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Paduos Turkijai 
ultimatumą

Lenkai gelbės franeuzams 
—t.— . ..... - ‘

Ruhr geležinkeliečiai streikuoja

Paduos Turkijai 
ultimatumų

Reikalaus priimti ar atmesti 
talkininkų patiektąją sutartį.

LAUSANNE, sausio 25. — 
Praktiškai ultimatumas bus 
paduotas Turkijai ateinantį 
tieuiadienį. Tą dieną bus įtei
kta Turkijai talkininkų patiek
toji sutartis su reikalavimu ją 
priimti ar atmesti be jokių jo
je permainų. Vasario 2 d. £1 
artimųjų rytų taikos konferen
cija užsidarys nežiūrint to, 
ar turkai .bus pasuašę taiką, 
ar ne.

Paskelbdama savo tokį nu
tarimą talkininkų delegacija 
sakosi nemananti tuo suardyti 
taikos konferenciją, nes ji sii- 
grįšianti į Lausanną vėliau, jei 
turkai sutiks pasirašyti sutar
tį. Franci  jos valdžia pilnai re
mia tą pieną.

Ginčą dėl Mosul aliejaus lau
kų Anglija pavedė tautų sąjun
gai, kaipo gręsiantį taikai.

Jeigu turką; nenusileis ke
liais svarbiasiais klausimais, 
tai projektuojamojoj taikos su
tarty jie ras keletą jiems ne
prielankių skirsnių.

Nutarimas paduoti sutartį 
ultimatumo formoje tapo pa
darytas talkininkų be didelių 
ginčų. Tam labiausia priešino
si Italijos delegacija, kuri sa
ke, kad tai gali suardyti pačią 
konferenciją ir pakenkti susi
tarimui tarp talkininkų. 'Pe
čiaus Anglijos ir Francijos de
legatai tvirtino, kad jie negali 
pasilikti Lausannoje neaprube- 
žiuotą laiką ir kad jie turi grį- 
šti namo, kur juos laukia kiti 
darbai.

Anglai sako, kad jei turkai 
nepasirašys sutarties vasario 2 
dieną, bet paprašys daugiau 
laiko, tai talkininkai vistiek 
apleis Lausanną, ImT sugrįš vė
liau, kada turkai bus prisiren? 
gę taikos sutartį pasirašyti.

Dar du sušaudyti Airijoje.

WATERF()RD, Airijoje, sau
sio 25. — Du respublikonai, 
Cork gyventojai, tapo sušaudy
ti čia šiandie už nęšiojimąsi 
ginklų.

Šiandien, Sausio 26 d.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas kalbės L. Zerolio Salėj, Engle- 
woode, 8134 So. Vincennes Avė. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Meldžiame ateiti į prakalbas.
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Rytoj, Sausio 27 d.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas kalbės J. Engels Salėj, Garfield 
Parke, 3720 W. Harrison St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Kviečiame visus į prakalbas.

Lenkai gelbės franeuzams
Siųs į Ruhr savus darbininkus.

LONDONAS, sausio 25. — 
Pusiau oficialiniai iš Berlino 
pranešama, kad gautomis iš 
Varšuvos žiniomis, Lenkijos 
karo m n isterija įsakė visiems 
buvusiems Lenkijos ir Vokieti
jos armijų kareiviams, kurių 
tarnavimo laikas jau užsibaigė 
ir kurie pažįsta operavimą ge
ležinkelių, kasyklų, geležies lie- 
jik'lų ir pašto, būti pasirengu
siems tarnauti Francijos vald
žiai, kada toji juos pašauks.

Tie žmonės bus per Danzigą 
išgabenti į Buhr. Jie turj gerai 
pažinti vokiečių kalbą ir jiems 
gvarantuojama augštos algos.

Geležinkeliečiy streikas 
Ruhr distrikte

<»•' ■ ....... ' l X t <

Visi geležinkeliai Ruhr klony 
suparaližuoti. . Dar daugiau 
streikuos.

DUESSELDORE, seusio 25. 
Veik visa geležinkelių sistema 
Ruhr klony ir gretimoj oku
puoto j teritorijoj tapo supara- 
ližuota geležinkelių darbininkų 
streiku.

Dizorganizacija viešo aptar
navimo Ištaigų, kuri prasidėjo 
su franeuzų okupacija, dar la
biau pasireiškė šiandie.

Visos svarbiausios geležinke
lių linijos neveikia. Paryžiaus- 
Berlino ir Paryžiaus-Varšavos 
ekspresiniai traukiniai yra su
stabdyti Duesseldorfe. Į Rubr 
įleista šiandie tik du traukiniai 
iš H Olandijos su maistu.

Be telefonų ir telegrafo dar
bininkų, dar ir pašto darbinin
kai praneš* gen. Denvignes, 
kad jie sustreikuos vidurnakty. 
Franeuzų generolas atsakyme 
prigrūmojo streiko vadovams 
kalėjimu.

Maršalo Foch pasiuntinis 
gen. Weygan<l atvyko į ■ Ruhr 
ir tuoj aus pradėjo pasitarimus 
su gen. Degoutte apie panau
dojimą aštresnių priemonių 
prieš vokiečius ir ypač prieš 
Ruhr darbininkus.

Šiandie po piet franeuzai

pradėjo j ieškoti streikjaužių 
operavrinui Paryšiaus-Varšavos 
traukinio, bet nebandoma nie
ko daryti su traukiniu į Berly
ną.
Laivų darbininkai streikuoja.
PUISBURG, sausio 25. — 

Reino laivų darbininkai su
streikavo. Visas upes judėji
mas apsistojo.

Piiessętdprfo pašto viršinin-. 
kas Haaaer tapo areštuotas už
atsisakymą klausyti franeuzų 
įsakymų.

Perima vokiečių policiją.
MAYENCE, sausio 25. — 

Gen. Mareschal, komanduojan
tis vietos franeuzus, išleido 
proklamaciją, perimančią Frau 
ei jos karinėn kontrolei! visą 
vietos vokiečiui policiją, nes ji 
nesustabdžiusi denionstraicijos, 
kuri sekė po nuteisimui vokie-r 
čių fabrikantų.
Naujas pasipriešinimas franeu

zams.
BERLINAS, sausio 25. — Ba

varijos finansų ministeris įsa
ke finansų valdininkams miš
kų tarnyboje Palatinate nebe
klausyti daugiau franeuzų oku
pacinės valdžios įsakymų.

Reikalauja angly 
pasitraukimo

Darbininkai reikalauja atšauk
ti Anglijoj okupacinę armiją

> Vokietijoje. |
---------- ‘V11 • .

LONDONAS, vsausiO 25. — 
Garvežių inžinierių ir pečkurių 
unijos pildomasis komitetas 
priėmė rezųliuciją, kurioj rei
kalaujama, kad Anglijos vald
žia tuojaus ištrauktų Anglijos 
okupacinius kareivius iš Parei- 
nio. Rezoliucija tarp kitko 
sako: I,

“Tai yra darbininkų ir žmo
nijos interesuose, kad butų da
romos visos pastangos nepri
leisti Franci ją ar kitas milita
ristines Sistemas įtraukti Euro
pą į naują karą”.

Transporto darbininkų fede
racijos generaline tai*yba taip
jau pasmerkė Francijos pasi- 
griebimą Ruhr ir taipjau rei
kalauja iš valdžios atšaukti 
Anglijos okupacijos kareivius.

Anglija panaikino visus Vo
kietijos anglių. kontraktus. Tai 
esą parodymui solidaringumo 
kitoms talkininkų šalims." Bet 
tikroji priežastis tame, kad ji 
gavo daug pelningesnių, t. y. 
augštesnėmis kainomis, anglių 
kontraktų iš Friancijos.

Pašalino 8 studentus.

GHIGAGO. — Iš Oak Park 
augštesnėsės 'mokyklos tapo 
pašalinta 8 studentai už ren
gimą miške kotiravimo, gir
tavimo ir tvirkavimo “išvažia 
vinių”. Dabar yra tyrinėjami 
ir atskirai kamantinėj am i
kiekvienas tos mokyklos moki
nys ir mokinė apie tuos “išva#- 
žiavimus” ir apie mokinių tvir- 
kavimą. Busią ir daugiau paša
linta, o gal'kiti atsidurs ir tei
sme. Dvi mokinės susirgo ir 
viena jų guli ligoninėj, o kita 
gydosi namie. Mokyklos moki
niai — tik paaugantys vaikai 
ir mergaitės.

Kratos pas anarchistus.

Z PARYŽIUS, >sausio 23.- Dė
lei anarchistėš užmušimo mo- 
narchistų redaktoriaus, polici
ja šiandie darė daugybę, kratų 
pas žinomus a narėms tus, Pa
imta daug dokulfientų ir^ laiš
kų, bet areštų nedaryta.

Vokiečiai fabrikantai 
nenusileisiu 

............... ....... ........... ................ ■■ —

Nepristatinėą franeuzams ang
lių, nežiūrint pabaudų.* s '. ' •
MAY5NGE, sausio 25. —Pa

klausti kaip jų nubaudimas už
simokėti pinigines pabaudas už 
atsisakymą klausyti franeuzų 
įsakymų atsilieps ant jų elgė-
šio ateity, vienas žymiausių 
Ruhr fabrikantų, Fritz TTiys- 
sen ir kiti nubaustieji fabri
kantai atsake, kad jie ir toliau 
nesustos priešintis franeuzams 
ir nepristatinės jiems anglių. 
Jie ir toliau atsisakys koope
ruoti su franeuzais, nes tas 
prieštarautų Vokietijos vald
žios valiai. Jie veikiausia liuo- 
su noru ir pabaudų nemokės, 
nes jie prie kaltės neprisipažį
sta, o sodinti kalėjimai! dėlei 
dabartinio kaltinimo jų nega
lima.

Pasibaigus jų teismui ir iš
nešus nuosprendį, vokiečiai, 
nežiūrint franeuzų uždraudimo, 
surengė milžinišką demonstra
ciją- Franeuzai bandė ją išar
dyti, bet nepavyko.

Brangiai franeuzams oku
pacija kainuoja

Išleidžia 45,000,000 frankų į 
mėnesį.

PARYŽIUS, sausio 25.—Pre- 
mieras Poincare apskaito, kad 
Francijos okupacija Rubr ir 
Pareinu distriktų franeuzams 
kainuos 45,000,000 frankų sau
sio ię vasario iii|n. Premjeras 
pranešė senato finansų komisi
jos pirmininkui, kad neužilgo 
jis įneš bilių suteikimui tai su
mai kreditų. 9 .

Erancija yra nusi&prendusi 
ir toliau laikytis savo dabarti
nes politikos^ir grobi mosi ne- 
aĮsižadės, sakė prezidentas Mil- 
lerand “patriotų” delegacijai.

Iš - Pragos pranešama, kad 
Franci j a j ieškosi angliakasių 
Ruhr distriktui net ir Cecho 
Slovakijoj. Pirmoji grupe tų 
angliakasių jau išvažiavusi.

Franeuzai šaudo vokiečius
DUESSELDO1RF, sausio 25. 

—. Demonstracijos įvyko šį
vakar Duessddorf gatvėse są
ryšy su generaliniu dviejų va
landų streiku protestui prieš 
franeuzų okupaciją. Franeuzai 
paleido kelis šuvius į minias 
žmogių ir vieną vokietį sužei
dė. /

Franeuzai dabar turi pasis
tatę tankas visose strateginėse 
vietose mieste; kul'kasvaidžiai 
pastatyti taip, kad jie siektų 
kiekvieną gatvę,’o g įtves pat
ruliuoja kavalerija su infante- 
rija.

NEW ORLEANS, La., sausio 
23. — Keturi žmonės pereitą 
septintadienį išplaukė medžioti 
ir daugiau nebesugrįžo. Mano
ma, kad jie žuvo netolimam 
ežere, 
r...... ■* .. ■ L i i - .. - .. .................  - t -

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 25 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
banku buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingą.......  $4.65
Austrijos 100 kronų ............ .

Belgijos 100 frankų ............... $5.94
Danijcs 100 frankų ...............  $19.62
Finų 100 markių....................  $2.50
Francijos 100 frankų ........... $0.44
Italijos 100 lirų ................... $4.78
Lietuvos 100 Litų ............... $10 00
Lenkų 100 markių .................  %c

Norvegijos 100 kronų.......... . $18.65
Olandų 100 guldenų.... ...:.... /. $39.54
Šveicarų 100 markhj ........... $18.68
Švedijos 100 kronų ....... .... $26,85
Vokietijos 100 markių ...........

Turkai ginkluojasi
Pašaukta prie ginklo dar 25 

rezervo klesos.
/

KONSTANTINOPOLIS, sau
sio 25.— Iš Smyrnos praneša
ma, kad visos Turkijos rezer
vo klesos, skaičiuje 25, tapo 
pašauktas prie ginklo, tlelci 
Graikijos koncentravimo ka
riuomenėms vakarinėj Trakijoj.

Nors talkininkų komisionie- 
riai dar neatsakė į 'turk i jos 
protestą prieš Graikijos mobi
lizaciją, manoma, kad jie. užti
krins turkus, jog Graikijos 
spėkoms nebus leista pradėti 
naujas ofensivas.

Dabar Angorojc lankosi In
dijos ir Egypto mahometonų 
dcGegacijos, kurios siekiasi su
vienyti visus mahometonus ir 
padaryti vieną didelę mahome
tonų valstybę. Daugiausia ma
hometonų yra pavergusi Angli
ja ir prieš ją mahometonų ju
dėjimas yra labiausia atkreip
tas. V

Lenkija laikysis neutraliai
Sako, gabenimas kariuomenės 

x prie Lietuvos nereiškia ren- 
/ gimusi pulti Vokietiją.

BERLINAS, sausio 25. — 
Lenkija vakar davė Vokietijos 
užsienio reikalų ministerijai 
oficialiiiį užtikrinimą, kad ga
benimas kareivių prie Lietuvos 
rubežiaus neturi reikšmes ir 
kad Lenkija neturi karinių 
mierių. Varšava skelbia, kad 
ji laikysis griežto neutraliteto 
dėl Ruhr okupacijos ir priža
da pagdbą baudime Lenkijos 
pavaldinių, kurie bandytų k^lti 
kivirčius Augštojoj Silezijoj.

(Jeigu gabenimas kareivių 
prie {Lietuvos rubežiaus nėra^ 
rengimasis pulti Vokietijos, tai 
ar tai reiškia, kad tuos karei
vius gabenama x prisirengimui 
pulti Lietuvą? Taip bent išei
na iš Lenkijos pasiaiškinimo)

Vokietijos monarchistai 
veikia

BERLINAS, sausio 25. — 
Reakciniai elementai visoje 
Vokietijoje išnaudoja Ruhr pa
dėtį saviems tikslams. Jie pa
sidarė labai veiklus, organi
zuojasi ir mobilizuoja visas sa
vo spėkas. <Jie kviečia visus 
atgaleivius spiestis į jų orga
nizacijas, kad “gelbėjus” tė
vynę- 

-:(

20 žmoniy užmušta
BERLINAS, sausio 24. — 20 

žmonių liko užmušta ir daug 
sužeista sugriuvus viršutiniam 
augštui laikraščio Tageblatt 
triobėsiui. Redakcija ir spaus
tuvė liko sunaikintos.

Sustabdė gimdimo kontrolės 
susirinkimą.

ĄLIBANY, n. Y., sausio 24. 
— Policija antradienio vaka
re sustabdė New Yorko valsti
jos konferenoiją Grindimų 
Kontrolės Lygos. Susirinkime 
dalyvavo apie 200 vyrų ir mo
terų delegatų. Kalbėtojai ra
gino pravesti tokius įstatymus, 
kurie leistų gydytojams teikti 
žinių kaip kontroliuoti gimdy
mus.

Dienos laiku tapo padaryta 
miesto viršininkų konferenci
ja, kurioj tapo nutarta įsakyti 
koteliui neduoti vietos tai Ly
gos konferencijai.

Anglija nežino daryti
.... 1 ......■■■ 1

Anglijos kareivių padėtis Pa- 
reiny yra krltinga.

LONDONAS, sausio 25. — 
Anglijos okupacinių kareivių 
Pareiny padėtis pasidarė taip 
kritinga, kad tapo nutarta lai
kyti kabineto susirinkimą aps- 
variymui viso Anglijos nusis
tatymo šviesoje susidariusios 
naujos padėties delei Francijos 
veikimo. Susirinkimas galbūt 
įvyks šią savaitę, arba gal bus 
palaukta iki sugrįš iš Ameri
kos Bakhvin, kuris galės pra
nešti kajp amerikiečiai žiuri į 
Ruhr padėtį.

Tuo tarpu Bonar Law atid
žiai klausosi an^^Huomonės. 
Jis kasdien tariasi su politi
niais vadovais įvairių partijų 
ir patyrė, kad didelė Anglijos 
dalis 'reikalauja ištraukimo 
Anglijos kareivių iš Pareino. 
Tuo pačiu laiku Bonar įsaky
mu lordas Crewe užprotestavo 
Francijos premjerui dėl suė
mimo vokiečių Anglijos oku
pacijos zone, kas privertė vo
kiečius manyti, jog Anglija pri
taria Francijos veikimui. Lor
das Crevve davė suprasti, kad 
Anglijos kareiviai bus ištrauk
ti, jei tokis incidentas 
dar sykį pasikartos. Poincare 
prisižadėjo, kad nieko pana
šaus daugiau nebeatsitiks.

Ou dideli gaisrai
CHICAGO. — Užpereitą nak

tį sudegė penkių augštų triobe- 
sis prie 741-45 W. Van Buren 
St- Tame name tilpo kelios 
kompanijos. Nuostoliai siekia 
$150,()Q0. Beveik tuo pačiu lai
ku kįlo gaisras American Lin- 
seed Go., 2209 Lumber St., kur 
gaisras pridarė nuostolių iki 
$300,000. Pavojaus buvo ir ki
tiems namams, bet juos pasise
kė išgelbėti.

Siunčia daugiau 
kariuomenės

BRUSSELIS, sausio 25. —- 
Naujas pulkas, pilnos karo spė
kos, išvažiavo vakar iš Ant- 
vverp, kati sustiprinus Belgijos 
kareivius Ruhr distrikte. Taip
jau tapo išsiųsta į Ruhr didelis 
būrys belgių geležinkeliečių.

rt-'J."*!!!!".1! IH1?. ■'! J___ U... J. ________ !
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Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

Šie žodžiai yra Jums tik priminimas: nepa
mirškite siuntinėti pinigų Lietuvon: tame yra 
jūsų giminių ir Lietuvos išganymas. Ir siųsda
mi siųskite pinigus Lietuvon per Naujienas, nes 
čia yra jūsų gyvybės centras šioj šalyj.

Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tol^ių pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Išties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis. 
Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai išmokami yra tik litais.

Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai.

N A UTENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, DI.

Rusija ragina šaukti nusi
ginklavimo konferenciją
LAU(SAN;NE, sausio 25.

Įspėdamas pasaulį, kad Euro
pa yra stumiama į visišką eko
nominį suirimą, Rusijos vy
riausias delegatas artimųjų ry-? 
tų konferencijoje ir užsienio 
reikalų aninisteris čičerinas, 
šiandie ragino, kad Jungt. Val
stijos ir Rusija prisiimtų vado
vavimą atsteigimo darbe. To
kis judėjimas, sakė jis, yra 
vienatinis būdas neprileisti 
pasikartojimui to, kas dabar 
dedasi Ruhr distrikte.

Čičerinas ragino sušaukti vi
suotiną nusiginklavimo konfe
renciją.

Jis taipjau sakė, kad Rusi
ja laikosi tos nuomonės, jog 
]>raktiškai nuteriotųjų šalių 
reparacijų klausimą gali išriš
ti tik internacionalinėje kon- 
erencijoje, kurioje dalyvautų 
visos šalys.

“Tai paliečia reparacijas dėl 
Francijos, taipjau Belgijos, 
Serbijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Latvijos ir pačios Rusijos.” »

“Kasdie Europos ekonomjnis 
pairimas didėja,” sakjt čičeri
nas. “Greitai ir Jungt. Valsti
jos pajaus pražūtingas pasek
mes.

“Francija yra labai keblioj 
padėty. Iš kitos pusės, vargas 
Vokietijos darbininkų masių, 
kuris yra ankštai surištas su 
visuotinu pairimu, negali būti 
palengvintas iki Jungt. Valsti
jos neatsižadės savo dabarti
nės izoliacijos ir nepradės ko
operuoti Euorpos konstrukci
joje.”

čičerinas sakė, kad vienati
nė išeitim yra Jungt Valstijų 
ir Rusijos kooperavimas Euro
poje. Rusija esanti visuomet 
pasirengusi remti visuotiną nu
siginklavimą ant jurų ir sausu
mos. Taipjau ji visuomet esan
ti ])asirengusi dirbti už taiką 
ir ekonominį atsisteigimą. Ir 
ji norinti tame darbe pagelbė
ti kitoms šalims.

šiandie —- nepastovus, gal 
lietus ar sniegas; nedidele per
maina temperatūroje.

Saulė .teka 7:09 v., leidžiasi 
4:56 v. Menuo leidžiasi 1:25 
v. n.
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Paduos Turkijai
ultimatumą

Lenkai gelbės franeuzams
--------------- 1............

Ruhr geležinkeliečiai streikuoja

Paduos Turkijai 
ultimatumu

Lenkai gelbės franeuzams
Siųs | Ruhr savus darbininkus.

Reikalaus priimti ar atmesti 
talkininkų patiektąją sutartį.

LAUSA'NNE, sausio 25. — 
ultimatumas bus 
Turkijai ateinantį 
Tą dieną bus įtel-

Praktiškai

kečiadienį.
kta Turkijai talkininkų patiek
toji sutartis su reikalavimu ją 
priimti ar atmesti be jokių jo
je permainų. Vasario 2 d. gi 

taikos konferen- 
nežiurint to. 

pasu a Še taika,ar turkai .bus 
ar ne.,

Paskelbdama savo tokį nu
tarimų talkininkų delegacija 
sakosi nemananti tuo suardyti 
taikos konferencijų, nes ji sii- 

. grįšianti į Lausannų vėliau, jei 
turkai sutiks pasirašyti sutar
tį. Francijos valdžia pilnai re
mia tų pienų.

Ginčą dėl Mosul aliejaus lau
kų Anglija pavedė tautų sąjun
gai, kaipo gręsiantį taikai.

Jctigii turkaj nenusileis ke
liais svarinusiais klausimais, 
tai projektuojamojoj taikos su
tarty jie ras keletu jiems ne
prielankių skirsnių.

LONDONAS, sausio 25.
Pusiau oficialiniai iš Berlino 
pranešama, kad gautomis iš 
Varšuvos žiniomis, Lenkijos 
karo mnisterija įsakė visiems 
buvusiems Lenkijos ir Vokieti
jos armijų kareiviams, kurių 
tarnavimo laikas jau užsibaigė 
ir kurie pažįsta opera vinių ge
ležinkelių, kasyklų, geležies lie- 
jik'Ių ir pašto, būti pasirengu
siems tarnauti Francijos vald
žiai, kada toji juos pašauks.

Tie žmonės bus i>er Danzigą 
išgabenti į Ruhr. Jie turj gerai 
pažinti vokiečių kalba ir jiems 
gvarantuojama augštos algos.

pradėjo j ieškoti streiklaužių 
operavhnui Paryžiaus-Varšavos 
traukinio, bet nebandoma nie
ko daryti su traukiniu į Berly
ną.
Laivų darbininkai streikuoja.
DUISBUIRG, sausio 25. — 

Reino laivų darbininkai su
streikavo. Visas upės judėji
mas apsistojo.

Duesseldorfo pašto viršinin
kas Haager tapo areštuotas už 
atsisakymų klausyti franeuzų 
įsakymų.

Perima vokiečių policijų.
MAYENCE, sausio 25. — 

Gen. Mareschal, komanduojan
tis vietos franeuzus, išleido 
proklamacijų, perimančią Frau 
cijos karinėn kontrolei! visą 
vietos vokiečių policiją, nes ji 
nesustabdžiusi demonstracijos, 
kuri sekė po nuteisimui vokie
čių fabrikantų.
Naujas pasipriešinimas franeu

zams.
BERLINAS, sausio 25. — Ba

varijos' finansų mfnisteris įsa
ke finansų valdininkams miš
kų tarnyboje Palalinate nebe
klausyti daugiau franeuzų oku
pacines valdžios įsakymų.

Reikalauja angly 
pasitraukimo

Geležinkeliečiy streikas 
Ruhr distrikte

Darbininkai reikalauja atšauk
ti Anglijos okupacinę armijų 
Vokietijoje.

25. —

klonyVisi geležinkeliai Ruhr 
suparahžuoti. Dar daugiau 
streikuos.

Vokiečiai fabrikantai 
nenusileisiu 

■................—............................... .

Nepristatinės franeuzams 
lių, nežiūrint pabaudų.

26d.,1923~

Turkai ginkluojasi
Pašaukta prie ginklo dar 25 

rezervo klesos.

Anglija nežino ky daryti nTl"';"11 r.
Anglijos kareivių padėtis Pa- 

reiny yra kritinga.
ang-

MAY5NGE, sausio 25. Pa
klausti kaip jų nubaudimas už
simokėti pinigines pabaudas už 
atsisakymą klausyti franeuzų 
įsakymų atsilieps ant jų elge
sio ateity, vienas žymiausių 
Ruhr fabrikantų, Fritz Thys- 
sen ir kili nubaustieji fabri
kantai atsakė, kad jie ir toliau 
nesustos priešintis franeuzams 

anglių, 
koope- 

nes Ktas 
vald-

Jie ir toliam atsisakys 
ruoti su franeuzais, 
prieštarautų Vokietijos 
žios valiai. Jie veikiausia liue
su noru ir pabaudų nemokės, 
nes jie prie kaltės neprisipažį
sta, o sodinti kalėjimai! delei 
dabartinio kaltinimo jų nega
lima.

Pasibaigus jų teismui ir iš
nešus nuosprendį, vokiečiai, 
nežiūrint franeuzų uždraudimo, 
surengė milžinišku demonstra-4 
ciją- Francuzai baiidč ją išar
dyti, bet nepavyko.

Brangiai franeuzams oku 
pacija kainuoja

l

IšleNžia 45,000,000 frankų į 
meitesį. y

No. 22

ultimatumo formoje tapo pa
darytas talkininkų be didelių 
ginčų. Tam labiausia priešino
si Italijos delegacija, kuri sa
ke, kad lai gali suardyti pačių 
konferencijų ir pakeiikti susi
tarimui tarp talkininkų. Te- 
čiaus Anglijos ir Francuos de
legatai tvirtino, kad jie - negali 
pasilikti Lausannoje neaprube- 
žiuotą laikų ir kad Jie turi grį
sti namo, kur juos laukia kiti 
darbai.

Anglai sako, kad jei turkai 
nepasirašys sutarties vasario 2 
dieną, bet paprašys daugiau 
laiko, tai talkininkai vistiek 
apleis Lausannų, 1x4 sugrįš vė
liau, kada turkai bus prisiren? 
gęį taikos sutartį pasirašyti.

OUEŠSELDORF, seusio 25. 
Veik visa geležinkelių sistema 
Ruhr klony iv gretimoj oku
puoto] teritorijoj tapo supara- 
ližuota geležinkelių darbininkų 
streiku.

Dizorganizacija viešo aptar
navimo įstaigų, kuri prasidėjo 
su franeuzų okupacija, dar la
biau pasireiškė šiandie.

Visos svarbiausios geležinke
lių linijos neveikia. Paryžiaus- 
Berliup ir Paryžiaus-Varšavos 
ekspresiniai traukiniai yra su
stabdyti Duesseldo-rfe. Į Ruhr 
įleista šiandie tik du traukiniai 
iš HOlandijos su maistu.

Be telefonų ir telegrafo dar
bininkų, dar ir pašto darbinin
kai praneš* gen. Denvignes, 
kad jie sustreikuos vidurnakty. 
Franeuzų generolas 
prigrūmojo streiko 
kalėjimu.

Maršalo Foch
gen. Weygan<Uatvyko į ( Ruhr 
ir tuojaus pradėjo pasitarimus 
su gen. Degoutte apie panau
dojimą aštresnių priemonių 
prieš vokiečius ir ypač prieš 
Ruhr darbininkus.

Šiandie po piet francuzai

atsakyme 
vadovams

LONDONAS, sausio
Garvežių inžinierių ir pečkuriy 
unijos pildomasis komitetas 
priėmė rezoliucijų, kurioj rei
kalaujama, kad Anglijos vald
žia tuojaus ištrauktų Anglijos 
okupacinius kareivius iš Parei- 
nio. Rezoliucija tarp kitko 
sako:

* i
“Tai yra darbininkų ir žmo

nijos interesuose, kad butų da
romos visos pastangos nepri
leisti Franci ją ar kitas milita
ristines, sistemas įtraukti Euro
pą į naują karą”.

Transporto darbininkų fede
racijos generalinė taryba taip
jau pasmerkė Francijos pasi- 
grieblmą Ruhr ir taipjau rei
kalauja iš valdžios atšaukti 
Anglijos okupacijos kareivius.

Anglija panaikino visus Vo
kietijos anglių. kontraktus. Tai 
esą parodymui solidaringumo 
kitoms talkininkų šalims.“ Bet 
tikroji priežastis tame, kad ji 
gavo daug pelningesnių, t. y. 
augštesnėmis kapomis, anglių 
kontraktų iš Francijos.

| PARYŽIUS, sausio 25.—Pre- 
mieras Poincare apskaito, kad 
Francijos okupacija Ruhr ir 
Pareino distriktų franeuzams 
kainuos 45,0(Wą000 frankų sau- 
šio ir vasario įnėn. Premieras 
pranešė senato fųiansų komisi
jos pirmininkui, kad neužilgo 
jis įneš bilių suteikimui tai su
mai kreditų. , •

Francija yra nusisprendusi 
ir toliau laikytis savo dabarti
nės politikos « Jr grobimosi ne- 
atsižadės, sakė prezidentas Mil- 
lerand “patriotų” delegacijai.

Iš - Pragos pranešama, kad 
Francija j ieškosi angliakasių 
Ruhr distrįkfui net ir Cecho 
Slovakijoj. Pirmoji grupe tų 
angliakasių jau išvažiavusi,

KONSTANTINOPOLIS, saiv- 
šio 25.— Iš Smyrnos neša
ma, kad visos Turjįfiiks rezer
vo klesos, skaičiuje 25, tapo 
pašauktos prie ginklo, delei 
Graikijos koncentravimo ka
riuomenėj vakarinėj Trakijoj.

Nors talkininkų komisionie- 
riai dar neatsakė į Turkijos 
protestą prieš Graikijos mobi
lizaciją, manoma, kad jie užti
krins turkus, jog Graikijos 
spėkoms nebus leista pradėti 
naujas ofensivas.

Dabar Angoroje lankosi In
dijos ir Egypto mahometonų 
delegacijos, kurios siekiasi su
vienyti visus mahometonus ir 
padaryti vieną didelę mahome
tonų valstybę. Daugiausia ma
hometonų yra pavergusi Angli
ja ir prieš ją mahometonų ju
dėjimas yra labiausia atkreip
tas. V

H ■ i 1 k, . ■
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Lenkija laikysis neutraliai
1 -....... I

Sako, gabenimas kariuomenės 
prie Lietuvos nereiškia ren
gimosi pulti Vokietiją.

BERLINAS, sausio 25. — 
Lenkija vakar davė Vokietijos 
užsienio reikalų ministerijai 
oficialihį užtikrinimą, kad ga
benimas kareivių prie Lietuvos 
rubežiaus neturi reikšmės ir 
kad ‘Lenkija neturi karinių 
mierių. Varšuva skelbia, kad 
ji laikysis griežto neutraliteto 
dėl Ruhr okupacijos ir priža
da ]>a<gelbą baudime Lenkijos 
pavaldinių, kurie bandytų k^lti 
kivirčius Augštojoj Silezijoj.

(Jeigu gabenimas kareivių 
prie (Lietuvos rubežiaus nėra- 
rengimasis pulti Vokietijos, tai 
ar tai reiškia, kad tuos karei
vius gabenama prisirengimui 
pulti Lietuvą? Taip bent išei
na iš Lenkijos pasiaiškinimo)

LONiDONAS, sausio 25. — 
Anglijos okupacinių kareivių 
Pareiny padėtis pasidarė taip 
kritinga, kad tapo nutaria lai
kyti kabineto susirinkimą aps- 
vartymųi viso Anglijos nusis
tatymo šviesoje susidariusios 
naujos padėties delei Francijos 
veikimo. Susirinkimas galbūt 
įvyks šią savaitę, arba gal bus 
palaukta iki sugrįš iš Ameri
kos Raldwin, kpris galės pra
nešti kajp amerikiečiai žiuri i 
Ruhr padėtį. /

Tuo tarpu Bonar Larvv atid
žiai klausosi anglų nuomonės. 
Jis kasdien tariasi su politi
niais vadovais įvairių partijų 
ir patyrė, kad didelė Anglijos 
dalis reikalauja ištraukimo 
Anglijos kareivių iš Pareino. 
Tuo pačiu laiku Bonar įsaky
mu lordas €rewe užprotestavo 
Francijos premjerui dėl suė
mimo vokiečių Anglijos oku
pacijos zone, kas privertė vo
kiečius manyti, jog Anglija pri
taria Francijos veikimui. Lor
das Crewe davė suprasti, kad 
Anglijos kareiviai bus ištrauk
ti, jei tekis incidentas 
dar sykį pasikartos. Poincare 
prisižadėjo, kad nieko pana
šaus daugiau nebeatsitiks.

Dar du sušaudyti Airijoje.

WATERF()RD, Airijoje, sau
sio 25. — Du respublikonai, 
Cork gyventojai, tapo sušaudy
ti čia šiandie už nešiojimąsi

pasiuntinis
Pašalino 8 studentus.

Francuzai šaudo vokiečius

Šiandien, Sausio 26 d. 
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas kalbės L. Zerolio' Salėj,' Engle- 
woode, 8134 So. Vincennes Avė. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Meldžiame ateiti į prakalbas.

Kratos pas anarchistus.

Rytoj, Sausio 27
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratu 
tijos atstovas kalbės J. Engels Salėj, Garfield 
Parke, 3720 W. Harrison St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Kviečiame visus į prakalbas.

GHICAGO. — Iš Oak Park 
augšitesnėsės 'mokyklos tapo 
pašalinta 8 studentai už ren
gimą miške kotiravimo, gir
tavimo ir tvirkavįno “išvažia 
vinių”. Dabar yra tyrinėjami 
ir ,.
kiekvienas tos mokyklos moki
nys ir mokinė apie tuos “išva,- 
žiavimus” ir apie mokinių tvir- 
kavimą. Busią ir daugiau paša
linta, o gal kiti atsidurs ir tei
sme. Dvi mokinės susirgo ir 
viena jų guli ligoninėj, o kita 
gydosi namie. Mokyklos moki
niai —- tik paaugantys vaikai 
ir mergaitės.

ų”. Dabar yra tyrinėjami 
atskirai rkamantinėjami

PARYŽIUS, sausio 
lei anarchiste# užmušimo mo- 
narchistų redaktoriaus, polici
ja šiandie darė daugybę kratų 
pas žinomus anarchistus. Pa
imta daug dokumentų ir laiš
kų, bet areštų pedaryta.

DUESSEIjDORF, sausio 25. 
—. Demonstracijos įvyko šį
vakar Dnessddorf gatvėse są
ryšy su generaliniu dviejų va
landų streiku protestui prieš 
franeuzų okupacijų. Francuzai 
paleido kelis šūvius į minias 
žmonių ir vieną vokietį sužei
dė.

Francuzai dabar turi pasis
tatę tankas visose strateginėse 
vietose mieste; kul'kasvaidžiai 
pastatyti taip, kad jie siektų 
kiekvieną gatvę, o gitves pat
ruliuoja 
rija.

kavalerija su infante-

ORLEANS, La., sausioNEW
23. — Keturi žmonės pereitą 
s^ptintadienį išplaukė medžioti 
ir daugiau nebesugrįžo. Mano
ma, kad jie žuvo netolimam 
ežere.
r1" .. ...........   įmini................m

Vokietijos monarchistai 
veikia

BERILINAS, sausio 25. — 
Reakciniai elementai visoje 
Vokietijoje išnaudoja |(uhr pa
dėtį saviems tikslams. Jie pa
sidarė labai veiklus, organi
zuojasi ir mobilizuoja visas sa
vo spėkas. <Jie kviečia visus 
atgaleivius spiestis į jų orga- 
ųizaicijas, kad “gelbėjus” tė
vynę-

* * į.

20 žmoniy užmušta
BERLINAS, sausio 24. -- 20 

žmonių liko užmušta ir daug 
sužeista sugriuvus viršutiniam 
augštui laikraščio Tageblatt 
triobėsiui. Redakcija ir spaus
tuvė liko sunaikintos.

