskri
tai visi kalbėtojai pritarė Val
dybos darbui ir suvažiavimas 
priėmė šią pereinamąją formu
lę—išklausęs Centro Valdybos 
pranešimo, suvažiavimas eina 
svarstyti kitų dienotvarkės 
punktų.

Dar šiame posėdyje sveikinta 
doc. K. Šleževičiaus Vinco Ku
dirkos švietimo draugijos var
du, kuris apibudinęs draugijos 
tikslą ir artimiausią darbą, pa
žymėjo, kad šįmet sueina 25 
met. nuo Vinco Kudirkos mir
ties, ragino tas sukaktuves pa
minėti steigiant Vinco Kudir
kos draugijos skyrius.

-Nuo Lietuvos Soc. Mokslei
vijos Aušrininkų konferencijos 
sveikino suvažiavimą ir linkėjo 
sėkmingai tęsti užsibrėžtąjį 
darbą.

Po sveikinimų išrinkta Komi
sija areštuoto Pranaičio padė
čiai ištirti, šiuom trečiasai po
sėdis užbaigiamas.

IV-sis pasėdis, sausio 4 d.
Suvažiavimą sveikina p. Jag- 

monas Lietuvos Valdininkų 
Prof. Sąjungos vardu. Mus są
junga nors ir turi 2000 narių, 
bet veiklumo tiek kiek mokyto
jai neparodo. Dauguma narių 
Sąjunga nesirūpina. Mokytojai 
kas kita. Jie nors sunkiai, bet 
savo daro. Linki dar energin
giau dirbti kultūros darbą, ne
žiūrint didžiulių kliūčių, kurias 
tenka nugalėti.

Dienotvarkėje naujos Centro 
Valdybos rinkimas. Slaptu bal
savimu išrinkta Žygelis, Ruz
gas, Kvieska, Gūžys, ir Augųs- 
tinavičius, kandidatais Statke- 
vičius ir Busilas.

Toliau svarstoma sąmatą 
1924 metams. Buvusi Centro 
Valdybos patiektą projektą ap
svarsčius priimama šį sąmatą:

Pajamos:
litų

1. Nario mokesnis už
1923 m. 9860

2. Komisionieriai už 1923 984
2. Nario mokesnis už

1924 m. 14,200
4. Atskiri pajininkai 1200
5. Amerik. nuok rėmėjai 2500
6. “Spaudos Fondas” 2000
7. Aukos, paskaitos, vaka

rėliai 1200

Viso 31,944

Išlaidos:
litų

1. Tarnautojai 2400
2. Rūtos 1800
S. Pašto išlaidos 360
4. Kelionės išlaid. 600
5. Inventorius 600
6. Įvair. išlaidos 500
7. “Mok. ir gyv.” 18,350
8. Ekskursijos 250
9. Mok. seminar. 708

Viso 31,944
Kaip matome nemaža pinigų 

Centro Valdyba turės per savo
rankas perleisti, kad išpildžius 
butiniausius reikalus.

Toliau seka mokyklų ir mo
kytojų padėties aptarimas. Dė
lei mokyklų pažyfmėtina, kad 
atėmus ir Savyvaldybių lėšas 
daugelis turės užsidaryti ir jau 
dabar Panevėžio apskrityje už-

sidaro 17 mokyklų. Užsidari
nėja ir suaugusiems kursai vei
kę prie pradžios mokyklų, nes 
ir jiems lėšų nėra. Bendrai 
imant Savyvaldybėms finansi
niai susilpnėjus mokyklos atsi
dūrė sunkioje padėtyje.

Dar Švietimo Ministerija bu
vo sumanius apskričių švieti
mo komisijas pertvarkyti, ma
žumų atstovus ligi % sumJižL 
nant, bet tas, jiems nepasisekė 
kairiesiems Seime pravedąs tam 
tikrą akciją.

Pastaruoju lakiu šv. Minist. 
p. Bistro išleistas įsakymas 
Švietimo Komisijoms, kad pri- 
minėjant mokytojus rekalautų 
jš žvalgybos liudymo politinės 
ištikimybės, šiuo mokytojai la
bai pasipiktinę, nes statomi 
kontrolėn nieks su mokykla ne
turinčių įstaigų.

Daug mokytojų persekiojama 
vien tik klebonų įtarimu nepa- 
klusnybėje. Siaučia baisus kle
rikalų teroras skaudžiai palie
čius plačią mokytojiją. Reika
linga ieškoti kelių tam atsispir
ti. Suvažiavimas smerkdamas 
tą “krikščionių” tamsų darbą ir 
skatina mokytojus energingiau 
savo darbą varyti ir daug do
mės kreipti organizavimuisi, 
kad nė vienas mokytojas nelik
tų be Sąjungos. Užtenka snaus
ti matant tokią mokyklos ir 
mokytojų darbo padėtį!x

Dar klerikalai matydami sa
vo priešais svetimtaučius per. 
šv. Minist. išleido ne lietuviams 
mokytojams įsakymą ligi rug
sėjo 1 d., 1924 metų išmokti lie
tuvių kalbos ir išlaikyti egza
minus iš 4 gimnazijos klasių, 
kas visiškai faziniai imant nėra 
galima, čia tik pasireiškė fa
šistinis “krikščionių” žygis.

Visa tai suvažiavimas turėda
mas omenyje priėmė šią rezo
liuciją:

Suvažiavimas primena drau
gams, kad sekming’iau Sąjungos 
tikslą pasiekti reikalinga akty
viai dirbti įvairiose koperacijos, 
švetimo, blaivybės, jaunimo or
ganizacijose bei savivaldybėse. 
Dar svarstant mokyklos padėtį 
prieita mintis iškelti visas dar- 
tinės mokyklos ydas atskiru, 
tiksliai formuluotu raštu ir re
zoliucijos formoje patiekti su
važiavimui. Šiuo reikalu suva
žiavimas ir priėmė rezoliuciją 
reikšdamas didelio pasibiaurė- 
jmo tuo stoviu ir padėtimi, ku
rion Lietuvos mokykla gali pa
kliūti netikusiai “krikščionims” 
šeimininkaujant.

Prieš užbaigsiant posėdį žodį 
paima mok. St. Brašiškis ir nu
pasakoja suvažiavimui api/s 
“Kultūros” b-vę. Kultūros — 
B-vė tai švietėja, rašytojų ko
operatyvai. švietėjai ieško bū
dą savo minčiai laisvai skleisti. 
Einama trejopu keliu. 1) Kny
gų leidimas—svarbiausias “Kul
tūros” kelias, 2) žodžio paskai
tos, epizodiniai kursai, kurie 
įsivystytų į Liaudies Universi
tetą, ir 3) priartinimas liaudį 
prie skaitymo žodžio, organiza
vimas skaitytojų.

Steigiama eile “Kultūros” bū
relių. Manoma prasiskverbti į 
visas sritis, net ten kur jau ki
tų dirbama. Teikti laisvo, ne
varžomo švietimo. Lėšų ir ra
šinių netrūksta, šiandien pen
ki numeriai galima butų išleisti, 
žurnale “Kultūroj” sutelpa visi 
mokslo žmonės, tik Tumas- 
Vaižgantas turės perstoti ben
dradarbiavęs, nes vyskupas ka
nonais remdamasis jam tatai 
uždraudė. Suvažiavimas reiškė 
pageidavimo “Kultūros” darbus 
remti.

—L. šeimenis.
(Ęus daugiau)

G E R B. Naujienų ska 
tytojos ir skaitytoji 

prašomi pirkinių rclkalm 
eiti į tas sankrovas, kurio 
skelbiasi Naujienose

i
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Gyvybės Malūnas. radi jaus energija tapo nesenai 
atidengta ir turi nepaprastas 
ypatybes, šioji energija per- 
kan apseina begalo brangiai.

Matot, kokia mažutėlė saulės 
energijos dalelė ir kaip daug ji 
padaro, šioji energijos dalelė 
suka gyvybės malūną, šio gy-

jis visuomet pasilieka tas pats 
anglis. Nė vienas jos atomas 
ne dingsta.

Jei medinis malūno ratas su-

kelionės tarp augmenų ir gyvu
lių. Dalis anglio susivienijo su 
žemės pluta ir taip atsirado ak
menų dalis, vadinama karboną-

Sekant W. Ostwaldu parašė Dr. A. Garmus.
(Pabaiga)

Saulės energija, kuri nukrin
ta ant jūrių ir tyrlaukių, atlie
ka taip-pat svarbų darbą. Šio
ji energijos dalis pakelia jūrių 
vandenį garo pavidale į orą, 
padaro vėjus, vėtras ir vėsulas 
ir perneša vandenį nuo jūrių 
ant sausumos. Nuo šios saulės 
energijos priguli gyvūnų gyven
ti imas ir žemės paviršiaus per
dirbimas,

Pakeltas iš jūrių vanduo su
sirenka sniego ir ledo pavidale 
ant kalnų, pamažu leidžiasi nuo 
jų žemyn ir upeliais ir upėmis 
grįžta į jurę. Vanduo, pakeltas 
aukštyn, įgįja tiek pat energi
jos, kiek reikėjo jo pakėlimui. 
Puolant nuo uolų, toks vanduo 
gali atlikti darbą. Žmogus iš
mokę išnaudoti tokią vandens 
energiją; jis pastatė malūnus, 
turbinas ir 1.1, žmogus pir- 
miaus statė ant tekančių upe
lių tik malūnus, dabai’ stato 
kitokios rųšies malūnus—turbi
nas. Su jų pagelba žmogus 
perkeičia puolančio vandens 
energiją į elektriškąją, viela 
parduoda ją iš vienos vietos į 
kitą. Perdavęs tokią elektros 
energiją su pagelba 1 
perkeičia elektros 
šviesą, šilumą ir mechaniškąjį 
darbą (važiuoja, varo dirbtu
ves).

Saulės šviesos energija, kaip 
jau matėm, augmenyse persi
keičia į chemiškąją energiją. 
Šioji energija, sakysime, akme
ninių anglių pavidale, gali pa
silikti labai ilgai be jokios per
mainos. Taip-pat ji gali būti 
lengvai pergabenama iš vienas 
vietos į kitą. Dabartiniai gar
laiviai be tokios energijos su
koncentravimo (surinkimo) ne
galėtų visai plaukioti. Jie bu
tų be akmeninių anglių betiks
liai. Iš chemiškos akmeninių 
anglių energijos tik trečdalis 
energijos perkeičia vandenį į 
garą. Du trečdaliu energijos, 
šilumos pavidale, išeina į orą. 
Taigi, garo energija apseina 
tris syk brangiau, negu chemiš
koji anglių energija. Dar pri
dėjus mašinos ir kitas išlaidas 
išeis, kad -garo energija apesina

apseina elek- 
PerLbfeiant 

prisieina efek

net apie 10 syk brangiau, negu 
anglių energija.