Sustabdė gimdimo kontrolės 
susirinkimą.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 25 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų
Austrijos 100 kronų....

Belgijos 100 frankų ......
Danijos 100 frankų ........
Finų 100 markių.............
Francijos 100 frankų ...
Italijos 100 lirų ..........
Lietuvos 100 Litų ........
Lenkų 100 markių ......

Norvegijos 100 kronų ....
Olandų 100 guldenų ........
šveicarų 100 markiij .....
Švedijos 100 kronų   ........ .. _

1(10 nuilių yac

... $4.65

... $5.94 
. $19.62 
.... $2.50
.... $0.44
... $4.78
.. $10 00 
....... %c 
.. $18.65
!. $39.54 
. $18.68 
. $26,85

, Du dideli gaisrai
GHICAGO. — Užpereitą nak

tį sudegė penkių augštų triobė- 
sis prie 741-45 W. Van Buren 
St- Tame name tilpo kelios 
kompanijos. Nuostoliai siekia 
$150,0Q0. Beveik tuo pačiu laiš
ku kjlo gaisras American Lin- 
seed Go., 2209 Limiber St., kur 
gaisras pridarė nuostolių iki 
$300,000. Pavojaus buvo ir ki
liems namams, bet juos pasise
kė išgelbėti.

Siunčia daugiau 
kariuomenės;

BRUSStELIS, sausio 25. — 
Naujas pulkas, pilnos karo spė
kos, išvažiavo vakar iš Ant- 
vverp, kad sustiprinus Belgijos 
kareivius Ruhr distrikte. Taip
jau tapo išsiųsta į Ruhr didelis 
būrys belgų geležinkeliečių.

* i
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Rusija ragina šaukti nusi
ginklavimo konferenciją
LAUlSAN.NE, sausio 25.

Įspėdamas pasaulį, kad Euro
pa yra stumiama į visišką eko
nominį suirimą, Rusijos vy
riausias delegatas artimųjų ry
tų 'konfereAcijoje ir užsienio 
reikalų ministeris čičerinas, 
šiandie ragino, kad Jungt. Val
stijos ir Rusija prisiimtų vado
vavimą atsteiginio darbe. Tei
kis judėjimas, sakė jis, yra 
vienatinis būdas neprileisti 
pasikartojimui to, kas dabar 
dedasi Ruhr distrikte.

čičerinas ragino sušaukti vi
suotiną nusiginklavimo konfe
renciją.

Jis taipjau sakė, kad Rusi
ja laikosi tos nuomonės, jog 
praktiškai nuteriotųjų šalių 
rejiaracijų klausimą gali išriš
ti tik internacionalinėje kon- 
erencijoje, kurioje dalyvautų 
visos šalys.

“Tai paliečia reparacijas dėl 
Francijos, taipjau Belgijos, 
Serbijos, t Lenkijos, Lietuvos, 
Latvijos ir pačios Rusijos.” <

“Kasdie Europos ekononųnis 
pairimas didėja,” sakė čičeri- 
nas. “Greitai ir Jungt. Valsti
jos pajaus pražūtingas pasek
mes.

“Francija yra labai keblioj 
padėty. Iš kitos puses, vargas 
Vokietijos darbininkų masių, 
kuris yra ankštai surištas su 
visuotinu pairimu, negali būti 
palengtrintas iki Jungt. Valsti
jos nea’tsižadės savo dabarti
nės izoliacijos ir nepradės ko
operuoti Euorpos konstrukci
joje.”

čičerinas sakė, kad vienati
nė išeitim yra Jungt- Valstijų 
ir Rusijos kooperavimas Euro
poje. Rusija esanti visuomet 
pasirengusi remti visuotiną nu
siginklavimą ant jurų ir sausu
mos. Taipjau ji visuomet esan
ti pasirengusi dirbti už taiką 
ir ekonominį atsisteigimą. Ir 
ji norinti tame darbe pagelbė
ti kitoms šalims.

A

Šiandie — nepastovus, gal 
lietus ar sniegas; nedidelė per
maina temperatūroje.

Saulė , teka 7:09 v., leidžiasi 
4:56 v. Mėnuo leidžiasi 1:25 
v. n.
VT---------------------j------------------  Į
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Priminimas

AlLBANY, N. Y., sausio 24. 
— Policija antradienio vaka
re sustabdė New Yorko valsti
jos konferenuiją Gimdimų 
Kontrolės Lygos. Susirinkime 
dalyvavo apie 200 vyrų ir mo
terų delegatų. Kalbėtojai rau
gino pravesti tokius įstatymus, 
kurie leistų gydytojams teiktu 
žinių kaip kontroliuoti gimdy-j 
mus.

Dienos laiku tapo padaryta 
miesto viršininkų (konferenci
ja, kurioj tapo nutarta įsakyti 
koteliui neduoti vietos tai Ly
gos konferencijai.

Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 
Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

Šie žodžiai yra Jums tik priminimas: nepa- 
1 mirškite siuntinėti pinigų Lietuvon: tame yra 
jūsų giminių ir Lietuvos išganymas. Ir siųsda
mi siųskite pinigus Lietuvon per Naujienas, nes 
čia yra jūsų gyvybės centras šioj šalyj.

Kada dabar jau yra įvest? Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokią pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Išties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis. 
Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai igtriokami yra tik litais.

Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai.

1739 So. Halsted St. Chicago, UL
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Iš Mokslo Srities
Elektros istorijos bruožai. *

(Tęsinys)
ir X|VJII šimtmečiais sudėjęs ir pamaži vieną nuo 
pusėje vartojamosios kito skirdamas, tarp jų Davy 

mašinos, vis dar ma- pamatė melsvai baltą liepsną, 
“voltęs lanku” dėl to

XVII 
pirmoje 
elektros 
ža elektros teduodavo. Taigi 
buvo rūpinamasi pasigaminti 
geresnę elektros mašiną. 1864 
metais To(>leris ir HolŲ: beveik 
sykiu išrado po elektrinę ma
šiną. Nors Topleris tada Ry
goje buvo, o Holtzas — Berly
ne. Elektrinė mašina jau daug 
daugiau elektros duodavo ir 
elektrinosi ji jau ne trynimu, 
bet indukcijos keliu'.

ILigi elektrinės mašinos iš
radimo sunku buvo tyrinėti 
elektros kibirkštys, nes įelek
trinti leydeno bonkas būdavo 
sunku. Bet dabar pradėta la
biau tyrinėti kibirkštys ir pa
stebėta, kad kibirkščių forma 
ir spalva ne visuomet vieno
da esti. Daug darbo padėjus 
sužinota, kad kibirkščių for

ma priklauso nuo to, koks at
stumas ir forma tu laidinin
kų, tarp kurių kibirkštis šoka. 
Be . to dar kibirkščių formai 
turi įtakos ir tų dujų spaudi
mas, kuriose šoka kibirkštis.

O kibirkščių spalva priklau
so nuo tų dujų, kuriose šoka 
kibirkštis, t. y. jeigu kibirkš
tis šoka deguonyje, tai spalva 
vienokia, jeigu vandenyje, tai 
kitokia ir tt. Be to kibirkščių 
spalva priklauso ir nuo meta
lo iš kurio pagaminti laidinin
kai. Pavyzdžiui, jei bus du ge
ležiniai rutuliai, tai jų tarpe 
šoks balta kibirkštis, jei bus 
variniai — žalia, jei cininiai — 
melsva.

Ligi jįol elektros tyrinėji
mams buvo viena smarkiausio
ji kliūtis: tai tas, kad įelektri
nus ar leydeno banką ar elekt
ros mašiną gauname srove tik 
trumpam momentui, tik tol, 
kol šoka' kibirkštis, o kibirkš
čiai iššokus reikėjo vėl elek- 
trinti ir tt. Del to elektros ty
rinėtojai pageidavo turėti nuo
latinę elektros srovę bent ke
lioms minutėms. '

dar ir ligi šios dienos vartoja
mą telegrafo aparatų, kuris 
reikalingas tik vienos vielos ir 
užrašo, bet ne signalu pasako 
žinias.

Taigi jau elektra perduoda
vo žmonių norus ar žinias grei
tu1 laiku nežiūrint ar arti ar to
li, bet, deja, kaip vishda žmo
gus nieku nepasitenkino, taip 
ir čia nepasitenkino telegrafu 
ir pradėjo svajoti apie apara
tus, kurių pagalba butų gali
ma kalbėtis per didelius atstu-

vo panaši į lanką.
Be to, dabar pradėta tyrinė

ti elektros su magnetu santy
kiai. Tik po daugelio bandymų 
1820 m. danų fizikas Ocrstedt 
pastebėjo, kad elektros srovė 
kreipia į šalį magneto adatai- 
tę. O Arago, darydamas bandy
mus, pastebėjo, kad geležine 
viela, kuria eina srovė, trau
kia į save smulkias geležies 
druožteles. Iš to jis sprendė, 
kad magnetas galima pasida
ryti elektros pagalba. Tačiau 
pirmas elektrahiagnetas pa
dirbta tik apie 1828 me<us, ku
ris, kaip ir musų laikų elekt- 
ramagnettis veikė lik tol, kol 
pro jį srovė ėjo. O tuo jaus po 
elektramagneto išrasta pirmas 
elektromagnetinis telegrafas. Jį 
išrado 1830 metais baronas ši
lingas fon Kanstadt. Pirmuti
niame' Šilingo aparate buvo 6 
skyriai, kuriuose tam* tikru bu- 
dii pritaisyta prie elektromag
netų popierėlės viena pusė bal-

Šių dienų lekfopo pirmata- 
kunu galima slkitityti 1861-62 
m. Pilypo Reiso padarytų apa
ratą. Į jo sąstatų čion nesigi
linsime, nes perdaug vietos už
imtų. Reiso negalėjo savo te
lefonu kalbėtis, nors muzikų

aparatas nepaplito ir buvo be
veik užmirštas.z . ,

1876 m. Bell ir Grey, kas sau, 
išrado po telefono aparatų, ku
riais jau buvo galima visai ge
rai susikalbėti. Juodu abu be
veik kartu (viens už kitą ank
ščiau tik 2 valandas) pristatė 
savo aparatų aprašymus į Ame
rikos Valstybinį Biurą, prižiū
rintį patentų davimą naujiems 
išradimams, ir, žinoma, tas ga
vo patentą, kurs ankščiau pri
statė aprašymą. Musų laikų 
telefono aparatai yra tik pa-

fo stotis buvo sujungta su kita*1 
stočia 8 vielomis, kurių 6 ėjo 
į skyrius, viena buvo reikalin
ga atgal einančiai elektrai, o 
8 viela ėjo į tarnautojams pa
šaukti aparatą. Kalbančioji 
stotis turėdavo spaudyti klavi
šais, kurių buvo 6, o klausan
čiojoje stotyje popierėles tam 
tikru budu pasisukdavo ir 
reikšdavo kurią nors raidę, ir 
iš tokių signalų suprasdavo 
lai, kas norima pasakyti. Tas 
pirmasai telegrafas buvo nu
tiestas tarp Petrapilio ir Kran- 
štadto. Po šilingo atsirado dar - 
daug kitokių telegrafo apara
tų, bet jie visi buvo neparan
kus, nes reikėjo daug violų 
tiesti tarp abiejų stočių. Be to, 
dar tie aparatai 
vt>, bet įvairiais 
duodavo žinias, 
metus Samuelis

ne užrašyda-

tobulinti Bell’o ir Greyb apa
ratai.

'Ugi dinamonrašinų iši'adimo 
elektroj naudojimas buvo sun
kus, nes batarejos duoda silp
nų srovę, brangia* kainuoja ir 
neilgai veikia, tuo tarpu, kai 
dinamomašinos duoda nuolati
nę didelės jėgos srovę. Ligi dina 
inomašinų, nors ir mokėjo, 
bet negalėjo žibinti, nes voltos 
laukui reikia didelės jėgos, o 
jai gauti reikia labai daug ele
mentų. Dinamomašina pašali
no tas klintis. z

Jau senai dirbta tokios ma
šinos, kurių pagalba butų ga
lima gauti nuolatinės ir stip
rios pajėgos, bet tokią, kaip ji

m.

be- 
da- 
ki-

dabar yra, jų padarė 1860 
Gramas.

Apio 1896 metus išrasta 
vielinis telegrafas, kuriuo 
bar telegrafuoja ligi 20,000
lometrų, o pastaruoju laiku iš
rasta net bevielis telefonas, 
kuriuo kalbasi jau ligi 2,000 
kini.

Dabar, kai dilba toki garsus 
elektrininkai kaip Edisonas, 
kasmet girdėti naujų elektros 
srity išradimų, ir jeigu juos 
imtume skaičiuoti, tai tektų 
atskiros knygos prirašyti. Ir 
galima tikėtis, kad žmogus iš
moks naudotis elektra kiekvie
nam žingsny.

((Pabaiga)

Gerovės skyriui 
'd(eL APRUPiNIMO 
. MOTINŲ IR JŲ 
^KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Kl. Jurgelonis
! I i
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Iškilmingas Maskarados Balius
... ...... ............. ' ' 1 Rengia •*---------------------------

Birutes Kailio Dr-ja

Šeštadieny, Sausio 27 d., 1923 
MILDOS SVETAINĖJ 

3142 So. Halsted St.
įžanga 35c. ypatai. • Pradžia 7 vai. vak.

šis maskinis balius bus labai įvairus, nzės bus 6- 
didėli išlaimėjirnai. Taigi visi atsilankykit seni, jauni, 
maži ir dideli bus užtektinai juokų ir vietos, kad ne- 
sigailesit. \ ’

Kviečia visus KOMITETAS.

Alnme nkyrluje mea taVcan 

nuo laiko gvildename rei

kalu* |domliu bOslaniioms 

motinom* Ir motinom* jau
ny kūdikių.

KOdlkiy aprdplnlma* Ir pe

nėjimą* yra dalykas gyvos 

svarbos šeimynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kur) mes ta

rime rcguliariAkais laiko

tarpiais atvirai Ir laisvai 
pergvildentl.

ADVOKATAS

DVODA TEISIU PATARIU VS

STRAIPSNIS IV.

KO MOTINOS NETURI 
DARYTI.

kį aparatą, kurs duoda nuola
tinę elektros srovę ilgesniam 
laikui išrado Voltą. Tas apa
ratas pavadinta galvam Kle
mentu. Tas jo elementas bpvo 
labai paprastas: imta cinko 
ritinukas, ant jo uždėta sieros 
rukštyje mirkytas miloritinu- 
kas, o ant to uždeda vario ri- 
tinu'kas, ant jo uždėta cinko 
milas ir tt. ir lokių ritinukų 
visas stulpelis buvo sudėta, 
nuo ko tą elementą dabar va

rlina voltos stulpu.
Vulstenas tam elementui da

vė kitokio pavidalo, nors prin
cipas liko, tas pats. Vieton 
to, kad mirkinus milą atskies
toje sieros rukštyje, jis štai 
kaip padare: paėmė stiklinį 
indą, į jį įpylė atskiestos rak
šties ir į tą skystį įstatė po cin
ko ir vario plastinką, taip kad 
jos viena kitą nesiektų ir gavo* 
daug lengvesnį padaryti ir ga
lintį daug ilgiau veikli elemen
tą.

Dabar tų elementų yra labai 
daug įvairių rūšių, bet jie visi 
yra tik vienaip, ar kitaip pa
keisti Vulsterio elementai.

Turėdamas nuolatinę elekt
ros srovę Davy 1803 metais 
paMare taip vadinamą volios 
lanką. Jis pasiėmė bateriją iš 
2000 elementų, prie jos prijun
gė dvi pailgas anglies lazdeles.

Morse išrado

I Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

■GRABORIUS ir 
Balsamuotojas

^^nibili

4 prieinama.

3319 Aįiburn 
Chicago,

Turiu automo- 
"ius visokiems 

reikalams. Kayia

L*

Dteną 36c-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-30c (ir taksai).

MAJESTirFItheatre-V
Monroe gat. arti State 

Beperstoginis Vodevilius 
šeštad., Sekniad.

Šventėmi3\
45 ir 22c (ir tak'&ąi). 

šeim. rateliams\
10c (išskiriant šeštad., 

sekmad. ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

ir

’̂ iįiįįy.

Jei turi rupturą pamėgink 
šitą dykai.

Dek jį aut kiekvienos rupturos, se
nos, ar šviežios, didelės ar mažos ir 
pradėsi sveikti; tas įtikino tūkstan
čius.

Adams, N. Y. 
jo stebuklingo 
uždėk j| ant 

susitraukti; jie

Pasiunčiam dykai 
įsitikinimui.

Kiekvienas turis rupthrą, vyras, motelis 
ar vaikas, privalo tuojaus parašyti pas W- 
S. Rice, 500 B. Main St., 
nemokamam išmėginimui 
stimuliuojančio tepalo. Tik 
rupturos ir raumens pradės
pradeda susitraukti taip, kad skylė natū
raliai užsidaro ir suveržimas, diržas ar 
afltaisymas sutampa nereikalingas. Neuž
miršk pasiųsti šito dyko išmėginimo. Net 
jei ruptura nekvaršina, tai kam nešioti 
diržą visą gyvenimą? Kam užsitraukti 
gangrenos ir kitokį pavojų nuo tnažos ir 
nieko nekaltos rupturos, nuo tokios, dėl 
kurios tūkstančiai liko paguldyti ant ope
ruojamojo stalo? Daugybė vyrų ir mote
rų kasdien užsitraukia tok j pavoją, nes .u; 
rupturos jiems neskauda ir jie jų neprtNį 
Parašyk tuojaus dyko išmėginimo, nes tai' 
tikrai stebėtinas daiktas ir jis išgydė to
kias rupturas, j kurias galėjai du kumščiu 
{dėti. Parašyk tuojaus panaudodamas šitą 
kuponą žemiau.

DYKAI RUPTURAI
W. S. RICE, Ine.
500 B. Main St., Adams,N. Y.

Galite
gydymą 
turai.
Vardas
Adresas

Valstijų

prisiųsti man dykai pavyzdini 
jūsų stimuluojančio tepalo Rup-

Nepenėk kūdikio pcrdažnhi ar per
daug.

Neguldyk kūdikio jei jis nėra tin
kamai papenėtas.

Neguldyk vaiko vakare, jei jis per 
(dieną neliuosavo vidurių gerai.

Neduok vaikui čiulpti čiulpiko arj 
tuščios bonkųtės, kad jis nurimtų. 
. Neduok kūdikiui gyduolių ar bile 
kokių vaistų nepasitarus su gydytoju.

Neduok kūdikiui arbatos, kavos, ar
ba svaiginamų gėrimų.

Neduok jam kendžių, saldumynų, 
šokolado.

Neduok kūdikiui kietų valgių iki jis 
nebus metų amžiaus, ir tai labai po 
mažai ir lengvai suvirškinamose for
mose.

Negailėk geriamo vandens; vanduo 
gelbsti vidurių liuosavimui.

Prirengdami kūdikio maistą nepūsk 
ant jo, kad atvedinti.

Negamink daugiau maisto, negu yra 
reikalinga vienam sykiui. » Geriausios 
pasekmes gaunamos kada maistas 
šviežiai prirengtas.

Nevartok jokių gumos pridėčkų prie 
bonkutes išskynus čiulpiką.

Nepalik kūdikio vieno su bonkute.
Nepasitikėk ir nepalik tarnaitėms 

išvalyti bonkutes indus ir tt. arba 
prirengti kūdikiui maisto. Prižiūrėk 
pati šitas svarbias smulkmenas.

Nepamiršk kas savaitę kūdikį pa
sverti ir užrašyti jo svorį.

Neduok kūdikiui čiulpti ar valgyti 
iš bonkutęs daugiau, kaip dvidešimtį 
minutų vienu sykiu.

Neduok kūdikiui užmigti su čiulpi
ku ar bonkute burnoje.

Nežaisk su kūdikiu kuomet jis val
go. Lai jis ramiai penisi lopšy.

Nedaleisk, kad vaikai žaistų su savo 
maistu: nebandyk juos jukinti ar 
kreipti jų domę kitur kuomet jie val
go.

Neduok vaikams valgyti tarpe val
gių.

Neduok vaikams nuryti maistą ne- 
sukramčius. Lai ima vįską atsargiai 
ir pilnai sukramto.

Neapleisk kūdikio dantų. Tai yra 
svarbu. V į tai turi būti kreipiama 
domė. \

Neragink vaikų valgyti. Jei jie nuo
latos atsisako valgyti laiku, tai pasi
tark su gydytoju.

Per keletą gentkarčių tūkstančiai 
Lietuvių motinų išaugino savo kūdi
kius su Borden’s Eagle Pienu. Tai 
kad jų draugai / rekomendavo Eagle 
Pieną ir todėl kad jos rado jį pilna/ 
patenkinančiu. Bei ant nelaimės 
daugelis šitų Lietuvių motinų nebuvo 
tinkamai informuotos, kodėl jos gavo 
tokių puikių pasekmių. Eagle Pienas 
yra puikiausias ir gryniausias iš sal
daus šviežio ir nebaus pieno, sumai
šytas su atydžiai pergrynintu cukru
mi, taip, kad padare kudyikiams mai
stą, geriausį ką galima duoti po to 
kaip motinos pienas išsenka, arba ne-' 
turi tokio maistingumo.

Kad Lietuvės mokinos geriau žino
tų, kaip vartoti Borden’s Eagle Pieną, 
Borden Company yra išleidusi lietuvių 
kalboje pilna panėjime pamokinimą, 
kaip prirengti Borden’s Eagle Pieną 
vaikams visokių amžių. Jei nori kopi
jos šito pamokinimo iškirpk kuponą, 
kurį patėmysi viename iš paskelbimu, 
ir pasiųsk kompanijai, o ji su mielu 
noru pasiųs jums, visai dykai, tą pa
mokinimą, sykiu su puikia kūdikių 
knyga.

Perskaityk atydžiai • gituos. straips
nius kiekvieną savaitę ir pasidėk atei
čiai.

Išdirbėjai ir Import-jai Geriausių

ITALIŠKU 
rankomis dirbtų 

-ARMONIKŲ

t.

Geriausių 
1 
rantuoja
mos 
čiai 
ir 
mis 
mis 
kitų 
nikų 
tuvių 
Valstijose ir 
Italijoj.
DYKAI pir- .

kėjams armonikinė mokylda ar pa
mokinimų knyga. Mes garantuo
jamo, kad visi < mokiniai mokės groti 
musų didžiąja Armonika iš gaidų už 
4 mėnesių laiko. Informacijų rašy
kite angliškai. Katalogas,. papra
šius, duodama dykai.
Ruattn Serenelli Accordcon Mfg. Co. 

i 817 Blue Tslnnd Avė., Chicago, UI.

pasnuly. Ga-
dešim- 
metų > 

žemesnė
kaino-
negu 

amo-
dirb-

Jung.
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Natine Cure Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park.

Theater Bldg.» 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 6 iki 8 vakarais. , 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Tel. Lafayette 5698.

'•i

t

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisai 

127 N. Dearbora StM Room 111142 
Tai. Central 4411. VaL nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted Si. 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, iiskyrus utaminką Ir 
ketvergę. Nedaliomis nuo 9 iki lt 
ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2291 W. 22nd St., kerti Leavitt SL
Telephone Cana) 2559 

Valandos! 4 iki 6 po piet, ir d«o 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morg»* 
■ iavs ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 4758

. ADVOKATAS 
Ofisas vidurmieityj. 

ASSOCIATION BLDO.
19 So. La Šalie Si.

Room 1803
Valandos! 9 ryto iki 5 po plati

Namų Tel.: Hyde Park 8395

/■i

r

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Saite St Room H9 
Tel.: Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Y aide 4681

___________ —-------- -------- 1 1 .. -UJ-Bį
Tel. Hafmarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambarin 806, Home Bank Bldg.* 
Kamp. Milvraukee ir Ashland Avo 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki

9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS

te-

79
1811 Recter Building

West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2569

Rez. 3203 So. Halsted St.
Y arda 1015. ValA 6 iki 9 vai.

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber oi Commerce
133 W. Washington St., 

Phone Main 1308 
Chicago, III.

. ADOLPH E.
( STASULANI

ADVOKATAS
Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Chamber of Commerce Bldg. 
133 W. Washington Street 
Telef. Franklin 1176—4945 

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street. 

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

3

JEI SERGI
kokia sunkia liga, ateik ir pamė
gink musų naujų europinių gydy
mo būdų ir vaistų, kurie pagelbėjo I 
daugybei sergančių. Valandos 6 iki I 
8 vakarais. Septintadieniais 2 iki Į 
3 po pietų.

DR. HUGO ZACZECK
Ligoninės Gydytojas ir Specialistas 

{dės kalbam lietuviškai.

’ 239 East 51 St., Chicago,'IU.

$50 $60 $70
“Kuppenheimer” “L” * sistemos ir 

kiti gerai žinonvi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
. Kiekvienas ploščius turi būt par
duotas be atsižiūrėjimo į pelną ar 
nuostolį. Kiti ploščiai visų pageidau
jamų gelunibių, spalvų ir petrinų, vė- 
liaushi ir senovinių madų $10.95, $16.- 
95 ir $22.50.

Vyrams,, ir Jaunuoliams gamitura* 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.56, 
$27.50, $32.50 ir $37,50.

S. GORDON 
(Pristatytojas Smulkmenų Prekybai i. 
1401 S. Halsted St., 739 W. 14 St, 

Atdara kasdien, vakarais iv 
septintadieniais. , >

>1
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NAUJIENOS, Chicagd, UI.
m.

Iš Mokslo Srities
Elektros istorijos bruožai. '

*

buvo be-

7---- f

lietų popierėlės viena pusė bal-
$300.00

X—

y
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s

U

Adams, N. Y. 
jo stebuklingo 
uždėk jj ant 

susitraukti; jie

Šiame skyriuje mes laikas 

nu. laiko gvildensime rei
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nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos šeimynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad tai 
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takiais atvirai Ir laisvai 
t

pergvUdtntl.

L
STRAIPŠNIS IV.

dešini- 
metų 

žemesnė 
kaino- 
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Jung.

1811 Recter Building 
We«t Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2569 
Rez. 3203 So. Halsted SL 

Yards 1015. Vai.: 6 Ud 9 vai.Dieną 36c-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-30c (ir taksai).

KO MOTINOS NETURI 
DARYTI.
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Šeštadieny, Sausio 27 d., 1923 
MILDOS SVETAINĖJ 

3142 S’o. Halsted St.
įžanga 35c. ypatai. * Pradžia 7 vai. vak.

Išdirbėjai ir Import-jai Geriausių

ITALIŠKU 
rankomis dirbtų

ARMONIKŲ

t
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ib XVRI šimtmečiais 
pusėje vartojamosios 

mašinos, vis dar ma- 
Taigi

rūpinamasi pasigaminti

XVII
pirmoje 
elektros 
ža elektros teduodavo.
buvo
geresnę elektros mašinų. 186-1 
metais Topteri s ir Holtz beveik 
sykiu, išrado po elektrinę ma
šinų. Nors Topleris tada Ry
goje buvo, o Holtzas — Berly
ne. Elektrinė mašina jau daug 
daugiau elektros duodavo ir 
elektrinosi ji jau ne trynimu, 
bet indukcijos keliu..

Ligi elektrinės mašinos iš
radimo sunku buvo tyrinėti 
elektros kibirkštys, nes įelek
trinti leydeno bonkas būdavo 
sunku. Bet dabar pradėta la
biau tyrinėti kibirkštys ir pa
stebėta, kad kibirkščių forma 
ir spalva ne visuomet vieno
da esti. Daug darbo padėjus 
sužinota, kad kibirkščių for- 

x ma priklauso nuo to, koks at
stumas ir forma tų laidinin
kų, tarp kurių kibirkštis šoka.

mas, kuriose šoka kibirkštis.
O kibirkščių spalva priklau

so nito tų dujų, kuriose šoka 
kibirkštis, t. y. jeigu kibirkš
tis šoka deguonyje, tai spalva 
vienokia, jeigu vandenyje, tai 
kitokia ir tt. Be to kibirkščių 
spalva priklauso i e nuo meta
lo iš kurio pagaminti laidinin
kai. Pavyzdžiui, jei bus du ge
ležiniai rutuliai, tai jų tarpe 
šoks balta kibirkštis, jei bus 
variniai — žalia, jei etniniai — 
melsva.

Ligi yol elektros tyrinėji
mams buvo viena smarkiausio
ji klintis: tai tas, kųd įelektri
nus ar leydeno bonkų'ur elekt
ros mašinų gauname srove tik 
trumpam momentui, tik tol, 
kol šoka' kibirkštis, o kibirkš
čiai iššokus reikėjo vėl elek- 
trinti ir tt. Del to elektros ty
rinėtojai pageidavę turėti nuo
latinę elektros srovę bent ke
lioms minutėms.

XIX ši m l mečio pradžioje to
kį aparatų, kurs duoda nuola
tinę elektros srovę ilgesniam 
laikui išrado Voltą. Tas apa
ratas pavadinta galva m ele
mentu. Tas jo elementas buvo 
labai paprastas: imta cinko 
ritinukas, ant jo uždėta sieros 
rakštyje mirkytas miloritinu- 
kas, o ant to uždeda vario ri
tmiškas, ant jo uiždėta cinko 
milas ir tt. ir tokių ritinukų 
visas stulpelis buvo sudėta, 
nuo ko ta elementų dabar va
dina voltos stulpu.

Vulstenas tam elementui da
vė kitokio pavidalo, nors prin
cipas liko, tas pats. Vieton 
lo, kad mirkinus milų atskies
toje sieros rakštyje, jis štai 
kaip padarė: paėmė stiklinį 
indų, į jį įpylė atskiestos rid<-

(Tęsinys) 
sudėjęs ir pamaži vienų nuo 
kito skirdamas, tarp jų Davy 
pamatė melsvai baltų liepsnų, 
kurių jis “voltęs lanku” dėl to 
pavadino, kad‘ toji liepsna bu
vo panaši į lankų.

Be to, dabar pradėta tyrinė
ti elektros su magnetu santy
kiai. Tik po daugelio bandymų 
1820 m. danų fizikds Oerstedt 
pastebėjo, kad elektros srove 
kreipia į šalį magneto adatai- 
tę. O Arago, darydamas bandy
mus, pastebėjo, kad geležine 
viela, kuria eina srovė, trau
kia į save smulkias geležies 
druožteles. Iš to jis sprendė, 
kad magnetas galima pasida
ryti elektros pagalba. Tačiau 
pirmas elektrafnagnetas pa
dirbta tik apie 1828 motus, ku
ris, kaip ir musų laikų elekt- 
ramagnetas veikė tik tol, kol 
pro jį srovė ėjo. O tuojaus po 
elektraniagneto išrasta pirmas 
elektromagnetinis telegrafas. Jį 
išrado 1830 metais baronas ši
lingas fon Kanstadt. Pirmuti
niam® šilingo aparate buvo 6 
skyriin, kuriuose tam* tikru bu-

ko ir vario plastinkų, taip kad 
jos viena kita nesiektų ir gavo 
daug lengvesnį padaryti ir ga
lintį daug ilgiau veikti elemen
tų.

Dabar tų elementų yra labai 
daug įvairių rusių, bet jie visi 
yra tik vienaip, ar kitaip pa
keisti Vulsterio elementai.

'rurčdamas nuolatinę 
ros srovę iDavy 1808 
paHare taip vadinamų
lankų. Jis pasiėmė baterija iš 
2000 elementų, prie jos prijun
gė dvi pailgas anglies lazdeles. 
Tų anglių smaigalius į krūvų

elekl- 
inetais 
volios

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

GRABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Apburn
JAve., Chicago.

dar ir ligi šios dienos vartoja
mų telegrafo aparatų, kuris 
reikalingas tik vienos vielos ir 
užrašo, bet ne signalu pasako
žinias.

Taigi jau elektra perduoda
vo žmonių norus ar žinias grei
tu1 laiku nežiūrint ar arti ar to
li, bet, deja, kaip visada žmo
gus nieku nepasitenkino, taip 
ir čia nepasitenkino telegrafu 
ir pradėjo svajoti apie apara
tus, kurių pagalba butų gali
ma kalbėtis per didelius atstu
mus (tolumus).

šių dienų telefono pirmata- 
kunu galima skaityti 1861-62 
m. Pilypo Reiso padarytų apa
ratų. Į jo sąstatų čion nesigi
linsime, nes perdaug vietos už
imtų. Reiso negalėjo 
lefonu kalbėtis, nors 
gana toli perduodavo, 
aparatas nepaplito ir 
veik užmirštas.

1876 m. Bell ir Grcy, kas sau, 
išrado po telefono aparatų, ku
riais jau buvo galima visai ge
rai susikalbėti. Juodu abu be
veik kartu (viens už kitų ank
ščiau tik 2 valandas) pristatė 
savo aparatų aprašymus į Ame
rikos Valstybinį Biurų, prižiū
rintį patentų davimų naujiems 
išradimams, ir, žinoma, tas ga
vo patentų, kurs ankščiau pri
statė aprašymų. Musų laikų 
telefono aparatai yra tik pa-

tobulinti Bell’o ir Greyo apa 
ratai.

Ligi dinamomašinų. išradimo 
elektros naudojimas buvo sun
kus, nes batarejos duoda silp
nų srovę, brangia* kainuoja ir 
neilgai veikia, tuo tarpu, kai 
dinamomašinos duoda nuolati
nę didelės jėgos srovę. Ligi dina 
momašinų, nors ir mokėjo, 
bet negalėjo žibinti, nes voltos 
laiškui reikia didelės jėgos, o 
jai gauti reikia labai daug ele
mentų. Dinamomašina pašali
no tas klintis. z

Jau sėnai dirbta tokios ma
šinos, kurių pagalba butų ga
lima gauti nuolatinės ir stip
rios pajėgos, bet tokių, kaip ji

bė
do
ki-

KUDlKlb
'GEROVesskYRIUŠ

savo te- 
muziką

dabar yra, jų padare 1860 
Gramas.

Apie 1896 metus išrasta 
vielinis telegrafas, kuriuo 
bar telegrafuoja ligi 20,000
lometrų, o pastaruoju laiku iš
rasta net bevielis telefonas, 
kuriuo kalbasi jau ligi 2,000 
kini.

Dabar, kai dirba toki garsus 
elektrininkai kaip Edisonas, 
kasmet girdėti naujų elektros 
srity išradimų, ir jeigu juos 
imtume skaičiuotų tai tektų 
atskiros knygos prirašyti. Ir 
galima tikėtis, kad žmogus iš
moks naudotis elektra kiekvie
nam žingsny.

((Pabaiga)

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS,
Kl. Jurgelonis

ADVOKATAS

DVODA TEISIU PATABIMVS

Iškilmingas Maskarados Balius
............. ................Rengia -*----------------- ------------- •

Birutes Kalno Dr-ja

$300.00

šis meškinis balius bus labai įvairus, nes bus 6 
didėli išlaimejiinai. Taigi visi atsilankykit seni, jauni, 
maži ir dideli bus užtektinai juokų ir vietos, kad ne-

0*14 i 1PQ11

Kviečia visus KOMITETAS.

fo stotis buvo sujungta su kita 
stočia 8 vielomis, kurių 6 ėjo 
į skyrius, viena buvo reikalin
ga atgal einančiai elektrai, o 
8 viela čjo į tarnautojams pa
šaukti aparatų. Kalbančioji 
stotis turėdavo spaudyti klavi- 
šius, kurių buvo 6, o klausan
čiojoje stotyje popicrelės tani 
tikru budu pasisukdavo ir 
reikšdavo kurių nors raidę, ir 
iš tokių signalų suprasdavo 
lai, kas norima pasakyti. Tas 
pirmasai telegrafas buvo nu
tiestas taių) Petrapilio ir Kran- 
štadlo. Po šilingo atsirado dar 
daug kitokių telegrafo apara
tų, bet jie visi buvo neparan
kus, nes reikėjo daug vielų 
tiesti tarp abiejų stočių. Be to, 
dar tie aparatai 
Vb, bet įvairiais 
duodavo žinias, 
metus Samuelis

DOVANŲ
ANTRAS DIDELIS MASKINIS

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Mtato ofisai 

127 N. Dearbom StM Room 1U1»1S 
Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyventam vieta: 
8323 So. Halsted Si. 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaroinką ir 
ketvergą. Nedaliomis nuo » iki ig 
ryto.

Nepenėk kūdikio perdažn&i ar per
daug.

Neguldyk kūdikio jei jis nėra tin
kamai papenėtas.

(Neguldyk vaiko vakare, jei jis per 
idieną neliuosavo vidurių gerai.J Neduok vaikui čiulpti čiulpiko ar 
tuščios bonkųtės, kad jis nurimtų.

Neduok kūdikiui gyduolių ar bile' 
kokių . tų nepasitarus su gydytoju;

NeduokUkųdikiui arbatos, kavos, ar

 

ba svaiginamų gėrimų.