Dar brangiau 
tros energija, 
elektrą į šviesą
tros energijos sunaudoti 10 syk 
daugiau, t. y. tik 10-ta elektros 
energijos dalis persikeičia j 
šviesos energiją. Paprastai iš
eina, kad šviesa apseina 10 syk 
brangiaus už elektros energiją 
ir 100 syk brangiau už chemiš
kąją akmeninių anglių energi
ją. žinoma, juo labiaus kokia- 
nors energijos rųšis pritaikyta 
prie žmogaus reikalavimų, tuo 
ji brangiau apseina. Bėgančio 
upelio energija paprastai mums 
nieko ntfprekiuoja. Vienok šioji 
upelio energija, perkeista su 
pagelba prietaisų į elektros 
energija jau apjseina gana bran
giai. Čion, žinoma, prekiuoja 
mašinų statymas ir jų užlaiky
mas. Taip pat, sakysime, 
saulės šviesa yra stipriau
sia ir didžiausia, o mes už ją 
nemokame, bet elektros šviesa, 
kurią apturime iš elektros 
energijos, apseina gan bran
giai. Be minėtų energijos rų- 

prietaisų šių yra dar ir kitokių. Taip,, 
energiją į =—----

Taip brangiai mokama už šią 
energiją vien dėl to, kad ji yra 
retai ir sunkiai gaunama. Reik 
daug laiko padėti, kol mažiausį 
šmotelį tokios energijos (radi- 
jaus) pasiseka surasti.

Panašiai, kaip su radijaus 
energija, yra tas pats ir su 
genijų ir abelnai talentuotų 
žmonių energija. Jų energija 
yra retai sutinkama. Tokia 
energija, ir radijus, yra sukon
centruota (surinkta). Taigi, 

visa, ką sutveria genijus yra jo 
ypatingos energijos darbas.

vybės malūno ratas yra anglis. 
Kiek sykių šisai anglis nesisuk
tų, jis vis nesusinaudoja. Jis 
visuomet sukasi taip gyvulių ir 
augmenų. Keliauja jis pirmą, 
dešimtą, ar milijoninį kartą —

pūva, tai jo dalelės išsisklaido. 
Panašiai yra ir su anglimi. An
glio dalis, chemiškai susivieni
jusi su neorganiškomis žemės 
plutos dalelėmis (akmenimis) 
išsiskiria iš bendros anglio

tais*).
Kiti elementai yra tik anglio 

pagelbininkai, milžiniškos ma
šinos dalys. Geriausia mašina 
genda, kuomet bent mažiausias

*) Kalkių akmuo, marmuras ir kiti.

šrubelis iškrinta. Gyvybės ma
lūnas sukasi tik, kuomet visos 
jo dalys tvarkoje ir atsakančiai 
sutaisytos. Gyvybės ratas su
stoja sukęsis, kuomet stokuoja 
atsakančio elemento. Juo ge
riau pažįstame šį ratą, tuo 
lengviau jisai reguliuoti, tuo 
lengviau prašalinti <yisa, kas tik 
kenkia gyvybės malūno ėjimui, 
e

Į Lietuvą
Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms IJetuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams. ,

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai subatomds. Didžiausi lai
vai Majestic, OIym>pic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamhurg 

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.

NEW YORK—HAVRE
ROCHAMBEAU ..............  Feb. 20
SUFFERN............................ Feb. 27
LA SAVOIE ....................... Mar.'l
CHICAGO ............   Mar. 11
PARIS ............................. March 12

NBW YORK, VIGO (SPAIN). 
BORDEAUX

Raly k it. d«l šinc.idiioa aprašomo* 
kayrutėa Jašą vietiniui agentai arba į 
did|j| ofisą 19 State Street New York.

DIDELIS
IŠPARDAVIMAS

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. i

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

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

NORT
LLOYD 

LAIVAKORTfiS 
j ir iš visų dalių 

LIETUVOS
ArEMENĄ

ant naujų gražių laivų 
MUNCHEN — STUTTGART — 

COLUMBUS
in ant vienos kliasos populiarių laivų. 
I^abai 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 
100 No. La Šalie St., Chicago, III.

RMAN

Nuolat-Kas nedėlia 
čedykit-taupykit 
Pinigus

Tik nuolatiniu sistematiniu atidėji
mu pinigų darbininkas žmogus gali 
sučėdyti apsaugos sumą, juodai die
nai.

Taupymo ir skolinimo bendrovės 
arba spulkos gyvuoja Amerikoje tam, 
kad darbininkui žmogui butų pato
giau čėdyti pinigus. Tos taupymo ir 
skolinimo bendrovės arba spulkos yra 
kaipir kooperativiai bankai ir yra po 
tokia pat valdžios priežiūra kaip ir 
bankai.

Naujienų Spulka, arba taupymo ir 
skolinimo bendrovė, veikia sulig Illi
nois valstijos įstatymais tokioms spul 
koma reguliuoti, ir yra po Illinois val
stijos valdžios priežiūra. Naujienų 
Spulka yra tai kooperativė darbinin
kų įstaiga bankiniems reikalams at
likti.

Sudėti Naujienų Spulkos narių pi
nigai yra paskolinami tiems nariams, 
kurie turi ar perkasi namus ir už pa- 
skolą užstato savo namus spulkai, ar- 
ba kitaip sakant, duoda pirmų morgi- 
čių. Pinigai yra skolinami ant 6-to 
metinio nuošimčio. Visi uždirbti nuo
šimčiai yra padalinami spulkos na
riams pagal jų įmokėtų pinigų ketu
ris syk į metus.

Tikrai, nėra patogesnio, geresnio 
ir saugesnio budo pinigams taupyti, 
kaip prisidėjus prie Naujienų Spul
kos. •

Kviečiame Jus prisirašyti prie Nau
jienų Spulkos be tolesnių atidėlioji
mų — kuo greičiaus prisirašysite, tuo 
daugiau sau naudos pasidarysite. 
Naujienų Spulkos nustatytas kapita
lo rubežius yra vienas milionas dole
rių.

Prisirašyti prie Naujienų Spulkos 
ir pasidėti pinigus galima kasdien iki 
8 vai. vakare. Naujienų Spulkos di
rektorių mitingai esti seredomis. At
eikite patįs, nelaukdami kad kas už 
rankos paėmęs atvestų. Iš kitų vietų 
galite atsiųsti pinigus per paštų.

NAUJIENŲ SPULKA
1739 So. Halsted St., > Chicago, III.

Gera proga tiems, kurie 
mėgsta pasiskaityti

KNYGOS UZ PUSĘ
KAINOS

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

i 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. Pulmąn 5147

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų jr be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių, 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy- 

< rų, moterų ir vaikų.
j, 3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951

Didelis pasirinkimas įvai
riausių, naudingiausių ir 

geriausių knygų.
Afrikos Pilietis............... ...................... .........
Barbora Ubrika............................. ....... ..........
Darbas (romanas)................. ....... ....................
Draugijų ir Organizacijų Eveliucija...........
Gludi-Ludi (eilės) ..............................................
Kas Išganys Liaudį........................ ...................
Kas Yra Socializacija.......... ..............................
Macbeth (Drama).............. ...............................
Macbeth (Drama) apdaryta...........................
Maratas...............................................................
Mįslių Knyga................... ...... ............................
Nuosavybės išsivystymas................................
Palydovas.......................... ................... ..............
Pasakojimas apie Jėzų......................................
Pasakos (Soc. Dem. leidinys)..........................
Skaitymai ............................................................
Socializmo Minties Blaivumas.........................
SocializmoMinties Blaivumas (apdaryta)....
Minikų Kunigų darbai Filipinuose................
Namai Pragarai .............................. ..................
Pačiavimas pas įvairias tautas........................
Paskendusis Varpas (drama) ........................
Aukso veršis (drama) ................................... .
Spąstai (komedija) ............................................
Trimitas............................................................ .
Vokiečių neprigulm. Soc. Programas............
žemaitės Raštai...............................................
Apie Rusų Politines Partijas.... .....................
Audėjai (drama) ............................................. .........
Janonio Raštai ..................................................
Kaip žmogus mąsto ................................. .........
Kišeninis žodynėlis, (angį. liet, ir liet, angį.) 
Kunigas Macachas..............................................
Lietuvių Soc. Dem. deklaracija........................
Lokis (lietuvių legenda) ....... ...........................
Moralybės Išsivystymas....................................
Mulkių Apaštalas................................................
Musų žinynas ..................................................
Gera Galva...........................................................
Gyvulių Protas...... ...... ..................................... .
Iš širdies ...................... ........................................
Kas yra taip, o kas ne taip................................
Kelias į Socializmą............ ................. ....... .
Kryžius (drama) .................................... ..........
Kur Protas (komedija)..... t..............................
šešiolika Kristų ...........
Slepemingoji žmogaus 
Teisingos Paslaptis...........................................
Tėviškė....................... .
Bludas (romanas)....... ........................................
Kaip susikūrė Jungt. Am. Valstijos................

....25c 

....50c 

.... 75c 
.... 50c 
.... 50c
....50c
....15c
....75c 
$1.00
.... 10c
$1.00
.... 50c
.... 50c
.... 20c 
.... 20c 
.... 40c 
$1.00
$1.50
.... 35c
.... 10c 
....20c 
.... 50c 
.... 15c
.... 15c
.... 10c 
.... 35c 
.... 50c 
.... 30c
.... 50c
.... 50c
.... 15c 
$1.25

....10c 

.... 15c 
.... 25c 
....15c 
.... 75c 
.... 10c 
$1.00 
.... 15c 
....50c 
.... 10c 
.... 30c 
.... 10c 
.... 30c 
.... 25c 
.... 25c 
.... 10c 
$1.00
....30c

$10 vertės knygų parduodam UŽ $5.50
Kartu su užsakymu prisiysk money orderį arba čekį

Adresuok: 1 r \ ;

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, Illinois

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo 1L 
grų-

privatiškų gydymui kambarin
čia atėję gauna 

geriausi Ameriko
nišką i* ^atope- 
jišką bt gydy
mo. Didrili skai
čius žmotį^ Hcy- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausi medikai) 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks • 
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 vietoj a, 
PriSmdmo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų.
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vaL •***- 
ną. Panedėlyj, seredejt it 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi dideli smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, .nejęu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra*

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str^ 

Chicago, III.
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Darbo Unijos
suskaityta pagal delegatų var
dus (roll call), pasirodė, kad 
ku-kliuksų ir komunistų blokas 
gavo mažiau balsų, negu prie
šingos pusės jiems jėgos.