Nedu jam kendžių, saldumynų, 
šokolado,

Neduok kūdikiui kietų valgių iki jis 
nebus metų amžiaus, ir tai labai po 
mažai ir lengvai suvirškinamose for
mose.

Negailėk ^geriamo vandens; vanduo 
gelbsti vidurių liuosavimui.

Prirengdami ktklikio maistą nepūsk 
ant jo, kad ątvėiffnti.

Negamink daugiau maisto, negu yra 
reikalinga vienam sykiui. , Geriausios 
pasekmes gaunamos kada maistas 
šviežiai prirengtas.

Nevartok jokių gumos pridėtų prie 
bonkutės išskyrus čiulpiką.

Nepalik kūdikio vieno su bonkute.
Nepasitikėk ir nepalik tarnaitėms 

išvalyti benkutes indus ir tt. arba 
prirengti kūdikiui maisto. Prižiūrėk 
pati šitas svarbias smulkmenas.

Nepamiršk kas savaitę kūdikį pa
sverti ir užrašyti jo svorį.

Neduok_ kūdikiui Čiulpti ar valgyti 
iš bonkutės daugiau, kaip dvidešimtį 
minutjų vienu sykiu.

■Neduok kūdikiui užmigti su čiulpi
ku ar bonkute burnoje.

Nežaisk su kūdikiu kuomet* jis val
go. Lai jis ramiai penisi lopšy.

Nedaleisk, kad vaikai žaistų su savo 
maistu: nebandyk juos jukinti ar 
kreipti jų domę kitur kuomet jie val
go.

Neduok vaikams valgyti tarpe val
gių.

Neduok vaikams nuryti maistą ne- 
sukramčius. Lai ima viską atsargiai 
ir pilnai sukramto.

Neapleisk kūdikio dantų. Tai yra 
svarbu ir į tai turi būti kreipiama 
domė.

Neragink vaikų valgyti. Jei jie nuo
latos atsisako valgyli laiku, tai pasi
tari su gydytoju.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2291 W, 22nd St., kerti LeavitS SL 
Teiephono Canal 25(2 

Valandos: 4 Iki 6 po piet, ii pb« 
7^ iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgą- 
'•iavs ant lengvų išlygų.
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Geriausių 
pasauly. Ga
rantuoja
mos 
čiai 
ir 
mis 
mis 
kitų 
nikų 
tuvių 
Valstijose ir 
Italijoj.
DYKAI pir

kėjams armonikinS mokykla ar pamokinimų knysia. Mea garantuo- 
jame, kad visi mokiniai mokės ųroti 
musų didžiąja Armonika ift Kaidų už 
4 menesių laika. Informacijų rašy
kite angliškai. Katalogas,* papra
šius, duodama dykai.
Ruattn Serenelli Accordcon Mfg. Co. 
817 Uluc Islnnd Avė., Chicago, III.

Rengiamas >
LIET. PILIEČIU DARB. PAŠELPINIO KLIUBO 

Chicagoje t
Suba^je, 27 d. Sausio-Jan., 1923 m, 

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ
2242 W. 23rd Place

Pradžia 7:30 vai. vak. ’ Muzika Nario J. Philips
Širdingai kviečiam Adsus lietuvius atsilankyti į šitą linksmą balių.

Komitetas

prisiųsti man dykai pavyzdini 
ju-jų stimuluojančio tepalo Rup-

ne užrašyda- 
signalais pa- 
Apie 1836-37 
Morse išrado

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

ŠeŠtad., Sekmad.
Šventėmis

45 ir 22c (ir taksai), 
šeim. rateliams

10c (išskiriant šeštad., 
sekirzad. ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.

Jei turi ruptyrą pamėgink 
šilą dykai.

Dėk jį ant kiekvienos rupturos, se
nos, ar šviežios, didelės ar mažos ir 
pradėsi sveikti; tas įtikino tūkstan
čius.

Pasiunčiam dykai 
įsitikinimui.

Kiekvienas turįs rupturą, vyras, motelis 
ar vaikas, privalo tuojaus parašyti pas W. 
S. Rice, 500 B. Main St., 
nemokamam išmšginimui 
stimuliuojančio tepalo. Tik 
rupturos ir raumens pra<|Č3 
pradeda susitraukti taip, kad akylė natū
raliai užsidaro ir suvci-žimaa, diržas ar 
atitaisymas sutampa nereikalingas. Neuž
miršk pasiųsti šito dyko išmėginimo. Net 
jei rųptura nekvaršina, tai kam nešioti 
diržą gyvenimą? Kam užsitraukti
gangrenos\ ir kitokį pavojų nuo tnažos ir 
nieko nekaltos rupturos, nuo tokios, dėl 
kurios tūkstančiai liko paguldyti ant ope
ruojamojo stalo? Daugybė vyrų ir mote
rų kasdien užsitraukia toki pavojų, nes jų 
rupturos jiems neskauda ir jie jų nepaiso. 
Parašyk tuojaus dyko išmėginimo, nes tai 
tikrai stebėtinas daiktas ir jis išgydė to
kias rupturas, i kurias galėjai du kumščiu 
jdėti. Parašyk tuojaus panaudodamas šitą 
kuponą žemiau.

DYKAI RUPTURAI
W. S. RICE, Ine.
500 B. Main St., Adams,N. Y.

Galite
gydymą 
turai.
Vardas
Adresas
Valstija

Per keletą gentkarčių tūkstančiai 
Lietuvių motinų išaugino savo kūdi
kius su Borden’s Eagle Pienu. Tai 
kad jų^ draugai i rekomendavo Eagle 
Pieną ir todėl kad jos rado jį pilnai 
patenkinančiu. Bet ant nelaime^ 
daugelis šitų Lietuvių motinų nebuvo 
tinkamai informuotos, kodėl jos gavo 
tokių puikių pasekmių. Eagle Pienas 
yra puikiausias ir gryniausias iš sal
daus šviežio ir i lėbaus pieno, sumai
šytas su atydžiai pergrynintu cukru
mi, taip, kad padare kudyikiams mai
stą, geriausį ką galima duoti po to 
kaip motinos pienas išsenka, arba ne-' 
turi tokio maistingumo.

Kad Lietuvės motinos geriau žino
tų, kaip vartoti Borden’s Eagle Pieną, 
Borden Company yra išleidusi lietuvių 
kalboje pilna panėjimo pamokinimą, 
kaip prirengti Borden’s Eagle Pienąh 
vaikams visokių amžių. Jei nori kopi
jos šito pamokinimo iškirpk kuponą, 
kurį? patėmysi viename iš paskelbimu, 
ir pasiųsk kompanijai, o ji su mielu 
noru pasiųs jums, visai dykai, tą pa
mokinimą, sykiu su puikia kūdikių 
knyga.

t, ----------- '
Perskaityk atydžiai šituos straips

nius kiekvieną savaitę ir pasidėk atei
čiai.

Naiure Cure Institute 
DR. J. A. VĖLOMS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, a. ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park. 

Theater Bldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo; 9 iki 12 dieną. 

Nuo G iki 8 vakarais. K 
Nedėldieniaiš nuo 9 iki 12. 
z Tel. Lafayette 5698.

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambąrifi 806, Home Bank Bldg.. 
Kamp. Milvraukee ir Ashland Avaa 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

S. W. BANES
• ADVOKATAS

II e r man P. Haase 
ADVOKATAS 

609-610 Chamber o f Commerce 
133 W. Washington St., 

Phone Main 1308 
Chicago, III.

• adOlph e.
STASULANI 
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini* 
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Chamber of Commerce Bldg. 
133 W. Waghington Street 
Telef. Franklin 1176—4945 

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.
v (Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

JEI SERGI
kokia sunkia liga, ateik ir pamė
gink musų naujų europinių gydy
mo būdų ir vaistų, kurie pagelbėjo 
daugybei sergančių. Valandos 6 iki 
8 vakarais. Septintadieniais 2 iki 
3 po pietų.

DR. HUG0 ZACZECK
Ligoninės Gydytojas ir Specialistas 

tylės kalbam lietuviškai.
239 East 51 St., Chicago/III.

$50 $60 $70
“Kuppenheimer” “L” sistemos ir 

kiti gerai žinonri PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
• Kiekvienas ploščius turi būt par
duotas be atsižiūrėjimo į pelną ar 
nuostolj. Kiti ploščiai visų pageidau
jamų gelundbių, spalvų ir petrinų, vė- 
liaushj ir senovinių madų $10.95, $16.- 
95 ir $22.50.

Vyrams, ir Jaunuoliams garoitura.' 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.56, 
$27.50, $32.50 ir $37.50

S. GORDON 
(Pristatytojas Smulkmenų Prekybai t. 
1401 S. Halsted St., 739 W. 14 gį.

Atdara kasdien, vakarais iv 
septintadieniais.
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Penktadienis, Sausis 26 d.
i------------ X.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

KORESPONDENCIJOSk----- --- -----
. Detroito Žinios Poni Šleževičienė

Baltimore, Md.
•. V ... r

Čia lietuviai su apsišvietimu 
ne aukščiausiai stovi. Dauge
ly namų nerasi lietuvių laik
raščių, nebent kurie priklauso 
S'LA. organizacijai tai bent 
<*Tėvynę” gauna. Neblaivu- 
inas čia viršija turbūt kitas 
kolonijas. Bemažne kiekvie
nuos namuos varo dektinėlę, 
gatvėse ir gatvekariuose daž
nai matyt linksmų veidų. Sa- 
liunų langai užleisti iš vidaus, 
taip kad laisvai galėjus šin- 
kuoti munšainų. Tokių aitrių 
kratų čia nėra, kaip kad kitur. 
Dažnai matyt prie namų iš- 
mestų rozinkų ir kitokių daly
kų krūvas dvokiančias munšai- 
nu.

Čia irgi, kaip kad Floridoj, 
sekmadieniais viskas uždaryta, 
išskiraint bažnyčias, bet žmo
nių nedaug jas lanko.

Miestas gana švarus ir pusė
tinai didelis. Mūriniai namai 
nebrangus, galima, gauti už 2,- 
900 dolerių 6 kambarių name
liai, kur prieš karų buvo tik 
1100 dolerių. Žinoma, yra 
daug brangesnių.

Darbai eina pusėtinai visose 
pramonės šakose. Paprastiems 
darbininkams moka nuo 35 iki 
50 centų valandai, amatnin- 
kams gi moka 65c ir daugiau 
valandai. Jei dirbama virš 
laiko, moka “time and a half”, 
o šventų dienų moka “doublc 
'time”. Dirbama 8 valandas, 
šeštadieniais iki pietų.

Oras gana gražus, galima sa
kyt kaip Floridoj. Sniego dar 
neturėjome, šalčių didesnių 
taip jau nebuvo, bet lietaus 
visados yra.

Pragyvenimas nebrangus. 
Tik už “laisnius” automobi
liams čia brangokai ima, pa v. 
už Fordų $13.80, padarymas 
“title” $1,25, labu $15.0.% Kad 
galėtum važinėti, turi turėt 
leidimų, šoferio kortų.

Čia galima lietuvius pagirti 
bent už tai, kad įsisteigė nuo
savų Lietuvių Svetainę, — ga
na gražių, trimis augštais. Kaip 
girdėjau, jau žada savo šėri nin
kama mokėti ir nuošimčius. 
Ne taip, kaip Kenoshoj (Wis.), 
kur lietuviai eina lik vėžio žin
gsniu: buvo jau viskas suruoš
ta, čarteris gautas — dalykai 
ėjo sėkmingai, bet atsirado 
priešų ir ėmė viskų ardyti. Ne
žinia, kaip ten dabar bus, gal 
išnyks kai kumparas. Sarma
ta butų Kenoshos lietuviams 
visados glaustis po kitataučių 
sparnu, arba laižyti skvernus 
kunigui.

Nuo Baltimorės čia netoli 
ir VVashingtonas, kur gyvena 
Jungtinių Valstijų prezidentas 
'ir kur yra Lietuvos Atstovybė. 
Bet su Marylando “laisniu” au
tomobiliu negalima ten važiuo
ti— turėtum mokėti 5 dolerius 
pabaudos. Dėlto dauguma au
tomobilistų turi antrus “lais 
nius”, iš District of Colunibia. 
Dabar girdėt, kad ■ nuo 1921 
metų busią įvesti vieni tik laji
niai visoms Jungtinėms Valsti
joms. Tai, žinoma, butų dide
lis pa lengvu n imas.

Sekmadienio vakare, sausio 
14 d. š. m. eidamas “kanlonian- 
niu” netikėtai susitikau savo 
gerų pažįstama Džianų B.

—Kur skubi nies;—klausiu..
Einu šv. Jurgio parapijos 

skiepą n,—atsakė jis.
-ąpO kas ten bus?

• —'Teatras prakalbos. Einu,— 
sako jis. .. z

—Ne, nemanau.
—Juk kalbės Dr. F. Matulai

tis apie lietuvius moksleivius, 
—paaiškino Džianas.

—Jeigu taip, tai reikia nueiti.
Už valandėlės atsidūrėme šv. 

Jurgio skiepe.
Ak tu Viešpatie! užteršta, su

griauta, dvoku... O vaikų (taip
gi ir paaugusių) kliksmas, 
šauksmas. Tikri Vyčių ma- 
nievrai. Norėjau apsigrįžęs iš
eit, bet manau sau, kvoterį už
simokėjęs turiu ko nors išgirst, 
pamatyt.

Netrukus vakaro vedėjas K. 
Petrauskas pranešė, kad šį va
karų surengęs L. R. K. Fede
racijos skyrius; paaiškino mi
nėtos organizacijos tikslų ir 
kvietė visus gerus katalikus 
prisidęti prie jos, girdi, kad 
apsigynus nuo visų apsusėlių.

Kas tie “apsuseliai”, jis me- 
pasakė. Tiesa, jis paskum su
minėjo kapitalistus. Bet kapi
talistai juk anaiptol nėra “ap- 
iusę”-.

Buvo vaidinama vaikalas

Washingtone
--- -------------- -4—

Sausio 19-tų Domą Šleževi
čienė, žmona visiems žinomo 
Mykolo Šleževičiaus, buvusio 
Lietuvos premiero, lankosi Wa- 
shingtone, kad įteikus poniai 
Prezidentienei Ilarding mažų 
dovanėlę nuo našlaičių esančių 
jos globoje.

Iš Wasbingtono p. Šleževi
čienė grįš New Yorkan, kur 
pasitarus su įžymiais veikė
jais, bus sudarytas maršrutas 
po visas didesnes lietuvių ko
lonijas Amerikoje, reikalais 
Lietuvos našlaičių prieglaudos. 
Tame maršrute Chicago užims 
svarbiausių vietų, ir kada bus 
nustatytas maršrutas, p-ni, Š. 
susisieks su Cbicagos (Lietuvių 
Moterų Globos Komitetu, kur
čios'jau taip daug yra pasidar
bavusios tų našlaičių prieglau
dai, ir su jomis veiks. Laiki
nas jos adresas yra šitoks: Mrs. 
Dama Šleževičienė, c/o Buitie 
States Bank, 294 Eight Avė., 
New York, N. Y.

Poli i Šleževičienė yra^ žymi 
visuomenės veikėja, su aukš
tesniu mokslu. Gimnazijų 
baigė Kalugoje, o dentisterijos 
įkyrių išėjo Kijevo Šv. Vladi- 
niiero Universitete. "Nuo 1905 
iki 1915 metų gyveno su savo 
vyru Vilniuje, dalyvaudama 
lietuvių judėjime, drauge su 
vyru. J915 metais karas iš-

“Kova prie Giedraičių”. Vaidi
no prastai; 'vaidintojų nedrąsų 
ir jų dirbitnė kalba - trukdė 
jiems atlikti savo užduotį.

Vaidinimo pertraukoj kalbė
jo Dr. F. Matulaitis apie lietu
vius moksleivius. Nors kulbė-’ 
jo trumpai, bet savo turtin
goj kalboj jis nemąžai pasakė.

Dr. F. Matulaitis ragino klau
sytojus, kad jie remtų lietuvius 
moksleivius visokiais budais, 
taipgi kad jie patys stengtus 
mokytis.

Po Dr. F. Matulaičio kalbos 
tęsės vaidinimas. Vaidinimui 
pasibaigus kun. Čižauskas pa
skambino piano. Tenka pasa
kyt, kad kun. Čižauskas turi 
nepaprasto gabumo kaipo pia
nistas.

Vakarui užsibaigant L. V. 
choras sudainavo Lietuvos 
hymnų.—J. 4? S.

varė juos iš namų į Rusiją, 
kur ji viena atsidūrė vėl Kalu
goje. Ten radosi daug nelai
mingų lietuvių vaikučių naš
laičių. Kad suteikus jiems šio
kių tokių globų, p. Š. įėjo į 
Komitetų ir paėmė savo glo-

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

* ANT NAUDOS.

S.L.FABIONASCO.

809 W. 35th SI., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

ANGLYS
Mes tik-ką apturėjome didelį siunti

nį Illinois ir Pocahontas anglių. Mes siū
lome jas trumpam laikui sekamomis kai
nomis: - '. c •

Pocahontas, geriausios_ _ _ _ , $12.00
Illinois, šmotais, grumstais, trupiniais $9.00

Šitos kainos yra tik tam laikui, kol ši
to siuntinio išteks.

SUPERIOR FIIEL CO. '
Tel. Midway 6050 6247 Dorchester Avė.

—Kaz. Brazevičius.

Pirmas Lietuvis
J. P. VARKALA & CO.

PUBLIC ACCOUNTANT 
AUDITOR-ius 

Ofisai:
3241 So. Haisted Str., 

203 Dearborn St. 
Chicago, 111.

Telefonai:
Boulevard 5066
Harrison 6872

’al lafayette 4223
Phunbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaial.

M, Yuška,
Į^322H W. 88th St., Chicago. IU.

DETROIT, MICHIGAN
W«et 1394 Herai.

WM. J. STOLL CO„
J. Balchfunas pAgelbininkro 

(arba asistentai) 
GRABORIUS

102* — 25th St„ 950S Cardenl 
Detroit, Mich.

GYVENK SAVO NAMUOS
Nelaikyk savo lobo tuščio kuomet jis gali atnešti pinigus. Kam 
mokėti randą 'kuomet už tą pačią pinigų sumą galt nusipirkti 
namą. Jei nemanai “gyventi jame, išduok randon ir tegul kitas 
moka randą už tavo namą. Neatidėliok. Statymas atsieis daug 
daugiau vasarą. Gali užvaduoti 20% padarydamas kentraktą 
dabar. Klausk paaiškinimų. Parašyk savo kalba ar ateik J 
musų ofisą pats. >

The Peoples Home Bldg. Co.,
215 Martin Bldg. z

119 Federal St. N. S. (Allegheny), Pittsburgh, Pa.
> t \

DR. H. A. BROAD ^rmitage^OO 

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS 
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas State gat. 
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

bon prieglaudų, kurioje darba
vosi iki 1919 metų. Gruodžio 
mėnesį 1918 pp. Šleževičiui su
grįžo Lietuvon, kur Mykolas 
tapo pašauktas sutverti nauji 
Kabinetų, ir tapo jo pirminin
ku, Lietuvos premieru. Esant 
Mykolui Š. premieru, pradėjo 
grįžti Lietuvon lietuviai pabė
gėliai iš Rusijos. Nesant prie
glaudos, tie pabėgėliai pradėjo 
nešti p. Domai Š. našlaičius 
vaikus, daugiausia žuvusių ka
reivių vaikus. Ta aplinkybė 
nurodė reikalų sutverti -tiems 
nelaimingiems našlaičiams prie
glaudų Kaune, ir pradžioje ge
gužės 1919 m.,(rtapo suorga
nizuotas “Lietuvių Moterų Glo
bos Komitetas”, kuriame p. Š. 
tapo paskirta pirmininke, eida
ma tas pareigas iki šiam laidui.

Touse pat 19T9 metuose p. 
Š. dalyvavo suorganizavime 
“Kareivių Prie lėlių Draugijos”, 
kur pirmus metus pirmininka
vo. 1920 m., kada lenkai įsi- 
liriovė ir užėmė Vilnių, Lietu
vos Moterų Globos Komiteto 
iniciatyva tapo suorganizuotas

“Lietuvos Moterų Komitetas” 
Tėvynei Ginti”, kūpame p. 
Stulgi nskiene tapo paskirta 
pirmininke, o p. Šleževičiene 
vice-pirmininkc. Ta draugija, 
veikdama draug su “Vyriausiu 
Gynimo Komitetu” rinko dova
nas ir jomis aprūpino karei
vius fronte. P. Šleževičienė su 
p-le Grigaityte veikė duslių ra
jono fronte. Bet užsibaigus 
mūšiams, tas Komitetas rūpi
nos reikalais kareivių, ir su
rinktas dovanas jiems išdalino.

Kas dabar yra veikiama Lie
tuvių Moterų Globos Komiteto, 
kaip vedama yra prieglauda, ir 
kitus dalykus turėsime progos 
sužinoti iš pačios p. Šleževi
čienės, kada ji atvyks Chicagon. 
Čia pasitikima, kad Gbicagos 
skyrius Lietuvos Moterų Glo
bos Komiteto, surengs eilę su
sirinkimų.. Be to, Lithuanian 
American Cbamber of Com- 
nierce nutarė, pasitarus su Chi- 
cagos Lietuvių Moterų Globos 
Komitetu, surengti p. Domai 
Šleževičienei vakarienę kokia
me gerame viešbuty vidur* 
iniesty.—Taškas.

•••» ■. ■ r"

APSAUGA
Daugumas išvengia kosulių, šalčių, bronchitų, ar 
kitų žiemos ligų, apsaugodami kūnų nuolatiniu 
vartojimu -

SCOITS EMU1SI0N4

N.

L.

Ji yra maistas, ir tonikas gausi sveikatą daran- 
čiaAis vitaminais ir yra šilumos ir energijos 
šaltiniu. Tikslus Scotto Ėmulsijis vartoji- 

Vvt mas užlaiko stiprumą.
•>'* Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 'ŽŽ-ŽI

M

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus nam-us, taipgi 
dirbtuves. Cash atba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St., Tek Boulevard 7101,1892. Chicago.

KODĖL LIETUVIAI KELIAU
JA ANT ROYAL MAIL

LINIJOS LAIVŲ
z

DĖLTO, kad ROYAL MAIL LINI
JOS laivai yra puikus ir geriausiai 
įtaisyti garlaiviai, ypatingai Trečios 
Klesos pasažieriams. Trečios Klesos 
keleiviai gauna puikius kambarius su 
geriausiais patarnavimais.

ROYAL MAIL LINIJA užlaiko sa-i 
vo ofisus Kaune, Vilniuj, Rygoj, Lie
pojoj, Hamburge ir kituose Europos 
didesniuose miestuose.

DEL TAMSTOS paties parankumo 
ir kelionėje gerumo, pilk Drivakortąs 
sau ir savo draugams j Lįdtfivą ir iš 
Lietuvos j Ameriką ant ROYAL MAIL 
UNIJOS laivų nuo vietinių Lietuvos 
Agentų, arba kreipkis į ofisą.

ROYAL MAIL STEAM
PACKET CO.,

117 W. Washington St., 
Chicago, III.

. . . . . . .. . >
Pinigus Lietuvon

Siunčiame
Doleriais ir Litais.

Musų Pinigų Siuntimo Sky
rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja 

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.
_______________________

Motinos randa naują bū
dą, vaiku peršalimui 

gydyti.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. Haisted St., kampas 31 gat.
Telefonas Yards 1119

Baigusi
Akušeri- 

os kolegi
ją; ilgai 
praktika

vusi Penn- 
silvanijos 
hospitalė- 

se. Pasek
mingai pa

tarnauja
prie gim
dymo. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir
merginoms.

^^-BR.nEiTZMAN^g^ 
H RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomaa per Ii 
metų kaipo patyręs gydytojas, chS- 
rurgas ir akušeris.

Gydo aštraia ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaiką pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija» 1B2I W. 
I8th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

. r “ Dienomis; Canal

Telefonai J
5 Nakt. Drexel 95t
' Boulevard 418^

3313 So. Haisted St
vai.. 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak

..........——=============

Iš viršaus tepama gerklė ir krutinę ir 
uždengiama šiltu vilnoniu skaruliu.
Naujienų skaitytojai kas kartas vis 

daugiau pripranta prie tiesaus gydy
mo šalčio pas vaikus Vicks Vapo 
Rub’o.

Šituo gydymu išvengiama ėmimo 
vidun ir vaiko skilvio susarginimo. 
Kada vaikučiai pareina sušlapę ir 
čiaudėdami, tai juo sutepus išvengia
ma šalčio.

Jis prašalina mėšlungiško krupo su,- 
ėm-imą — jis greitai pagelbsti nuo vi
sų peršalimo kliūčių.

Tik įtrink Vicks’ą j kaklą ar kruti
nę kad oda paraudonuotų; paskui iš
tepk,storai ir uždengk šiltu vilnoniu 
skuduru.

Visose aptiekose 50c. slojiklėliui.

DR. CHARLES SĖGAL ’ 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 labos

. Chicago,. Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyrišką ir 
Vaikj ligą

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2889

f"... ..... ......   —----- ------ -------- ------- "

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai r

*.. ...................................... . ................. .... - ------------------- -  "■ -........ /♦

DR. A. J. BERTASIUS '
PHYSICIAN IR SURGEON

3464 So. Haisted St.
Ofiso vai.: 1 iki,3 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėlioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913 

. . . . ■ \ į, 4 . /

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

v ■■ A ■' ------------ -----

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St7 kampas 
Leavitt St. Tol. Canal 6222
Rezidencija 3114 VV. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988 .
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

V \i i I II .11.1. n l , i i i—

A. L. D AVIDONIS, M. D.'
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir
2816 So. Michigan Avė.

Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 3 vai. po piet. 

b............ I ......... .................. Hll/

Z"1 ' » .......
Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

■ • ■ v ■

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.

3261 S’o. Haisted St., Chisago, III.

DR. C. K. KLIAUGA '
DENTISTAS

1821 So. Haisted St., Chicago, III. 
kampas 18-th Street

k Phone Canal 0257

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedčldienius.’ 

..............   i.......  /

DR. F. MATULAITIS
*8709 Jos. Campau Avė. 

DETROIT, MICH.

Ofiso vai.: 1—3 d eną, 7—8 v^k.

Tel. Market 6234, Market 4526

........................ " ■■■■. *
Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Haisted St., Chicago, UI.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
r Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatves

- - - - - - - - - :- - - - - - - - -
Office Hours: 10 iki 12 pietų 

a 5 iki 7 vak.
Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098 

...........    1 ! ! /

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė. •

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0263 _________ <______________________ jr

----------------- -----

11 .... *
Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI >
3107 So. Morgan St., 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
' Nedaliomis ofisas yra 

uždarytes 
—

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

! Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. HaJsted St., 

Kampas 18 ir Haisted St.

r
dr. v. a. Šimkus

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris 
3261 South Haisted St.

< fel. Boulevard 5052
Vai. 10—12 A.M. 1—3 ir 6—9XP.M.

Ned. 10—12 A. M.
Residence Canal 2118L.....

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas z 
3243 South Haisted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago— ... .. ...... .. ■ ..,, /

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(BanienS)

Akalerkb
3113 S.Halsted si
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metą pa 
sėkmingo prak
tikavime turiu 
patyrimo. Pasek 
mingai patarnau 

k - ju prie gimdymo 
V: Kiekviename at 
W bitikirne teildt

r ėjimą. Duoda
patarimus m» 

į^ Yiterims ir mergi 
veltui

Tel. Pullman 0432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrime 
moterų ligose; rų, 
pestingai priliu 
riu ligonę ir kudl 
kj laiko ligos.
10929 S. State St

Chicago, 111.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294
. Ofiso tel. Boulevard 9692

Dr. A. A* Roth
Rusas Gydytojas irV.Chirurga*

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą.

Ofisas: 3335 So. Haisted St., Chicago 
ValandoBi 10—11 ryto; 2—8 po piet 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1189 Tndenendence Blvd. Chicag*

Telephone Yards 1532

z DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Haisted St., Chicago, III. 
i i . ........................................................... i —. .  /
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KORESPONDENCIJOS . Detroito Žinios

Baltimore, Md.
Čia lietuviai su apsišvietimu 

ne aukščiausiai stovi. Dauge
ly namų nerasi lietuvių laik
raščiu, nebent kurie priklauso 
SLA- organizacijai tai bent 
‘Tėvynę” gauna. Neblaivu- 
mas čia viršija turbut kitas 
kolonijas. Bemažne kiekvie
nuos namuos varo dektinėlę, 
gatvėse ir. gatvekariuose daž
nai matyt linksmų veidų. Sa- 
liunų langai užleisti iš vidaus, 
taip kad laisvai galėjus šin- 
kuoti munšainų. Tokių (aitrių 
kratų čia nėra, kaip kad kitur. 
Dažnai matyt prie namų iš
mestų rozinkų ir kitokių daly
kų krūvas dvokiančias munšai- 
nu.

Čia irgi, kaip kad Floridoj, 
sekmadieniais viskas uždaryta, 
išskiraint bažnyčias, bet žmo
nių nedaug jas lanko.

Miestas gana švarus ir pusė
tinai didelis. Mūriniai namai

900 dolerių 6 kambarių name
liai, kur prieš karą buvo tik 
1100 dolerių. Žinoma, yra 
claviįj brangesnių.

Darbai eina pusėtina^ visose 
pramones šakose. Paprastiems 
darbininkams moka nuo 35 iki 
50 centų valandai, amatnin- 
kanis gi moka 65c ir daugiau 
valandai. Jei dirbama virš 
laiko, moka “time and a half”, 
o šventą dieną moka “double 
time”. Dirbama 8 valandas, 
šeštadieniais iki pietų.

Oras gana gražus, galima sa
kyt kaip Floridoj. Sniego dar 
neturėjome, šalčių didesnių 
taip jau nebuvo, 
visados yra.

Pragyvenimas 
Tik už “laisnius
liams čia brangokai ima, pav. 
už F'o'rdą $13.80, padarymas
“title” $1,25, labu $15.05. Kad 
galėtum važinėti, turi turėt
leidimą, šoferio kortą.

Čia galima lietuvius pagirti 
bent už tai, kad įsisteigė nuo-

Sekmadienio vakare, sausio 
14 d. š. m. eidamas “kardoman- 
niu” netikėtai susitikau savo 
gerų pažįstamų Džianų B.

— Kur skubinies;—klausiu.
Einu Šv. Jurgio parapijos 

sklepan,- atsakė jis.
-<<0 kas ten bus?

■ —Teatras prakalbos. Einu,— 
sako jis. . /

— Ne, nemanau.
—Juk kalbės Dr. F. Matulai

tis apie lietuvius moksleivius, 
—paaiškino Džianas.

—Jeigu taip, tai reikia nueiti.
Už valandėlės atsidūrėme Šv. 

Jurgio skiepe.
Ak tu Viešpatie! užteršta, su

griauta, dvoku... O vaikų (taip
gi ir paaugusių) kliksmas, 
šauksmas. Tikri Vyčių ma- 
nievrai. Norėjau apsigrįžęs iš
eit, bet manau sau, kvoterį už
simokėjęs turiu ko nors išgirst, 
pamatyt.

Netrukus vakaro vedėjas K. 
Petrauskas pranešė, kad šį va
karų surengęs L. R. K. Fede
racijos skyrius; paaiškino mi
nėtos organizacijos tikslų ir 
kvietė visus gerus katalikus 
prisklėji prie jos, girdi, kad

Poni Šleževičienė 
IMingtone 
__________ _—-»-.

Sausio 19-tą Domą Šleževi
čienė, žmona visiems žinomo 
Mykolo Šleževičiaus, buvusio 
Lietuvos premjero, lankėsi Wa- 
shingtoue, kad įteikus poniai 
Prez i d en t iene i Ha rd i n g m a žą 
dovanėlę nuo našlaičių esančių 
jos globoje.

Iš Washingtono p. Šleževi
čienė grįš New Yorkan, kur 
pasitarus su įžymiais veikė
jais, bus sudarytas maršrutas 
po visas didesnes lietuvių ko
lonijas Amerikoje, reikalais 
Lietuvos našlaičių prieglaudos. 
Tame maršrute Cbįcago užims 
svarbiausią vietą, iį kada bus 
nustatytas maršrutas, p-nį, Š. 
susisieks su Cbicagos (Lietuvių 
Moterų Globos Komitetu, kur* 
rios jau taip daug yra pasidar
bavusios tų našlaičių prieglau
dai, ir su jomis verks. Laiki
nas jos adresas yra šitoks: Mrs. 
Domą Šleževičiene, c/o 
States Bank, 294 Eight 
New York, N. Y.

Poni Šleževičienė 
visuomenės veikėja, 
tesniu mokslu.

bet lietaus

nebrangus.
automobi-

na gražių, trimis augštais. Kaip 
girdėjau, jau žada savo šeri n in
kams mokėti ir nuošimčius.

Kas tie “apsuseliai”, jis ne- 
pasake. Tiesa, jis paskum su
minėjo kapitalistus. Bet kapi
talistai juk anaiptol nėra “ap- 
msę’>.

Buvo, vaidinama ^aikalas 
“Kova prie Giedraičių”. Vaidi
no įprastai; 'vaidintojų nedrųsų 
ir jų dirbitnė kalba - trukdė 
jiems atlikti savo užduotį.

Vaidinimo pertraukoj kalbė
jo Dr. F. Matulaitis apie lietu
vius moksleivius. Nors kalbė
jo trumpai, bet savo turtin
goj kalboj jis nemažai pasakė.

Dr. F. Matulaitis ragino klau
sytojus, kad jie remtų lietuvius 
moksleivius visokiais budais, 
taipgi kad jie patys stengtus 
mokytis.

Po Dr. F. Matulaičio kalbos 
tęsės vaidinimas?’ Vaidinimui 
pasibaigus kun. čižauskas pa
skambino piano. Tenka pasa
kyt, kad kun. Čižauskas turi 
nepaprasto gabumo kaipo pia
nistas.

Vakarui užsibaigant L. V. 
choras sudainavo Lietuvos

Buitie 
Avė.,

žymi 
aukš- 

Gimnazijų

yra 
su

iše-jo Kijevo Sv. Vlacli- 

Universitete. Nuo 1905miero
iki’ 1915 metų gyveno su savo 
vyru Vilniuje, dalyvaudama 
lietuvių judėjime, drauge su 
vyru. 1915 metais karas iš
varė juos iš namų į Rusi jų, 
kur ji viena atsidūrė vėl Kalu
goje. Ten radosi daug nelai
mingų lietuvių vaikučių naš
laičių. Kad suteikus jiems šio
kių tokių globų, p. Š. įėjo j 
Komitetų ir paėmė savo glo-

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

ANT NAUDOS.

S. t. FABIONAS 00,

kur lietuviai eina tik vėžio žin
gsniu: buvo jau viskas suruoš
ta, čarteris gautas — dalykai 
ėjo sėkmingai, bet atsirado 
priešų ir ėmė viską ardyti. Ne
žinia, kaip ten dabar bus, gal

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

visados glaustis po 
sparnu, arba laižyti

lietuviams
kitataučių

skvernus

čia netoliNuo Baltimorės 
ir VVashingtonas, kur gyvena 
Jungtinių Valstijų prezidentas 
ir kur yra Lietuvos Atstovybė. 
Bet su Marylando Taisniu” au
tomobiliu negalima ten važiuo
ti— turėtum mokėti 5 dolerius 
pabaudos. Dėlto dauguma au
tomobilistų turi antrus “Jais 
nius”, iš District of Columbia. 
Dabar girdėt, kad ■ nuo 1921 
metų busią įvesti vieni tik laji
niai visoms Jungtinėms Valsti
joms. Tai, žinoma, butų dide
lis palengvinimas. .

—Kaz. Braževičius.
Pirmas Lietuvis
J. P. VARKALA & CO.

PUBLIC ACCOUNTANT 
AUDITOR-ius 

Ofisai:
3241 So. Halsted Str., 

203 Dearborn St. 
Chicago, III.

Telefonai:
Boulevard 5066
Harrison 6872

f'al lafayette 4223
Phunbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuo geriami ai.

M. Yuška,
3228 W. 88tb St., Chicago. UI.

DETROIT,
Wmt 1394 Heml. 6678

VVM. J. STOLL CO„ 
J. Balchiunas pAgelbiniukto 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1926 — 25th St., 9509 Gardėsi 
Detroit, Mick.

ANGLYS
Mes tik-ką apturėjome didelį siunti

nį Illinois ir Pocahontas anglių. Mes siū
lome jas trumpam laikui sekamomis kai
nomis:

Pocahontas, geriausios_ _ _ _ _ $12.00
Illinois, šmotais, grumstais, trupiniais $9.00

Šitos kainos yra tik tam laikui, kol ši
to siuntinio išteks.