Ku-kliuksų ir komunistų blo
kas sudarė konvencijoj mažu
mą. Vienok jis buvo pakanka
mai skaitlingas betvarkei kelti. 
Be to, ir komunistai ir kU-kllUk- 
sai yra pa>;avsč j ę meistrai kelti 
lermus. Nenuostabu todėl, kad 

paskutinės konvencijos dienos 
buvo pusėtinai “audringos”.

-V. P.

užkirsti kelią klerikalizmo įsi
veržimui į musų mokyklas. j 

“Krikščionių” partijos visur 
eina bendru frontu. ’ O musų 
kairieji pakrikę, veikia kas sau.

1914 1924
Oma-

vietos
IJako-

parodė 
angliaka- 
komunis- 
ku-kliuk-

juovisapusiškiau. 
komunistų ir ku- 

komandieriams 
jiems pavyko “į-

Komunistai ir Ku-kluksai An
gliakasių Unijoj.

Apie metai laiko atgal man 
teko vienam straipsnely nuroį 
dyti, kad komunistinė “gręži-» 
mo” taktika unijose yra panaši 
ku-kluksų “darbuotės” meto
dams kitose gyvenimo srityse. 
Tiesiog audrą sukėlė komunis
tuose ši mano pastaba: protes
tai, rezoliucijos, skundai pasi
pylė kaip iš gausybės rago. 
Kaip, girdi, galima juos, komu
nistus, lyginti su ku-kliuk- 
sais! Jiems buvo atsakyta, kad 
palyginta tik komunistų takti
ka su ku-kliuksų taktika, o ne 
komunistai su ku-kliuksais.

Šiandien ir vėl tenka pakarto
ti senoji pastaba: komunistų 
taktika unijose yra panaši į ku- 
kliuksų taktiką. Tai 
j neaiškiausiai įvykiai 
šių konvencijoj, čia 
tai sudarė bloką su
sais, idant pravarius bendrus ir 
vienodus savo planus.

Dalykas buvo toks. Konven
cijai prisiėjo svarstyti rezoliu
cija, reikalaujanti, kad unijos 
organizatorius ir kai kuriuos ki
tus unijos darbuotojus skirtų 
ne generalis unijos prezidentas 
ir ne apskričių prezidentai, kaip 
daryta iki šiol, bet “eiliniai na
riai”. Argumentuota, kad pa
vedimas eiliniams nariams ga
lios skirti organizatorius išvys- 
tysiąs demokratiją unijoj.

Ir kas argumentavo taip? G’ 
komunistai ir ku-kliuksai! Įsi
vaizduokite sau: ku-kliuksai, 
kurie, apsimaskavę, naktimis 
miškuose ir tyrumose kankina 
kaltus ir nekaltus žmones, — 
jie tapo demokratybės apašta
lai! Įsivaizduokite: komunis
tai, diktatūros garbintojai, ku
rių “tėvynėj” Rusijoj žmogui 
nevalia nė nusičiaudyti be Ži
no vjevo arba Kamenevo leidi
mo, ir jie tapo demokratijos 
teisių garbintojai! Įsivaizduo
kite: ir vieni ir kiti, aršiausi 
demokratijos teisių mindžioto- 
ja, viešai stojo kovon už demo
kratiją!

To negana, čia pat, konven
cijoj jie parodė, kaip jie supran
ta demokratijos teises. Disku- 
suojama rezoliucija reikalavo 
svarbių permainų unijos prak
tikoj ir konstitucijoj. Rodos, 
tokį klausimą reikėjo svarstyti 
juoplačiau, 
Bet kuomet 
kliuksų bloko 
pasirodė, kad
kaitinti” konvenciją, jie parei
kalavo uždaryti diskusijas. Ko
dėl? Atsakymas: kad nedavus 
konvencijai išgirsti priešingos 
jiems pusės—ypač unijos pre
zidento Lewis’o — argumentų 
Jie sumanė atimti balsą kitiems 
kalbėtojams.

Bet kaip su demokj'atįjo?s 
teisėmis, už kurias jie taip uo
liai agitavo vos keletą minučių 
pirmiau? Ak, demokratijos tei
sės yra geros ir komunistams ir 
ku-kliuksams, kada jomis gali
ma pavilioti savo pusėn gerašir
džius “prasčiokėlius”, kurių at
mintis yra trumpa; bet kada 
jos suteikia tokias pat privilegi
jas ne komunistims ir ne ku- 
kliuksams, — well, tada nė vie
ni, nė kiti tų teisių nebepaiso.

Taip atsitiko ir dabar. Lewis 
prašė leisti jam kalbėti, o ko
munistų ir ku-kliuksų blokas pa
reikalavo uždaryti diskusijas. 
Klausimas, ar uždaryti diskusi
jas, paleista balsavimui. Ir ve, 
komunistai su ku-kliuksais su
jungia savo jėgas ir, pritariant 
tūlam skaičiui žmonių, kurie vi
suomet “mano” ir elgiasi taip, 
kaip paskutinis kalbėtojas “pa
tarė”, nubalsuoja neduoti Le- 
wis’ui balso.

Didžiausias riksmas, nesuval
domas džiaugsmas išsiveržia iš 
ku-kliuksų ir komunistų krūti
nių. Ir kur nesidžiaugs: juk 
tai reiškė viešą naujų draugų 
basibučiavimą, sužiedotuvių ko
munistų ir ku-kliuksų, užmezgi
mą mazgo, kurio, anot tūlos ko
medijos žodžių, “nei peklos var
tai neatmeks!”

Bet naujų bičiulių džiaugs
mas tęsėsi neilgai. Kai balsai-

Kunigy šeimininkavimas
Lietuvos mokyklose

“Lietuvos žinios” rašo:
Musų vyskupų laikraščio 

“Ganytojaus” Nr. 12, 1923 m. 
žemaičių Vyskupijos Kurijos 
Žemaičių Vyskupijos Dvasiški- 
jai, Nr. 4146 iš gruodžio 1 d- 
1923 m., aplinkraštis, kurio 4-sis 
punktas šitaip skamba:

4. Visi pradžios mokyklų ve
dėjai privalo po du kartu per 
metus iki birželio 15 dienos ir 
gruodžio 24 dienos pranešti savo 
rajono Pradžios Mokyklų Inspe
ktoriui, kas ir kiek tikybos pa-1 
mokų yra davęs jo mokykloje.

Pradžios Mokyklų Imspekto>- 
rius, neatidėliodamas, padaro al
gų sąrašą tikybos mokytojams 
už išeitąjį pusmetį apmokėti ir | 
pristato Pradžios Mokslo Depar-. 
tamentui....

Norintieji tikybos dėstyti 
mokytojai ar kiti pasauliniai as
menys (pii laiei) turi įgyti vie
tos ordinariato leidimą....

Kada buvo svarstoma įstaty
mų leidimo įstaigose Konstitu
cija ir Pradžios mokyklų įstaty
mas, opozicijos buvo išrodinėja- 
ma, kad to įstatymo paragrafas 
13-tasis (Tikybos dėstyti turi 
teisės tie asmens, kurie turi ata
tinkamas konfesijas dvasinės 
vyriausybės leidimą...) atiduos 
musų pradžios mokytojus į ku
nigų rankas.

Dabar tai vis 
Vyskupo Kurija 
mokytojų rėkauti
kaip rusai sakydavo).

Kaip gi kitaip suprasti musų 
pabraukti viršui paduotoj to 
cirkulioriaus citatos žodžiai — 
privalo, neatidėliodamas?

Juk tokius įsakymus moky
tojams gali duoti tik jo betarpė 
vyresnybė, bet ne Vyskupas ar 
klebonas ?

To cirkulioriaus forma rodo, 
kad vyskupai su kunigais prade
da pradžios mokyklose pilnai 
šeimininkauti ir mokytojams 
per klebonus tokius įsakymus 
davinėti.

Na, toliau reikia laukti kitų 
kunigijos musų valstybėje su
verenumo pasekmių.

Mokytojai neužilgio atsidurs 
gal pilnoj kunigijos žinyboj. 
Visa dar kunigų nelaimė, kad 
pradžios mokykloms stinga mo
kytojų. Bet už keliolikos metų 
jų atsiras, ir tada pradžios mo
kykla gal paklius pilnai j kunigų 
rankas, jei iš kairėsės pusės ne
bus padaryta tikrų pastangų

Įvairenybės
Žirklės moteriškės 

viduriuos.
Laikraščiai praneša iš 

ha, Nebr., šitokią žinią:
Šių metų sausio 30 d. į 

ligoninę atvyko iš South
tos kažkokia Mrs. Burton Mc 
Callister pasiteirauti gydytojų, 
dėl kai kurių skaudėjimų vidu
riuos. Šiaip ji jaučiantis visai 
sveika, niekas jai neskaudąs, tik 
negalinti pasilenkti. Kai tik len
kiantis, ji jaučianti aštrų skau
dėjimą, dūrimą viduriuos.

Su pagalba Rentgeno šviesos 
gydytojai pastebėjo viduriuos 
kažkokį pašalinį daiktą. Teko 
daryti operacija. Padarius įpio- 
vimą, pilvo įduboj rasta chirur
ginės žirklaitės. Pasirodė, tai 
moteriškei metai atgal buvo da
roma operacija dėl appendicitis. 
Chirurgas, kur tą operaciją da
rė, užsiūdamas žaizdą, matyt, 
nepastebėjęs užsiuvo žaizdoj ir 
savo žirkles, žaizda sugijo ir vi
sa buvo gerai, tik moteriškė tu
rėjo vieną vargą: negalėjo pa
silenkti — durdavo.

■ ■

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos svęikatą.

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

Severa’s
Cough Balsam

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai
kykite po ranka ypatingai žiemą.

Kaina 25 ir 50c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

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

pasitvirtina, 
ima jau ant 

(pokrikivat

W< F. SEVERĄ CO.
CEPAH RAPIDS, I0VVA .