SUPERfoR FUEL 00. '
Tel. Midway 6050 6247 Dorchester Avė.

GYVENK SAVO NAMUOS
Nelaikyk savo loto tuščio kuomet jis gali atnešti pinigus. Kam 
mokėti randą 'kuomet už tą pačią pinigų sumą gali\ nusipirkti 

namą. Jei nemanai gyventi jame, išduok randon ir tegul kitas 
moka randą už tavo namą. Neatidėliok. Statymas atsieis daug 
daugiau vasarą. Gali užvaduoti 20% padarydamas kontraktą 
dabar. Klausk paaiškinimų. Parašyk savo kalba ar ateik J 
musų ofisą pats. > k ,

The Peoples Home Bldg. Co., \
215 Martin Bldg.

N. S. (Allegheny), Pittsburgh, Pa.119 Federal St.

z .................................................... i. i "i . .... ............... .

°StS,e4fw“ DR- H- A- BROAD ^rmitage 3209 Į
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas State gat.

Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

bon prieglaudą, kurioje darba
vosi iki 1919 molų. Gruodžio 
mėnesį 1918 pp. Šleževičiai su
grįžo Lietuvon, kur Mykolas 
tapo pašauktas sutverti nauji 
Kabinetą, ir tapo jo pirminin
ku, Lietuvos premieru. Esant 
Mykolui š. premieru, pradėjo 
grįžti Lietuvon lietuviai pabė
gėliai iš Rusijos. Nesant prie
glaudos, tie pabėgėliai pradėjo 
nešti p. Domai š. našlaičius 
vaikus, daugiausia žuvusių ka
reivių vaikus. Ta aplinkybė 
nurodė reikalą sutverti tiems 
nelaimingiems našlaičiams prie
glaudą Kaune, ir pradžioje ge
gužės 1919 m.,,.. tapo suorga
nizuotas “Lietuvių Moterų Glo
bos Komitetas”, kuriame p\š. 
tapo paskirta pirmininke, eida
ma tas pareigas iki šiam laikui.

Touse pat 19f9 metuose p. 
š. dalyvavo suorganizavime 
“Kareivių įPrietelių Draugijos”, 
kur pirmus metus pirmimnka- 
vo. 1920 m., ikada lenkai įsi- 
briovė ir užėmė Vilnių, (Lietu
vos Moterų Globos Komiteto 
inicihtyva tapo suorganizuotas

“Lietuvos Moterų Komitetas” 
Tėvynei Ginti”, kūpame p. 
Stulginsikienč tapo paskirta 
pirmininke, o p. Šleževičienė 
vice-pirmiilinkc. Ta draugija, 
veikdama draug su “Vyriausiu 
Gynimo Komitetu” rinko dova
nas ir jomis aprūpino karei
vius fronte. P. Šleževičienė su 
p-le Grigaityte veikė Žaislių ra
jono fronte. Bet užsibaigus 
mūšiams, tas Komitetas rupi
uos reikalais kareivių, ir su
rinktas dovanas jiems išdalino.

Kas dabar yra veikiama Lie
tuvių Moterų Globos Komiteto, 
kaip vedama yra prieglauda, ir 
kitus dalykus turėsime progos 
sužinoti iš pačios p. Šleževi
čienės, kada ji atvyks Chicagon. 
Čia pasitikima, kad Ghicagos 
skyrius Lietuvos Moterų Glo
bos Komiteto, surengs eilę su
sirinkimų.. Be to, Litbuanian 
American Chamber of Com- 
merce nutarė, pasitarus su Chi- 
cagos Lietuvių Moterų 
Komitetu, surengti p. 
Šleževičienei vakarienę 
me gerame viešbuty 
miesty.—Taškas.

KODĖL LIETUVIAI KELIAU
JA ANT ROYAL MAIL 

LINIJOS LAIVŲ

PELTO, kad ROYAL MAIL LINI- 
S laivai yra puikus ir geriausiai

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kąmpas 31 gat.
Telefonas Yrfi-ds 1119

Globos 
Domai 
Icokia- 
vidur-

APSAUGA
Daugumas išvengia kosulių, šalčių, bronchitų, ar
vartojimu -

3C0ITS [MUM
• ■ . ’jĮf 4) '

Ji yra maistas ir tonikas gausi sveikatų daran- 
fčiais vitaminais ir yra šilumos ir energijos 

šaltiniu. Tikslus Scotto Ėmulsijis vartoji- 
x mas užlaiko stiprumą.

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. ^22-24

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Casfcarba ant išmokėjimo.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

J
įtaisyti garlaiviai, ypatingai Trečios 
Kietos pasažieriams. Trečios Klesos 
keleiviai gauna puikius kambarius su 
geriausiais patarnavimais.
\ ROYAL MAIL LINIJA užlaiko sa
vo ofisus Kaune, Vilniuj, Rygoj, Lie- 
pojuj, Hamburge ir kituose Europos 
didesniuose miestuose.

DEL TAMSTOS paties parankamo 
ir kelionėje gerumo, pirk laivakortes 
sau ir savo draugams j Lietuvą ir iš 
Lietuvos j Ameriką ant ROYAL MAIL 
LINIJOS laivų nuo vietinių Lietuvos 
Agentų, arba kreipkis į ofisą.

ROYAL MAIL STEAM
PACKET CO.,

117 W. AVashington St, 
Chicago, III.

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

Doleriais ir Litais.
Musų Pinigų Siuntimo Sky
rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja 

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,0 .00.

Motinos randa naują bū
dą vaiką peršalimui 

gydyti.

Baigusi
Akušeri

jos kolegi
ją; ilgai 
praktika

vusi Penn- 
silvanijos 
hospitale- 

se. Pasek
mingai pa

tarnauja 
prie gim
dymo1. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

II RUSIJOS
Gerai lietuviams iinoma* per Ii 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo titrais ir chroniikas Ilgas, 
vyrų, moterų ir vaike pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elėktros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietį, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

. r Dienomis; Canal
m u • I *110 arba 857 
TalafonaJ J sb>

' Boulevard 418e

8313 So. flabted St.
vai.. 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak

Iš viršaus tepama gerklė ir krūtinė ir 
uždengiama šiltu vilnoniu skaruliu.
Naujienų skaitytojai kas kartas vis 

daugiau pripranta prie tiesaus gydy
mo šalčio pas vaikus Vicks Vapo 
Rub’o.

Šituo gydymu išvengiama ėmimo 
vidun ir vaiko skilvio susarginimo. 
Kada vaikučiai pareina sušlapę ir 
čiaudčdami, tai juo sutepus išvengia
ma šalčio.

Jis prašalina mėšlungiško krupo su
ėmimą — jis greitai' pagelbsti nuo vi
sų peršalimo kliūčių.

lik įtrink Vicks’ą į kaklą ar kruti
nę kad oda paraudonuotų; paskui iš
tepk storai ir uždengk šiltu vilnoniu 
skuduru.

Visose aptiekose 50c. slojiklėliui.

DR. CHARLES SĖGAL 
Praktikaoja 15 metai

Ofisas
4729 So? Ashland Avė., 2 labos 

Chicago,, Illinois.
Specialistas džiovoa 

Moteriikų, Vyriški ir 
Vaiki liga

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefoną* Dreael 2889

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banieni)

Akaierk*
3113 S.Halsted si

V patyrimo. Pasek-
Y •' 2minga! patamau

teikti 
trižiu- 
Uuod* 

mo 
margi

ju prie gimdymo 
' K i ekrien ame at- 
sitikime 

/lypatiiką 
rėjimą.

>patarimus 
^terims ir 

‘’^nnms veltui

Tel. Blvd. 8188 
į Per 15 mete P* 
| sėkmingo prak- 
Itikavims turiu

DR. A. J. BEfiTASlUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki,3 ir 6 iki 8 v. v. 

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR, S. MIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 VV. 22nd St7 kampas 
Leavitt St. Tel. Canal 6222 

Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tel. Lafayette 4988 .

Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir
2816 So. Michigan Avė. \ 

Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 3 vai. po piet.

................................i" 1 111........ ...... .. .....................
Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.

3261 S’o. Halsted St., Chisago, 111.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18-th Street

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago, III.

DR. F. MATULAITIS
*8709 Jos. Campau Avė.

DETROIT, MICH.

Ofiso vai.: 1—3 d:eną, 7—8 vąk.

Tel. Market 6234, Market 4526

Telephone Yards 5834

DR. P. G. IMEGNER , , 1 v
X.

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, 111.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo G iįci 8 vakaro 
Rezidencijos tel. K^edzie 7715

.................. i —....................
Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽEUS
, Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

< Tel. Pallman

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimo 
moterų ligose; ru 
pestingai prillu 
riu ligonę ir kudi 
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, 111.

5432

Tel. Austin 0737

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.

Ofiso Te!.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0203 

k » .1,1. ■ -.....Z

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St., 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas
----- z

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1- 3 ir 6—9 P.M. 
Ned. 10 12 A. M.

< Residence Canal 2118

Offite Hours; 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118

DR. A. L YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON

1900 So. Halsted St.

5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedčldienius.*

>»■............. i i, ■

Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė 
2 iki 4 po pietų 

Tel. Lafayette 0098

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 SouthHalsted St.
Tel. BouBevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR, P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Dr. Mauricn Kalni
GYDYTOJAS lt CHIRURGAS/

4631 So. Ashland Av*. 
Tel.i Yards 994

Ofiso vai.) 8 iki 10 v. ryto, 1 Iki B 
ir 7 iki 9 v. nedildieniai* nu* lt 
iki 1 vai. po pietų.

. ................. .............— ...N.l.l. I 1.1! /

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tai. Boulrvard 9691

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas
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Lenkai busią 
neutralus.

Buvo daug gandų apie tai, 
kan Lenkija, pasinaudoda
ma dabarnykščiais vokiečių 
keblumais, ketinanti pasi
grobti tas Augštosios Silezi
jos dalis, kurių jai nedavė 
Santarvė, pasiremdama ple
biscito rezultatais. Buvo 
daug kalbama ir apie’ tai, 
kad Lenkija rengiantis už
pulti visą Vokietiją ir su 
francuzų pagelba galutinai 
sudraskyti ją. Bet lenkų 
valdžia dabar pranešė Berli- 
nui, kad ji neturinti jokių 
karingų tikslų ir laikysiantis 
griežto neutralumo dėl fran
cuzų įsiveržimo į Ruhr sritį.

Yra pamato manyti, kad 
šitas lenkų valdžios, pareiš
kimas yra nuoširdus. Viena, 
ji turi suprasti, kad mėgini
mas atplėšti naują žemės | 
sklypą nuo Vokietijos arba 
visiškai sugriauti ją neiš
vengiamai iššauktų naują 
visuotiną Europos karą, ku
ris nežinia kuo pasibaigtų. 
Antra, Lenkija jau ir šian
die turi nemažai bėdos su 
svetimų tautų elementais vai 
stybėje, kuris sudaro apie 
trečdalį visų Lenkijos gy
ventojų. Pridėjus prie Len
kijos dar daugiaus tokių te
ritorijų, kur kitų tautų gy
ventojai viršija lenkus, ji vi
sai nebegalėtų susitvarkyt.

Kaip matyt, nesiskubina 
stvertis ginklo ir rusai, nors 
Trockis pirma jau buvo 
ėmęs labai garsiai žvanginti 
kardu. Karo keliu jie irgi 
vargiai gali ką laimėti; o 
pražudyt bolševikų valdžia 
gali viską (neišskiriant ir 
savo galvų), nežiūrint koks 
butų pasisekimas mūšių lau
kuose. Karo laimėjimas 
bolševikams gal butų dar pa
vojingesnis ,negu pralaimė
jimas, kadangi jų armijoje 
yra daug buvusiųjų caro ge
nerolų ir šiaip gaivalų, ne
apkenčiančių bolševizmo.
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Lenkams gi ir rusams ra
miai sėdint, šioje valandoje 
tur-but nėra pavojaus, kad 
Europoje tuojaus prasidėtų 
karas (išskiriant galimą 
graikų ir turkų susirėmi
mą). Ir Europa, rodos, da-

bar yra ne tuo klausimu su- 
sirupinus, o tiktai tuo, ar 
Franci ja pasmaugs Vokieti
ją, ar ne.

Apžvalga
ASTUONIŲ VALANDŲ DAR

BO DIENOS ĮSTATYMAS.

Senatorius Jewell įnešė Illi
nois valstijos legislaturon įsta
tymo projektą, kuriuo cinam 
darbdaviai negalėtų versti mo
teris darbininkes dirbti ilgiau 
kaip 8 valandas dienoje.

Illinois pramonininkų asocia
cija tuoj išleido raštišką pa
reiškimą, kuriuo griežtai nusi- 
statoma prieš tokį įstatymą 
Pareiškime, tarp kitko, sako
ma: i

“Illinois valstijoje nėra 
tokių fabrikų, kur moteris 
persidirbtų arba su jomis 
butų nežmoniškai apsieina
ma. Darbininkų vadai, žino
ma, remia tą projektą, nes 
jie tikisi/ panaudoti legi- 
sdaturą /fiendram sumažini
mui darbo valandų”.
Įsteigti aŠtuonių valandų 

darbo dieną esą negalima dėl 
sekamų priežasčių \

“Imigracijos suvaržymas 
pagimdė darbininkų truku
mą: -

Įstatymo projektas patai
kauja vienai klasei ir todėl 
yra priešingas visuomenės 
gerbūviui.

^“Siulomasai įstatymas yra 
priešingas J individualinei 
žmogaus laisvėi. Jis veda 
prie darbininkų nepasitikėji
mo, menkos produkcijos ir

Bet tai dar ne vjisa. Pramoni
ninkai yra labai susirūpinę 
“visuomenes gerbūviu“. Girdi, 
darbo dieną sutrumpinus, dir
biniai turės pabrangti. O tai, 
suprantama, skaudžiai užgaus 
pirkėjus, t. y. visuomenę.

Jie yra susirūpinę ir kitu da
lyku. Illinois valstijos pramo
nė esą atsidurtų labai keblioje 
padėlyje. Ji negalėtų atlaikyti 
konkurencijos su kitomis vals- 
tijcnuS, kur tokio įstatymo nė
ra.

Dabar viskas aišku kaip ant 
delno: pramonininkams turi 
būti užtikrintas tam tikras pel
nas — tai visuomenės reikalas. 
Su darbininkėmis darbdaviai 
gali apsieiti kaip tinkami,, nes 
tai individualinė jų teisė. Įsta
tymai turi apsaugoti saujalės 
išnaudotojų reikalus ir nekliu
dyti jiems vergti darbininkus. 
Bet kuomet įstatymais bando
ma apsaugoti pamatingiausi 
darbininkų reikalai, kurie yra 
įrašyti net į kaikurių šalių ko
nstitucijas, tai pramonininkai 
skaito tatai baisiausiu dalyku.

AMERIKOS TEISMŲ YDOS.

Jungtinių Valstijų federali- 
niai teisėjai nėra a t sakom ingi 
žmonėms. Jie yra paskiriami 
visam gyvenimui ir žmonėms 
negali jų atšaukti, nežiūrint 
to, kaip blogi jie nebūtų. Taip 
dalykams esant, teisėjai suda
ro didelio pavojaus Amerikos 
žmonių laisvei. /

Tokią nuomonę pareiškė 
John Ford, Nėw Yorko valsti
jos aukščiausiojo teismo teisė
jas. Jisai sako:

“Didžiausio pavojaus lais
voms įstaigoms sudaro teis
mo pasisavinimas valdžios 
funkcijų. Teisėjai gali ne
siskaityti su visuomenes sen
timentų ir nepaisyti kffEiKOs. 
Ta ypatinga, teisėjų prievolė, 
pareina iš Anglijos įstatymų, 
kada žmonės dar mane, jog 
teisėjai yra karaliaus atstok 
vai ir todėl ‘Dievo patepti’.

“Kodėl žmonės privalo 
mane dabar labiau gerbti, 
kai aš esu teisėjas, negu ta
da, kai aš buvau valstijos 
senatorius? Senate ne kar-

f^man teko paduoti spren- 
džiaifrąjį balsą už ar prieš 
tokį įstatymą, kuris žmo
nėms turi nepalyginti daiv 
giau reikšmės, negu visi tie 
sprendimai, kuriuos aš pa
dariau ir padarysiu būdamas

ne
bus

da-

“Juo greičiau Amerikos 
piliečiai atsikratys nuo tos 
idėjos, jog teisėjas užsitar
nauja daugiau pagarbos, 
gu įstatimdavys, — tuo 
geriau”.
Teisėjas Ford sako, kad

bartiniai teismai sudaro “kr 
pitalistų Hindenburgo liniją” 
Teisėjas niekais gali paversti 
žmonių * nusistatymą.

“Įstalymdavių ir reforma
torių ištisų metų darbą vie
nas teisėjas gali paversti 
niekais, antmesdainas žmo
nėms savo politinius ir eko
nominius įsitikinimus.

“Kai vyriausias teisėjas 
Taftas raštiškai)išdėstė nuo
monę Jungtinių Valstijų 
augščiausiojo teismo, kuris 
vienu balsavimu panaikino 
vaikų darbo įstatymą —Taf
tas kalbėjo suveriniteto bal
su. O vienok, aukščiausiojo 
teismo teisėjai yra taip jau 
klaidingi, saumyliai ir nepa
stovus, kaip ir mes visi.

“Jeigu jus atsimenate Taf- 
to didelį pralaimėjimą prezi
dento rinkimais 1912 m., 
tai jums nebus ko stebėtis, 
kad visuomenė žiuri į jį su 
panieka. Ar bet vienas ti
ki tuo, jog ižmonės butų iš
rinkę Taftą teisėju? O ne
žiūrint to, jis sėdės teisėjo 
suole iki gyvos galvos, bū
damas visai neatsakomingas 
žmonėms ir savingai aiškin
damas jų įstatymus.”
Kalbėdamas apie New Yorko 

žymiausius advokatus, Ford 
pareiškė:

“Kas jie yra? Mažomis 
išimtimis, jie yra žmones, 
kuriuos didžiausios korpora
cijos

. speciali n ių
retai arba ir visai nesirodo 

' teismuose, bet užsiima ’šra 
dimu tokių būdų, kuriais ei
nant jų turtingieji klijenl.'i 
galėtų apeiti įstatymus. Tei
sėjai, kurnios turtuoliai ir jų 
sėbrai išrenka, visuomet yra 
pas iren gę nepageidau j a mu s
kapitalistams įstatymus pa 
skelbti nekonslituėiniais”.

Teisėjas Ford ypatingu 
griežtumu pasmerkė išdavinė- 
. imą drausmių (indžionkše- 
uį) prieš darbininkiškas or

ganizacijas. Jis privedė, kai
po pavyzdį, teisėjo Wil'kersono 
drausmę prieš geležinkeliečius.

Teisėjai turi būti žmonių 
renkami ir būti jiems atsako- 
ningi, sako Ford. Kol to ne
bus padaryta, tol Amerikoje 
progresyvis judėjimas tinka
mai negalės vystytis.

r i uos Lietuvoje butų bau- 
^Jžiami. Kodėl tie laikraščiai, 

/kurie agitavo prieš registra
cijos įstatymą, kurie sabota- 
žavo aukso-sidabro fandą, į- 
leidžiami Lietuvon”.
Kokie stebuklai! Pasirodo, 

kad Lietuva visą laiką kariavo, 
o žmonės apie tai nė žinote 
nežinojo. Kodėl “Darbininkas”, 
pranešęs tą taip nepaprastai 
svarbią žinią, nepasako, su 
kuo Lietuva yedė karą, sakysi
me, praeitais metais?

Antra, nejaugi “Darbininkas’’ 
yra tiek naivus, kad nemato 
jokio skirtume tarp kurstymo 
prie maištų ir kritikavimo vai 
džios? Kritikos bijosi tik tie 
žmonės, kurių darbai yra įta 
riami. Mums visai supranta
ma, kad krikščionys, kurie /a 
dėjo kalnus nuversti liaudies 
labui, o pdskui ją suvylė, — 
nepalgenČia kritkos. Bet kas iš 
to? Štai kas: krikščionys nu 
jaučia, kad jie nėra daugumos 
žmonių varios reiškėjai ir todėl 
savo autoritetą bando Žmonėms 
antmesti kumšties pagalba.

Gi prievartos vartojimas yra 
labai blogas ženklas. Denio 
kratines tvarkos gyvavimas 
yra neįmanomas be kritikos. 
Tik pagalvokite: visokie Puric- 
kiai galėtų varyti didžiausį 
šmugelį, o 
tylėti, nes
peikti ir mažinti draudžiama

visuomenė turėtų 
valdžios autoritetas

pnsisamdč gynimui jų 
privilegijų. Jie

Taigi jokie “Darbininko” 
kriikščion i šk i samprotavimai 
negali pateisinti tokios cenzu
ros, kuri neleidžia kalbėti apie 
valdžios ir atskirų valdininkų 
ydas.

“Darbininkas”, žinoma, nie
ku bildu negali užmiršti Ame
rikos lietuvių pažangiosios vi- 
sumenės laimėjimo kas dėl re
gistracijos. O kadangi pažan
gieji laikraščiai griebtai nusi
statė prieš registracijos įstaty
mą ir privertė Lietuvos val
džią skaitytis su’ amerikiečių 
valid, tai “Darbininkas” pata
ria Lietuvos cenzoriams neįsi
leisti tų laikraščių.

Gaila, kad rusų Katkovas jau 
yra miręs. Jam tikrai butų 
suteikę nemažai džiaugsmo 
“Darbininko” žmonių dvilypis 
amatas: laikraštininko ir skun
dėjo. Amžiną atilsį Katkovas 
labai sumaniai mokėjo sujung
ti laikraštininko pareigas su 
>areigomis skundlkb: jis di
džiausiu uolumu garbino kiek
vieną caro valdžios patvarkymą 
ir tuo patim laiku'nurodinėjo 
valdžiai “pavojinguosius” laik
raščius.

Visgi yra šiek tiek tiesos la
me posakyje, jog istorija pasi
kartoja. Rusų valdžiai ištiki
mo Katkovo istoriją dabar ima 
kartoti lietuviški Katkovai...

“Geriausios valios” žmo 
. . niy kabinetas

DVILYPIS AMATAS. (Feljetonas)

Karo metu artimi “iDarbi- 
ninkuii” žmonės “cenzūravo” 
Amerikos lietuvių laikraščius 
ir ne kartą skunde valdžiai pa
žangiuosius laikraščius. Nuo to 
įpratimo jie neatsižadėjo ar 
dab§K"\štai ką rašo “Darbi-* 
n inkus”:

“Lietuva tebegyvena karo 
laiką, tenai negali būti pil
nai normai io gyvenimo... 
Cenzūra žiuri, kad nebūtų 
skleidžia mai priešvalstybinė 

-agitacija, kad nebūtų kurs
tymų prie maišto. Pasta
ruoju laiku užginta gyvento
juos kurstyti nepasitikėti sei
mu ir valdžia, valdžios atsto
vus peikti ir jų autoritetą 
mažinti.

“Ar šiokia ar tokia butų 
Lietuvos valdžia be cenzuros 
neapseitų, jei toji valdžia 
norėtų -gyvuoti ir išlaikyti 
Lietuvos valstybę. Cenzū
ra dabar ten reikalinga. Bet 
kodėl neatkreipiama domesį 
Amerikos lietuvių • laikraš
čius, kurie eina ^Lietuvą su 
tokiais straipsnius, už ku- rimtų klinčių..

Seimui susirinkus, tuoj pra
sidėjo ilgos ilgos dviejų di
džiausių seimo blokų derybos 
dėl prezidento rinkimo ir kabi
neto lipdymo,

kurios nuolat skilo 
ir nuolat vėl kilo, 
kad veliakos griuvus 
ir pagalios žuvu£

Ar prasidės Vėl tų dviejų blo
kų netrukusios derybos, tikrų 
žinių neturime, bet reikia spė
ti, kad prasidės. Nubiednyta
sai valstietiškai liaudininkiškas 
blokas laike švenčių bus jau 
kiek atsipeikėjęs nuo gautojo 
smūgio ir mes svajojęs apie 
enciklopedijos iodyną ir nuo

grįš prie politikos.
Krikščionys Dievo valia ir 

savo bloko galia suteikė Lietu
vai šventėms dovaną .— pre- 
ziuentą kataliką, trimfuoja sa
vo pergalę ir iki padangių ke
lia savo nuopelnus. Savo ke
liu jie nenuleisdami rankų no-) 
liai rūpinasi sudaryti “geros 
valios’.’ žmonių valdžios kabi
netą. Tame tdarbe sutinkama

Kviečiamieji

žmones į naują kabinetą reiš
kią pretenzijų prieš dabartinių 
ministerijų frakų, cilinderių ir 
baltų pirštinaičių. Savo /pre
tenzijas jie pamatuoja tuo, Kyd 
kiekvienas ministeris 
tiems reprezentacijos pjmulo 
lams įsigyti po 1000 litų v^ls^ 
bes pinigų ir todėl tie pidnrklai 
turi būti skaitomi ne privatine 
atskiro ministerio nuosafvybe, 
bet ministeriu kabineto butimj 
inventoriaus dalimi. Dabarti
niai ministeriai palinkę fra
kus. cilinderius ir piršthfaites 
skaityti privatine nuosavybe 
remdamosi tuo, kad jie, girdi, 
esą ne kokie kareiviai, kad bu
tų atleidžiami bd (apsivilkii^io 

jie, girdi, 
nors ir be 
mundierais. 
naujo kabi- 
vistiek nu-

geriausios va- 
žimonių kabinetą.

tai viena, ,o antra 
jie atsistatydiną 
pensijos, bet su 
Tas rimtas klintis 
neto tvėrjai maną 
galėti tverdami 
lios” žmonių kabinetą. Anot 
krikščionių, geros valios žmo
nės, krikščionys, o geriausios 
valios žmonėmis tokiu bildu 
bus krikščioniausi iš krikščio
nių ir katalikiškiausi iš katali
kų. Tokiais tegali būti ne kas 
kitas, kaip dvasiškojo stono 
žmonės, tam stonui artimiau
sieji ir į tą stoną palirikusieji. 
Taigi iš tokių tat žmonių ir 
manoma esą sutverti geriausios 
valios žmonių kabinetas. Jau 
kai kurie kandidatai numato
mi.

Ministeriu pirmininku ir že
mės ūkio ir valstybės turtų 
ministeriu numatomas kunigas 
Krupavičius — žemės dalinimo 
specialistas... bažnyčioms ir 
vienuolynams.

Į švietimo ministerius esąs 
kviečiamas kunigas Maliaus- 
kas, mokyklų sukatalikinimo 
specialistas.

Į vidaus reikalų ministerius 
kandidatuojas kunigas Vilimas, 
gabus kovotojas sii vidaus prie
šu. Jam į viceministerius nu
matomas kunigas Garmus, ku
riam busią pavesta organizuoti 
naujas inkvizicijos reikalų de
partamentas.

Krašto apsaugos ministeriu 
numatomas generolas Nagevi
čius su sąlyga vieton sek mojo 
sakramento priimti šeštąjį.

Teisingumo ministerija esan
ti manoma pavesti krikščionių 
demokratų partijos novicijušui 
Olekai su ta pačia sąlyga, kaip 
ir generolui.

I prekybos ir pramones mi
nisterius kviečiamas esąs Pu
rickis, kaipo geras ir prityręs 
prekiautojas... sacharinu. Trū
kstamų ministeriu ieškoma.

Kandidatams statoma be 
viršuiinėtųjų dar viena sąlyga: 
nereikšti pretenzijų prie re
prezentacijos pabūklų ir reika
lui esant reprezentuotis pasi
dabinus sutana. Kandidatų 
užsirašymas priimamas “Lais
vės” redakcijoj.

—J. M. (“Socialdein.”)

kad aš čia skaitau katalikišką 
laikraštį?” Žiuriu ant antgalvio 
ir persitikrinu, kad tai tiesa! 
Ištikrųjų, sunku tikėti, nes pa- 
sid^pbas visai nekatalikiškas. 
Nekatalikiškas lodei, kad žmei- 
žiant kitos šlovę ir žinodami 
teisybę, akis ir ausis uždarote 
ir tiktai rašote tokius dalykus, 
kurie užgaus kitų jausmus, gi 
pripildys Jūsų širdis džiaugs
mu. Žinoma, yra suprantamas 
dalykas, kad kiekvienas turi 
savo garbę laikyti apsaugotą ir 
jei kas bando ją apšmeižti, at
siginti, belyginant ją nėra rei
kalo kitus inkliudyti. Štai ka
me dalykas: Jūsų recenzijos 
vyriausias tikslas buvo užrėšti 
“Naujienoms” už tą pasakymą: 
“Chijoagiečiai puikiai čia de
monstravo savo pasiryžimą 
remti’ ir mylėti laisvąją dailę be 
kunigų cenzuros ar kontrolės”. 
Kame Jus berašydami ir besi
gindami savuosius nuvažiavo
te? Ar-gi tokis pasielgimas 
gali būti kaipo pavyzdys ki
tiems katalikams skaitantiems 
Jūsų laikraštį? Juk daugelis 
musų perskaitę suprantame da
lykus ir perskaitę, tik pasipik
tiname ir sakom: “Tai vis ig- 
horancija”. Bet biedni tie, ku
rie geriau nežino dalykų ir pri
ima viską, kas yra jiems pa
rašyta. Ir kaip dar baisiau 
tiems, kurie esti apšmeižti.

Toliau buvo išjuokta “lais
vė” tų artistų, krfrie prisiža
dėjo, o nedalyvavo Katalikų 
Seimo koncerte. Nežinau, de! 
kokios priežasties kitos daini
ninkės -Jums netarnavo tą va
karą, tiktai kas buvo sakyta 
“Drauge”, o kiek toms žinioms 
galima, pasitikėti, tai nežinia, 
bet priežastį Marionos neatsi
lankymo kunigas Česa.itis gali 
Jums lengvai paaiškinti. Kodėl 
jis iki šiol "tūps dalykus sau 
laikėsi, Dievas ž|ino! Juk jis 
gerai atsimena kokias sutartu
ves jis su Mariona padarė pa 
kol ji prisižadėjo dainuot tą va
karą. O kaip jis (dėl kokios 
priežasties, nežinoma) užlaiky
ti savo prižadą, ko daugiaus Jus 
laukėte nog Marionos? Žino
ma, tas butų sunku visai publi
kai išaiškinti, todėl Mariona 
liktai pasakė, kad susirgo, ku
ri žinia irgi nebuvo melagys
tė. čionai irgi pasirodo kame 
dalykas: recenzija po recenzi-’ 
jos ėjo per kun. česaičio ran
kas in “Draugą” su neteisybėm, 
o jis nėj piršto nekėlė jas su
laikyti arba žmonėms teisybę

Protestai prieš 
bolševikus

Valdžios oficioze “Lietuvoj” 
tilpo keletas protesto laiškų 
nuo kelių visuomenių grupių ir 
pavienių asmenų prieš pateku
sius į Seimą bolševikus. Kaiku- 
rie tų protesto laiškai parašyti 
aštrioj formoj, kur griežtai 
reikalaujama, kad bolševikų 
atstovai kaipo aršiausi nepri
klausomybės • priešai netiktai 
kad butų visai prašalinti iš Sei
mo, bet ir išvyti iš Lietuvos 
į jų komunistinį rojų Rusiją.

Kad bolševikai ištikrųjų ir 
yra (Lietuvos ir jos nepriklau
somybės priešai ir į Seimo at
stovus jie įsiskverbė kad pasi
kasus po Valstybės pamatais 
galėtų sėkmingiau jąKgriauti ir 
įvesti Lietuvoj 'Lenino ir Troc
kio diktatūrą, vienok Lietuvo
je, kaipo demokratinėj res
publikoj, barbariškoms prie
monėms, kokias vartoja bolše
vikai, visai neturi būti vietos. 
Taigi ir su bolševikų atstovais, 
nors jie yra aršiausi Lietuvos 
priešai ir į Seimą -pateko dau
giau per apgaulę — prisidengę 
“darbininkų kuopų” sąrašais, 
reikia skaitytis kai po su pil
nateisiais piliečiais. Tesėdi jie 
sau sveiki musų Seime ir te
gieda sau įpustas jiems Komin- 
terno giesmeles.

LieJjivos plačiosioms ma
sėms bolševikų giesmes nepa
vojingos; jų melodijos tėra 
malonios tik Kremlio diktato
rių agentams, kurie įvedus Lie
tuvoj bolševikinę diktatūrą, 
tikisi užimt aukštųjų ir žemes 
niųjų komisarų bei čekistų 
vietas, ir tamsiausieji gaivalai, 
kurie apie bolševikus neturėda
mi nei mažiausio supratimo 
aklai tiki jų tuštiems žadėji
mams. Bet šiaip visi Lietuvos 
piliečiai geriausiai žino, kad 
bolševikai prisidengę lygybės- 
brolybės ir laimių skydĮu, tikre-

dvasinį skurdą ir despotišką 
priespaudą. Vidujinio pavo
jaus iš bolševikų darbuotės, 
nors ir iš Seimo tribūnos, Lie
tuvai nėra. —Darbininkas.

Valstybės įstaigy tar
nautojams pakeliama 

algos
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“Draugui”
p. M. Rakausko, artistės 
Marionos Rakauskaitės 

tėvo gavome kopiją laiško, ku
rį jis yra pasiuntęs “Draugo” 
Redakcijai. Prašomi, mielai 
duodame jam vietos.— “N-nų” 
Rfed.]

[Iš

913 Eighth St., 
VVaukegan, 111.

Pub. Co.,“Drauga's” 
Chicago, III. 
Gerbiamieji

Perskaitęs ir apsvarstęs 
‘^Draugo” numerį 16-tą, sun
ku katalikui žmogui sugalvoti 
kaip geriausiai butų jį atsaky
ti, kad kaip nors apseiti be to
lesnių papiktinimų; o kaip-gi 
dar sunkiau pačiam tėvui tos 
dukters, kuri 'tapo taip baisiai 
apšmeišta Jūsų laikraštyje. 
Širdis sako, bet nesakysiu —- 
perdaug baisu, todėl elgriudsi 
kaip žmogus ir tiktai tiek sa
kysiu, kiek kiekvienas žmogus 
suprastų perskaitęs Jūsų “Ki
birkštį”.

Pirmas klausimas man in 
mintis atėjo perskaičius jį: 
k * A »» 4- « •» i . c. * 11 ■*».»,. ... 1. % 1« uL i * I»»«f i ■

Tięk apie artistės “nelaisvę” 
ir “Draugo” “laisvę”.

Ant pabaigos, Jus manėte 
“Naujienoms” ( prirodyti, kad 
jie buk nemoką kaip redakci
joj tvarką laikyt, tai yra, kad 
vieną syk vienaip kalba, o ki
tą sykį tą patį dalyką vėl ki
taip išvarto. [Tai yra paprastas 
“Draugo” nesąžinlingumo pa

vyzdys?* nes “Naujienų” Redak
cija kalbėjo tik vieną kartą 
apie Lietuvos operos artistų 
koncertą ir savo nuomonės ne
keitė. Įvairos gi kitos nuomo
nės buvo išreikštos atskirų as
menų, ir Redakcija davė joms 
vietos laikraštyje, pripažinda
ma kritikos laisvę. “N-nų” 
Red.]. Pasižiūrėkit patys savo 
numeriu®, kelias dienas prieš 
Katalikų Seimo koncertą. Kas- 
gi tąsyk buvo sakyta apie Ma- 
rioną??? Tuom, laiku ji dan
gum skradžiojo, anot Jūsų nuo
monės, dabar gi Jus ją žemėn 
vaikote. Ar-gl jau jos balsas 
taip greitai butų galėjęs per- 
simainyt, kad užsitarnavo to
kių žodžių nuo Jūsų?

Lūkėdamas geros 
“įDrąugui” ateityje, ir 
doros,’ pasilieku,

kloties 
daugiau 

4

M. Rakauskas.
C. R.
1-21-22

NUTEISĖ 20 MUNŠAINIERIŲ 
BRAIDVELIN.

Teisėjas John K. Prindivill 
Desplaines gatvės policijos nuo
vados teismai)uty užvakar nu
teisė dvidešimts munšainierių 
braidvelin.

Ministeriu Kabineto nuspren
dimu Lietuvos valstybinių įstab 
gų etatiniams tarnautojams 
nuo 1 dienos sausio š. 1923 me
tų pakeliama algos, kurįp^ su
lig kategorijų nustatyta šiaip: 
1 kategorija gauna mėnesiui 80 
litų, 2 kategor. 90 lit., 3 kate
gorija 100 lit., 4 kateg. 110 lit., 
5 kateg., 120 ilt., 6 kateg. ^130 
lit., 7 kateg. 150 lit., 8 kateg. 
170 litų, 9 kateg. 2(X) lit., 10 
kateg. 220 lit., 11 kateg. 270 
lit., 12 kat. 290 lit., 13 kateg. 
350 lit., 14 kateg. 400 lit, 15 
kateg. 450 lit., 16 kateg. 460 
(it., 17 kateg. 500 lit., 10 kateg. 
600 lit., 19 kateg. 1000 lit, ir 
20 kateg. 1200 litų.