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

KONCERTASr BALIUS

Tuūliiūd
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PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
LINIMENTAS

Naudojamas nuo diegiančių sąnarių 
ir muskulų.

Nuo skausmų krutinėję ir pečiuose.
Kuomet reumatizmas jūsų muskulus 

sutraukia i mazgų.
Nuraminimui drebančių, durančių 

neuralgijos gnaibymų. 
Nuo išnarinimu ir numušlmų. 

Nuo dieglių ir skausmų.
Patrinkit juomi — Pravys skausmų 

šalin.
Visuomet laikykite lionkų po ranka—> 

niekuomet negalit žinoti, kada jis 
jums bus reikalingas.

35c. ir 70c. už bonkų aptiekose,
F. AD. RICHTER & CO.

104*114 So. 4th St.. Brooklyn, N. Y.

Neleisk Šalčiui

Koks žingeidus ir turtingas bus 
certo programas — apie tai bus 
savu laiku šiame paskelbime 
Naujienų skiltyse.

šio kon
pranešta 
ir kitose

TURPENTINE
Prašalina skausmus

Turpentine prašalina skausmus 
GREITAI! Mokslas pasako, kaip jis 
greitai įsigeria j skauamą vietą. Pra
šalina skausmą tuojau. Jūsų skaus
mas pranyks tiesiog magišku budu.

Naujas išradimas, Turpo sujun
gia visus terpentino misteriškas gy- 
dym° je$?as su kitais puikiais gydan
čiais dalykais. Jis nenudegina, ne
padaro pūslių ir nenudažo odos — jis 
neatsiduoda! ‘

Prašalina persišaldymą, skaudamą 
gerklę, krokulį, tonsilitj, reuamtiškus 
skausmus, lumbago, pleurisy, katarą 
ir neuralgiją.

Veikia greitai atgavime sveikatos. 
Gydo kojų skaudėjimą nusiplikimą, 
persipjovimą ir išnirimą.

Turpo turi pastebėtinai gerą gy
dančią jėgą, kad jį vartojant iš vir
šaus, jis tuojau įsigeria į kūną. Tik 
patrinkite biskutį ant krutinės arba 
gerklę, veikia taip greitai ir pasek
mingai, kad beveik galima pastebėti 
gijimą savo akimis ir kvėpavimas 
tuojau palengvėja.

Nekentėkite. Nedejuokite! . Praša- 
linkit skausmą TUOJAU su Turpo — 
Turpentine Ointment, kuris turi savy
je tas išbandytas ir geras Menthol ir 
Camphor. Gaukite Turpo šiandien 
nuo jūsų aptiekoriaus 85c. ir 70c. slo- 
jikas.

šaltis paprastai esti nepai
somas, koliai jau pilnai neįsi
gali, nepaleidžia daugybes ne
matomų perų, kaip tai gripo, 
pneumonia, bronchitis, etc.

Apsaugot galima tik tada, 
jei jie yra užpuolami iš pirmo 
šalčio pastebėjimo. Karštos 
Maudynės,1 'liuosuotojas, geras 
ir energingas ištrinimas su 
Vicks VapoRub prieš gulsiant 
tankiai prašalins šaltį 
naktį.

Per valandas po to, 
Vicks yra patepiamas, 
kamparo, šaltmėčių,
tus, Tyinelio ir Turpentino ky
la ir yra įkvepiami tiesiai į už
krėstus oro kanalėlius. Tuo 
pačiu laiku Vicks persisunkia 
kiaurai ir akstiną odą, kaip 
linimeentas, priekaita ar ples- 
teris.

Jis yra atkaklus dėl šalčio, 
taipgi tinkamas dėl gydymo 
jo.

Gaunamas visose aptiekose.

per

kaip 
garai 

ekulip-

VICKS
W VapoRub

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

lietuvis

Baliuje, \

ASHLAND AUDITORIUM
Kampas Van Buren ir Ashland

Kovo 9 d 1924 m i



Antradienis, Vaš. 12, 192?

CHICAGOS Dainuos Naujienų Jubiliejaus Koncerte 
Operoj Traviata.

ŽINIOS
Smulkios Žinios

Atėmė $8,000 vertės deimanti
ni^' daiktų.

Trys plėšikai apiplėšė Walter 
Snell ir jo žmoną (653 Buena 
Avė.) jiemdviem iš automobi- 
liaus belipant. ,

Plėšikai atėmė visus deiman
tinius ir auksinius daiktus, ku
rių vertė siekia $8,000.

♦ *
*

Nušovė 21 metų mergaitę.

James Du vali (520 W. Gar- 
field blvd.) nušovė Ilattie Mil- 
la, 21 metų mergaitę.

Tatai atsitikę šitaip: Duvall 
parodęs revolverį, kurį Milla 
norėjusi atimti. Jiemdviem besi
grumiant išsišovė revolveris ir 
Milla vietoj negyva krito.

$ ♦
♦

Uždarė banką.
Valstijos auditorius Andren 

Russel įsakė uždaryti State 
Commercial and Savings banką 
(’Mihvaukee ir N. Westem).

Russel sako, jog jis nemanąs, 
kad banke kokių suktybių butų. 
Sumažėjęs pinigų siuntimo į 
svetimas šalis pastatęs banką į 
kritingą padėtį ir jis norįs iš
tirti, ar bankas begali toliau 
verstis.

♦ *
* ' ! r< i 

Apiplėšė kavinę.
Trys banditai vakar prieš 

pietus apiplėšė Valentino kavi
nę, 22 E. Adams St. Jie paėmė 
iš registerio $2,000 suviršum.

* *
*

Du nutroško nuo gazo.
Fred Matson ir Gus Sterand 

Q13 W. May St.) rąstą sustin
gusiais 1 (tvoję r* J i ėdu’ nutroško 
nuo šviečiamųjų dujų.

*
1,000 Chicagos kareivių

Herrine.

J Herriną riaušių numalšini
mui tapo pasiųsta 1,000 karei
vių iš Chicagos.

Sportas
P. Katauskas eina šian
dien temyli kaip Požėla 
risis su žiauriuoju graiku

šiandien vakare Ashland au
ditorijoj įvyksta K. Požėlos 
grumtynės su tuo “rough 
house” graiku J. Kiloniu. Tai 
bus aštrus K. Požėlos spėkos ir 
mitrumo išbandymas. Ir pažiū
rėti, kaip Požėla atsirems prieš 
smarkius graiko užpuolimus ei
na minios lietuvių. Tarp lietuvių 
žiūrėtojų bus ir drutuolis Pet
ras Katauskas, kurs iššaukė 
Požėlą persiimti dėl lietuvių 
čempiono vardo. Petras Kdtaus- 
kas seks kožną Požėlos judėji
mą, idant įsitėmijus, kaip jis 
galėtų paskui jį suglamžyti, ka
da ateis judviejų ristynės. 
“Drapiežnas Dzūkas” J. Bance- 
vičius bus čia kartu su Kataus- 
ku. Mat, Bancevičius, sako, 
pats ir prigundęs Katauską, 
kad jis eitų susikibti su Požėla.

Šios dienos ristynės atkreipė 
į save domę vios Chicagos. Vi
suose amerikiečių laikraščiuose 
per keletą dienų buvo pilna ži
nių apie Požėlą ir Kilonį. Lietu
vių vardas buvo augštai stato
mas, kiapo gerų sportsmenų 
tautos. -

Jeigu Požėla paris Kilonį, tai 
pas amerikiečius Požėlos svarba 
pasidarys didesnė. Jeigu po 
Kilonio Požėla paristų Kataus
ką, ir dar sykį paristų Bance- 
vičių, tai tada jam tektų 'jau 
imtis su Meyeru už visos Ame
rikos čampionatą savo svarume.

VLADIMIR SVIETLOV.
' Gražiausios vietos beveik ištisai dviejų aktų operos “Tra

viata” bus sudainuotos Naujienų jubiliejiniame koncerte, kurs 
įvyks kovo 9 dieną, Ashland Boulevard Auditorijoj. Šitos operos 
išpildyme be kitų Rusų Didžiosios Operos dainininkų dalyvaus 
Vladimiras Svietlovas, pirmasis tenoras Rusų Didžiojoj Operoj. 
P-s Svietlovas yra žynius rusų dainininkas ir yra dainavęsi sce
noje apie dešimtį metų. Jis dalyvavo kone visose rusų operose. 
Jo pasirodymas “Traviatoj” Naujienų dešimties metų sukaktu
vėse suteiks daug smagumo visiems • chicagiečiams ir visiems 
Amerikos lietuviams, kurie skaitlingai ketina sueiti, suvažiuoti 
iš visų artimų ir tolimų letuviškų kampų į tą didelį Naujienų 
koncertą kovo 9 dieną.

Jeigu viskas seksis gerai, tai 
kelias prieš Požėlą nelengvas, o 
dar sunkesnis jis butų, jei pasi
taikytų nelaimėti kurių risty- 
nių. Savo neišpasakytų vikru
mu vienok Požėla vis laikys už
kariavęs lietuvių širdis. Vien 
pažiūrėti kaip Požėfo, imasi yra 
didelis smagumas. Į

Lietuvių Rateliuose
Brighton Park

‘ Ateities žiedo” vaikų draugijė
lės veikimas.

Praeito menesio pabaigoj įvy
ko “Ateities žiedo” vaikų drau
gijėlės tėvų susirinkimas. Susi
rinkime dalyvavo apie 30 asme
nų. Buvo skaitomas protoko
lą, kurs tapo vienbalsiai 
priimtas. Fin. raštininkas ra
portavo, kad ižde yra apie $37. 
Po to buvo priimti ir kitų komi
sijų raportai, tik pastebėta, 
kad ne visi rengimo komiteto 
nariai (surengimui “Aptieko- 
rius” ir “Kas bailys”) dirbo. 
Didesnė darbo našta buvusi su
versta ant Juškevičienės pečių.

Kalėdinės Eglaitės rungėjos 
raportavo, kad jos turėjusios 
kai kurias išlaidas iš savo kiše- 
niaus padengti. Nutarta jų bi
lus apmokėti ir padėkoti joms 
už pasidarbavimą.

Svetainės samdymo komisija 
pranešė, kad svetainė buvusi 
pasamdyta kovo 9 d. Bet kadan
gi tą dieną įvyksta “Naujienų” 
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koncertas, tai nutarta tą dieną 
nieko nerengti, ir “Nekaltą špo
są” statyti kada nors po /elykų. 
Prieš tai bus surengtas mažes
nis vakarėlis.