IŠ virš paduotųjų skaitlinių 
matome, kad už darbų atlygini
mas nustatyta netiksliai, nes 
vieniems duodama perdaug, ki
tiems visai mažai. Į 1 kate
gorijas i nei na sargai ir kiti že- 
miausiėji tarnautojai. Gi 20-gi 
kategorija su 1200 litų Miriiste- 
rių Pirmininkas.

Ligi šiol žemieji valstybės 
pirmųjų, nuo 1 iki 5 kategori
jų tarnautojai mėnešrųes algas 
(neskaitant vaikų priedų) gau
davo 50—70 litų ir iš tos al- 
gos/fems stačiai buvo sunku 
pramisti. Todėl ir gavus mi
nėtus priedus jų sunki padėtis 
ne kiek tepagerės.

Imant damėn kad brangyme- 
tis yra visiems lygus, — ar jis 
bus sargas, tarnybos viršinin-z 
kas arba ministeris pirkdami 
prekes moka viehodai. Taigi 
iš to atžvilgio reikėtų kiek dau
giau duot algos ir tiems tar
nautojams, kuriems yra lemta 
būt priskirtiems j pirmas 
kategorijas. Juk gyvent rei 
ir jiems.—Vaisi. tathautOjas
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Lenkai busią 
neutralus.

Buvo daug gandų apie tai, 
kan Lenkija, pasinaudoda
ma dabarnykščiais vokiečių 
keblumais, ketinanti pasi
grobti tas Augštosios Silezi
jos dalis, kurių jai nedavė 
Santarvė, pasiremdama ple
biscito rezultatais. Buvo 
daug kalbama ir apie* tai, 

• kad Lenkija rengiantis už
pulti visų Vokietijų ir su 
franeuzų pagelba galutinai 
sudraskyti jų. Bet lenkų 
valdžia dabar pranešė Berli- 
nui, kad ji neturinti jokių 
karingų tikslų ir laikysiantis 
griežto neutralumo dėl fran
euzų įsiveržimo į Ruhr sritį. ■

Yra pamato manyžr, -kad 
šitas lenkų valdžios, pareiš
kimas yra nuoširdus. Viena, 
ji turi suprasti, kad mėgini
mas atplėšti naujų žemės | 
sklypų nuo Vokietijos arba 
visiškai sugriauti jų neiš
vengiamai iššauktų naujų 
visuotinų Europos karų, ku
ris nežinia kuo pasibaigtų. 
Antra, Lenkija jau ir šian
die turi nemažai bėdos su 

 

svetimų tautų elemęhtais vai 

 

stybėje, kuris sudaro apie 
trečdalį visų Lenkijos gy
ventojų. Pridėjus prie Len
kijos dar daugiaus tokių te
ritorijų, kur kitų tautų gy
ventojai viršija lenkus, ji vi
sai nebegalėtų susitvarkyt.

Kaip matyt, nesiskubina 
stvertis ginklo ir rusai, nors 
Trockis pirma jau buvo 
ėmęs labai garsiai žvanginti 
kardu. Karo keliu jie irgi 
vargiai gali kų laimėti; o 
pražudyt bolševikų valdžia 
gali viskų (neišskiriant ir 
savo galvų), nežiūrint koks 
butų pasisekimas mūšių lau
kuose. Karo laimėjimas 
bolševikams gal butų dar pa
vojingesnis ,negu pralaimė
jimas, kadangi jų armijoje 
yra daug buvusiųjų caro ge
nerolų ir šiaip gaivalų, ne
apkenčiančių bolševizmo.

Lenkams gi ir rusams ra
miai sėdint, šioje valandoje 
tur-but nėra pavojaus, kad 
Europoje tuojaus prasidėtų 
karas (išskiriant galimų 
graikų ir turkų susirėmi
mų). Ir Europa, rodos, da-

Senatorius Jewėll įnešė Illi
nois valstijos legislaturon įsta
tymo projektą, kuriuo einant 
darbdaviai negalėtų versti mo
teris darbininkes dirbti ilgiau 

I kaip 8 valandas dienoje. • s*
Illinois pramonininkų asocia

cija tuoj išleido raštišką pa
reiškimą, kuriuo griežtai nusi- 
statojna prieš tokį įstatymą 
Pareiškime, tarp kitko, sako
ma: i

“Illinois^ valstijoje nėra 
tokių fabrikų, kur moteris 
persidirbtų arba su jomis 
butų nežmoniškai apsieina
ma. Darbininkų vadai, žino
ma, remia tą projektą, nes ] 
jie tikisi panaudoti legi- 
sdaturą bendram sumažini
mui darbo valandų”.
Įsteigti aštuonių valandų 

darbo dieną esą negalima dėl 
sekamų priežasčių \

“Imigracijos suvaržymas 
pagimdė darbininkų truku
mą.

Įstatymo projektas patai
kauja vienai klasei ir todėl | 
yra priešingas 
gerbūviui.

“Siulomasai 
priešingas \ 
žmogaus Uisrt 
prie darbininkų nepasitikėji
mo, menkos produkcijos ir 
socializmo“.

visuomenės

įstatymas yra 
individualinei

i. Jis veda

Bet tai dar ne vjisa. Pramoni
ninkai yra labai susirūpinę 
'‘visuomenės gerbūviu“. Girdi, 
darbo dieną sutrumpinus, dir
biniai turės pabrangti. O tai, 
suprantama, skaudžiai užgaus 
pirkėjus, t. y. visuomenę.

Jie yra susirūpinę ir kitu da
lyku. Illinois valstijos pramo
ne esą atsidurtų labai keblioje 
padėtyje. Ji negalėtų1 atlaikyti 
konkurencijos su kitomis vals
tijomis, kur tokio įstatymo nė-

Dabar viskas aišku kaip ant 
delno: pramonininkams turi 
būti užtikrintas tam tikras pel
nas — tai visuomenės reikalas. 
Su darbininkėmis darbdaviai 
gali apsieiti kaip tinkami, nes 
tai individualinė jų teisė. Įsta
tymai turi apsaugoti saujalčs 
išnaudotojų reikalus ir nekliu
dyti jiems vergti darbininkus. 
Bet kuomet įstatymais bando
ma apsaugoti pamatingiausl 
darbininkų reikalai, kurie yra 
įrašyti net į kaikurių šalių ko-

skaito tatai baisiausiu dalyku.

tą man teko paduoti spren
džiamąjį balsą už ar prieš 
tokį įstatymą, kuris žmo
nėms turi nepalyginti dau-, 
giau reikšmės, negu visi tie 
sprendiniai, kuriuos aš pa
dariau ir padarysiu būdamas 
teisėju.

“Juo greičiau Amerikos 
piliečiai atsikratys nuo tos 
idėjos, jog teisėjas užsitar
nauja daugiau pagarbos, 
gu įstatimdavys, — tuo 
geriau”.
Teisėjas Ford sako, kad

bartiniai teismai sudaro “k: 
pi ta lįstų Hindenburgo liniją” 
Teisėjas niekais gali paversti 
žmonių nusistatymą.

“Įstatymdavių ir reforma
torių ištisų metų darbą vie
nas teisėjas gali paversti 
niekais, antmesdamas žmo
nėms savo politinius ir eko
nominius įsitikinimus.

vyriausias teisėjas 
. ’ aC išdėstė nuo-
Jungtini|į Valstijų 

teismo, kuris

ne
bus

da-

j ‘Kai
Taftas raštiška^ išdėstė nuo 
įmonę 
augščiausiojo

I vienu balsavimu panaikino 
I vaikų darbo įstatymą —Taf- 
i Uis kalbėjo suveriniteto bal

su. O vienok, aukščiausiojo 
teismo teisėjai yra taip jau 
klaidingi, sauinyliai ir nepa
stovus, kaip ir mes visi.

“Jeigu jus atsimenate Taf- 
I to didelį pralaimėjimą prezi

dento rinkimais 1912 m., 
tai jums nebus ko stebėtis, 
kad visuomenė žiuri į jį su 
panieka. Ar bet vienas ti
ki tuo, jog ižmonės butų iš-' 
rinkę Taftą teisėju? O ne
žiūrint to, jis sėdės teisėjo 
suole iki gyvos galvos, bū
damas visai neatsakomingas 
žmonėms ir savingai aiškin
damas jų įstatymus.”
Kalbėdamas apie New Yorko 

žymiausius advokatus, Ford 
pareiškė:

“Kas jie yra? Mažomis 
išimtimis, jie yra žmonės, 
kuriuos didžiausios korpdra- 
cijos pasisamdė gynimui jų 
specialinių privilegijų. Jie 
retai arba ir visai nesirodo 

' teismuose, bet užsiima ’šra 
dimu tokių būdų, kuriais ei
nant jų turtingieji klijenl.d 
galėtų apeiti įstatymus. Tei
sėjai, kuriuos turtuoliai Mr jų 
sėbrai išrenka, visuomet yra 
pasirengę nepageidaujamus 
kapitalistams įstatymus pa 
skelbti nekonstituėiniais”.
Teisėjas Ford ypatingu 

griežtumu pasmerkė išdavinė
jimą drausmių (indžionkše- 
nų) prieš darbininkiškas or
ganizacijas. Jis privedė, kai
po pavyzdį, teisėjo Wilkersono 
drausmę prieš geležinkeliečius.

Teisėjai turi būti žmonių 
renkami ir būti jiems atsako- 
mingi, sako Ford. Kol to ne
bus padaryta, tol Amerikoje 
progresyvi® judėjimas tinka
mai negalės vystytis.

riuos Lidtuvojd butų bau
džiami. Kodėl tie laikraščiai, 
kurie agitavo prieš registra
cijos įstatymą, kurie sabota- 
žavo aukso-sidabro fandą, į- 
leidžiami Lietuvon”.
Kokie stebuklai! Pasirodo, 

kad Lietuva visą laiką kariavo, 
o žmonės apie tai nė žinote 
nežinojo. Kodėl “Darbininkas”, 
pranešęs tą taip nepaprastai 
svarbią žinią, nepasako, su 
kuo Lietuva yede karą, sakysi
me, praeitais metais?

Antra, nejaugi “Darbininkas” 
yra tiek naivus, kad nemato 
jokio skirtumo tarp kurstymo 
prie maištų ir kritikavimo vai 
džios? Kritikos bijosi tik tie 
žmonės, Aurių darbai yra į ta 
riami. Mums visai supranta
ma, kad krikščionys, kurie jža 
dėjo kalnus nuversti liaudies 
labui, o pa'skui ją suvylė, — 
nepa^nčia kritkos. Bet kas iš 
to? Štai kas: krikščionys nu 
jaučia, kad jie nėra daugumos 
žmonių valios reiškėjai ir todėl 
savo autoritetą bando Žmonėms 
antines ti kumšties pagalba.

Gi prievartos vartojimas yra 
labai blogas ženklas. Denio 
kratinės tvarkos gyvavimas 
yra neįmanomas be kritikos. 
Tik pagalvokite: visokie Puric- 
kiai galėtų varyti didžiausį 
šmugelį, o visuomenė turėtų 
tylėti, nes valdžios autoritetas 
peikti ir mažinti draudžiama 
įstatymais!

'‘Taigi jokie “Darbininko” 
krikščioniški samprotavimai 
negali pateisinti tokios cenzū
ros, kuri neleidžia kalbėti apie 
valdžios ir atskirų valdininkų 
ydas.

“Darbininkas”, žinoma, nie
ku būdu negali užmiršti Ame
rikos lietuvių pažangiosios vi- 
sumenės laimėjimo kas dėl re
gistracijos. O kadangi pažan
gieji laikraščiai griebtai nusi
statė prieš registracijos įstaty
mą ir privertė Lietuvos val
džią skaitytis su amerikiečių 
valid, tai “Darbininkas” pata
ria Lietuvos cenzoriams neįsi
leisti tų Jaikraščių.

Gaila, kad rusų Katkovas jau 
yra miręs. Jam tikrai butų 
suteikę, nemažai džiaugsmo 
“Darbininko” žmonių dvilypis 
amatas: laikraštininko ir skun
dėjo. Amžiną atilsį Katkovas 
labai sumaniai mokėjo sujung
ti laikraštininko pareigas su 
pareigomis skundiko: jis di
džiausiu uolumu garbino kiek
vieną caro valdžios patvarkymą 
ir tuo patim laiku' nurodinėjo 
valdžiai “pavojinguosius” laik
raščius.

Visgi yra šiek tiek tiesos la
me posakyje, jog istorija pasu 
kartoja. Rusų valdžiai ištiki
mo Katkovo istoriją dabar ima 
kartoti lietuviški Katkovai...

“Geriausios valios” žmo 
. niy kabinetas

žmones į naują kabinetą reiš
kią pretenzijų prieš dabartinių 
ministerijų frakų, cilinderių ir 
baltų pirštinaičių. Savo pre
tenzijas jie pamatuoja tuo Kad 
kiekvienas ministeris gavęs 
tiems reprezentacijos pabūk
lams įsigyti po 1000 litų valsy- 
bės pinigų ir todėl tie Ruklai 
turi būti skaitomi ne privatine 
atskiro minis torio nuosavybe, 
bet ministeriu kabineto būtina 
inventoriaus dalimi. Dabarti
niai ministeriai palinkę fra
kus. cilinderius ir pirštinaites 
skaityti privatine nuosavybe 
remdamosi tuo, kad jie, girdi, 
esą ne kokie kareiviai, kad bu
tų atleidžiami bd (apsivilkimo 
tai viena, p antra 
jie atsistatydiną 
pensijos, liet su

jie, girdi, 
nors ir be 
mundierais. 

Tas rimtas klintis naujo kabi
neto tvėrjai maną vistiek nu
galėti tverdami “geriausios va
lios” žmonių kabinetą. Anot 
krikščionių, geros valios žmo
nės, krikščionys, o geriausios 
valios žmonėmis tokiu bildu 
bus krikščioniausi iš krikščio
nių ir katalikiškiausi iš katali
kų. Tokiais tegali būti ne kas 
kitas, kaip dvasiškojo stono 
žmonės, tam stonui artimiau
sieji ir į tą stoną palin'kusieji. 
Taigi* iš tokių tat žmonių ir 
manoma esą sutverti geriausios 
valios žmonių kabinetas. Jau 
kai kurie kandidatai numato
mi.

Ministeriu pirmininku ir že
mės ūkio ir valstybės turtų 
ministeriu numatomas kunigas 
Krupavičius — žemės dalinimo 
specialistas... bažnyčioms ir 
vienuolynams.

Į švietimo ministenus esąs 
kviečiamas kunigas Makaus
kas, mokyklų sukatalikinimo 
specialistas.

Į vidaus reikalų . ministerius 
kaiididatuojas kunigas Vilimas, 
gabus kovotojas su vidaus prie
šu. Jam į viceministerius nu
matomas kunigas Garmus, ku
riam busią pavestu organizuoti 
naujas inkvizicijos reikalų de
partamentas.

Krašto apsaugos ministeriu 
numatomas generolas Nagevi
čius su sąlyga vieton sek mojo 
sakramento priimti šeštąjį.

Teisingumo ministerija esan
ti manoma pavesti krikščionių 
demokratų partijos novicijušui 
Olekai su ta pačia sąlyga, kai]) 
i r generolui.

Į prekybos ir pramones mi
nisterius kviečiamas esąs Pu
rickis, kaipo geras ir prityręs 
prekiautojas... sacharinu. Trū
kstamų ministeriu ieškoma.

Kandidatams statoma be 
viršminėtųjų dar viena sąlyga: 
nereikšti pretenzijų prie re
prezentacijos pabūklų ir reika
lui esant reprezentuolis pasi
dabinus sutana. Kandidatų 
užsirašymas priimamas “Lais
vės” redakcijoj.

—J. M. (“Socialdem.”)

ka# aš čia skaitau katalikišką 
laikraštį?” Žiūriu ant antgalvio 
ir persitikrinu, kad tai tiesa! 
Ištikrųjų, sunk^ tikėti, nes pa
sielgimas visai nekatalikiškas. 
Nekatalikiškas lodei, kad žmei- 
žiant kitos šlovę ir žinodami 
teisybę, akis ir ausi^ uždarote 
ir tiktai rašote tokius dalykus, 
kurie užgaus kitų jausmus, gi 
pripildys Jūsų širdis džiaugs
imi. Žinoma, yra suprantamas 
dalykas, kad kiekvienas turi 
savo garbę laikyti apsaugotą ir 
jei kas bando ją apšmeižti, at
siginti, bet ginant ją nėra rei
kalo kitus inkliudyti. Štai ka
me dalykas: Jūsų recenzijos 
vyriausias tikslas buvo užrėžti 
“Naujienoms” už tą pasakymą: 
“Chi|Oagiečiai puikiai čia de
monstravo savo pasiryžimą 
remti ir mylėti laisvąją dailę be 
kunigų cenzūros ar kontrolės”. 
Kame Jus berašydami ir besi
gindami savuosius nuvažiavo
te? Ar-gi tokis pasielgimas 
gali būti kaipo pavyzdys ki
tiems katalikams skaitantiems 
Jūsų laikraštį? Juk daugelis 
musų perskaitę suprantame da
lykus ir perskaitę, tik pasipik
tiname ir sakom: “Tai vis ig- 
horancija”. Bet biedni tie, ku- 
rie geriau nežino dalykų ir pri
ima viską, kas yra jiems pa
rašyta. Ir kaip dar baisiau 
tiems, kurie esti apšmeižti.

Toliau buvo išjuokta “lais
vė” tų artistų, krfrie prisiža
dėjo, o nedalyvavo Katalikų 
Seimo koncerte. Nežinau, def 
kokios priežasties kitos daini
ninkės -Jums netarnavo tą va
karą, tiktai kas buvo sakyta 
“Drauge”, o kiek toms žinioms 
galima pasitikėti, tai nežinia, 
bet priežastį Marionos neatsi
lankymo kunigas Česaitis gali 
Jums lebgvai paaiškinti. Kodėl 
jis iki Šiol'tūps dalykus Sau 
laikėsi. Dievas žjno! Juk jis 
gerai atsimena kokias sutartu
ves jis su Mariona padarė pa 
kol ji prisižadėjo dainuot tą va
karą. O kaip jis (dėl kokios 
priežasties, nežinoma) užlaiky
ti savo prižadą, ko daugiaus Jų s 
laukėte nog Marionos? Žino
ma, tas butų sunku visai publi
kai išaiškinti, todėl Mariona 
liktai pasako, kad susirgo, ku
ri fcinia irgi nebuvo melagys
te. Čionai irgi pasirodo kame 
dalykas: recenzija po recenzi-’ 
jos čjo per kun. česaičio ran
kas in “Draugų” su neteisybėm, 
o jis nėį piršto nekėlė jas su
laikyti arba žmonėms teisybę 
pasakyt.
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. Protestai prieš 
bolševikus

Valdžios oficioze “Lietuvoj” 
tilpo keletas protesto laiškų 
nuo kelių visuomenių grupių ir 
pavienių asmenų prieš pateku
sius į Seimą bolševikus. Kaiku- 
rie tų protesto laiškai parašyti 
aštrioj formoj, kur griežtai 
rėikalaujania, kad bolševikų 
atstovai kaipo aršiausi nepri
klausomybės' priešai netiktai 
kad butų visai prašalinti iš Sei
mo, bet ir išvyti iš Lietuvos 
į jų komunistinį rojų Rusiją.

Kad bolševikai ištikrųjų. ir 
yra (Lietuvos ir jos nepriklau
somybės priešai ir į <Seirtio at
stovus jie įsiskverbė kad pasi
kasus po Valstybes pamatais 
galėtų sėkmingiau jąsgriauti ir 
įvesti Lietuvoj 'Lenino ir Troc
kio diktatūrą, vienok Lietuvo
je, kaipo demokratinėj res
publikoj, barbariškoms prie
monėms, kokias vartoja bolše
vikai, visai neturi būti vietos. 
Taigi ir su bolševikų atstovais, 
nors jie yra aršiausi Lietuvos 
priešai ir į Seimą -pateko dau
giau per apgaulę — prisidengę 
“darbininkų kuopų” sąrašais, 
reikia skaitytis kai po su pil
nateisiais piliečiais. Tesėdi jie 
sau sveiki musų Seime ir te
gieda sau įpustas jiems Komin- 
terno giesmeles.

Lietuvos plačiosioms ma
sėms bolševikų giesmes nepa
vojingos; jų melodijos tėra 
ihalonios tik Krcmlio diktato
rių agentams, kurie įvedus Lie
tuvoj bolševikinę diktatūrą, 
tikisi užimt aukštųjų ir žemes 
niųjų komisarų bei čekistų 
vietas, ir tamsiausieji gaivalai, 
kurie apie bolševikus neturėda
mi nei mažiausio supratimo 
aklai tiki jų tuštiems žadėji
mams. Bet šiaip visi Lietuvos 
piliečiai geriausiai žino, kad 
bolševikai prisidengę lygybės- 
brolybės ir laimių skycįu, tikre
nybėje gamina mat>eria(iių ir 
dvasinį skurdą ir despotišką 
priespaudą. Vidujinio pavo
jaus iš bolševikų darbuotės, 
nors ir iš Seimo tribūnos, Lie
tuvai nėra. —Darbininkas.

Valstybes įstaigŲ tar
nautojams pakeliama 

algos

DVILYPIS AMATAS. 
_ ___ j-------

Karo metu artimi “Darbi- 
Jungtinių Valstijų federali-1 ninkuli” žmonės “cenzūravo” 

niai teisėjai nėra atsakomingi Amerikos lietuvių laikraščius 
žmonėms. Jie yra paskiriami ir ne kartą skundė valdžiai pa- 
visam gyvenimui ir ’ žmonėms I žangiuosius laikraščius. Nuo to 
negali jų atšaukti, nežiūrint 
to, kaip blogi jie nebūtų. Taip 
dalykams esant, teisėjai suda
ro didelio pavojaus Amerikos 
žmonių laisvei.

'fokią nuomonę pareiškė 
John Ford, New Yorko valsti
jos aukščiausiojo teismo teisė
jas. Jisai sako:

“Didžiausio pavojaus lais
voms įstaigoms sudaro teis
mo pasisavinimas valdžioj 
funkcijų. Teisėjai gali ne
siskaityti su visuomenės sen
timentų ir nepaisyti kritikos. 
Ta ypatinga teisėjų prievolė 
pareina iš Anglijos įstatymų, 
kada žmonės dar manė, jog 
teisėjai yra karaliaus atstov 
vai ir \todcl ‘Dievo patepti’.

“Kodėl žmonės privalo 
mane dabar labiau gerbti, 
kai aš esu teisėjas, negu ta
da, kai aš buvau valstijos 
senatorius? Senate ne kar-

AMERIKOS TEISMŲ YDOS.

neatsižadėjo ar 
ką rašo “Darbi-

tebegyvena karo

įpjnųium jie 
dabar. xštai 
ninkas”:

‘Lietuva
laiką, tenai negali būti pil
nai normai io gyvenimo...
Cenzūra žiuri, kad nebūtų 
skleidžiama priešvalstybinė 
agitacija, kad nebūtų kurs
tymų prie maišto. Pasta
ruoju laiku užginta gyvento
ji js kurstyti nepasitikėti sei
mu ir valdžia, valdžios atsto
vus peikti ir jų autoritetą 
mažinti.

“Ar šiokia ar tokia butų 
Lietuvos valdžia be cenzūros 
neapseitų, jei toji valdžia 
norėtų -gyvuoti ir išlaikyti 
Lietuvos valstybę. Cenzū
ra dabar ten reikalinga. Bet 
kodėl neatkreipiama tfomė į 
Amerikos lietuvių ' laikraš
čius, kurie eina į Lietuvą su 
tokiais straipsnius, už ku-

(Feljetonas) “Draugui”
Seimui susirinkus, tuoj pra

sidėjo ilgos ilgos dviejų <Ų- 
džiausių seimo blokų derybos 
dėl prezidento rinkimo ir kabi
neto lipdymo,

kurios nuolat skilo 
ir nuolat vėl kilo, 
kad vdliakos griuvus 
ir pagalios žuvus.

Ar prasidės Vėl tų ifviejų blo
kų netrukusios derybos, tikrų 
žinių neturime, bet reikia spė
ti, kad prasidės. Nubiednyta- 
sai valstietiškai liaudininkiškas 
blokas laike švenčių bus jau 
kiek atsipeikėjęs nuo gautojo 
smūgio ir mes svajojęs apie 
enciklopedijos žodyną ir nuo 
kultūrinio darbfe yėl tur būt 
grįš prie politikos.

Krikščionys D|icvo valia ir 
šavo bloko galia suteikė Lietu
vai šventėms dovaną — pre
zidentą kataliką, trimfuoja sa-^ 
vo pergalę ir iki padangių ke
lia savo nuopelnus. Savo kc-.^o^, 
liu jie nenuleisdami rankų uo-j suprasiu perskaitęs Jūsų “Ki
liai rūpinasi sudaryti “geros ........
valios’.’ žmonių valdžios kabi
netą. Tame ^arbe sutinkama 
rimtų kliūčių.. Kviečiamieji

p. M. Rakausko, artistės 
Marionos Rakauskaitės 

tėvo gavome kopiją laiško, ku
rį jis yra pasiuntęs “Draugo” 
Redakcijai. Prašomi, mielai 
duodame jam vietos.— “N-nų” 
Red.]

[Iš 
p-lės

913 Eightt/St., 
Waukegan, III.

Pub. Co.,“Draugas1
Chicago, III.
Gerbiamieji:—

Perskaitęs ir apsvarstęs 
‘Draugo” numerį 16-tą, sun
ku katalikui žmogui sugalvoti 
kaip geriausiai butų jį atsaky
ti, kad kaip nors apseiti be to
lesnių papiktinimų; o kaip-gi 
dar sunkiau pačiam tėvui tos 
dukters, kuri tapo taip baisiai 
apšmeišta Jūsų laikraštyje, 
širdis sako, bet nesakysiu — 
perdaug baisu, todėl elgsiuosi

^kaip žmogus ir tiktai tiek sa
kysiu, kiek kiekvienas žmogus

birkštį”.
Pirmas klausi mas man i n 

mintis atėjo perskaičius jį:

Tiek apie artistės “nelaisvę” 
ir* “Ųraugo” “laisvę”.

Ant pabaigos, Jus manėte 
“Naujienoms” prirodyti, kad 
jie buk nemoką kaip redakci
joj tvarką laikyt, tai yra, kad 
vieną syk vienaip kalba, o ki
tą sykį tą patį dalyką vėl ki
taip išvarto. [Tai yra paprastas 
“Draugo” nesąžiniingumo pa
vyzdys, nes “Naujienų” Redak
cija kalbėjo tik vieną kartą 
apie Lietuvos operos artistų 
koncertą ir savo nuomonės ne
keitė. Į va i ros gi kitos nuomo
nės buvo išreikštos atskirų as- 
'menų, ir Redakcija davė joms 
vietos laikraštyje, pripažinda
ma kritikos laisvę. “N-nų” 
Red.]. Pasižiūrėkit patys savo 
numeriu®, kelias dienas įprieįs 
Katalikų Seimo koncertą. Kas- 
gi tąsyk buvo sakyta apie Ma
doną??? Tuom laiku ji dan
gum skradžiojo, anot Jifsų nuo
monės, dabar gi Jus ją žemėn 
vaikote. Ar-gt jau jos balsas 
taip greitai butų galėjęs per- 
Simainyt, kad užsitarnavo to
kių žodžių nuo Jūsų?

Linkėdamas geros kloties 
‘Draugui” ateityje, ir daugiau 
doros,’ pasilieku,

M. Rakauskas. 
Č. R.
1-21-22

NUTEISĖ 20 MUNŠAINIERIŲ 
BRAIDVEĮLIN.

Teisėjas John K. Prindivill 
Desplaines gatvės policijos nuo
vados teismą b uty užvakar nu
teisė dvidešifaits munšainierių 
liraidvelin. ’

Ministeriu Kabineto nuspren
dimu Lietuvoj valstybinių įstaū 
gų etatiniartG tarnautojams 
nuo 1 dienos sausio š. 1923 ni^Ą 
tų pakeliama algos, kurios su
lig kategorijų nustatyta Šiaip: 
1 kategorija gauna mėnesiui 80 
litų, 2 kategor. 90 lit., 3 kate
gorija 100 lit., 4 kateg. 110 lit., 
5 kateg., 120 ilt., 6 kateg. ^130 
lit., 7 kateg. 150 lit., 8 kateg. 
170 litų/9 kateg. 200 lit., 10 
kateg. 220 lit., 11 kateg. 270 
lit., 12 kat. 290 lit., 13 kateg. 
350 lit., 14 kateg. 400 lit., 15 
kateg. 450 lit., 16 kateg. 460 
Įit., 17 kateg. 500 lit., 10 kateg. 
600 lit., 19 kateg. 1000 lit., ir 
20 kateg. 1200 litų.

Iš virš paduotųjų skaitlinių 
matome, kad už darbą atlygini
mas nustatyta netiksliai, nes 
vieniems duodama perdaug, ki
tiems visai mažai. Į 1 kate
gorijas ineina sargai ir kiti že- 
miausiėji tarnautojai. Gt 20-gi 
kategorija su 1200 litų Miriiste- 
rių Pirmininkas.

Ligi šiol žemieji valstybės 
pirmųjų, nuo 1 iki 5 kategori
jų tarnautojai’mėnesir^s algas 
(neskaitant vaikų priedų) gau
davo 50—70 litų ir iš tos al
gos jiems stačiai buvo sunku 
pramisti. Todėl ir gavus mi
nėtus priedus jų sunki padėtis 
ne kiek tepagerės.

Imant damėn kad brangyme- 
tis yra visiems Jygus, — ar jis 
bus sargas, tarnybos virtiniu-' 
kas arba ministeris pirkdami 
prekes moka vienodai. Taigi 
iš to atžvilgio reikėtų kiek dau
giau duot algos ir tiems tar
nautojams, kuriems jra lemta 
būt priskirtiems į pirmąsias 
kategorijas. Juk gyvent reikia 
ir jiems.—Valst. tarhautojas. X
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CH1CAGOS 
:: ŽINIOS ::
Prostitucijos investigaciįa 

' plėtojasi -
Įvardinta trys policijos virši
ninkai, kurie tarnavo prostitu
cijos sindikatui apsaugodami 

tvirkinimo lizdus.

Chicagos grand jiųry’s pros
titucijos investigacija paliete 
naujų sensacingų kryptį užva
kar popictų, kuomet juodveidė 
moteris, kuri pirmiau užlaiky
davo prostitucijos lizdus pieti
nėj miesto daly, 'stojo prieš 
grand jury ir smulkmeniškai 
papasakojo apie operuojamąjį 
politikierių apsaugotų prosti
tucijos sindikatų, * kurs dabar 
yra kaltinamas dėl išsiplėtoji
mo ištvirkimo Cihcagoj.

Jinai papasakojo ne tik apie 
pinigų kolektaviino sistemų ir 
kiek jai prisieidavo išmokėti, 
bet ir įvairius Stanton Avė. sto
ties tris policijos viršininkus 
ir kelis kitus asmenis, kaipo 
veikliausius sindikato agentus, 
kuriems ji turėdavo sumokėti 
tam tikrų sumų pinigų. Jos 
duoklės siekusios $300 nuo 
spalio iki sausio 1 d., kuomet 
ji išėjo iš to biznio. Jos var
das yra Edi t h Ivy ir jinai lai
kė prostitutes po mini. 3811 
Grand bulvaro ir 3515 Indiana 
avė.

“Man pranešė, kad nuo šio 
laiko turėsiu mokėti po $25 
apsaugos tikslu — pasakojo 
moteris — į tris mėnesius aš- 
išniokėjau apie $300. Pirmiau
siai aš paduodama pinigus vie
nam iš trijų Stanton nuovados 
oficieriui, kurs lankydavo ma
no vietų; kitais kartais aš mo
kėdavau tiesiog politikieriui ko- 

* lektoriui. Vienų dienų pabels
tas, giminaitis gerai žinomo 
policijos viršininko, perstatė 
man jaunų vyrų, kurio vardas 

-buvo John. Jis pasakė, kad 
nuo šio laiko John bus kolekto-^ 
rius, kuriam \š ir mokėdavau 
pinigus pastaruoju laiku. Kai 
kada man prisieidavo mokėti 
I>o $10 ir $25 policistams, ku
rie eidavo savo pareigas tame 
dislrikte”.

Toliau buvo klausinėjamas 
policijos kapitonas Hogan iš 
stoties Kast t9lh st. ir So. Wa- 
bash avė. Jis nesvyruodamas 
pripažino, kad jo distriktas yra 
“didžiausiai ištvirkęs mieste”. 
Hogan gynėsi nieko nežinojęs 
apie apsaugatų prostitucijos,sin
dikatų savo dislrikte. Jis griež
tai užginčijo paskaloms, kurios 
įtarusios buk jis esųs vienas 
prostitucijos grafterių. Jis pri
pažino, kad taip ilgai, kol ck- 
zistuos požeminiai prostitucijos 
urvai, policistai imsiu pinigus 
iš prostiueijos lizdų palaikyto
jų ir ištvirkimas gyvuosius 
kaip ir dalbar.

KONCERTAS.

RUSŲ OPEROS DAINININKŲ

'Ryto, 8 vai. vakaro, Westsi- 
de Auditoriume, Raciiredr Tay- 
lor gat., įvyks rusų operoKdai-^ 
nininkų koncertas.

Kiek galima spręsti, koncer
tas bus labai įdomus. Dainuos 
du kvartetu ir keletas solistų, 
bus baleto šokiai, smuikinin
kas, etc. Koilcerte taipgi daly
vauja žymus rusų baritonas, S. 
Borovskis, kuris pagarsėjo Eu
ropoje ^ukujrimu “Russkaja 
Izba” — artistų grupės, kuri 
dainomis ir šokiais vaizdavo 
Rusijos gyvenimų.

TRYS ŽMONĖS PASIMIRĖ 
NUO MUNŠAINO.

Mirimų skaičius nuo mun
šaino kasdien auga. . Vakar ir 
vėl pasimirė trys žmonės nuo 
persigėrimo munšaino. Jais 
yra: p-ia Mary Malic, 29 me

tų “amžiaus, 4937 Justine gat
vės; Joseph Crristensen, 1751 
N. Sawyer gatvės; ir Joseph 
Karinėk, 1549 W. Division gat
vės. Pradedant sausio pirma 
diena šiais metais jau pasimi
rė 46 žmonės nuo vnunšaino. 1

KALTINA MIESTĄ.

Aldermanas Ąrthur F. Albert 
kaltina miestą dėl nesusirupi- 
nimo apšviesti kai kurių, vie
tų. Tose vietose daugiausiai 
veikią banditai, kurie apiplėšią 
nemažai žmonių. Taipgi to
kiose vietose dažnai įvykstan
čios automobilių nelaimes. Pa
vyzdžiui, pereitą savaitę, ačiū 
tamsumui, ant Ogden avė., tar
pe Center ir Divijsion gatvių, 
įvykę septyni apiplėšimai ir 
kelios nelaimes automobiliais. 
Miestas žada tas vietas apšvies
ti.

MIESTAS PRIVERSTAS
RYTI PASKOLĄ.

DA-

Nežiūrint majoro Thonipso- 
no pasokjimų, kad miesto fi
nansai stovi geriausiai, miesto 
taryba užvakar buvo priversta 
autorizuoti daryti pustrečio mi- 
liono dolerių paskolą iš mies
to atsargos fondų. Tie pini
gai esą reikalingi apmokėji
mui miesto darbininkams 
gas ateinantį i^ięnesį.

al-

Lietuviu Rateliuose
ROSELAND.

A. Žmuidzinavičiaus prakalbos

Sausio 19, Chas . 
svet., įvyko A. 
čiaus prakalbos, 
L. P. Komiteto, 
rinko apie 60.

A. Žmuidzinavičius, kaipo 
uietuvos Šaulių atstovas, dau
giausiai kalbėjo apie šaulius. 
Kalbos turinys buvo tikrai kar
žygiškas; Lietuvos šaulius skai
tė geriausiais pasaulio karžy
giais, Lietuvos išgelbėtojais.

Kad padarius daugiau inspu- 

Struinilo 
Zmuidzinavi- 
surengtos L.