KiJ$> klausimai! d«l atkyrimo, 
mažesnių vaikų mio didesnių
jų. Visokių nuomonių buvo rei
škiama. Bet prieita prie to, jog 
toks perskirstymas nebūtų pra- 

1 ktiškas. Bus bandoma tik dar
bą taip sutvarkyti, kad ir ma

gesni ir didesni turėtu ką veik- 
ti.

Po to buvo išrinkta vieniems 
metams valdyba. Režisierių pas
kirta net du. Taipgi bus komi
sija, kuri prižiūrės nedėlinę 
mokyklėlę.

Iš susirinkimo visi skirstėsi 
pakilusiu upu Brighton Parko tė 
vai tikrai rūpinasi savo vaikų 
ateitimi. — Kiškelis.

Cicero
Vyrų ir Moterų Apšvietos Drau

gija rengia koncertą.

Vyrų ir Moterų Apšvietos 
Draugystė vasario 17 d. Lietu
vių Liuosyhės svetainėje rengia 
koncertą. Koncertą išpildys pa
sižymėjęs “Birutės” choras. Be 
to, “Birutė” statys veikalą 
“Giedra audroje”, ir turės so
listų — A. P. Kvederą ir p-lę J. 
Širvai tę.

Ciceriečiai turėtų nepraleisti 
progos. Tokių koncertų pas 
mus retai tepasitaiko. Po kon
certo bus šokiai. Gros geras K. 
Yurijono orkestras.

—Draugystės narys Y. K. S.

NAUJIENOS, Chicagg, I1L

lliatuvly Darbininky Namo
Bendrovės Koncertas

Roselandiečiai remia Bendrovę. 
—Prisidėjo jau 18 draugijų.— 
Stygų Orkestras ir Ateities 
žiedas.—Nuo koncerto liks ge
rokai P^no.

Vasario 3 d. K. Strumilo sve
tainėje įvyko Lietuvių Darbinin
kų Namo Bendrovės koncertas ir 
balius. Koncertas prasidėjo po 
septynių ir pusė vai. vakare. 
Susidėjo iš sekančių gabalėlių: 
organizatorius pasakė trumpą 
prakalbelę apie Bendrovę, kad 
Bendrovė buvo pradėta organi
zuoti keturi metai atgal. Ji iš 
pradžių gavo labai daug pritari
mo draugijose. Tos draugijos, 
kurios tik užjautė Bendrovės 
darbui, tuoj prisidėjo prie Ben
drovės, nupirkdamos po keletą 
Šerų. Jau šiandie yra prisidė
jusių prie Bendrovės 18 draugi
jų su labai daug Šerų. Bendro
vė tufi jau nusipirkusi lotus 
labai patogioj vietoje. Tie lotai 
kyla kas dieną, taip kad šian
die jie yra jau pakyię trigubai. 
Ji jau padavė pagaminti planą 
namui. Plano skėčius gal gausi
me už kelių savaičių, o gavę 
juos, — turėsime pri
imti, ir priėmę duoti architektui, 
kad pagamintų tikrą planą na
mui. Kuomet mes turėsime tą 
visą ant rankų, tuokart galėsi
me pradėti derėtis su kontrak- 
toriais.... žinant kiek jisai mums 
kainuos, mes galėsime surengti 
dar vajų dcl to labo; o nusisekus 
jam, galėsime pradėti statyti 
namą Roselande.

Po jo kalbos sekė programe 
Lietuvių Stygų orkestras: jis 
paskambino tris kavalkėlius pu
sėtinai gerai, užjtą ir gavo pub
likos daug aplodismentų. Tre
čias numeris programe, — trys 
mergaitės kartu skambino pianą 
labai sutartinai. Jos ne vieną 
klausytoją užžavėjo taip, kad 
pasigirdo balsai iš' publikos, kad 
jos tokios mažos mergaitės gali 
taip sutartinai sKambinti pianą. 
Ketvirta programe buvo maža 
mergaitė. Ji paskambino pianą 
pusėtinai gerai. Už tai publika 
palydėjo ją aplodismentais. 
Penktas numeris; buvo Lietuvių 
M. D. Aido choras. Jis sudai
navo tris daineles, šeštas nume
ris — antrą kartą išėjo Lietuvių 
Stygų orkestras. Skambino tris 
kavalkėlius. Išėjo gerai ir pub
lika apdovanojo aplodismentais.

Turiu pasakyti, kad Lietuvių 
Stygų orkestras yra susitveręs 
tik keletą metų atgal, o muzi
koje arba dailėje jis pralenkia 
senąją dailės draugiją. Kur tik 
jis pasirodo ant pagrindų, visur 
tampa iššauktas po keletą kartų. 
Ir šiame vakare buvo iššauktas 
du kartu. Jeigu butų buvę dau
giau laiko, jis butų dar pasiro
dęs ant pagrindtj, nes matėsi, 
kad publika vis dar reikalavo jo.

Mergaitės, kurios dalyvavo 
programe, yra Ateities žiedo 
Vaikų Draugijėlės narės. Jos- 
užima antrą vietą dailėje po sty- 
giečių. Jeigu jos taip lavinsis 
dailėje kaip šiandien, tai aš ma
nau, kad jos greitai pralenks ir 
stygiečius, nes visuomet jau
nesni turi geresnius gabumus, 
negu suaugę.

šiandie dailės srityj pirmą vie
tą užima Lietuvių Stygų or
kestras, bet su laiku teks ta 
vieta Ateities žiedo Vaikų 

Draugijėlei. Manau, kad klaidos 
nepadariau taip pasakęs. Visa tai 
patvirtins ateitis.

Visuomenė turėtų remti tas 
draugijas ir toliau, o ypač Atei
ties žiedo Vaikų Draugijėlę. 
Kuomet mes sulauksime senat
vės, jie mus linksmins savo dai
nelėmis.

Programas buvo neperilgiau- 
sias, bet labai geras. Publika 
užsiganėdino juo. Programo pa
siklausyti publikos buvo atsilan
kę neperdaugiausia, bet po pro
gramo prisirinko pusėtinai daug. 
Svetainė buvo perpildyta. Lai
ko buvo iki valios, šokikai galėjo 
prisišokti iki soties, šokiai te
sėsi iki dvylikos nakties. Pasi
tenkino visi, kurie tik buvo atsi
lankę į Bendrovės vakarą. Ma
nau, ilgai atsimins visuomenė 
Bendrovės parengimą. Teko pa
tirti iš rengėjų, kad liks Bendro
vei pelno virš šimto dolerių. Dau
ginus tokių vakarų turėtų su
rengti Bendrovė. Butų užganė
dinta publika ir Bendrovė turė
tų pelno. O tas kaip tik Bendro
vei ir yra reikalinga. Viena, Ben
drovė turi išlaidu, o antra būti
nas reikalas yra pasistktyti nuo
savą namą Roselande. NapamirŠ- 
kite ir tolinus remti Bendrovę, 
knip kad iki šiol rėmėte.
—L. D. N. B. Korespondentas.

Imtynės
K. POŽĖLOS

Su

JOHN KILONIU
Tai bus vienas iš svarbiausių Požėlos išmandymų, 
nes čia jis imsis su tikrai drapiežnu graiku, žinomu 
kaipo “Rough-House”.

ŠIANDIE, VASARIO (FEB.) 12,1924
Imtynės Ashland Blvd. Auditorijoj

Kampas Ashland ir Van Buren
; Įžanga $1, $2 ir $3 

(Sutaupysite pusę įžangos kainos jei gausite iš
, Naujienų ženklą — dykai).

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo: %
95518 — V. Adackaitė
95551 — P. Gedvilienė
95555 — O. Vaičikauskienė
95560 — K. Gedrikienė
95563 — A. Šapas
95586 — J. Staštkunas
95603 — A. iStėckis
Perlaidos:
Telegr. iš 11/XIL — M.

vienė
550a — A. Savickis

567 —- A. Ringaitis
646 — M. Linkis
652 — O. Pališaitienė

19038 — J. Račkauskas
19159 — J. Bacevičius 
19301 — A. Endriukaitis 
19319 — O. Klapatauskienė 
19322 — O. Biendienė 
19332 — J. Taraškas

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Pinigai;!
Bridgeporto

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

Kriaučiy 269 Lokalo 
susirinkimas

Amžinas komunistų kandidatas 
į biznio agentus.

Lokalo susirinkimas įvyko 
vasario 8 d. Tvarka buvo grynai 
komunistiška. Tie, kurie į ko
munistų dūdą nepučia, buvo vi
saip šmeižiami. Jie ir jų sekre
torius visai ne vietoj užsipuolė 
ant vieno ne jų plauko nario. 
Girdi, tas narys nieko apie uni
ją nežinąs ir atėjęs iš Shane 
kompanijos, todėl turįs tylėti. 
Narys kviečia pirmininką prie 
tvarkosr- pastebėdamas, kad jų 
sekretorius ne vietoje kalbąs. 
Pirmininkas sutinka, kad pra
žiopsojęs, bet pastebi, kad jau 
pervėlu, nes kalba jau pabaigta.

Komunistai su savo sekreto
rių pasižymi nepaprastai didele 
gerkle. Kiekviename susirinki
me jie “spyčius” sako, bet tuo
se “spyčiuose” nėra nė vienos 
sveikos minties.

Reikia dar pridurti ir tai, kad 
sekretorius yra amžinas kandi
datas į biznio agentus. Nuo 
1918 m. (tais metais jis į uniją

(Tąsa ant 8-to pusi.)

Padekavone

A. A. POVILAS A. MAŽEIKA

Simai Stanislovas ir Povilas.
Duktė Ona Grigaits-Mažeika.

Šiuomi tariame širdingą ačiū 
visiems kurie dalyvavo laidotu
vėse Povilo A. Mažeikos.

Taipgi 
riams:
ninkui, 
ir Skudui. Graboriui I. J. Zolp 

už tokį gražų ištaisymą nebaš- 
ninko ir gražų patarnavimą lai
dotuvėse. Taipgi vargamistrai 
Saurai ir J. Krušai, švento Ka
zimiero kapinių prižiūrėtojui. 
Ir visiems kurie dalyvavo lai
dotuvėse nvusų mylimo tėvelio.