Zmuidzi- 
žydo pa-

letą nuotikių, kurių vienas bu
vęs lokis: Keli1, karininkai ir 
A. Žmuidzinavičius, viso 10 
žmonių buvę šluboje, kur juos 
užpuolę lenkai. Pastarieji per 
duris ir langus pradėję šaudy
ti be jokio, perspėjimo. Septyni 
jų tapę užmušti, o trįs likę su
žeisti: A. Žmuidzinavičiui su
šaudyta drapanos ir galva su
trenkta, delko imstojęs sąmo
nės. Bet atsiniiii^ turįs kiše- 
iiinjc šaulių- dokumentus; 
juos išėmęs ir suplėšęs nume
tęs i>o suolu. Lenkai subėgę 
stubon kitus pribaigę žudyti, o 
A. Žmuidzinavičių ir da du 
(2) kitu išvilkę iš slubos ir 
norėję pastatę prie* tvoros su
šaudyti. Tada pradėję du iš 
jų šaukti, kad esą Suvienytų 
Valstijų piliečiais ir kad lenkai 
neturį tiesos žudyti Am. pi
liečių. Atjojęs lenkų oficieris 
ir paliepęs nešaudyti, bet vesti' 
stovyklon ištirti. A. 
navičiui per kokio tai 
gclba pavykę pabėgti tuo* savo 
gyvastį išgelbėti.

Kalbėtojas labai ' dievotas 
žmogus, nes visi šaulių pasise
kimai atsiekti su Dievo pagel- 
ba. Kalbėtojas didvyriškai su
šunku: “Žudydami Lenkus 
nors ir mes mirsime, bet jų 
Lietuvon neleisime!”
Kalbėtojas^ ragino remti Klai

pėdos sukilimą, kad > išlaikius 
Klaipėdą. Klaipėdą atgavus ir 
Vilnius busiąs musų. Kurie au
kavo Šauliams $10.00 gavo di
plomą. Aukų surinkta $60.85.

Atbėga pasivėlavęs Dr. Rač
kys nešinas iš “Draugo” redak
cijos atsišaukimą, kuris gautas 
nuo Klaipėdos krašto komiteto. 
Dr. Račkus aiškina, kad tasai 
atsišaukimas l?h tik atsiųstas iš 
Klaipėdos ir dar šiltas esąs iš 
“Draugo” redakcijos. Siūlosi 
perskaityti. Perskaičiu^ atsi
šaukimą vienas iš publikos at
siliepia: “Aš jau Vakar “Nau
jienose” skaičiau tą atsišauki
mą, o daktaras sakai, kad tik

tai dabar atėjo.” Vėl renką- 
,nios aukos. Surenkama $9.85. 
Viso sudaro $70.75.

Po to vėl kalbėjo A. Žmuid
zinavičius. Išgyrė Lietuvos val
džią buk jinai esanti tikrai de
mokratišku. “Mes šauliai val
džia rememe ir reihsime, ne
žiūrint kokios partijos jinai 
bus išrinkta. Musų valdžia —■' 
nėra caro valdžia, nė tokia, 
kaip dabar Rusijoj yra”. Keli 
komisarai pasiskelbę save val
džia niekelio nerinkti '— sake 
p. Žmuidzinavičius.

Toliau jis ragino sutverti 
Lictuvbs šaulių rėmimo laiki
nąjį komitetą. Komitetas buvo 
išrinktas, bet su dideliu vargu: 
niekas nenorėjo apsiimti.

— Darbininkas.

TOWN OF LAKE.

Parapijos misijos.'

šiomis dienomis town-of-lei- 
kiečiai turi geriausios pro
gos pamatyti katalikybę ir 
jos vardu varomąjį tamsinimo 
darbą, čion atsibaladojo du 
misionieriai, kurie vietos baž
nyčioj pamokslininkauja ir lai
ko pamaldas. Pereitą savaitę 
buvo moterims vmisijos, šią 
savaitę, yra vyrams.

Reikia stebėtis iš kur tie mi
sionieriai turi tiek drąsos pasa
koti žmonėms visokių nesąmo
nių šiuo laikotarpiu, kuomet 
šviesos saulutė pradėjo šviesti 
kiekvienam kelią į laimingesnį 
rytoj iZ

Perl visą pereitą savaitę mi- 

visą, iš kur pareina darbininkų 
gerbūvis, štai kai kurie jų pa
mokslų perlai: nepirkite auto
mobiliu ir nevažiuokite juose, 
nes tuomi^norite užganėdinti 
savo kūno geidulius — nuodė
mė; nepuoškit'e savo namų ir 
nesirėdrote gražiai, nes per 
tai ateina bedievybė — antra 
nupdūmėj netikėkite mokslui ir 
jo daviniams arba įvairiems 
išraihniams bei pagerinimams, 
nes jne gramzdina pasaulį j 
prapultį V trečia nuodėmė; ne- 
skaitykite^laikraščių ir knygų, 
nes tie raštai veda žmones pra
garan — ketvirta nuodėmė; 
nelaikykite savo draugijose be-/ 
dievių, nes jie užkrato žmone/ 
nuo bažnyčios ir dievo —.penk
ta nuodėmė; nežudykite ne
kaltų dūšių (nekontroliuokite 
gimdymo), nes “medis neatneš
antis vaisiaus turi būti iškirs
tas ir sudegintas” — šešta nuo
dėmė; ir taip begalo toliau.

Už tas nuodėmės misonieriai 
siūlo nemažai atlaidų. Pavyz
džiui, mažesnes nuodėmės at-

ALEKSAN1" ARŠTIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 22 d., 1923 ir?. 6 valandą 
rytą, išgyvenęs Amerikoj vie- 
nuoliką metų. Iš Lietuvos paėjo 
iš Kauno rėd. ir apskr., Rugienų 
kaimo; paliko nubudime Lietu
voje motiną Rozaliją ArŠtikienę 
ir dvi seseris Marijoną ir Mika
liną, Amerikoje dvi seseris Ka
zimierą ir Uršulę ir švogerį J. 
Butą. Laidotuvės įvyks penkta
dienį sausio 26 d. Kūnas randa
si namuose 100 15 avė., Melrose 
Parke, III. Išlydėjimas bus į 
Carmel bažnyčią ir Carmel ka
pines. Visi giminės ir draugai 
prašomi dalyvauti šermenyse.

JONAS NAVICKISV
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

' sausio 20 d. 1923 m. sulaukęs 36 
metų amžiaus. Mirė Suvienyti! 
Valstijų ligoninėj Lake City, 
Fla. Velionis paėjo iš Mažeikių 
apskr., Laižuvos miestelio. Pa
liko nubudime tris brolius ir se
serį Amerikoj ir vieną seserį ir 
seną motiną Lietuvoj. Laidotu
vės įvyks sausio 27 d. iš namų* 
1439 So. 49-th Ct., Cicero, III. 8 
vai. ryto į Šv. Antano bažnyčią, 
iš tenai į šv. Kazimiero Kapi
nes. Velionis atvažiavo į šią ša
lį 1904 m. ir dalyvavo, pasauli- v 
niam kare S. V. ^armijoj. Kaip 
sugrįžo iš Francijos neturėjo 
sveikatos-ir buvo valdžios ligo
ninėj iki persiskyrė su šiuo pa
sauliu. Lai būva lengva Ameri
kos žemelė. Pasiliekame nubu
dę broliai Juozapas, Kazimieras 

, Nįivickiai ir švogeris J. Ruze. 

leidžiaiiios tiems, kurie prisi
žada neskaityti “Naujienų” ir 
kitų “bedieviškų” * laikraščių 
bei knygų, išvaryti iš savo drau
gijų bedievius ir paaukauti 
“dievuliui” vieną kitą dešimkę. 
Daugiau atlaidų duodama 
tiems, kurie prkalbins bedie 
vius užgrįžti prie dvasios šven
tos. Taip, kas prikalbins su
grįžti vieną bedievį gaus šimtą 
dienų atlaidų, kas du— du šim
tu dienų atlaidų, kas tris —- 
tris šimtus dienų atalidų, ir taip 
bėglio toliau.

Bet pažiūrėkime į pačius mi
sionierius 'ir kunigus. Jie ki
tiems draudžia pirkties auto
mobilius ir puoštis, o patys turi 
gražiausius automobilius ir 
pasipuošę važinėjasi juose; * jie 
kitiehis pataria nepuošti savo 
namų, o patys gyvena puoš
niausiuose namuose; jie ki
tiems draudžia skaityti “Nau
jienas”, o patys skaito ne tik 
“Naujienas”, bet ir bolševikų 
laikraščius; jie sako, kad mo
kslas ir mokslo išradimai gim
do kruvinus karus, o patys 
bažnyčiose laiko pamaldas už 
carų sveikatą; jie sako, kad 
medį, kurs neišduoda vaisiaus, 
reikia iškirsti ir sudeginti, bet 
neaįsižiūri į save, kad jie esti 
medžiai be jokio vaisiaus. Čia 
butų . galima privesti ir dau
giau pavyzdžių, bet pakanka 
įr tų, kad įrodžius misionierių 
ir kunigų tamsinimo darbe
lius. ( Tąsa ant 6to pusi.)

kiškos ir Turkiškos Vanos

Paremiamas
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šiuomi pareiškiu savo draugams, kad aš, 
Louis H. Wisbrod, Lithuanian American Cham- 
ber of Commerce organizuoto jas ir direktor 
šiandien rezignavau ir nuo šio laiko neturiu jo
kių ryšių su juo.

VIENYBE 
puodą Šimet Dovanu 
Visiems, kurie užsiprenumeruos du-kart sa- 
vaįtinį laikraštį “Vienybę” su juokų skyriu
mi “Tarka” gaus

DOVANU
Kalendorių, sieninį, lietuviškomis spalvomis. 
Knygy vertes dvejų, dęlerių, “Vienybės” lai
dos. z

Metams   .................$3.50
Lietuvon........... .  $4.50

— Adresuokite^—

VIENYBE
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.s .......................................... ....

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pin igus gavo:
15571—J. Pleščiui
15576—K. Pluškevičicnei
15599—P. Stankevičiui
15600—V. Kubilienei
15601—P. Jonikui
15602—J. Samarakm

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

“Dieve, atleisk jiems, nes jie 
nežino ką darą!”

—Sesuo.
--------------------------------- r— z

NORTH SIDE.
I

Lietuvių svetaines statymas 
atidėtas.

Sausio 22 d. vietos progresy
vių draugijų delegatai turėjo 
susirinkimą galutinam apsvars
tymui galimybes statymo sve
taines.

Reikia pažymėti, kad šis su
sirinkimas iš eiles Buvo trečias 
ir paskutinis, nes komitetų 
susirinkimai ųutarta atidėti ne- 
aprubežiuotam laikui, o visas 
darbas—protokolai ir raportai 
—grąžinti Chicagos Lietuvių 
Draugijai Savitarpinės Pašel- 
pęs. Mat svetainės statymo 
klausimas išėjo iš minties drau
gijos, tai pas ją turi ir grįžti.

Susirinkime dalyvavo aštuo
niolika delegatų iš trisdešimts 
trijų. Delegatų ūpas prastas: 
užsivylė perdaug pasitikėdami 
draugijoms, kurias atstovavo. 
Išeina aikštėn, kad kai kurie 
delegatai buvę priešingi ne tik’ 
pinigĄ - skyrimui 
gijų 
šingi 
skleisdami nesąmones apie Ci
cero Liuosybės Bendrovę, Ro- 
selando Namo Bendrovę ir ki
tas bendroves.

iš drau- 
iždų, bet buvę prie- 

pačiani sumanymui,

15609—Mięhacl Zaleckiui
15611—S. Stržegauskaitei

— Stokienei
15620—R. Petrauskaitei

— Petrauskienei
15621—M. Šimkiui

Drg. K. BIELINIO
Lietuvos Socialdemokratų 

Partijos atstovo

PRAKALBU MARŠRUTAS

Kalbės sekamose dienose 
ir vietose: t
26 d. Sausio, pėtnyčioj,

J. Zerolio Salėj, Engle- 
wood, 8134 So. Vinsennes 
Avė. \

27 d. Saulio, subatoj,
J. Engels Salėj> Garfield 
Park, 3720 W. Harrison 
St.

30 d. Sausio, utarninke,
Fred Pearson Salėj, 63 E.
Main St.,* St. Charles, III.

31 d. Sausio, seredoj,
F. Gedmino Salėj, 8756 
Houston Avė., So. Chica
go, UI. .

1 d. Vasario, ketverge,
Aušros Salėj, 3001 South 
Halsted St. visuotiname 
LDLD. narių susirinkime.

-2 d. Vasario, pėtnyčioj,
Stančiko Salėj, Roselande.

4 dl Vasario, nedėlioj,
Liberty Salėj, 8 ir Adams 
St., Waukegan, III., 2 vai. 
p. p.

5 d. Vasario, panedėlyj,
Aušros salėj, 3001 S. Hal
sted St., visuotiname LSS. 
VIII Rajono narių susirin
kime.
Visose lietuvių kolonijose lie

tuviai darbininkai privalėtų su
rengti d. K. Bieliniui prakalbas, 
nes jis yra geras kalbėtojas. No
rėdami nurengti jam prakalbas, 
malonėkite kreiptis į žemiau pa
sirašiusį. —A. žymont, 
1739 S. Hallsted st., Chicago, III.

Užnuodintas Kraujas.
H. H. Von Schlick, Bulgariškos 

Kraujui Arbatos išdirbėjus, pasakoja 
žmonėms kad mažne visos ligos parei
na nuo netyro, užnuodinto kraujo — 
kuomet viduriai sugedę žmogus jau
čiasi blogai ir nuodai eina tiesiog j 
kraują. Kuomet kepenys atsisako 
veikti, nuodai eina j kraują, kuomet 
inkstai yra silpni ir suirę, daugiau 
nuodų įeina į kraują ir išeigoj visas 
žmogaus |(unas suserga.

Ilgus metus aš gelbėjau sergan
tiems žmonėms visajn pasauly ir man 
labai smagu žinoti kad mano Bulga
riškoji Žolinė Arbata pagelbsti tiems, 
kurie turi Įžiūriu* kepenų, inkstų ir 
kraujo kliūtis.

Aš sakau kiekvienam, kuris serga, 
kad pamėgintų mano Bulgariškos Žo
linės Arbatos — milionai žmonių ne
nori vartoti jokio kito maisto — jie 
žino, kad šaknys, žievės, lapai, žolės, 
augmens ir žiedai yra tyri ir pagelbsti 
jiems pasveikti. •

Daugelis gydytojų ir aptiekininkų 
visur rekomenduoja Bulgarišką Žolinę 
Arbatą, nes jie žino, kad ji turi jie- 
gos pagelbėti sergančiam.
-Nueik į aptieką šiandien. Pasa

ldyk ten, kad nori Bulgariškos Žolinės 
Arbatos. Aptiekininkas mielu noru 
guteiks ją, nes jis žino, kad tai geras 
Cistas sergančiam.

Jei jis neturi — vis tiek turi ją 
gauti. Aš tuojaus pasiųsiu apdraus
tų apmokėtu paštu vieną didelę šei
minio dydžio dėžutę penkiems mene
siams už $1.25, arba 3 už $3.15, ar G 
už $5.25. Adresas: H. H. Von Schlick, 
President, Marvel Products Com-pany, 
25 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iš- 
siusime Circlet.5fMJ;3<(fo4,8> 

Nemo Hygiex»ic-Fa«b!on lųrtitųte 
120 E. 16 St. New York., Dop’t M. j

KRIAUČIAI
Buivis, Bartkus ir Kulpinskis — 

siuvąm vyriškas drapanas visokios 
naujausios mados pigiausia kaina nuo 
$80 ir augščiau.

4837 W. 14th St., Cicero, 111.
2 lubos

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be VOC Be 
Peilio V £ J Skausmo

Jei turi rupturą, tai pagalvok, koks 
tai butų puikus daiktas, jei galėtum 
pasiliuosuoti nuo diržo nešiojimo ir 
vėl būti stipriu ir sveiku be jokios 
peilinės operacijcs pavojaus. Aš kaip 
tik tą ir padariau su šimtų šimtais 
kitų ir jei aš apsiimsiu išgydyti, tai 
aš išgydysiu ir tamstą ir tamsta ne
reikalausi išlikti iš darbo nei vienos 
minutos laiko. .

PASISKAITYK KĄ P. MUNSON ..
SAKO:

Aš turėjau rupturą ilgus metus, Dr. 
Flint išgydė mane du metai tam at
gal be jokio piaustymo ir skausmo 
vienu taisymu. Nuo to ląiko aš nie- 
kubmet nenešioju diržo ir esu svei
kas kaip plyta sienoj. Rover*Munson, 
Viroqba, Wis.

KITAS 16 TO PATIES MIESTO:
Penkiolika metų tam atgal Dr. 

Flint išgydė mane nuo rupturos sa
vo stebuklingu budu. Man parėjo tu
rėti tik kelios minutos lengvo be
skausmio taisymo ir aš tapau išgydy
tas ir pasilikau išgydytas ant visa
dos. Aš tikrai pripažįstu šitą išgydy
mą. Otto Otteson, Viroųua, Wis.

Aš turiu savo užrašuose Šimtus to
kių liudynvų nuo išgydytų, patenkin- 
jtų pacientų. Tamsta gali būti išgydy
tas taip kaip ir jie. Kodėl neatėjus 
pas mane šiandien?

IŠPLERUSIOS VENOS $25.
Aš taipjau išgydau išplėtusias, su- 

mizgusias venas kojose mano paties 
išrastu budu. Aš nevartoju peilio, nei 
timpinių kojinių, ar kitokių mecha- 

’ ninių įmonių. Paprašius suteikiu iš
gydytų vardus.

Specialiai patogumai moterims. Pa
tarimas dykai.

Dr. E. N. Flint
322 S. State St., A augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:$0 po 

pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:30 p. p., nedėliomis, uždaryta.

Gyvumas visas sunykęs.
Sakosi jaučiasi vėl kaip žmogus.

Bathwe)I, Mlss. “Kažkas pasidarė 
su mano viduriais. Mano gydytojas 
manė, kad tai yra nevirškinimas, bet 
nuo to laiko, kaip aš ėmiau vartoti 
Nuga-Tone’ą, aš nejaučiu jo. Mano 
gyvumas buvo sunykus, dabar aš ga
liu pasakyti, kad esu vėl žmogus. 
Nuga-Tone yra vertas aukso tiek, kiek 
jis pats sveria. Kiekvienam, kuris 
turi kokią nors vidurių ligą aš patar
čiau imti NugaTone’ą. D. W. Estes.” 
Nuo skrandžio ligų, nevirškinimo, tul
žingumo, vidurių užkietėjimo, išpūti
mo, gazo skrandy-,ir viduriuose, ap
kloto liežuvio, fiegardaus kvapo, gal
vos skaudėjimo ir apskrito suirimo 
Nuga-Tone tuojaus reikia vartoti be 
atidėjimo. Paniėgink jį pats ir įsi
tikink. Vienam pilnam mėnesiui gy
dytis tik $1.00. Nuga-Tone’ą parda
vinėja visi geresnieji aptiekininkai po- 
zitingai garantuodami, kad jis duos 
pilną patenkinimą, arba pinigai bus 
sugrąžinti (garantiją rasi prie kiek
vienos bonkelės), arba pasiųs jį tie
siog apmokėtu paštu National Labo- 
ratory, 1038 S. Wabash Avė., Chicago, 
pasiuntus jiems $1.00.

JUS AKYS
Yra jums brangesnes už viską. Neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau- 
dėjimą, jei turi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akys skauda, tuo
met ateikite pas mane pasitarti.

Patarimai suteikiami dovanai. Vie- 
nintėlis lietuvis akių daktaras (Opto- 
metrist) ant Bridgeporto.

DR. SERNER, ŠERNAS
3315 So. Halsted St. Chicago, III.

Ofiso valandos: tik vakare nuo 6 iki 
9. Nedėliomis nuo 10 iki'l.

.  ................................ —  " ■ R --     ............................-

Tel. Boulevard 0451.

Dr. M. M. MarbeI
/ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3267 S. Halsted St. kamp. 33 gat. 
Ofiso valandos: 9—10; 2—4 ir 6—9

z—----------------- -------------------- ---------
Dr. Natalija Žukauskas , 

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialisti mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard >818 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Dr. Anelė Kaushillas D?(% 
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniftkas 
ligas: nervų, reumatizmų, paraly
žių, naktinį susiilapinimų, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 
vaikų. Patarimai dykai.
2159 W. 21 St-. kampas Leavitt SL

Telefonaa Roosevelt 8185
Vai.: 1:00 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 

12 a. m.

................... 1............. ..
Telefonas Yards 0392

Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.
Ketvirtad. ir septintad. 9 iki 1

Dr. Felix A. Manelis
NAPRAPATHAS

Diagnoza pagal sutarimą.
3247 Emerald Avė., Chicago, 111.

V
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CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

Prostitucijos investigacija 
" plėtojasi

Įvardinta trys policijos virši
ninkai, kurie tarnavo prostitu
cijos sindikatui apsaugodami 

tvirkinimo lizdus.

Chicagos grand juj-y’s pros
titucijos investigacija palietė 
naujų sensacingų kryptį užva
kar popiety, kuomet juodveidė 
moteris, kuri pirmiau užlaiky
davo prostitucijos lizdus pieti
nėj miesto daly, stojo prieš 
grand jury ir smulkmeniškai 
papasakojo apie operuojamąjį 
politikierių apsaugotų prosti
tucijos sindikatų, kurs dabar 
yra kaltinamas dėl išsiplėtoji- 
ino ištvirkimo Cihcagoj.

Jinai papasakojo ne tik apie 
pinigų kolektavimo sistemų ir 
kiek jai prisieidavo išmokėti, 
bet ir įvairius Staritbn Avė. sto
ties tris policijos viršininkus 
ir kelis kilus asmenis, kaipo 
veikliausius sindikato agentus, 
kuriems ji turėdavo sumokėti 
tam tikfų sumų pinigų. Jos 
duoklės siekusios $300 nuo 
spalio iki sausio 1 d., kuomet 
ji išėjo iš to biznio. Jos var
das yra Edith Ivy ir jinai lai
kė prostitutes po mini. 3811 
Grmid bulvaro, ir 3515 Indiana

“Man pranešė, kad nuo šio 
laiko turėsiu mokėti po $25 
apsaugos, tikslu — pasakojo 
moteris A. į tris mėnesius aš- 
išmokėjau apie $3(M>. Pirmiau
siai aš paduodama pinigus vie
nam iš trijų Stanton nuovados 
oficieriui, kurs lankydavo ma
no vietų; kitais kartais aš mo
kėdavau tiesiog politikieriui ko

-lektoriui. Vienų dienų policis- 
tas, giminaitis gerai žinomo 
policijos viršininko, perstatė 
man jaunų vyra, kurio vardas 
buvo .John. Jis pasakė, kad 
nuo šio laiko John bus kolekto
rius, kuriam aš ir mokėdavau: 
pinigus pastaruoju laiku. Kai 
kada man prisieidavo mokėti 
po $10 ir $25 policistams, ku
rie eidavo savo pareigas tame 
distrikte”.

Toliau buvo klausinėjamas 
policijos kapitonas Uoga n iš 
stoties East 19th st. ir So. Wa- 
bash avė. Jis nesvyruodamas 
pripažino, kad jo distriktas yra 
“didžiausiai ištvirkęs mieste”. 
Hogan gynėsi nieko nežinojęs 
apie apsaugatų prostitucijos sin
dikatų savo distrikte. Jis griež
tai užginčijo paskaloms, kurios 
įtarusios buk jis esųs vienas 
prostitucijos grafterių. Jis pri
pažino, kad taip ilgai, kol ek- 
zistuos požeminiai prostitucijos 
urvai, policistai imsiu pinigus 
iš prostiHCijos lizdiv palaikyto
jų ir Ištvirkimas sL gyvuosius 
kaip ir dabar.

KONCERTAS.

RUSŲ OPEROS DAINININKŲ

Ryto, 8 vai. vakaro, Westsi- 
de Auditoriume, Racine ir Tay- 
lor gat., įvyks rusų operos dai
nininkų koncertas.

Kiek galima spręsti, koncer
tas bus labai įdomus. Dainuos 
du kvartetu ir keletas solistų, 
bus baleto šokiai, smuikinin
kas, etc. Koncerte taipgi daly
vauja žymus rusų baritonas, S. 
Borovskis, kuris pagarsėjo Eu
ropoje yjukųrimu “Russkaja 
Izba” — artistų grupės, kuri 
dainomis ir šokiais vaizdavo 
Rusijos gyvenimų.

TRYS ŽMONĖS PASIMIRĖ 
NUO MUNŠAINO.

Mirimų skaičius nuo m tin
sti i no kasdien auga. . Vakar ii’ 
vėl pasimirė trys žmonės nuo 
persigerimo munšaino. Jais 
yra: p-ia Mary Malio, 29 me-

(tų amžiaus, 4937 Justine gat
ves; Joseph Crristensen, 1751 
N. Sawyer gatvės; ir Joseph 
Karnięk, 1549 W. Division gat
vės. Pradedant sausio pirma 
diena šiais metais jau pasimi
rė 46 žmonės nuo anunšaino. 1

KALTINA MIESTĄ.

Altlermanas Arthur F. Albert 
kaltina miestų dėl nesusirupi- 
nimo apšviesti kai kurių vie
tų. Tose vietose daugiausiai 
veikių banditai, kurie apiplėšių 
nemažai žmonių. Taipgi to
kiose vietose dažnai įvykstan
čios automobilių nelaimės. Pa
vyzdžiui, pereitų savaitę, ačiū 
tamsumui, ant Ogden avė., tar
pe Center ir Division gatvių, 
įvykę septyni apiplėšimai ir 
kelios nelaimės automobiliais. 
Miestas žada tas vietas apšvies
ti.

MIESTAS PRIVERSTAS DA
RYTI PASKOLĄ.

Nežiūrint majoro Thompso- 
no pašok j imu, kad miesto fi
nansai stovi geriausiai, miesto 
taryba užvakar buvo priversta 
autorizuoti daryti pustrečio mi- 
liono dolerių paskolų iš mies
to atsargos fondų. Tie pini
gai esu reikalingi apmokėji
mui miesto darbininkams al
gas ateinantį n^nesį.

Lietuviu Rateliuose
ROSELAND.

A. Žmuidzinavičiaus prakalbos 

Sausio 19, Chas . Strumilo 
svet., įvyko A. Žmuidzinavi
čiaus prakalbos, surengtos L. 
L. P. Komiteto. Žmonių susi-' 
rinko apie 60.

A. Žmuidzinavičius, kaipo 
Lietuvos šaulių atstovas, dau
giausiai kalbėjo apie šaulius. 
Kalbos turinys buvo tikrai kar
žygiškas; Lietuvos šaulius skai-. 
M*' geriausiais pasaulio karžy
giais, Lietuvos išgelbėtojais.

Kad padarius daugiau inspu- 
džio į klausytojus, privedė ke
letu nuolikių, kurių vienas bu
vęs tokis: Keli karininkai ir 
A. Žmuidzinavičius, viso 10 
žmonių buvę siūboje, kur juos 
užpuolę lenkai. Pastarieji per 
duris ir langus pradėję šaudy
ti be jokia, perspėjimo. Septyni 
m tapę užmušti, o trįs likę su
keisti: A. Žmuidzinavičiui su
šaudyta drapanos ir galva su
trenkta, delko nustojęs sąmo
nės. Bet atsiminęs turįs kiše- 
niuje šaulių- dokumentus; 
juos išėmęs ir suplėšęs nume
tęs po suolu. Lenkui subėgę 
stubon kitus pribaigę žudyti, o 
A. Žmuidzinavičių ir da du 
(2) kitu išvilkę iš si ūbos ir 
norėję pastatę prie tvoros su
šaudyti. Tada pradėję du iš 
jų šaukti, kad esu Suvienytų 
Valstijų piliečiais ir kad lenkai 
neturį tiesos žudyti Anų pi
liečių. Atjojęs lenkų oficieris 
ir paliepęs nešaudyti, bet vesti 1 
stovyklon ištirti. A. Žmuidzi
navičiui peA kokio tai žydo pa- 
gelba pavykę pabėgti tuo* savo 
gyvastį išgelbėti.

Kalbėtojas labai . dievotas 
žmogus, nes visi šaulių pasise
kimai atsiekti su Dievo pagel- 
ba. Kalbėtojas didvyriškai su
šunka: “Žudydami iLonkus
nors ir mes mirsime, bet jų 
Lietuvon neleisime!”
Kalbėtojas ragino remti Klai

pėdos sukilimų, kad / išlaikius 
Klaipėdą. Klaipėdą atgavus ir 
Vilnius busiąs musų. Kurie au
kavo Šauliams $10.00 gavo di
plomą. Aukų surinkta $60.85.

Atbėga pasivėlavęs Dr. Rač- 
kųs nešinas iš ‘‘Draugo” redak- > 
cijos atsišaukimą, kuris gautas 
nuo Klaipėdos krašto komiteto. 
Dr. Račkus aiškina, kad tasai 
atsišaukimas ką tik atsiųstas iš 
Klaipėdos ir dar šiltas esąs iš 
“Draugo” redakcijos. Siūlosi 
perskaityti. Perskaičius atsi
šaukimų vienas iš publikos at
siliepia: “Aš jau Vakar “Nau
jienose” skaičiau tą atsišauki
mą, o daktaras sakai, kad tik

tai dabar atėjo.” Vėl renką- 
,mos aukos. Surenkama $9.85. 
Viso sudaro $70.75.

Po to vėl kalbėjo A. Žmuid
zinavičius. Išgyrė Lietuvos val
džią buk jinai esanti tikrai de
mokratiška. “Mes šauliai val
džia rėmėrųe ir remsime, ne
žiūrint kokios partijos jinai 
bus išrinkta. Musų valdžia —. 
nėra caro valdžia, nė tokia, 
kaip dabar Rusijoj yra”. Keli 
komisarai pasiskelbę save val
džia niekelio nerinkti — sake 
p. Žmuidzinavičius.

Toliau jis ragino sutverti 
Lietuvos šaulių rėmimo laiki
nąjį komitetą. Komitetas buvo 
išrinktas, bet su dideliu vargu: 
niekas nenorėjo apsiimti.

— Darbininkas.

T0WN OF LAKE.

Parapijos misijos.

šiomis dienomis town-of-lei- 
kiečiai turi geriausios pro
gos pamatyti katalikybę ir 
jos vardu varomąjį tamsinimo 
darbą, čion atsibaladojo du 
misionieriai, kurie vietos baž
nyčioj pa mokslininkai!  j a ir lai
ko pamaldas. Pereitą savaitę 
buvo moterims misijos, šią 
savaitę yra vyramą.

Reikia stebėtis iš kur tie mi
sionieriai turi tiek drąsos pasa
koti žmonėms visokių nesąmo
nių šiuo laikotarpiu, Kuomet 
šviesos saulutė pradėjo šviesti 
kiekvienam kelią į laimingesnį 
rytojų.

Per visą pereitą savaitę mi
sionieriai smerkė ir niekino tą 
visą, iš kur pareina darbininkų 
gerbūvis, štai kai kurie jų pa
mokslų perlai: nepirkite auto
mobilių ir nevažiuokite juose, 
nes tuomį* norite užganėdinti 
savo kūno geidulius — nuodė
mė; nepuoškife savo namų ir 
nesirčdyK'įtc gražiai, nes per 
tai ateina \ bedievybė — antra 
nuodėmė; netikėkite mokslui ir 
jo daviniams arba įvairiems 
išradimams bei pagerinimams, 
nes jie gramzdina pasaulį į 
prapultį — trečia nuodėmė; ne
skaitykite laikraščių ir knygų, 
nes tie raštak veda žmones pra
garan — ketvirta nuodėmė; 
nelaikykite savo draugijose be
dievių, nes jie Vitkrato žmones 
nuo bažnyčios ir dievo —penk
ta nuodėmė; nežudykite ne
kaltų dūšių (nekontroliuokite 
gimdymo), nes “medis neatneš
antis vaisiaus turi būti iškirs
tas ir sudegintas” — šešta nuo
dėmė; ir taii? begalo toliau.

Už tas nuodėmes misonieriai 
siūlo nemažai atlaidų. Pavyz
džiui, mažesnės nuodėmės at-

ALEKSANbnn ARŠTIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 22 d., 1923 m*. 6 valandų 
rytą, išgyvenęs Amerikoj vie- 
nuoliką metų. Iš Lietuvos paėjo 
iš Kauno rėd. ir apskr., Rugienų 
kaimo; paliko nubudime Lietu
voje motiną Rozaliją Arštikienę 
ir dvi seseris Marijoną ir Mika
liną, Amerikoje dvi seseris Ka
zimierą ir Uršulę ir švogerj J. 
Butą. Laidotuvės jvyks penkta
dienį sausio 26 d. Kūnas randa
si namuose 100 15 avė., Melrose 
Parke, III. Išlydėjimas bus j 
Carmel bažnyčią ir Carinei ka
pines. Visi giminės ir draugai 
prašomi dalyvauti šermenyse.

JONAS NAVICKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 20 d. 1923 m. sulaukęs 36 
metų amžiaus. Mirė Suvienytų 
Valstijų ligoninėj Lake City, 
Fla. Velionis paėjo iš Mažeikių 
apskr., Laižuvos miestelio. Pa
liko nubudime tris brolius ir se
serį Amerikoj ir vieną seserį ir 
seną motiną Lietuvoj. Laidotu
vės įvyks sausio 27 d. iš namų* 
1439 So. 49-th Ct., Cicero, III. 8 
vai. ryto į Šv. Antano bažnyčią, 

Iiš tenai į šv. Kazimiero Kapi
nes. Velionis atvažiavo į šią ša
lį 1904 m. ir dalyvavo, pasauli-' 
niam kare S. V. armijoj. Kaip 0 
sugrįžo iš Francijos neturėjo R

■ sveikatos ir buvo valdžios ligo- R I ninėj iki persiskyrė su šiup pa- R I šauliu. Lai būva lengva Ameri- R 
liekos žemelė. Pasiliekame nuliu- 
| dę broliai Juozapas, Kazimieras T. 
, Nįivickiai ir švogeris J. Ruze.
tj. : - .V-A' . -k.. 

leidžiariios tiems, kurie prisi
žada neskaityti “Naujienų” ir 
kitų “bedieviškų” laikraščių 
bei knygų, išvaryti iš savo drau
gijų bedievius ir paaukauti 
“dievuliui” vieną kitą dešimkę. 
Daugiau atlaidų duodama 
tiems, kurie prikalbins bedie 
vius užgrįžli prie dvasios šven
tos. Taip, kas prikalbins su
grįžti vieną bedievį gaus šimtą 
dienų atlaidų, kas du— du šim
tu dienų atlaidų, kas tris — 
tris šimtus dienų atąlidų, ir taip 
bėglio, toliau. z'

Bet pažiūrėkime į pačius mi
sionierius 'ir kunigus. Jie ki
tiems draudžia pirk ties auto
mobilius ir puoštis, o patys turi 
gražiausius automobilius ir 
pasipuošę važinėjasi juose; • jie 
kitiehis pataria nepuošti savo 
namų, o patys gyvena puoš
niausiuose namuose; jie ki
tiems draudžia skaityti “Nau
jienas”, o patys skaito ne tik 
“Naujienas”, bet ir bolševikų 
laikraščius; jie sako, kad tuo
ksiąs ir mokslo išradimai gim
do kruvinus karus, o patys 
bažnyčiose laiko pamaldas už 
carų sveikatą; jie sako, kad 
medį, kurs neišduoda vaisiaus, 
reikia iškirsti ir sudeginti, bet 
ncatsjižiuri į save, kad jie esti 
medžiai be jokio vaisiaus. Čia 
butų galima privesti ir dau
giau pavyzdžių, bet pakanka 
ir tų, kad įrodžius misionierių 
ir kunigų tamsinimo darbe
lius.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET —. .

1*1. Kedife tMl

M14-16 RooMveli Bd.
Arti 81 Laili

(MLCAaO. ILL.-

Duoda Šimet Dovanų

Pinigai išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Visiems, kurie užsiprenumeruos du-kart sa
vaitinį laikrašti “Vienybę” su juokų skyriu
mi “Tarka” gausDOVANU
Kalendorių, sieninį, lietuviškomis spalvomis. 
Knygų vertės dvejų dolerių, “Vienybės” lai
dos.

.Metams ..'.................$3.50
Lietuvon..................... $4.50

— Adresuokite —

vienybė:
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.----------- ————

Pinigus gavo:
15571—J. Pleščiui
15576—K. Pluškevičienei 
15599—P. Stankevičiui 
15600—V. Kubilienei 
15601—P. Jonikui 
15602-—J. bamarakui

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

“Dieve, atleisk jiems, nes jie 
nežino ką darą!”

—Sesuo.

NORTH SIDE.

Lietuvių svetainės statymas 
atidėtas.

Sausio 22 d. vietos progresy
vių draugijų delegatai turėjo 
susirinkimą galutinam apsvars
tymui galimybes statymo sve
tainės.

Reikia pažymėti, kad šis su
sirinkimas iš eilės buvo trečias 
ir paskutinis, nes komitetų 
susirinkimai nutarta atidėti ne- 
aprubežiuotam laikui, o visas 
darbas—protokolai ir raportai 
— grąžinti Chicagos Lietuvių 
Draugijai Savitarpinės Pašel- 
pos. Mat svetainės statymo 
klausimas išėjo iš minties drau
gijos, tai pas ją turi ir grįžti.