Dėkavojame klebonui Krušai 
už gražų patarnavimą ir pa
mokslą bažnyčioj. Klebonui 
Vaičiūnui už patarnavimą baž
nyčioj ir pamokslą ant kapinių 
ir taipgi klebonui Albavičiui, 
kunigui Statkui ir kunigui Ur
bai už gražų . patarnavimą, 

grabnešiams grabo- 
RadŽiui, Ežcrskiui, Del- 
Masalskiui, Lachavičiui

19334 — S. Stumbrys
19341 — L. Žukauskienė
19343 — A. Gizelevičius
19345 — J. Kareivienė
19351 — J. Laurinaitis
19353 — A. Kačenauskas
19360 — E. Šumskienė
19366 — T. šulčienė 

Džiu-19371 — M. Rukštelienė
19372 — V. Janulionienė
19377 — O. Zibartienė
19382 — A. Januševičius
19397 — O. Rukaitė
19401 — Kun. J. Jarašunas
19413 — A. Pameditienė
19414 — A. Stankienė
19418 — A. Varnagaitė
19427 — P. Lubinienė
19433 — A. Gaidiorgienė
19434 — O. Narbutienė

JULIJONAS ANDREŠIUNAS 
Mirė Sausio 28, 1924 metais, 
3:15 p. p. Šv. Antano Ligonbu- 
tyj po sunkios ilgos ligos (plau
čių uždegimu ir sunkios opera
cijos). Amerikoj išgyveno 17 
metų. Velionis paėjo iš Pane
vėžio ap., Joniškėlio parapijos, 
Turčinų kaimo. Paliko di
džiausiame nuliudime moterį 
Konstancija ir sūnų Aleksandrą 
7% metų ir brolį Kazimierą, 
Lietuvoj seną motiną, 2 brolių 
ir seserį.

Kūnas Julijono Andrešiuno 
buvo nulydėtas 1 Vasario, 1924. 
Su bažnytinėms apeigoms į šv. 
Antano bažnyčią, ir po pamal
dų j Šv. Kazimiero kapines.

Aš jo moteris Andrešiunienė 
tariu širdingiausią ačiū, kunigui 
klebonui Vaičiūnui už gražius 
pamokslus bažnyčioj ir ant ka
pinių, taipgi asistentams už pa
tarnavimą apeigose ir šv. Ka
zimiero seserims už papuošimą 
Altoriaus ir Katafelio. Gra- 
boriui Lakavičiai už mandagų 
patarnavimą, Draugystei Pa
laimintos Lietuvos už prisiunti- 
mą narių nešėjų; taipgi širdin
gą ačių tiems kurie prisiuntė 
gėles ir tiems visiems kurie da
lyvavo laidotuvėse.

Pranešu, kad Mišios už velio
nio dūšią atsibus 15 Vasario, 
šv. Antano bažnyčioj, Ciceroj, 8 
vai. nuo ryto.

Pasiliekame nuliūdę:
Jo moteris Konstancija, sū
nūs Aleksandrą ir brolis 
Kazimieras Andrešiunai.

Į j
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

NAUJIENOS, Chicago, III Antradienis, Vas. 12, 1924

įstojo) iki šiandie jis nepralei
do nei vienų metų savo kandi
datūros nestatęs. Rezultatas vi
suomet tas pats, — juokdariai 
sako, kad jam trūksta apie 7,- 
000 balsų rinkimų laimėjimui. 
Ir kiek jis nesąmoningų “spy- 
čių” dar nepasakytų, bet biznio 
agento vietos jam nebeteks už
imti. — Ten Buvęs.

neįėjus,

parapijonų stubas, kurie tik 
rems kokiu nors budu parapiją 
ir kun. Lapelį. į

Yra ir daug kitų kaltinimų. 
Aš tiktai pažymėjau čion kelis. 
Yra pažymėta, kad esą buvu
siuose susirinkimuose buvo iš
nešamos rezoliucijos prieš baž
nyčią r Lapelį, — ir daug kitų 
dalykų, kuriuos aš dabar nemi-(

esu “Draugo” repor- nėšiu, 
tam šeimininkas kad 
ant manęs ir kun. 

šaukia šeimininkei:
n ♦

Šiandie Lincoln dienos 
apvaikščiojimas

šiandie, vasario 12 d., 7:30 
valandą vakare, Raymond Cha
pel svetainėje (816 W. 31 St.) 
įvyks Lincoln dienos apvaikš
čiojimas. Bus kalbos ir krutami 
paveikslai. Kalbama bus angliš
kai. Dr A. L. Graičunas kalbės 
lietuviškai. Jis supažindin* 
klausytojus su Lincolno gyveni
mu ir jo darbais. Kalbės taipgi 
ir Bowers. Visi yra kviečiami 
atsilankyti. — X.

Lietuvos nepriklauso
mybės puota.

paminėti 
ban kieto

Kurie tėmijo musų paskelbi
mą “Naujienose” žino, kad sek
madienį vasario 17 d. yra ren
giama puota Lietuvos 6-šių me
tų nepriklausomybei 
Programas susidės iš
kaip 6:30 vai. vak. ir vienos ki
tos trumpos prakalbėlės ir šo
kių nuo 9 vai. Visa tai įvyks 
gražioj miesto salėj Cameo 
Bali Room Morrison viešbuty.

Alums labai malonu pastebė, 
ti, kad tik ką atkeliavę iš Lietu
vos ir dabar besilanką Chicagoj 
Akcinės B-vės “Galybė” atsto
vai, inž. Pauliukonis ir pral. 
Olšauskas pasižadėjo daly/j 
vauti toj puotoj. Puotos daly
viams bus progos susipažinti su 
svečiais ir ant vietos patirti kas 
dedas Lietuvoj.

Komiteto pirm.
Dr. K. Drangelis.

Roselando parapijonys 
laimėjo bylą

Kun. Lapelis pasitraukė 
iš teismo.

“Naujienų” reporteris ką tik ne
gavo su šluota už laikymą ki
šenėje “Draugo”. — Kun. La
pelis ištraukė bylą iš teismo. 
—Parapijonys laikė savo su
sirinkimą, kur nutarė tęsti 
bylą, kad nubaudus tuos, ku
rie melagingai prieš juos liu
dijo.

Kadangi čion eina kova tarp 
kun. Lapelio ir jojo parapijom! 
jau apie metai laiko nuo išėmi
mo injunetiono No. B. 94417 
prieš savo parapijoms ir kadan
gi kun. Lapelis su vyskupo pa- 
gelbininku Dr. Dunne priešaky
je negalėjo prirodyti parapijonų 
kaltės ir dabar patys pasitrau
kė iš teismo, tai man norėjosi 
sužinoti tikrą dalykų stovį ir 
nusitariau pereiti per tuos pa
rapi j onis, kurie geriau galėtų 
paaiškinti, kaip dalykai stovi. 
Nueinu pas vieną, parapijoną, ir 
pasakau jam su kokiu reikalu 
atėjęs. Tas žmogus, papasakojo 
man, ką jis žinojo, ir nurodė 
man dar kitą žmogų, kur galima 
daugiau apie tai sužinoti.

Aš skubinausi, kad nepavė
lavus, nes buvo vakaro laikas. 
Eidamas pro laikraščių stotį, 
pasiėmiau “Draugą” ir skubi
nuos toliau. O tas nelaimingas 
“Draugas”. Mat, aš įkišau į ki
šenę jį antgalviu augštyn, taip, 
kad jisai gerai buvo matomas.

Priėjęs prie durų aš pabeld
žiau, iš vidaus pasigirdo balsai: 
“Eik į vidų, eik į vidų!”

Aš pradarau duris, šeiminin
kas sėdėdamas prie stalo sako 
—eik į vidų; lauke šalta. Aš at
sakau, kad vakaras nelabai šal
tas. Viduje vis geriau, negu 
lauke,—sako jis. Tuo tarpu šei
mininkė pasikėlė nuo kėdės, 
prašo atsisėsti. Aš sakau, kad 
nedaug laiko turiu ir pasisakiau,

kad noriu iš jųjų sužinoti tei
singų žinių apie parapijonų tei
smą su kun. Lapeliu, šeiminin
kas užklausė manęs, ar aš esu 
reporteris. Aš atsakau, taip. 
O kadangi šeimininkas mane už
kalbino dai' ir į vidų
man nebebuvo progos prisista
tyti kas aš esu, ir pamatęs 
“Draugą” mano kišenėje pama
nė, kad aš 
teris. Ačiū 
neužsipuls 
Lapelio ir
“Boba, paimk šluotą ir duok tų 
jam teisingų žinių!” Jis kolioja- 
si perpykęs, sakydamas, kad 
jus visi einate iš vieno su kuni
gu Lapeliu, ir jus visi meluoja
te per savo tą “Draugą”. Kodėl 
jus, girdi, neparašote niekuomet 
į tą savo “Draugą” teisingų ži
nių. Jus meluojate... Aš tiktai 
žiuriu, kad šeimininke jau sie- 
kiasi šluotos. Tada aš pareiš
kiau, jog nuo “Naujienų,” nuo 
“Naujienų” reporteris ir nieko 
bendra neturiu su “Draugu”, 
štai, žiūrėk, mano kortele, ki- 

išu aš jam. O jau boba užsimo
jus man šerti su šluota, žmo
gus pamtęs mno kortelę pradėjo 
šokti ant bobos: “Sustok, su
stok, jisai ne nuo “Draugo”; ji
sai nuo “Naujienų”.

Šeimininkė rėkia ant vyro, sa
kydama, kam, girdi, aš tą 
“Draugą” turiu kišenėje.

įmonės suprato kame daly
kas, už atsitikusį nemalonumą 

(pradėjo atsiprašinėsi. O aš tik- 
Į tai džiaugiuos, Kad nebuvau 
“Draugo” reporteriu.

Po to viso šeimininkas prašo 
manęs atsisėsti, o patsai užsi
kūręs pypkę pradeda taip: Iš 
nebūto dalyko, girdi, nieko pa
daryti negalima. Vyskupo chan- 
slerius ir kun. Lapelis nieko pa
daryti negalėjo. Kun. Lapelio 
žmonės buvę primokinti. Nesu
prasdami ir nepermaty darniu 
kokis iš to gręsia pavojus, jie 
prisiekę net prieš Notary Pub
lic liudydami prieš tuos žmones, 
kuriems buvo išimtas injunetio- 
nas. Kuomet reikėjo teisme pri 
rodyti, jie tada negalėjo. Gi jų 
afidavitai su Notary Public ir 
jų parašais randami teisme. Ka
da jie negalėjo įrodyti tų žmo
nių kaltės, tai jie patys palieka 
kalti, nes neteisingai prisiekė. 
Ir dabar D. J. Dunne chancellor 
su kun. Lapeliu turėjo pasitrau
kti iš teismo, žinoma, katalikų 
tikėjimo vyskupas negali būti 
klaidingas, ir kad ant kaltina
mųjų nebuvo galima prirodyti 
tų užmetimų, kurie yra suminė
ti indžionkšino, tai jie ir pasi
traukė. Turėdami net tris (3) 
gerausus advokatus jie nieko 
padaryti negalėjo. Matoma, D. 
J. Dunne pabijojo, kad nuo
sprendis neišeitų jam ant ne
naudos, tai jisai ir pasitraukė 
iš teismo, nelaukęs galo. Gal 
jisai pabūgo, kad nelikus klai
dingu žmonių akyse. Paskui šei
mininkas nurodė man dar kitą 
asmenį, kuris turi visą indžion- 
kšiną. Kitą vakarą aš nuėjau 
pas nurodytą žmogų. Pasakius 
kokiu reikalu, jisai man parodė 
tą indžionkšiną. Indžionkšinas 
su visais kaltinimais susidaro iš 
didelio formato popieros 16-kos 
lapų. Tyrinėjimo procedūra su 
Lapelio liudininkų afidavitais 
ir su atsakinėjimais ant tų visų 
užmetimų sudaro suvirš 40 la
pų. Viso yra 60 lapų suvirš.

Vasario 1 d., 1924 per teismo 
vedimo komitetą buvo sušauk
tas parapijom! susirinkimas. Su
sirinko apie 300 žmonių. Sako
ma, kiti bijoję ateiti kad neįvy
ktų riaušės, nes buvę leidžiama 
paskalų, kad kun. Lapelio para
pijonys išardys tą mitingą. Bet 
kadangi parapijonys turėjo pa- 
licmoną, tai viskas ėjo ramiai. 
Kada buvo pranešta apie D. J. 
Dunne ir kun. Lapelio pasitrau
kimą iš teismo, visi žmonės plo
jo ir džiaugėsi savo laimėjimu 
ir kai vienu balsu tapo nutarta 
D. J. Dunne ir kun. Lapelį su 
visais jo liudininkais traukti į 
teismą. Komitetas pranešė, 
kad jie dar turį pinigų bylos 
vedimui, žmonės tuo buvo pa
tenkinti. Yra manoma, kad kun. 
Lapelio liudininkai, kurie yra 
net prisiekę prie Notary Public 
gal turės ir su kalėjimu susipa
žinti. žinoma, gaila yra tų 
žmonių ir tą jie padarė ne iš 
savo noro, bet buvo kun. Lapelio 
suagituoti. Dabar gal jiems 
ateis mintis į įalvą nekasti ki
tam duobės, kur pats gali įkris
ti. Tai vis yra tamsumo pasek
mės. Vienas katalikas sumal
tus stiklus sumaišytus su rau
donais pipirais beria kitam ka
talikui į akis ir ant kūno, kad 
padarius jį neregiu, kad pada
ryti jam didžiausius skaudėji
mus ir skriaudą. O kas viso to 
mokina, — čia jau nesunku įspė
ti. — Reporteris.

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 savaite po dol^rį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį,

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

Lietuvos Neprigulmybes Puota.
Kaip kiekvieną metą taip ir šį me

tą Chicagos lietuviai apvaikščios Šią 
nepaprastą lietuvių tautos šventę 
Morrison viešbutyj, nedSlioj Vasario

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

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

North Side. — Vaikų draugijė
lės Bijūnėlio sekančios pamokos 
bus šitaip: lietuvių kalbos ir rašy
bos mokina Dr. A. Montvidas; 
smuiku duoda lekcijas drg. P. Sar
palius. Paminėtos lekiijos bus re
guliariai kas šeštadienis 1:30 vai. 
po pietų.

Kas sekmadienis bus dainų re
peticijos kai 10 vai. ryto

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

Pirmininkas.

♦

Svarbesnieji kaltinimai ran
dasi ant indžionkšino lapų. La
pas 4 paragrafai 5-tas ir 6-tas, 
kur yra kaltinama už agitavimą 
parapijonų, kad nebeduotų dau
giau pinigų kun. Lapeliui, kol 
jisai iš šios parapjos nebus pra
šalintas. Ant lapo 5 paragrafo 
7-to, kur yra sakoma, kad Jo- 
kimas Pivariunas apie 1 d. sau
sio, 
čios 
eina 
kad
išsitraukęs revolverį ir sakęs, 
kad jei kas neis su juo, tai bu- 
siąsK nušautas. Lapas 5-tas par. 
3, vasario 10, 1923 m., 
kad laike pamaldų viduje baž
nyčios pradėję triukšmą
Lape 6-tam paragr. 9, yra pasa
kyta, jog buvę graisinama iš- 
bombarduoti bažnyčią ir kiti 
namai prie bažnyčios; net ir tų

1923, grasinęs prie bažny- 
tiems parapijonams, kurie 
su kun. Lapeliu, kalbinęs, 
neduotų pinigų, ir buvęs

sako,

kelti

PRANEŠIMAI. REIKIA ŪARBININKy PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

“Birutes” repeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

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

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

Dabar gera proga “Birutčn” įstoti. 
Tegu kiekvienas Chicagos. daininin- 
cas(kė) ketvirtadienį atvyksta į cho
ro pamoką. — Rašt. Z. K.

Chicagos Komitetas Lietuvos NaS- 
aišių Šelpti rengia “Kaukių šokį”, 
nedėlioj, Vasario 17, 1924, Meldažio 
svet., 2242 23 PI.

Pirmutinė dovana duodama bus pi- 
nigiška, $25, bus ir daugiau dovanų, 
vairiau pasirengusiems. Visuomenė 
yra kviečiama atsilankyti ir paremti 
Lietuvos našlaičius.

Rengimo Komisija.

Chicagos Lietuvių Tarybos re- 
guliaris mėnesinis susirinkimas 
vyks Ra^mond Chapel, 816 West 
11 St., antradienį, vasario 12 d., 

7:30 vai. vak. Malončkite gerb at
stovai nesivCluoti, nes reikia galu- 
inai sutvarkyti programas pamins
imo 16-os d. vasario. Kviečia Ch.

Tarybos Valdyva.

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

— Valdyba.

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš- 
laičaims šelpti rengia markaradų 
šokius sekmadienį, vasario 17 d., 
M. Meldažio svetainėj, 22 44 West 
23 PI. Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 
asmeniui labai pigi — tiktai 50c. 
Šitame maskaradų šoky bus duo
damos pinigais dvi dovanos: pir
mai grupei 15 (lol., antrai — 10 
dol. Be to bus ir daugiau visokių 
gražių ir brangių dovanų, todėl 
meldžiam į maskaradų šokius skait
lingai atsilankyti. —Komitetas.

Lietuvių Socialistų Apšvietos 
Kliubo mokykla atsidarys ketvirta
dienį, vasario 14 d., 7:30 v. vak., 
Rayniond Chapel, 816 W. 31st St. 
Visi darbininkai-ės kviečiami da
lyvauti mokyklos atidaryme ir pa
skesnėse jos piujiokose. Mokyklos 
programas bus paskelbtas ant vie
tos. —Kliubo Valdyba.

Mildos Teatro Bendrovės metinis 
šėrininkų susirinkimas sausio 28 
dieną paįro neužbaigtas. Mes šėri- 
ninkai reikalaujam kitą susirinkimą 
šaukti ir išrinkti direktorius 1924 
metams. —šėrininkas.

Jaunuolių Orkestro mėnesinis susi
rinkimas įvyks trečiadienį, vasario 
13 d., Mark White Sųuare svet. prie 
So. Halsted ir 29tos gatvių. Nariai 
ir jų tėvai pribukite visi. Taipgi yra 
priimami muzikantai, norintieji įstoti 
j Jaunuolių Orkestrą.

— Rašt. Eugenija Grušaitė.

Jaunosios Birutės muzikos ir dainų 
pamokos įvyks sevedoje 13 dieną va
sario 7 vai. vakare, Mark White 
Sųuare svetainėje (Engine Room), 
bukite visi laiku ir naujų atsiveskite.

— Valdyba.

Atgimties Lietuvių Tautos Vyrų ir 
Moterų draugija rengia puikų balių, 
subatoj, vasario 16 d., Mildos svetai
nėj, 3142 So. Halsted St., 3-čios lu
bos. Visus kviečia atsilankyti.

— Komitetas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU Prano Daletskio ir Jur

gio Sakalauskio, Mariampolės apskri
čio, Panemunės valsčiaus. Malonėki
te jie patys ar kas kitas apie juos 
pranešti, nes turiu svarbų reikalą. 

pranas Keturakis;
P. O. Box 136, 

Ocean, Md.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
■j J ■'

FIXTURES
Vieš perdirbame visokius fixtures dėl 
erautuvių ir restauranų, vartojame 
jūsų senus fixtures. Geri fixtures 
atneša daukiau biznio. Dykai sutei- 
uamii planai ir apskaitllavima?. Grei- 
;a padarome darbą. Wiese-Rahn 
Hfg. Co., 2409 N, Crawford Avė. 
’hone Spaulding 5321, vakarais Juni- 
per 0920.

MOTERIMS PRANEŠIMAS.

Atpigo vilnonės gijos dėl nėri
nių, visokių rūšių. Kaina matkos 
20, 25 35 ir 40c.

Lininės gijos dėl mezginių ir siu
vinių 2000 matkų. Kaina 
10, 15, 20 ir 35c.

švederiai be rankovių, 
nuo 50 centų iki 2 dol.

Kreipkitės tuojau; atdara 
madieny.

Frank Selemonavičia
504 W. 33rd St.

1-raos lubos

matkos

kaina

ir sek-

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

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARYS, gerai apstaty

tas ant rendos dviem vyram 
ba ženotai porai. <■ 

1343—49 Avė. 
Tel. Cicero 3482

ar-

REIKIA BAMINKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGA Šeimynos dir
bti ant ūkių, gera alga, veltui 
renda ir kelionė. Darbas nuo 
štukų. Atsišaukite Steve Sijak 
1841 S. Halsted St. Chicago, III.

• arba 702 W. 120 St.
TeE Canal 5709

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

812 W. 33-rd St. 8-rd fl.
Tel. Boulevard 0352

REIKALINGA veiterka dirb
ti į restauraną. .

Kreipkitės tuojaus
3206 So. ^Halsted St

MOTERŲ

Patyrusių prie siuvamų 
mašinų operatorkų. Mergi
nų kurios moka siūti balti
nius arba prie korsetų.