Susirinkime dalyvavo aštuo
niolika delegatų iš trisdešimts 
įtrijų. Delegatų ūpas prastas: 
užsivylė perdaug pasitikėdami 
draugijoms, kurias atstovavo. 
Išeina aikštėn, kad kai kurie 
delegatai buvę priešingi ne tik 
pinigų - skyrimui iš drau
gijų iždų, bet buvę prie
šingi pačiam sumanymui, 
skleisdami nesąmones apie Ci
cero Liuosybės Bendrovę, Ro- 
selando Namo Bendrovę ir ki
tas bendroves.

... .................... ■ ........... t I.. I - ■■ ■ —

( Tąsa ant 6to pusi.)

15609—Mięhacl Zaleckiui
15611—S. Stržegauskaitei

— Stokienei
15620—R. Petrauskaitei

— Petrauskienei
15621—M. šimkiui

Drg. K. BIELINIO
Lietuvos Socialdemokratų 

Partijos atstovo 

prakalbųISaršrutas

Kalbės sekamose dienose 
ir vietose: 4
26 d. Sausio, pėtnyčioj,

J. Zerolio Salėj, Jlngle- 
wood, 8134 So. Vinsennes 
Avė. \

I I

27 d. Saulio, subatoj,
J. Engels Salėj, Garfield 
Park, 3720 W. Harrison 
St. \

30 d. Sausio, utarninke,
Fred Pearson Salėj, 63 E.
Main St.’ St. Charles, III.

31 d. Sausio, seredoj,
F. Gedmino Salėj, 8756 
Houston Avė., So. Chica- 
go, Ilk

1 d. Vasario, ketverge,
Aušros Salėj, 3001 South 

L Halsted St. visuotiname
LDLD. narių susirinkime.

2 d. Vasario, pėtnyčioj,
Stančiko Salėj, Roselande.

4 d. Vasario, aedėlioj,
Liberty Sdėj, 8 ir Adams 
St., Waukegan, III., 2 vai.
P- P-

5 d. Vasario, panedėlyj,
Aušros salėj, 3001 S. HaJ- 
sted St., visuotiname LSS. 
VIII Rajono narių susirin
kime.
Visose lietuvių kolonijose lie

tuviai darbininkai privalėtų su
rengti d. K. Bieliniui prakalbas, 
nes jis yra geras kalbėtojas. No
rėdami surengti jam prakalbas, 
malonėkite kreiptis į žemiau pa
sirašiusį. —A. žymont, 
1739 S. Halsted st., Chicago, UI.

Užnuodintas Kraujas.
H. H. Von Schlick, Bulgariškos 

Kraujui Arbatos išdirbėtas, pasakoja 
žmonėms kad mažne visos ligos parei
na nuo netyro, užnuodinto kraujo — 
kuomet viduriai sugedę žmogus jau
čiasi blogai ir nuodai eina tiesiog j 
kraują. . Kuomet kepenys atsisako 
veikti, nuodai eina į kraują, kuomet 
inkstai yYą silpni ir suirę, daugiau 
nuodų įeirila*! kraują ir išeigoj visas 
žmogaus kūnas suserga.

Ilgus metus aš gelbėjau sergan
tiems žmonėms visam pasauly ir man 
labai smagu žinoti kad mano Bulga
riškoji Žolinė Arbata pagelbsti tiems, 
kurie turi vidurių, kepenų, inkstų ir 
kraujo kliūtis.

Aš sakau kiekvienam, kuris serga, 
kad pamėgintų mano Bulgariškos Žo
lines Arbatos/— milionai žmonių ne
nori vartoti jokio kito maisto — jie 
žino, kad šaknys, žievės, lapai, žolės, 
augmens ir žiedai yra tyri ir pagelbsti 
jiems pasveikti. •

Daugelis gydytojų ir aptiekininkų 
visur rekomenduoja Bulgarišką Žolinę 
Arbatą, nes jie žino, kad ji turi jie- 
gos pagelbėti sergančiam.

Nueik j aptieką šiandien. Pasa
kyk ten, kad nori Bulgariškos Žolinės 
Arbatos. Aptiekininkas mielu noru 
suteiks ją, nes jis žino, kad tai geras 
vaistas sergančiam;

Jei jis neturi — vis tiek turi ją 
gauti. Aš tuojaus pasiųsiu apdraus
tų apmokėtu paštu vieną didelę šei
minio dydžio dėžutę penkiems mėne
siams už $1.25, arba 3 už $3.15, ar 6 
už $5.25. Adresas: H. H. Von Schlick, 
President, Marvel Products Company, 
25 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iš- 
siusime Circlet. Sl2xs34to49 

Nemo Hygienic-Fashlon Ipotitute 
1?O E. 16 St. New York.“, Dep't M

1500

KRIAUčIAI
Buivis, Bartkus ir Kulpinskis — 

siuvąm vyriškas drapanas visokios 
naujausios mados pigiausia kaina nuo 
$30 ir augščiau.

4837 W. 14th St., Cicero, 111.
2 lubos

RUHURA.1

IŠGYDOMA
Be MC Be
Peilio V L J Skausmo

Jei turi rupturą, tai pagalvok, koks 
tai butų puikus daiktas, jei galėtum 
pasiliuosuoti nuo diržo nešiojimo ir 
vėl būti stipriu ir sveiku be jokios 
peilinės operacijcs pavojaus. Aš kaip 
tik tą ir padariau su šimtų šimtais 
kitų ir jei aš apsiimsiu išgydyti, tai 
aš išgydysiu ir tamstą ir tanjsta ne
reikalausi išlikti iš darbo nei vienos 
minutos laikė. .

PASISKAITYK KĄ P. MUNSON .. 
SAKO:

Aš turėjau rupturą ilgus metus, Dr. 
Flint išgydė mane du metai tam at
gal be jokio piaustymo ir skausmo 
vienu taisymu. Nuo t<? ląiko aš nie
kuomet nenešioja diržo ir esu svei
kas kaip plyta sienoj. Rover*Munson, 
Viroųua, Wis.

KITAS TO PATIES MIESTO:
Penkiolika metų tam atgal Dr. 

Flint išgydo mane nuo rupturos sa
vo stebuklingu budu. Man parėjo tu
rėti tik kelios minutos lengvo be
skausmio “taisymo ir aš tapau išgydy
tas ir pasilikau išgydytas ant visa
dos. Aš tikrai pripažįstu šitą išgydy
mą. Otto Otteson, Viroųua, Wis.

AŠ turiu savo užrašuosgf šimtus to
kių liudymų nuo išgydymų, patenkin
tų pacientų. Tamsta gali būti išgydy
tas taip kaip ir jie. Kodėl neatėjus 
pas mane šiandien?

IŠPLERUSIOS VĖNOS $25.
Aš taipjau išgydau išplerusias, su- 

mizgu^As venas kojose mano paties 
išrastu budu. Aš nevartoju peilio, nei 
timpinių kojinių, ar kitokių mecha
ninių įmonių. Paprašius suteikiu iš
gydytų vardus.

Specialiai patogumai moterims. Pa
tarimas dykai.

Dr. E. N. Flint
322 S. State St., 4 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:$0 po 

pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:30 p. p., nedėliomis, uždaryta.

Gyvumas visas sunykęs.
Sakosi jaučiasi vėl kaip žmogus.

Bathwell, Miss. “Kažkas pasidarė 
su mano viduriais. Mano gydytojas 
manė, kad tai yra nevirškinimas, bet 
nuo to laiko, kaip aš ėmiau vartoti 
Nuga-Tone’ą, aš nejaučiu j’o. Mano 
gyvumas buvo sunykus, dabar aš ga
liu pasakyti, kad esu vėl žmogus. 
Nuga-Tone yra vertas aukso tiek, kiek 
jis pats sveria. Kiekvienam, kuris 
turi kokią nors vidurių ligą aš patar
čiau imti NugaTone’ą. D. W. Estes.” 
Nuo skrandžio ligų, nevirškinimo, tul
žingumo, vidurių užkietėjimo, išpūti
mo, gazo skrandy ir viduriuose, ap
kloto liežuvio, negardaus kvapo, gal
vos skaudėjimo ir apskrito suirimo 
Nuga-Tone tuojaus reikia vartoti be 
atidėjimo. Pamėgink jį pats ir įsi
tikink. Vienam.’ pilnam mėnesiui gy
dytis tik $1.00. Nuga-Tone’ą parda
vinėja visi geresnieji aptiekininkai po- 
zitingai garantuodami, kad jis duos 
pilną patenkinimą, arba pinigai bus 
sugrąžinti (garantiją rasi prie kiek
vienos bonkelės), arba pasiųs jį tie
siog apmokėtu paštu National Labo- 
ratory, 1038 S. Wabash Avė., Chicago, 
pasiuntus jiems $1.00.

JUS AKYS
Yra jums brangesnės už viską. Neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skam 
dėjimą, jei turi akių uždegimą, je; 
skaitant ar siuvant akys skaudąįAuo- 
met ateikite pas mane pasitarti.“

Patarimai suteikiami dovanai. Vie
nintelis lietuvis akių daktaras (Opto- 
metrist) ant Bridgeporto.

DR. SERNER, ŠERNAS
3315 So. Halsted St. Chicago, III.

Ofiso valandos: tik vakare nuo 6 iki 
9. Nedėliomis nuo 10 iki 1.

Tel. Boulevard 0451.

Dr. M. M. Marbel
/ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3267 S. Halsted St. kamp. 33 gat. 
Ofiso valandos: 9—10; 2—4 ir 6—9

Dr. Natalija Žukauskas t 
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškai il
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
mbterų ir vaikų. Specialisti mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Plac« 
Phone Boulevard 1818 

Patarimai dovanai. 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CH1ROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktinį susišlapinimą, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 
vaikų. Patarimai dykai.
2159 W. 21 SV kampas Leavitt SL

Telefonas Roosevelt 8135
Vai.: 1:00 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 

12 a. m.

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.

Ketvirtad. ir'septintad. 9 iki 1
Dr. Felix A. Manelis 

NAPRAPATHAS 
Diagnoza pagal sutarimą. 

3247 Emerald Avė., Chicago, 111.
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.)

Pasekmės tokios: Chicagos 
Lietuvių Draugija, kuri turi 
bankose pinigų virš penkis tū
kstančius, paskiria Šerams $100; 
jos nariai pasižadėjo pirkti už 
$800. SLA. 226 kuopa paliko 
nesvarsčius, bet delegatas sako, 
kad nariai išpirks už $300 Še
rų. Rytines žvaigždės Kliubas 
nesvarstė, nariai jjasižadejo iš
pirkti už $1000 Šerų. Lietuvių 
Kriaučių Kliubas nesvarstė; 
narai pasižadėjo išpirkti už 
$800 serų. L.M.P.S. 29 kuopa 
nutarė pirkti už $25., A.L.D.L. 
D. už $50., D.P.L.S. už ųO. 
Amerikos Lietuvių Pollitinis 
kliubas už $200.

Delegatai išklausę vieni kitų 
raportų karštai pasiginčiju at
randa, kad nors irsprie geriau
sių aplinkybių, su tokia men
ka pradžia, toliau eiti negali
ma ir susirinkimų pertrauki
mas nubalsuojama dauguma 
prieš du balsu.

Bus nuostabu išgirsti, ką pa
sakys pačios draugijos po šios 
komedijos?

šiaip ar taip, faktas rodo, 
kad northsidiečiams trūksta 
kultūrinio susipratimo.

—Jonas.

beišdrys rodytis ir ardyti socia
listinį darbą, kaip kad jie darė 
kiek laiko atgal. Taigi visi, 
kurie jau supratote, kad socia
listų nusistatymas buvo ir yra 
teisingai, stokite į musų eiles, 
raį^itės prie LSS. 137 kuo
pos.—Darbininkas.

Atsiimkit laiškus iš Pašto

PRANEŠIMAI REIKIA DARRININKy REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ZEME.
Mildos Teatro dalininkų metinis su

sirinkimas įvyks sausio 28 d., 1 vai. 
po pietų, Bendrovės name.

J. P. Evaldas, sekr.

r
MOTERŲ

Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choro 
dainų repeticija įvyks sekmadienį, 
sausio 28 d., 10 vai. ryto, Mark White 
Square parko knygyne, 29-tcs ir Hal- 
sted gatvių. Visi nariai pribukite lai- j . 
ku ir atsiveskite draugi} prisidėti prie i dirbti, 
choro. Chorą veda A. Kvedaras.

— Valdyba.

REIKALAUJA
MERGINŲ IR MOTERŲ
16 mteų ir senesnių prie leng

vo darbo dirbtuvėj. Pakeltos al-
Ateikit pasirengusios

VYRŲ
REIKALAUJAMA darbinin

kų į liejyklą 43 centai į valan
dą. Nuolatinis darbas. *

Samdymo Skyrius, 
CRANE CO.,

So. Kedzie Avė. and 40-th

P^ARSIDUODA kampinis 
saliunas geroj vietoj ir pi
giai.

, 5001 So. Ashland Avė.
Chicago, III.

PARSIDUODA bizniava nuosavybė, 
kampinis namas (2 Storai) saliunas ir 
saldainių krautuvė. Namas yra mū
rinis, ir du pagyvenimai prie Storų po 
4 kambarius; parsiduoda su bizniu; 
gera vieta bizniui. Randos $155.00 j 
menesį; parduosiu tik už $12,000.00. 
2100 W. 24-th St. Savininkas saliune.

St.

korespondenciją 
prisiuntė B. 

raštininkas 
Draugijų Delegatų dėl svetai
nės statymo North Sidėj. Neno
rėdami pakartoti to paties da
lyko, vėliau prisiųstos kores
pondencijos netatptfnoime. — 
“N-nų” Reti.).

(Panagią 
kiek vėliau

KENSINGTON.

Šiandie (Laisvamanių prakalbos

Pas mus,'kaip ir kitose ko
lonijose, žmonės juda, kruta— 
kas nors naujo veikiama, šian
dien, Stančiko svetainėj, 205 E. 
115-tos gatvės, įvyksta laisva
manių prakalbos su paveiks
lais. Su šiomis prakalbomis 
manoma tagaivinti vietos Lais-

Šie laiškai yra atėję iš Euro
pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą, 
(Clark ir Adams gat.J „atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
VVindow” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NU- 

į VIERj, kaip kad šiame sąraše 
, pažymėta. Laiškus paštas lai- 
ko tik keturioliką .dienų 
paskelbimo.
904 
905 
906 
907 
908 
917 
927 
932 
951

959 Gabriui Lionginui
960 Gelvinauskis Konstantinas
967 Gudinąs Daminikas 
984 Jalavice B.

986 Jasutas Charles
987 Jesutis Jozapas
988 Jckaitis Mikolas 
990 Jankaitis Andrius

Jurewic Aleksahder 
Karcuskis Kaži meras 
Klivickas Kazimieras 
Krajewski Stanislui 
Lukesuitis Jozapas 
Markūnas Aleks. 
Markūnas Alex 
Miksanes Bartromei 
Misevvicz Albin 
Necas Anna 
Papszis Agata 
Piecukenas Jozapas 
Plečkaitis Vincas 
Puleikienice Kazimer 
Rekašius Ignacas 
Samuįionis John 
ShimKUS John 
Skinder I./K. 
Slivenskas Juozas 
Szatuj I^eon 
Starkucuis Aleksandrui 
Snarskis Petras . 
Sukis K. G. 
Tamosnosui Stanislav 
Uksas Anton 
Urbeliui Fortūnatui 
Vainoris Stanislavas 
Vaitkus John

'Banuliui Petrui 
Baciaitis Antanas 
Baltrušaitis Jonas 
Banis W.
Balchul Peter 
Bitautas Kazimieras 
Brencius Frank 
Budginas Stanislovas 
Filipus John

nuo

Harvey, Iii. -r- S. L. A. 289 kp. ren
gia balių šeštadienį, sausio 27 d., 7 
vai. vakaro, W. Piekarskio svet., 
15709 So. Halsted gat. publika kvie
čiama atsilankyti kuoskaitlingiausiai 
ir smagiai praleisti vakarą.

— Komitetas.

Cicero. — Draugystės Lietuvių 
Tvirtybės metinis susirinkimas j s 
sekmadienį, sausio1 28 d., 1 vai. pp |)i 
tų, S. žvibo svet. Nariai susirinkate 
laiku nes bus išduota metiniai rapo 
tai ir sužinosite draugystės stovį. B 
renkami darbininkai baliui, kurs bus 
vasario 11 
rių.

d. Atsiveskite naujų na- 
— Sekretorius.

Lietuvių
sirinkimas
sausio 27 d., 7:30 vai. vato., K. Ūke
lio svetainėj, 3436 So. Aubum Avė.

—Rašt. J. M. Vainauskas.

Neprigulmingo Kliubo su- 
bus laikomas šeštadienį, 
, 7:30 vai. vato.

Ciceros Lietuvių Kooperacijos šėri- 
ninkų metinis susirinkimas bus sau
sio 29 d., 1928 m. Lietuvių Liuosybes 
svetainėj, 14 St. ir 49 Court, Cicero, 
III., 7:30 vai. vakare. Malonėkite visi 
šėrininkai susirinkti laiku, nes turė
sime daug svarbių svarstymų.

Rašt. W. Strumila.

AMERICAN CAN COMPANY 
3951 South Canal St. 
4 blokai į vakarus nuo 

Wentworth Avė.

PARDAVIMUI
r

Merginų
rityrusių 
pakuoti figas

ir
džiovintus vaisius

Kreiptis

REID MURDOCK & CO
12 gat. Tiltas ir upė.

Tikimasi turėti gana gerų pa
sekmių; laukiama publikos iš 
Rosehtido, West Pulhnano ir 
kitą netolimų .kolonijų.

—Report.

L. S. Sąjungoj
ROSELAND, ILL.

L.S.S. 137 kuopos susirinki
mas įvyko sausio 21 d. Chas. 
Strumilo svetainėj. Prisirašė 
Vienas naujas narys, Joe Plan- 
kis, iš West Pulhnimo. Išrinkta 
delegatas į LSS. VIII Rajono 
konferenciją, kuri įvyks 11 d. 
vasario,

'Pocius.
J. M. Pučkorius ir K.

137 kp. 
laikyti

susirinkimus 
pirmą sekma- 
mėnesio, 10 

Strumilo sve-

nutarta 
dienį kiekvieno 
vai. ryto Chas. 
tainėje. Nutarta surengti šo
kių vakari) Chas. Strumilo 
svet. Velykų dieną, tai yra 1 d. 
balandžio, su orkestrą nuo aš- 
tuonių iki dešimties muzikan
tų. Nutarta kviesti prsirašy
ti prie kuopos visus, kurie sim
patizuoja socialistiniam darbui. 
Nutarta d. K. Bieliniu i, (Liet. 
Socialdemokratų Partijos at
stovui, surengti prakalbas Ken- 
singtone.

Nariai visi jautėsi labai ge
rai, nes visiems dabar jau bu
vo aišku, kad socialistai pilnai 
laimėjo savo pergalę ant visų 
tų, atsiprašant, komunistų, ku
rių amatas buvo bjauriausiai 
šmeižti socialistus. Jiebešmeiž- 
dami socialistus ir bemainyda- 
mi savo kailį kas keli mėne
siai priėjo prie galutino "siP 
smukimo.

Dabar prieš socialistus stovi 
didelis darbas i. organizuoti dar
bininkų minias, žinoma, kol 
kas bus sunku veikti miniose, 
nes darbininkai baisiai sude- 
moralizuoti, bet jau tiek gerai, 
kad komunistiški gaivalai ne-

PARSIDUODA saliunas 
geroj 'vietoj priešais vteatrą, 
maišytų tautų apgyventa 
vieta. 1

648 W. 120th St.
9 EXTRA BARGENAS

Parsiduoda grosernė ir visokių 
smulkmenų krautuvė. Senas biznis ir 
turi būti parduotas greitai ir pigia 
kaina. Priežastis pardavimo patirsi
te ant vietos.

505 W. 32nd St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj apgyventoj visokių tautų. 
Daugiaus patirsite ant vietos.

2114 So. Halsted Str.
’ Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS! Pardavi
mui grosernė ir saldainių, tabako ir 
cigarų ir šaltumynų krautuvė. Visam 
bloke nėra štoro; gera pinigų dary
mo vieta; randa $15.00 į mėnesį; 3 
kambariai gyvenimui. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos. J. P.

717 W. 21 Place, Chicago.

DIDELIS BARGENAS
Parduodama barbernė ir pulruim-is 

ir naminiai rakandai, kam reikia. 
Biznis geras. Turiu išvažiuoti į Lie
tuvą. Galima matyti visada ir nedė
lioj. Klausk W. Strukio.

2515 S. Halsted St., Chicago.
—-—į------- j------------------------------------------------------------------

PARDAVIMUI GROSERNĖ, sal
dainių ir mokyklos daiktų krautuvė 
ir visokių mažmožių. Biznis senas, 
gerai išdirbtas, parduosiu greitai už 
teisingą pasiūlymą. Priežastis parda
vimo patirsite ant vietos.

3518 So. Wallace St.

PARDAVIMUI grosernė, šaltumy
nų ir visokių daiktų krautuvė. Puiki 
vieta, lietuvių apgyventa prie parko. 
Parduosiu urnai, nes sergu.

D. C.
4456 So. Hęrmitage Avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
Beveik naujas mūrinis namas 6 pa

gyvenimais po 4.ir 5 kambarius, elek
tra, maudynės, aukštas skiepas ir 
stogas,, namas randasi prie Erne raki 
Avė., arti 33 St. Parsiduoda pigiai ar
ba išmainoma ant mažesnio namo, lo
to, arija farmos.

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 6824.

Geriausia pirkimas South Sidėj.
Kampinis gražus 6 metų mūrinis na
mas, 5 flatai po 5 kamb. ir 1 fl. 6 
|kamb. Garu šildomas, aržuolu baigtas, 
marmuro laiptai ir visi vėliausios ma
dos įtaisymai. Randasi South Sidėj. 
Kaina tik $27000, reikia jmokėt $9000 
Kreiptis pas L. S. Fabionas Co. Klaus
kit J. Stukis, 809 W. 35 St., Chicago.

PARDAVIMUI S. W. SIDĖJ.
$100 įmokėti, likusius po $10 

kas menesį už % akro vietą ar
ti Archer Avė. — tik $800.

3935 S. Kedzie Avė.

992 
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999 
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Pranešimai
Šiandien, sausio 26 d. Drg. K. Bie

linis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas kalbės. L. Zerolio Salėj, 
Enįrlewoo<le, 8134' So. Vinčcnnės Avė. 
Pradžia 7: 80 vai. vakare. Meldžia
me ateiti į prakalbas.

Rytoj, sausio 27 d. Drg. K. Bielinis, 
Lietuvos Socialdemokratų Partijos at
stovas kalbės J. Engels Salėj, Gar- 
field Parke, 3720 W. Harrison Si. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Kviečiame 
visus į prakalbas.

Vaikų choro repeticijos įvyks sau
sio 28 d., 4:39 vai. po pietų, Ray
mond Chap., 816 W. 31 St. Priima
ma dar ir naujų narių.

•—Komitetas.

West Side. — D-ro V. Kudirkos dr- 
jos metinis susirinkimas įvyks šešta
dienį, sausio 27 d., 8 vai. vak. Visi 
draugai yra kviečiami skaitlingai at
silankyti ir nauji} narių prirašymui 
prie draugijos atsivesti. -r-Valdyba.

LSS. 22 kuopos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, sausio 28 d., 1 vai. po 
pietų, Naujienų raštinėj, 1739 South 
Halsted St. Draugai malonėkit punK- 
tuališkai ir skaitlingai atsilankyti, 
nes turime keliatą svarbių reikalų ap
tarti. Taipgi atsiveskite ir naujų na
rių. —J. Auryla, org.

North Side. — Jaunuolių “Bijūnė
lio” draugijėlės lietuvių kalbos pamo
kos pc vadovyste Dr. A. Montvido 
įvyks šeštadienį, sausio 27 d., 1 vai. 
po pietų, Liuosybes Svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Norinti pramokti savą 
lietuvių kalbos kviečiami skaitlingo i 
atsilankyt. —Komitetas,

North Skies Jaunuolių “Bijūnėlio’’ 
draugijėlės dainų repeticijos po va
dovyste p. P. Sarpaliaus įvyks sek
madienį, sausin 28 d. 10 vai. ryto ir 
muzikos repeticijos nuo 12 v. dieną, 
Liuosybes svet., 1822 Wabansia Avė. 
Tnigi vaikučiai mylintis dainas bei 
muziką kviečiami prisirašyti.

—Komitetas.

North Side. — Subatoje, sausio 27 
d. įvyksta Laisvamanių prakalbos su 
paveiksiąs temoju “Rymas ir Lietu
va’^ liuosybes si et., 1822 Wahąnaia 
Avė., 7 20 vai. '.'ikaro. Visi kviečiam' 
,-kntb’ryai ats’ankjti.

Kviečia L. L. F. 1 Kp.

Dr-ste Gvar. Liet. K. Mindančio 
No. 1 laikys metinį susirinkimą šeš
tadienį, sausio 27 d., 7:30 vai. vak., 
U* žemaičio svet., 1750 S. Unicn avė. 
Visi nariai malonėkit atsilankyti ii 
atsivesti naujų draugų, nes bus pri
imama nuo 18 metų iki 25 m. veltui, 
įstojimo nereikės mokėti.

Kviečia Valdyba.

Lietuvos Darbininkų Namo Staty
mo Bendrovės direktorių mėnesinis 
susirinkimas įvyks šeštadienį sausio 
27 d., 7 vai. vak., Aušros kambariuo
se. Direktoriai kviečiami atsilankyti.

—Sekr. K, Gavėnas.

REIKALAUJAMA 50 merginų nuo 
14 iki 16 metų amžiaus prie lengvo 
darbo dirbtuvėj.

The Nachman Co.
2241 S. Halsted St.

PARDAVIMUI' bučemė labai geroj 
vietoj ir gerai biznis išdirbtas, 
būti parduota į trumpą laiką, 
mainysiu ant bile ko. Priežastis 
davimo patirsite ant vietos.

1003 W. 32-nd S t.

Turi 
arba 
par-

PARDAVIMUI restauracija ir min
kštų gėrimų įstaiga.

Kreipkitės
3566 So. Halsted St.

Lietuvių šviet. Draugijos prakalbos 
ir krutamieji paveikslai įvyks sausio 
28 d., 7:30 vai. vak., Raymond Cha- 
pely, 816 W. 31 St. —Komitetas.

---------- ,------
LSS.’ VIII Rajono konferencija bus 

vasario 11 d., 11 vai. ryte, Naujienų 
name. Kuopos priklausančios LSS. 
VIII rajonui malonėkit išrinkti dele
gatus. —Sekr. A. GrebeEs.

JIEŠKAU senyvos moters prie dar
bo namuose valgį pataisyti. Tiktai 
du šeimynoje. Prašau atsišaukti as
meniškai ar per laišką; dėl sąlygų su- 
sitaikysim.

Jos. Mileris
1029 W. Congress St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučemė, 
geras senas biznis, išdirbtas per daug 
metų, visokių tautų apgyventa vieta. 
Atsišaukite greitai, parduosiu labai 
pigiai.

2611 W. 44 St.
Tel. Lafayette 5864

AUTOMOBILIAI

NAMAS 6 kambariais tik 
$5.500, karštu vandeniu šildo
mas, elektros šviesa, arti 40 
gat. ir Campbell Aves Parduos 
pigiai perkant tuoj aus. Šauk 

Fairfax 1459.

labai

Nariai Lietuvių Politinio ir PašeL 
pinio Kliubo malonėsite kreiptis pas 
rašt. Juoz. Urbutį, 355 Kensington 
Avė., su reikalais viršininėto Kliubo.

Juoz. Urbutis, Rašt.

Dramatiško Ratelio repeticija “Už
burti Turtai” bus pėtnyčioj, sausio 26. 
d., 8:30 v. v., Meldaž-o svet. Malonė
kit visi rateliečiai būti laiku.

—Valdyba.

REIKALAUJA MERGINŲ 
tarp 16 ir 20 metų amžiaus automo
biliams lempas dirbti; prityrimas ne
reikalingas. Ateikit po 8 vai. ryto. 
Ateikite tik prisirengusios dirbti. Turi 
mokėti angliškai.

ILLINOIS MINIATURE LAMP 
DIVISION 

2243 W. Harrison St.

PARDAVIMUI geras nedide
lis užkandžių kambarys Lunch 
Room arti Rock Island šapų.

4639 Wcntworth Avė.

PUIKUS AUTOMOBILIUS, užda
rytas,^ Westcott sedan 1922 metų, me
chaniškai geriausiam stovyje, gali va
žiuot juo dar 100,000 mylių, mokėta 
su priedais virš $3250; parsiduos už 
$1150, tai nepaprastas bargenas. Pa
klauskit Naujienų ofise.

BARGENAS PAS Vlfe^JOLYNĄ.

Kampinis gražus mūrinis namaą, 4 
fl. po 5 kamb., viskas vėliausios ma
dos, arti 63-ios gat. Kaina tik $17,500. 
Del platesnių žinių kreipkitės pas

S. L. Fabionas Co.
809 W. 35 St., Chicago.

North Side. — LDLD. 86 kp. susi
rinkimas įvyks pirmadienį sausio 29 

/d. kaip 8 vai. vakare, Liuosybes svet., 
1822 Wabansia Avė. Visi nariai no
rintis būti nariais malonėkit atsilan
kyti į susirinkimą. Daug turim svar
bu} reikalų atlikti draugijos labui.

Taipgi kurie dar negavot knygų,už 
Į1922 metus, tai gausit.

—A. Vilis, rašt.

Birutes Kalno clr-jn rengia , labai 
gražų maskaradinį balių šeštadienį 
sausio 27 d. 1923 m. Mildos sevtainej, 
3142 So. Halsted st. Pradžia 7 vai. v. 
Visus kviečiame senus ir jaunus skait
lingai atsilankyti; bus juokų iki si
čiai. —Komitetas..

Lietuvos Laisvės Pašelpos Kliubo 
Vyrų ir Moterų metinis susirink’mas 
įvyks sausio 28 d. 1923 m. McKinley 
Parko svet. Pradžia 1:30 po pietų. Vi
si nariai malonėkit dalyvauti susirin
kime. —Sekr. A. Juzaitienė.

Kensington. — Sausio 26 d. įvyks 
laisvamaniškos prakalbos su paveiks
lais Stančiko svet., 205 E. 115'St., 
7:30 vai. vakare. Tema “Rymas ir 
Lietuva.” Visi kvieč’ami atsilankyti.

Kviečia L. L. F. 1 Kuopa*.

Liuosybes Draugyste permainė sa
vo susirinkimų svetainę ir dieną. Pir
miau la kė A. Valinčiaus svetainėje 
kas paskutinį sekmadienį^ kiekvieno 
mėnesio; dabar laikys kas paskutinio 
šeštadienio vakarą L. Jodomskic svet., 
733 W. 18 St. Sekantis susirinkimas 
įvyks sausio 27 d., 7:30 vai. vakaro.

Rašt. J. Danta.

IŠRENDAVOJIMUI
IŠDUODAMA RANDON 6 

kambarių pagyvenimas, karštu 
vandeniu apšildomas. Patogus 
daktarui.

4158 S. Campbell Avė.

JIEŠKO KAMBARIŲ
RĘIKALINGAS kambarys vienam 

vaikinui Bridgeporte, Engehvood ar 
Brighton park apylinkėse. Kas turite 
tokį kambalrį, praneškite.

Naujienų Skyrius
3210 So. Halsted St. No. 25

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARANDAVOJU kambarį dviem 

vaikinam arba merginom, arba vedu
siai perai. Kambarį išduosiu pigiai; 
kambarys didelis ir šviesus ir šildo
mas, su valgiu ar be valgio. Mes gy
vename ant antrų lubų iš priekio.

J. K.
703 W. 21 Place, Chicago.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
JIEŠKAU garažo mašinai Bridge- 

porto apylinkėj. Geistina, kad butų 
privatinis. Jei kas turit, atsiliepkit,

J. V. Panų sis
832 W. 33 St. 

Chicago, Jll.

REIKALINGA moteris, arba mer
gina prie narnų darbo. Darbas ant 
visados; guolis, valgis ir geras užmo- 
kesnis.i Kreipkitės:

' Fotografas
W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St.

Tel. Yards 1546

DIDELIS bargenas, parduosiu arba 
mainysiu bučernę ir grosemę ant ma
žo namuko. Tas pardavnnas tęsis tik 
tris dienas, taigi nepraleiskit progos. 
Nemokantį to amato išmokysim. Krei
pkitės prie savininko.

3500 So. Union Avė
Tel. Boulevard 4341---- -

PARDAVIMUI Ford de Lucks, 
4 pasažieriams. Vartotas kelis 
mėnesius. Turi būti parduotas 
greitai ir pigiai.

549 W. 18 St.
Phone Cana'l 7057

REIKALAUJAMA merginų alyvoms, 
rukštiems agurkams, mustardai, žirn- 
riešučių sviestui pakuoti ir agurkams 
sortuoti. Geras mokesnis prityrusioms 
darbininkėms.

The Koiidit Co.
Kinzie & La Šalie Sts.

PARDAVIMUI saliunas 
North Sidėj..

1624 W. North Avė.

Vienas iš dviejų parsiduoda labai 
pigiai automobilis; vienas atviras; ki
tas uždarytas katrą norėsit tą pasi- 
rinksit; arba mainysiu ant mažo na
melio, loto, arba kokie biznio. Atsi
šaukit kuogreičiausiai.

Jos. Stukis
809 W. 35 St. x

Tel. Boul. 0774 arba 061L

RAKANDAI
VISAI PUSDYKIAI.

BEIK ALINGA niėrgina keksams ir 
duonai pardavinėti keptuvėje; darbas 
ant visados; gera alga; reikalingas 
patyrimas; turi mokėti lenkiškai ir 
angliškai. ,

Atsišaukit greit
1915 S. Halsted St. Krautuvėj

PA ItSIDpODA ir bučer
nė, senais biznis, vieta apgyventa vi- 
šokių tautų, daugiausia lietuvių ir 
lenkų. Gera proga lietuviui padaryti 
gražų gyvenimą ir pinigų. Parduosiu 
už teisingą pasiūlymą.

4104 S. Campb'ell Avė.

REIKIA DARBININKU

EXTRA BARGENAS
Pardavimui pigiai bučemė ir gro

sernė pusė, arija visa. Tirštai apgy- 
ventoj visokių tautų vietoj. Biznis iš
dirbtas; nepraleiskit geros progos; 
mes norim važiuoti į Lietuvą. — 10236 
S. Michigan Avė., Roseland, 111.

Vėliausios mados rakandai 4 kam- 
bariams, graži sveklyčiai eilė, valgo
mojo kambario eilė, 2 miogruimių ei
lės ir divonas,. viskas už $250; taip
gi fonografas su rekordais;- taipgi 
parduos atskirai už geriausią pasiū
lymą. Viskas kaip nauja. Nepraleisk 
šito pigumo. Bustas:

1922 S. Kedzie Avė.,
1 lubos.

VYRŲ

REIKALINGAS bučeris
3256 So. Morgan St.

PARDUODU vieną geriausių bučer- 
nių ant Bridgeporto už prieinamą 
kainą. Senas biznis ir išdirbtas. Prie
žastis pardavimo patirsite ant vietos. 
Kreipkitės

3562 So. Halšted St.

PARDUODAMA trims kambariams 
rakandai visai pigiai. Galima matytis 
seredomds pėtnyČiomis ir subatomis 
vakarais nuo 6 iki 9 v. ir nedėlioję iki 
pietų. 1 augštas nuo pryšakic, 1922 S. 
Morgan $t.

NAMAI IR BIZNIAI 
PARDAVIMUI

Geras ir greitas patarnavimas — 
tai musų žodis. Perkam, parduodam, 
mainom ir statom naujus namus 
lengvais išmokėjimais. Skolinam pi
nigus ant morgičiu.\ Siunčiam pini
gus j Lietuvą. Parduodam laivakortes. 
Inšiurinam namus, rakandus ir auto
mobilius nuo ugnies. Darome viso
kius dokumentus. Turintieji tuos rei
kalus kviečiama susipažinti su mumis. 
Frank Mažeika Frank Young

CENTRAL REALTY CO.
3528 So. Halsted St. 

Chicago, III.
ĮMOKĖK 15 ŠIMTŲ.

2 f lėtų naujas mūrinis namas su 
visais įtaisymais, Storas tinkamas sa- 
liunui. Randasi South Sidėj prie 69- 
tos., netoli Ashland Avė.