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

_ Namas be muzikos
tai ne namas, be;

I tiktai buveinė. Už
/ zlcl mažą “cash” įmokė-

j imą pristatau Jums 
osWMAM<>Tr«4*>urti $420.00 Player Pi

aną j namus šian
die, ant kuomažiau- 

sio išmokesčio, kad ir po 50c į dieną. 
Tokio Piano pigiau nepirksite niekur. 
Jūsų seną Pianą ar gramofoną imsiu 
mainais.

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted St., Chicago, III. 

Boulevard 8167

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

budavoti.

63&Srnxi:r

Tel. Prosocct 4345

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALAUJU patyrusio bučerio.
Gera alga. Atsišaukite 
šia.

Klauskite:
M. Jaciunas
4911 W. 14

Cicero,
Telefonas Cicero 8152

kuogreičiau-

St.
111.

Turiu parduoti savo $275 ver
tės puikią Queen Anne Console 
Victrolą, vartotą tik 3 mėne
sius. Yra daug rekordų, deiman
tine adata, kaina $65. 2502 W. 
Division St. Tel. Armitage 1981.

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

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

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

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

REIKIA vyrų lietuviškai kal
bančių pardavinėti mėnesinius 
ir paprastus Life Insurance. 
Ateikite bile rytų nuo 8 iki 10, 
room 6, 6255 S. Ashland Avė. ir 
klauskite Mr. Stahle.

PARDAVIMUI kendžių ir groser
nes krautuvė ir kitokių smulkmenų. 
Vieta sena ir išdirbta. Biznis gerai 
eina. Nupirksit už pif<ią kainą. Prie
žastis pardavimo, moteris apleidžia 
šią šalį.

Kreipkitės
3602 Emerald Avė.

REIKALINGAS
Antrarankis duonkepys.

Atsišaukite tuojaus: 
1208 E. 92-nd Street

PARDAVIMUI minkštų gė
rimų įstaiga. Sena vieta ir 
biznis gerai eina.

Kreipkitės
3001 So. Halsted St..

gera transporta-

REIKAįUINGAS bekeris ant
rarankis. Darbas pastovus. 
Valgis ir guolis ir gera mokes
nis. Kreipkitės

1637 W. 13 Avė.
Gary, Indiana.

PARDAVIMUI SALDAINIŲ 
krautuvė, pigiai. Lietuvių ap
gyvento j vietoj.

Atsišaukite
972 W. 18 St.

REIKALINGAS barberys, 
tires tame darbe, vakarais, 
ra mokestis.

Kreipkitės
3461 S. Morgan St.

pa- 
ge-

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, ledo mašina, 4 kamba
rių flatas, fixtures ir stakas, 
kaina $2000.

2018 W. 21 PI.

NAMAI-ZEME

Budavokis Puikiam 
Berwyn Darže

Mes turime ir pasiūlome pui
kią sodybą budavojimuisi

BERWYNE
prie Harlem ir 22 gat.

Čia jau yra 
ei ja.

čia trumpoj ateity bus dar 
geresnė, nes 
Elevatorius yra pratęsiamas.

Kainos ant visų lotų yra že
mos. Sąlygos yra lengvos

20% įmokėt, 
likusią 

1% per menesį.
Visos musų kainos yra įskai

toma įtaisymui, kurie yra apmo
kėti per mus.

Ant šių lotų jus uždirbsit pi
nigų, nes jie yra greitai apibu- 
davojami. 
dirbėjai, 
rendas.
kampų, tinkamų dėl aparta- 
mentinių budinkų.

Krenn & Dato
Vieninteliai Agentai

Del Ponios Rockefeller 
McCormicks Savasčių 
600 N. Michigan Avė.

Tel. Superior 0532 
Berwyn Ofisas 22-os ir Harlem 

Avė. Tel. Oak Park 8976.

Douglas Park

Tie lotai yra pinigų 
Ši sodyba neš geras 

Mes turime kiek gerų

REIKIA selesniany, pardavi
nėti nesvaiginamus gėrimus į 
grosernes ir Ice Cream parlorus. 
Vyrų kurie yra apsipažinę su 
tuo bizniu. Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Box 440.

REIKALINGAS bučeris 
nantis savo darbą greit.

Atsišaukite
1836 S. Halsted St.

Tel. Canal 5821

RAKANDAI

ži-

$200 ĮMOKĖTI
Kitus po $10 j mėnesį nu- 

pirksite puikų Riverside lo
tų, 50xJ00 pėdų. Yra gelž- 
kelis ir gatvekarių trans- 
portacija. Netoli nuo geros 
biznio sekcijos. Turi būti 
parduotas už didelį bargenų. 
Veikite greitai. Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Chica
go, III. Box No. 428.

PARSIDUODA 2 kambarių 
rakandai pigiai.

WM. VALIŠAUSKAS, 
2041 Dearborn St., 

2nd fl. rear

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

PARDAVIMUI 6 kamabrių 
cottage prie 2322 Kirkland Avė. 
furnace šildoma, 2 lotai ir gara- 
džius, kaina $5200. Atsišaukite 
prie savininko. 6430 So. Mozart 
Street.

Veik

PARDAVIMUI
Naujienų ofisas,

Box 434

PARDAVIMUI cottage su 
moderniškais įtaisymais. Ne
toli karų linijos, 'lengvais išmo
kėjimais.

k 5124 Archer Avė.

PIANŲ SPECIALAI
Kimbal Upright, gerame sto

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

Pianai ant rendos — $3 į me
nesį.

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

Phone Cicero 260

PARSIDUODA ffroscrnč geroj 
vietoj, apgyventa lietuvių ir kitų 
tautų. Priežastis pardavimo — tu
riu du bizniu.

Kreipkitės šiuo antrašu:
Royal Blue Tea & Coffee Store
4918 W. 14th St., Cicero, III.

K. Wasilauski Prop.

EXTRA!
Pardavimui krautuvė labai geroj 

vietoj, lietuvių kolonijoj. Parduo
siu labai pigiai, nemokantį išmo
kinsiu kas reikalinga prie to biz
nio, jei bus reikalas. Pardavhųo 
priežastys labai svarbios. Kreipki
tės: Naujienų Skyrius

3210 South Halsted St.

PARDAVIMUI barbemė 4 
krėslų, bizniavoj vietoj, kur vi
sados gerai eina. Kaina tiktai 
$325. Kreipkitės

1919 Broadway 
Indiana Harbor, Ind.

AUKSINS proga dėl ex-saliu- 
ninkų. Pardavimui bučemė ir 
grosemė, biznis išdirbtas geriau 
šiame biznio distrikte, cash and 
carry, atsišaukit į Naujienas, 

1739 S. Halsted Str. Bok 439

GERIAUSI PROGA ant išmainy
mo 2 Matų muro namas, su vėliau
sios mados įtaisymais, gražioje 
apielinkėje.' Mainysiu ant bučernės 
ar grosernes.

Su reikalais kreipkitės pas: 
A. Grigas 

3114 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 flatų muro na
mas, 5—6 kambarių, aržuolo tri- 
mingai, karštas vanduo ir garu 
šildomas, garadžius dėl 1 karo, 
remta $140 į mėnesį; kaina $15,000, 
pinigais $3,500, mainysiu.

3 flatų mūrinis, 5 apartmentai, 
garu šildomi, mūrinis garadžius 
dėl 3 karų, renda $300 į mėnesį. 
Kaina $27,000, pinigais $5000, mai- 
n y siu.6 flatų mūrinis, po 4 kambarius, 
garu šildomas, moderniškas iš vi
sų atžvilgių. Kaina $38,000, pini
gais vidutiniai, kitus mėnesinis iš
mokėjimas, arba mainysiu į ma
žesnį namą.

24 flatai, mūrinis, 12—5 kamba
rių ir 12—4 kambarių, ir 1 jenito- 
riui skiepe flatas. Geriausioj apie- 
linkčj South Shore, netoli parko. 
Renda $25,000 į metus, rendas ga
lima pakelti. Reikia $35,000 pini
gais, už kitus antras morgičius.

Tuščias lotas prie Michigan Avė. 
58 pėdų kampinis. North nuo 103 
St. Bargenas — $10,500. Jei jums 
reikia ko riors iš Real Estate, mes 
turime nuo mažiausios cottage iki 
didžiausiu flat namu arba biznio 
praperčių. Pašaukite mumis.
Wm. C. Wood ir J. J. Ruika 

11055 Michigan A ve.
Parkway Blvd. Tel. Pullman 7463 

Ghicago-Roseland, 111.

WESTERN Avė. krautuvės ir fla
tai į pietus nuo 63 St., 3 krautuvės ir 
4 flatai, renda $5670 į metus, didelis 
bargenas, pinigais $15000. Ant kam
po 3 krautuvės ir 1 flatas, rendos į 
met. $2500, kaina $17500. Ant kampo 
3 krautuvės, 5 flatai, naujas namas, 
$55000, cash $20000. Frank A. Mul- 
holland Co., 6243 So. Westem Avė.

2 FLATŲ mūrinis namas, vienas 
blokas į pietus nuo 63 St. ir West- 
em Avė., 5-6 kambarių, garu šildo
mas, 3 karų garadžius, bargenas, 
$11600.

FRANK A. MULHOLLAND CO. 
6243 So. Westem Avė.

Republic 3200

PARDAVIMUI naujas medi
nis namas, 2731 W. 39th PI., 
Chicago, reikia. jmokSti $1500, 

kitus lengvais išmokėjimais.
H0WARD AMES, 

1721, 77 W. Washington St.

MOKYKLOS

PIRKITE NUO SAVININKO

Specialis Pasiūlymas
Isirašykit kol šis pasiūlymas yra 
geras. Dressmaking ir Millinery 
kursas už $25. Tinkamas iki ko
vo 15. Atsineškite šį apskelbimą. 
Reguliaris kursas Designing, siu
vimo ir pattemų kirpimo.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III. 
Phone Seeley 1643

M. E. NUTFILZ, Manager

Moderniškas, naujas, kampinis ap 
artmentų namas, ant S. W. Sidčjc 
2-4 ir 2-5 kambarių, garu šildomas 
boileris, gražiai dekuoruotas, lotrs 

38^4x125. 1% bloko nuo mokyklos 
gera transportacija.

JAMES KRAL,
' 2444 W. 67th St.

Prospect i 364

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 
taip padaryti daugiau } 

THI MOLER
10b Soi l <

ir mokintis 
inigų.
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