Atsišaukit jrreitai pas:
C. P. SUROMSKIS & CO., 

334& S. Halsted St.,

BARGENAS
Liečia iS<lirl>ta keptuve su vi- 

sais geriausiais įtaisymais ir 2 augS- 
tų namu. Pirmas augštas keptuvė ir 
Storas, o antram. 7 kambariai su elek
tra ir maudynėm ir extra lotas prie 
šalies. Sykiu parsiduoda 3 automobi
liai ir vienas arklys su vežimu duo
nai išvežiuoti. Biznis išdirbtas per 8 
metus ir dėlto pas;sekimas užtikrin* 
tas. Kaina tik $15,500. Imokejimas 
nagai sutarties. Gera proga tikram 
žmogui. Priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos. Kreipkitės pas

S. L. FABIONAS CO.
Klauskit P. P. Ramoška 

809 W. 35th St., Chicago.

Darbininkų 
reikalauja 
trokerių 

ir 
mašinistams padėjėjų 

Darbas daugiausia nuo šmotų. 
Prityrimas nereikalingas. 
Dienomis ar naktimis darbas. 
Ateikit prisirengę prie darbo.

ACME STEEL GOODS CO., 
136 & I. C. Tracks / 

Riverdale, III.

PARSIDUODA BARBER 
shop pirmos klesos visai pigiai; 
turi būti greitai parduota.

Phone Lafayette 0644

PARDAVIMUI labai pigiai 3 (laik
ai, būtent: vargonai, kukninis pečius 

ir vokiškas armonikas ant trijų eilių. 
Savininką galima matyt nedėlioj nuo 
9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. 

Wm. Sabaliauskas
'2345 So. Lęavitt St., Chicago, III

PARDUOSIU saliuną už pirmą pa
siūlymą. Priežastis pardavimo nėra 
tam biznio prižiūrėti. Atsišaukit tuo- 
jaus.

3308 So. Wallace St. x

PARDAVIMUI rakandai 3 ruimams, 
visi geri kaip ir nauji. Parduosiu vi
sus sykiu prieinama kairia.

Kreipkitės:
3212 Wallace St.
2 lubos, frontas

PARSIDUODA 5 ruimams rakan
dai (Furniture). Setai, viktrola, kar- 
petos. Parduosiu atskirai ar visus 
kaitų. Rakandai visi kaip nauji. Ma
tyti galima visados. Kreipkitės

822 W. 37-th PI.
2 lubos

NAMAI-ZEME

REIKALAUJA tekintojų 
prie tekinimo dalių dvira
čiams.

Arnold Schwinn & Co., 
1718 N. Kildare Avė.

PARSIDUODA saliunas už pusdykį. 
Visokių tautų apgyventoj vietoj, su 
namu arba be namo. Atsišaukit tuo- 
jaus pas

J. NAMON
• 808 W. 33rd PI.’

NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS
Gražiausioj vietoj South Sidėj. Au- 

burn Parke parsiduoda dviejų pagyve
nimų naujas mūrinis namas, 6 ir 7 
kambariai. Karštu vandeniu šildomas 
su visokiais parankamais ir įtaisy
mais; dviem karam mūrinis garažas. 
Randos neša $190.00 į mėnesį. Kaina 
tik $13,500; įmokėt $6000. Veikit 
greit. Šis bargenas ilgai nelauks pir
kėjų. Kreipkitės pas S. L. Fabionas 
Co. Klauskit L. R. Bushman, 809 W. 
35th St.

REIKALAUJAMA
50 VYRŲ

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė.

2050 W. 22 St.

BIZNIAVĄ NAMĄ Parduosiu arba 
mainysiu ant mažesnio namo, loto ar
ba priim’siu biznį, kaipo p;rmą jmo- 
kėjimą. Namas yra su visais naujau
sios mados įtaisymais. Norėdami ge
ro ir patogaus bizniavo namo, kreip
kitės prie:

' A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.

PADAVIMUI 90 akrų fanna Illino- 
iaus valstijoj. 70 akrų ariamos, 20 ak
rų ganyklos ir aviško. Parduosiu arba 
mainysiu ant namo mieste. Platesnių 
žinių suteiksiu atsišaukus.

Naujienų Skyrius 
3210 So. Halsted St. No. 26.

PARDUODAMA medinis namas 
dviem* augšlais 4 šeimynoms; randa 
neša 12% nuo investmento.
Kreiptis

z 954 W. 19-th St.
1 lubos

.........  BJ-LL-L,------!. d"...

MORTGECIAI-PASKOLDS

Chicag6j ir Cooko Kauntėj supažin
dinimui visuomenės su galinga Ame
rikos Ūkininkų skolinimo ir apdraudos 
organizacija. Mes dabar kuriame nau
ją klasę savo naujiems pardavinėto
jams. Jei nori atsižinoti apie pelnin
gą finansinio pardavėjo profesiją> at
eik pats j kambarį 408, 5 North La 
Salio gat. antradienį, ketvirtadienį ar, 
šeštadienį pusiau septintą valandą va
karą. Prityrimas nereikalingas. Mes 
pamokinsime jus ir pagelbėsime jums. 
Jus darysite pinigus iš pat pirmos 
dienos. Jūsų uždarbiai pamažu didės 
jums verslo pramokus. Jums yra ne
paprasta proga surišti ryšius su di
dele ir stipria Amerikos kompanija ir 
patapti finansiniai nepriklausomai. Ne
praleisk šitos progos. Ateik pas mus 
ir susipažink su mumis. Niekuomet to 
nesigailėsi.

PARDUODAMA restora
nas geroj vietoj. Klauskit 
Naujienų ofise num. 198.

PARSIDUODA
SALIUNAS. \ 

1822 S. Peoria St. \
DIDELIS BARGENA&! I trumpą 

aiką turi būt parduota cigarų, ciga- 
retų ir rašomųjų dalykų krautuvė. 
Geroj vietoj ir geras įrengimas. El
ektrinė iškaba. Priežastis pardavimo, 
savininkas nusipirko namą; be to dar 
turiu kitą biznį. Parduosiu už pirmą 
pasiūlymą. 3113 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bizneva nuosavybė 
prie Halsted gatvės.

3 augštų mūrinis namas garu ap
šildomas arti 35. Randos $240 į mėn. 
Kaina $22,000.00.

2 augštų mūrinis namas prie Hals
ted; puiki vieta $20,000.

Standard Realty Co.
736 W. 35 St. .

BARGENAS. /
Pardavimui lotas su ofisu, geriau

sioj vietoj ant Bridgeporto 33-čia ir 
Haisted gatvės, arti Universal State 
banko.

Pardavimui mūrinis namas, kaip 
naujas, 2-jų lubų aukščio, 2 blokai nuo 
31-os ir 35-os arba Halsted gatveka- 
rių. Ant pirmų lubų krautuvė ir 6 
kambariai, vanos ir elektra. Ant ant 
rų lubų 3 pagyvenimai no 4 kamba
rius., T X)Ųii 28 U -pėdų platumo. Švie
sa labai gera iš abiejų pusių. $4000. 
reik imokėti — kitus lengvais išmokė
jimais. Savininką A. Jablonskį gali
ma matyti kasdien. 3236 So. Morgan 
St., ant pirmų lubų.

Skolinant pinigus ant pir
mų ir antrų Morgičių 

patinkamomis išlygomis 
MAREK KRAUS 

1720 W. Chicago Avenue, 
arti Augštutinio Kelio. 

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai. 

Kalbame lietuviškai.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audykla, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, Sausis 26 d

Lietuviu Rateliuose
(Seka nuo 5-to pusi.)

Pasekmes tokios: Chicagos 
Lietuvių Draugija, kuri turi 
bankose pinigų virš penkis tū
kstančius, paskiria Šerams $100; 
jos nariai pasižadėjo pirkti už 
$800. SLA. 226 kuopa paliko 
nesvarsčius, bet delegatas sako, 
kad nariai išpirks už $300 Še
rų. Rytines žvaigždės Kliubas 
nesvarstė, nariai .pasižadėjo iš
pirkti už $1000 Šerų. Lietuvių 
Kriaučių Kliubas nesvarstė; 
narai pasižadėjo išpirkti už 
$8(K) šėrų. L.M.P.S. 29 kuopa 
nutarė pirkti už $25., A.L.D.L. 
D. už $50., D.P.L.S. už 50. 
Amerikos Lietuvių Politinis 
kliubas už $200.

Delegatai išklausę vieni kitų 
raportų karštai pasiginčiję at-1 
randa, kad nors ir prie geriau
sių aplinkybių, su tokia men
ka pradžia, toliau eiti negali
ma ir susirinkimų pertrauki
mas nubalsuojama dauguma 
prieš du balsu.

Bus nuostabu išgirsti, ką pa
sakys pačios draugijos i>o šios 
komedijos?

beišdrys rodytis ir ardyti socia
listinį darbą, kaip kad jie darė 
kiek laiko atgal. Taigi 
kurie jau supn 
listų nusistatymas buvo ir yra 
teisingai, stokite į musų eiles, 
rašykitės prie LSS. 137 kuo
pos.—Darbininkas.

į?al. laigt Visi, 
atote, kad ,socia-

Atsiimkit laiškus iš Pašto

šiai-p ar taip, faktas rodo, 
kad northsidiečiams trūksta

—Jonas.

korespondenciją 
prisiuntė B. 

raštininkas 
Draugiją Delegatų dėl svetai
nės statymo North Sidėj. Neno
rėdami pakartoti to paties da
lyko, vėliau prisiųstos kores
pondencijos netah>inome. — 
“N-nų” 

o

(Panašią 
kiek vėliau

Reti.).

KENSINGTON.

Šiandie Laisvamanių prakalbos

Pas mus, kaip ir kitose ko
lonijose, žmonės juda, kruta— 
kas nors naujo veikiama.“ šian
dien, Stančiko svetainėj, 205 E. 
115-tos gatvės, įvyksta laisva
manių prakalbos su paveiks
lais. Su šiomis prakalbomis 
manoma tagaivinti vietos Lais
vamanių Federacijos 4 kuopa.

Tikimasi turėti gana gerų pa
sekmių; laukiama publikoŠ iš 
Rosebudo, West Pullmano ir 
kitų netolimų .kolonijų.

—Report.

šie laiškai yra atėję iš Euro
pos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjį paštą, 
(Clark ir Adams gat.) atsiim- 

Iii, Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobėj nuo Adams 
gatves, pasakant laiško NU- 
V1ERĮ, kaip kad šiame sąraše 
pažymėta. Laiškus paštas lai- 

! ko tik keturioliką .dienų 
paskelbimo.
904 'Banuliui Petrui
905 
906 
907 
908 
917 
927 
932 
951 

959 Gabriui Lionginui
960 Gelvinauskis Konstantinas
967 Gudinąs Daminikas 
984 Jalavice B.

986 Jasutas Charles
987 
988 
990 
992 
993 
999 

1004 
1025 
1031 
1033 Markūnas Alex

Miksanes Bartromei 
Misewicz Albin 
Necas Anna 
Papszis Agata 
Piecukenas Jozapas 
Plečkaitis Vincas 
Puleikienice Kazimer 
Rekašius Ignacas 
Samulionis John 
ShimKus John 
Skinder I./K. 
Slivenskas Juozas 
Szatuj I^eon 
Starkucuis Aleksandrui 
Snarskis Petras . 
Sukis K. G. 
Tamosnosui Stanislav 
Uksas Anton 
Urbeliui Fortūnatui 
Vainoris Stanislavas 
Vaitkus John

Baciaitis Antanas 
Baltrušaitis Jonas 
Banis W.
Balchul Petey 
Bitautas Kazimieras 
Brencius Frank 
Budginas Stanislovas 
Filipus John

Je&utis Jozapas 
Jckaftis Mikolas 
Jankaitis Andrius 
Jurevvic Aleksander 
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Pranešimai

nuo

Šiandien, sausio 26 d. Drg. K. Bie
linis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas kalbės L. Zerolio Salėj, 
Englevvoode, 8134 So. VihčennCs Avė. 
Pradžia 7: 30 vai. vakare. Meldžia
me ateiti į prakalbas.

Rytoj, sausio 27 d. Drg. K. Bielinis, 
Lietuvos S< cialdemokratų Partijos at
stovas kalbės J. Engels Salėj, Gar- 
field Parke, 3720 W. Harrison Si. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Kviečiame 
visus j prakalbas.

L. S. Sąjungoj
ROSELAND, ILL.

Vaikų choro repeticijos įvyks sau
sio 28 d., 4:30 vai. po pietų, Ray- 
mond Chap., 816 W. 31 St. Priima
ma dar ir naujų narių.

»—Komitetas.

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME.
Mildos Teatro dalininkų metinis su

sirinkimas įvyks sausio 28 d., t vai. 
po pietų, Bendrovės name.

J. P. Evaldas, sekr.

Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choro 
dainų repeticija įvyks sekmadienį, 
sausio 28 d., 10 vai. ryto, Mark White 
Square parko knygyne, 29-tcs ir Hal- j 
sted gatvių. Visi nariai pribukite lai- j / 
ku ir atsiveskite draugų prisidėti prie 
choro. Chorą veda A. Kvedaras.

— Valdyba.

Harvey, III. y- S. L. A. 289 kp. ren
gia balių šeštadienį, sausio 27 d., 7 
vai. vakaro, W. Piekarskio svet., 
15709 So. Halsted gat. publika kvie
čiama atsilankyti kuoskaitlingiausiai 
ir smagiai praleisti vakarą.

— Komitetas.
—--------------- .

Cicero. — Draugystės Lietuvių 
Tvirtybės metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, sausio1 28 d., 1 vai. po pie
tų, S. Žvibo svet. Nariai susirinkite 
laiku nes bus išduota metiniai rapor
tai ir sužinosite draugystės stovį. Bus 
renkami darbininkai baliui, kurs bus 
vasario 11 d. Atsiveskite naujų na
rių. — Sekretorius.

Lietuvių Neprigulmingo Kliubo slį- 
sirinklmas bus laikomas šeštadiorįĮ, 
sausio 27 d., 7:30 vai. vak., K. Ūke
lio svetainėj, 3436 So. AubunijLAve.

—Rast. J. M. Vainauskas.

Ciceros Lietuvių Kooperacijos šėri- 
ninkų metinis susirinkimas bus sau
sio 29 d., 1928 m. Lietuvių Liuosybės 
svetainėj, 14 St. ir 49 Court, Cicero, 
111., 7:30 vai. vakare. Malonėkite visi 
šerininkai susirinkti laiku, nes turė
sime daug svarbių svarstymų.

Rašt. W. Strumila.

Lietuvių šviet. Draugijos prakalbos 
ir krutamieji paveikslai įvyks sausio 
28 d., 7:30 vai. vak., Raymond Cha- 
pely, 816 W. 31 St. —Komitetas.

<......
LSS.' VIII Rajono konferencija bus 

vasario 11 d., 11 vai. lyte, Naujienų 
name. Kuopos priklausančios LSS. 
VIII rajonui malonėkit išrinkti dele
gatus. —Sekr. A. Grebells.

Nariai Lietuvių Politinio ir Pašel- 
pinio Kliubo malonėsite kreiptis pas 
rašt. Juoz. Urbutį, 355 Kensington 
Avė., su reikalais viršminėto Kliubo.

Juoz, Urbutis, Rašt.

Dramatiško Ratelio repeticija “Už
burti Turtai” bus pėtnyčioj, sausio 26. 
d., 8:30 v. v., Meldažįo svet. Malonė
kit visi rateliečiai būti laiku.

—Valdyba.

North Side. — LDLD. 86 kp. susi
rinkimas įvyks pirmadienį sausio 29 

/d. kaip. 8 vai. vakare, Liuosybės svet., 
1822 VVabansia Avė. Visi nariai ir no
rintis būti nariais malonėkit atsilan
kyti j susirinkimą. Daug turim svar
bių reikalų atlikti draugijos labui.

Taipgi kurie dar negavot knygų,už 
1922 metus, tai gausit.

—A. Vilis, rašt.

Birutės Kalno dr-ja rengia , labai 
gražų maskaradinį balių šeštadienį 
sausio 27 d. 1923 m. Mildos sevtainčj, 
3142 So. Halsted st. Pradžia 7 vai. v. 
Visus kviečiame senus ir jaunus skait
lingai atsilankyti; bus juokų iki sp- 
čiai. —Komitetas..

Lietuvos Laisves Pašelpos Kliubo 
Vyrų ir Moterų metinis Susirinkamas 
įvyks sausio 28 d. 1923 n?. McKinley 
Parko svet. Pradžia 1:30 po pietų. Vi
si nariai malonėkit dalyvauti susirin
kime. —Sekr. A. Juzaitienė.

MOTERŲ VYRŲ

mas įvyko sausio 21 d. Chas. 
Strumilo svetainėj. Prisirašė 
vienas naujas narys, Joe Plau
kis, iš West Pullmano. Išrinkta 
delegatas į LSS. VIII Rajono 
konferenciją, kuri įvyks 11 d. 
vasario, J. M. Pučkorius ir K. 
Pocius.

West Side. — D-ro V. Kudirkos dr- 
jos metinis susirinkimas įvyks šešta
dienį, sausio 27 d., 8 vai. vak. Visi 
draugai yra kviečiami skaitlingai at
silankyti ir nauji} narių prirašymui 
prie draugijos atsivesti. -r-Valdyba.

Kensington. — Sausio 26 d. įvyks 
laisvamaniškos prakalbos su paveiks
lais Stančiko svet., 205 E. 115 St., 
7:30 vai. vakare. Tema “Rymas ir 
Lietuva.” Visi kvieč;ami atsilankyti.

Kviečia L. L. F. 1 Kuopa*.

REIKALAUJA
MERGINŲ IR MOTERŲ
16 mteų ir senesnių prie leng

vo darbo dirbtuvėj. Pakeltos al- 
. Ateikit pasirengusios 

dirbti. ,
AMERICAN CAN COMPANY

3951 South Canal St. 
4 blokai į vakarus nuo 

Wentworth Avė.

REIKALAUJAMA darbinin
kų į liejyklą 43 centai į valan
dą. ^Nuolatinis darbas.

Samdymo Skyrius, 
GRANE CO.,

So. Kedzie Avė. and 40-tb

PARSIDUODA kampinis 
saliunas geroj vietoj ir pi
giai.

, 5001 So. Ashland Avė.
/ Chicago, III.

PARSIDUODA bizniava nuosavybė, 
kampinis namas (2 Storai) saliunas ir 
saldainių krautuvė. Namas yra mū
rinis, ir du pagyvenimai prie Storu po 
4 kambarius; parsiduoda su bizniu;' 
gera vieta bizniui. Randos $155.00 j 
m-ėnesį; parduosiu tik už $12,000.00. 
2100 W. 24-th St. Savininkas saliune.

St

Merginų
prityrusių 

pakuotiligas

džiovintus vaisius
Kreiptis

REID MURDOCK & CO
12 gat. Tiltas ir upė

* I >

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saliunas 

ge&oj vietoj priešais\teatrą, 
maišytų taptų apgyventa

DIDELIS BARGENAS! Pardavi
mui grosernė ir saldainių, tabako ir 
cigarų ir šaltumynų krautuvė. Visam 
bloke nėra štoro; gera pinigų dary
mo vieta; randa $15.00 į mėnesį; 3 
kambariai gyvenimui. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos. J. P.

717 W. 21 Place, Chicago. /

' ‘vieta. \
. v 648 W. 120th St.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir visokių 

smulkmenų krautuvė. Senas biznis ir 
turi būti parduotas greitai ir pigia 
kaina. Priežastis pardavimo patirsi
te ant vietos.

505 W. 32nd St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj apgyventoj visokių tautų. 
Dauginus patirsite ant vietos.

2114 So. Halsted Str.
> Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS
Parduodama barbernė ir pulruimis 

ir naminiai rakandai, kam reikia. 
Biznis geras. Turiu išvažiuoti į Lie
tuvą. Galima matyti visada ir nedė
lioj. Klausk W. Strukio.

2515 S. Halsted ^St., Chicago.
............ 1 ■----------- y—  -----------------------------------------------------------------------------------

PARDAVIMUI GROSERNĖ, sal
dainių ir mokyklos daiktų krautuve 
ir visokių mažmožių. Biznis senas, 
gerai išdirbtas, parduosiu greitai už 
teisingą pasiūlymų. Priežastis parda
vimo patirsite ant vietos.

3518 So. Wallace St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
Beveik naujas mūrinis namas 6 pa

gyvenimais po 4.ir 5 kambarius, elek
tra, maudynės, aukštas skiepas ir 
stogas, namas randasi prie Emorald 
Avė., arti 33 St. Parsiduoda pigiai ar
ba išmainoma ant mažesnio namo, lo
to, arba farmos.

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 6824.

Geriausia pirkimas South Sidėj.
Kampinis gražus 6 metų mūrinis na
mas, 5 flatai po 5 kamb. ir 1 fl. 6 
|kamb. Garu šildomas, aržuolu baigtas, 
marmuro laiptai ir visi vėliausios ma
dos jtaisymai. Randasi South Sidėj. 
Kaina tik $27000, reikia jmokėt $9000 
Kreiptis pas L. S. Fabionas Cg. Klaus
kit J. Stukis, 809 W. 35 St., Chicago.

REIKALAUJAMA 50 merginų nuo 
14 iki 16 metų amžiaus prie lengvo 
darbo dirbtuvėj.

The Nachman Co.
2241 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė labai geroj 
vietoj ir gerai biznis išdirbtas, 
būti parduota į trumpą laiką, 
mainysiu ant bile ko. Priežastis 
davimo patirsite ant vietos. 

1(103 W. 32-nd S t.

Turi 
arba 
par-

PARDAVIMUI grosernė, Šaltumy
nų ir visokių daiktų krautuvė. Puiki 
vieta, lietuvių apgyventa prie parko. 
Parduosiu urnai, nes sergu.

D. C.
4456 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI restauracija ir min
kštų gėrimų įstaiga.

Kreipkitės
 3566 So. Halsted St.

JIEŠKAU: senyvos moters prie dar
bo namuose valgį pataisyti. Tiktai 
du šeimynoje. Prašau atsišaukti as
meniškai ar per laišką; dei sąlygų su- 
sitaikysim. >

Jos. Mileris
1029 W. Congress St.

PARDAVIMUI groserne ir bučeme, 
geras senas biznis, išdirbtas per daug 
metų, visokių tautų apgyventa vieta. 
Atsišaukite greitai, parduosiu 
pigiai.

2611 W. 44 St.
Tel. Lafayette 5864

AUTOMOBILIAI

labai

PARDAVIMUI S. W. SIDĖJ.
$100 įmokėti, likusius po $10 

kas mėnesį už *4 akro vietą ar
ti Archer Avė. — tik $800.

3935 S. Kedzie Avė.

NAMAS 6 kambariais tik 
$5.500, karštu vandeniu šildo
mas, elektros šviesa, arti 40 
gat. ir Campbell Avė. Parduos 
pigiai perkant tuojaus. šauk

Fairfax 1459.

BARGENAS PAS VIENUOLYNĄ.

REIKALAUJA MERGINŲ 
tarp 16 ir 20 metų amžiaus automo
biliams lempas dirbti; prityrimas ne
reikalingas. Ateikit po 8 va), ryto. 
Ateikite tik prisirengusios dirbti. Turi 
mokėti angliškai. ,

ILLINOIS MINIATURE L^MP 
DIVISION 

2243 W. Harrison St.

PARDAVIMUI geras nedide
lis užkandžių kambarys Lunch 
Room arti Rock Island šapų.

4639 Wentworth Avė.

PUIKUS AUTOMOBILIUS, užda
rytas,^ Westcott sedan 1922 metų, me
chaniškai geriausiam stovyje, gali va
žiuot juo dar 100,000 mylių, mokėta 
su priedais virš $3250; parsiduos už 
$1150, tai nepaprastas bargenas. pa
klauskit Naujienų ofise.

Kampinis gražus mūrinis namaą, 4 
fl. po 5 kamb., viskas vėliausios ma
dos, arti 63-ios gat. Kaina tik $17,500. 
Del platesnių žinių kreipkitės pas

S. L. Fabionas Co.
809 W. 35 St., Chicago.

REIKALINGA moteris, arba mer
gina prie namų darbo. Darbas ant 
visados; guolis, valgis ir geras užmo- 
kesnis. i Krei pkitės k

‘ Fotografas
W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St.

Tel. Yards 1546

DIDELIS bargenas, parduosiu arba 
mainysiu bučernę ir grosemę ant ma
žo namuko. Tas pardavftnas tęsis tik 
tris dienas, taigi nepraleiskit progos. 
Nemokantį to amato išm-ckysim. Krei
pkitės prie savininko.

3500 So. Union Avė 
Tel. Boulevard 4341

PARDAVIMUI Ford de Lucks, 
4 pasažieriams. Vartotas kelis 
mėnesius. Turi būti parduotas 
greitai ir pigiai.

549 W. 18 St.
Thone Cana’l 7057

REIKALAUJAMA merginų alyvoms, 
rukštiems agurkams, mustardai, žirn- 
riešučių sviestui pakuoti ir agurkams 
sortuoti. Geras mokesnis prityrusioms 
darbininkėms.

The Kondit Co.
Kinzie & La Šalie Sts.

PARDAVIMUI saliunas 
North Sidėj..

1624 W. North Avė.

Vienas iš dviejų parsiduoda labai 
pigiai automobilis; vienas atviras; ki
tas uždarytas katrą norėsit tą pasi
rink šit; arba mainysiu ant mažo na
melio, loto, arba kokie biznio. Atsi- 
šaukit kuogreičiausiai.

Jos. Stukis
809 W. 35 St.

TeL Boul. 0774 arba 0611.

NAMAI IR BIZNIAI 
PARDAVIMUI

Geras ir greitas patarnavimas — 
tai musų žodis. Perkam, parduodam, 
mainom ir statom naujus namus 
lengvais išmokėjimais. Skolinam pi
nigus ant morgiČiu.\ Siunčiam pini
gus į Lietuvą. Parduodam laivakortes. 
Inšiurinam namus, rakandus ir auto
mobilius nuo ugnies. Darcme viso
kius dokumentus. Turintieji tuos rei
kalus kviečiama susipažinti su mumis. 
Frank Mažeika Frank Young

CENTRAL REALTY CO.
3528 So. Halsted St.

Chicago, III.

RAKANDAI

ĮMOKĖK 15 ŠIMTŲ.
2 fletų naujas mūrinis namas su 

visais įtaisymais. Storas tinkamas sa- 
liunui. Randasi South Sidėj prie 69- 
tos, netoli Ashland Avė.

Atsišaukit greitai pas:
C. P. SUROMSKIS & CO.,

3346 S. Halsted St.,

REIKALINGA mergina keksams ir 
duonai pardavinėti keptuvėje; darbas 
ant vishdos; gera alga; reikalingas 
patyrimas; turi mokėti lenkiškai ir 
angliškai.

Atsišaukit greit
1915 S. Halsted St. Krautuvėj

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė, senas biznis, vieta apgyventa vi
sokių tautų, daugiausia lietuvių ir 
lenkų. Gera proga lietuviui padaryti 
gražų gyvenimą ir pinigų. Parduosiu 
už teisingą pasiūlymą.

4104 S. Campbell Avė.

VISAI PUSDYKIAI.

REIKIA DARBININKU

EXTRA BARGENAS
Pardavimui pigiai bučernė ir gro

sernė pusė, arba visa. Tirštai apgy- 
ventoj visokių tautų vietoj. Biznis iš
dirbtas; nepraleiskit geros progos; 
mes norim važiuoti j Lietuvą. — 10236 
S. Michigan Avė., Roseland, 111.

Vėliausios mados rakandai 4 kam
bariams, graži sveklyčiai eilė, valgo
mojo kambario eilė, 2 miegruimių ei
lės ir divonas,. viskas už $250; taip
gi fonografas su rekordais; taipgi 
parduos atskirai už geriausią pasiū
lymą. Viskas kaip nauja. Nepraleisk 
šito pigumo. Bustas:

1922 S. Kedzie Avė., 
1 lubos.

VYRŲ

REIKALINGAS bučeris
3256 So. “Morgan St.

PARDUODU vieną geriausių bučer- 
nių ant Bridgeporto už prieinamą 
cainą. Senas biznis ir išdirbtas. Prie
žastis pardavimo patirsite ant vietos. 
Kreipkitės <

3562 So. Halsted St.

PARDUODAMA trims kambariams 
rakandai visai pigiai. Galima matytis 
seredomis petnyčiomis ir subatomis 
vakarais nuo 6 iki 9 v. ir nedėlioję iki 
pietų. 1 augštas nuo pryšakic, 1922 S. 
Morgan $t.

BARGENAS
Parsiduoda išdirbta keptuvė su vi

sais geriausiais įtaisymais ir 2 augš
tų namu. Pirmas augštas keptuvė ir 
Storas, o antram 7 kambariai su elek
tra ir maudynėm ir extra lotas prie 
šalies. Sykiu parsiduoda 3 automobi
liai ir vienas arklys su vežimu duo
nai išvežiuoti. Biznis išdirbtas per 8 
metus ir dėlto pas;sekimas užtikrin* 
tas. Kaina tik $15,500. Įmokėjimsas 
nagai sutarties. Gera proga tikram 
žmogui. Priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos. Kreipkitės pas

S*. L. FABIONAS CO.
Klauskit P. P. Ramoška 

809 W. 35th St., Chicago.

LSS. 137 kp. susirinkimus 
nutarta laikyti pirmą sekma
dienį kiekvieno mėnesio, 10 
Vai. ryto Chas. Strumilo sve
tainėje. Nutarta surengti šo
kių vakarą Chas. Strumilo 
svet. Velykų dieną, tai yra 1 d. 
balandžio, su orkestrą nuo aš- 
tuonių iki dešimties muzikan
tų. Nutarta kviesti prsirašy- 
ti prie kuopos visus, kurie sim
patizuoja socialistiniam darbui. 
Nutarta d. K. Bieliniui, (Liet. 
Socialdemokratų Partijos at
stovui, surengti prakalbas Ken- 
singtone.

Nariai visi jautėsi labai ge
rai, nes visiems dabar jau bu
vo aišku, kad socialistai pilnai 
laimėjo savo pergalę ant visų 
tų, atsiprašant, komunistų, ku- 
rių amatas buvo šiauriausiai 
šmeižti socialistus. Jie bešmeiž- 

dami socialistus ir hemainyda- 
mi savo kailį kas keli mėne
siai priėjo prie galutino su
smukimo.

Dabar prieš socialistus stovi 
didelis darbast organizuoti dar
bininkų minias. Žinoma, kol 
kas bus sunku veikti miniose, 
nes darbininkai baisiai sude- 
moralizuoti, bet jau tiek gerai, 
kad komunistiški gaivalai ne-

LSS. 22 kuopos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, sausio 28 d., 1 vai. po 
pietų, Naujienų raštinėj, 1789 South 
Halsted St. Draugai malonėkit pume- 
tuališkai ir skaitlingai atsilankyti, 
nes turime keliatą svarbių reikalų ap
tarti. Taipgi atsiveskite ir naujų na
riu. —J. Auryla, org.

Liuosybės Draugystė permainė sa
vo susirinkimų svetainę ir dieną. Pir
miau la kė A. Vhlinčiaus svetainėje 
kas paskutini sekmadienį kiekvieno 
mėnesio; dabar laikys kas/paskutinio 
Šeštadienio vakarą L. Jodomskio svet., 
733 W. 18 St. Sekantis susirinkimas 
įvyks sausio 27 d., 7:30 vai. vakaro.

Rašt. J. Danta.

Vai. ryto Chas. North Side. — Jaunuoliu “Bijūnė
lio” draugijėlės lietuvių kalbos pamo
kos pc vadovyste Dr. A. Montvido 
įvyks šeštadienį, sausio 27 d., 1 vai. 
po pietų, Liuosybės Svet., 1822 Wa» 
bansia Avė. Norinti pramokti savo 
lietuvių kalbos kviečiami skaitlingai 
atsilhnkyt. —Komitetas.

North Sidčs Jaunuolių “Bijūnėlio” 
draugijėlės dainų repeticijos po va
dovyste p. P. Sarpaliaus įvyks sek- 
madienL sausia 28 d. 10 vai. ryto ir 
muzikosSrepeticijos nuo 12 v. dieną, 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Taigi vaikučiai mylintis dainas bei 
muziką kviečiami prisirašyti.

—Komitetas.

North Side. — Subatoje, sausio 27j 
d. įvyksta Laisvamanių prakalbos su 
paveiksią’s temoju “Rymas ir Lietu- 
va”V I 'uosybes siet.. 1822 Wah’insia 
Avė., 7 20 va!, inkaro. Visi kvi*ciuia' 
c kiith’nuai ats’ankjti.

Kviečia L. L. F. 1 K p.

Dr-stė Gvar, Liet. K. Mindaugio 
No. 1 laikys matinį susirinkimą 
tadienį, sausio 27 d., 7:30 vai. vak., 
D. šėmaičio svet., 1750 S. Unim avė. 
Visi nariai malonėkit atsilankyti ii 
atsivesti naujų draugų, nes bus pri
imama nuo 18 metų iki 25 m. veltui, 
įstojimo nereikės mokėti.

Kviečia Valdyba.

Lietuvos Darbininkų Namo Staty
mo Bendrovės direktorių mėnesinis 
susirinkimas įvyks šeštadienį sausio 
27 d., 7 vai. vak., Aušros kambariuo
se. Direktcriai kviečiami atsilankyti.

—Sekt. K. Gavėnas.

IŠRENDAVOJIMUI
IŠDUODAMA RANDON 6 

kambarių pagyvenimas, karštu 
vandeniu apšildomas. Patogus 
daktarui.

4158 S. Campbell Avė.

Darbininkų 
reikalauja 
trokerių 

ir 
mašinistams padėjėjų 

Darbas daugiausia nuo šmotų. 
Prityrimas nereikalingas. 
Dienomis ar naktimis darbas. 
Ateikit prisirengę prie darbo.

ACME STEEL GOODS CO., 
136 & I. C. Tracks / 

Riverdale, III.

PARSIDUODA BARBER 
shop pirmos klesos visai pigiai; 
turi būti greitai parduota.

Phone Lafayette 0644

PARDAVIMUI labai pigiai 3 daik
tai, būtent: vargonai, kukninis pečius 
ir vokiškas armonikas ant trijų eilių. 
Savininką galima matyt nedėlioj nuo 
9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Wm. Sabaliauskas
2345 So. Lę^vitt St., Chicago, III

PARDUOSIU saliuną už pirmą pa
siūlymą. Priežastis pardavimo nėra 
cam biznio prižiūrėti. Atsišaukit tuo- 
aus.

3308 So. Wallace St.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys vienam 

vaikipn>Bri(lgeporte, Engelwood ar 
Ihngnton park apylinkėse. Kas turite 
tokį, kambabj, praneškite.

j Naujienų Skyrius
^3210 So. Halsted St. No. 25

REIKALAUJA tekintojų 
prie tekinimo dalių dvira
čiams.

Arnold Schwinn & Co.,
1718 N. Kildare Avė.

PARSIDUODA saliunas už pusdykį. 
Visokių tautų apgyventoj vietoj, su 
namu arba be namo. Atsišaukit tuo- 
aus pas

J. NAMON
• 808 W. 33rd PI.’

SIŪLYMAI KAMBARIU
PARANDAVOJU kambarį dviem 

vaikinam arba mergdnonv, arba •ve<lx>- 
šiai porai. Kambarį išduosiu pigiai; 
kambarys didelis ir Šviesus ir šildo
mas, su valgiu ar be valgio. Mes gy
vename ant antrų lubų iš priekio.

703 W. 21 Place, Chicago.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
JIEŠKAU garažo mašinai Bridge- 

pdrto apylinkėj. Geistina, kad butų 
privatinis. Jei kas turit, atsiliepkit,

J. V. Panusis
832 W. 33 St. 

Chicago, III.

REIKALAUJAMA
50 VYRŲ

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė.

2050 W. 22 St.

PARDAVIMUI rakandai-^FTUimams, 
visi geri kaip ir naujn Parduosiu vi
sus sykiu prieinama kairta..

Kreipkitės:
• 3212 Wallace St.

2 lubos, frontas

BIZNIAVĄ NAMĄ Parduosiu arba 
mainysiu ant mažesnio namo, loto ar
ba priimsiu biznį, kaipo p;rmą jmo- 
kėjimą. Namas yra su visais naujau
sios mados įtaisymais. Norėdami ge
ro ir patogaus bizniavo namo, kreip
kitės prie:

A. GRIGAS, 
3114 S. Halsted St.

PARSIDUODA 5 ruimams rakan
dai (Furniture). Setai, viktrola, kar- 
petos. Parduosiu atskirai ar visus 
kaitų. Rakandai visi kaip nauji. Ma
tyti galima visados. Kreipkitės

* 822 W. 37-th PI.
2 lubos

NAMAI-2EME
NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS
Gražiausioj vietoj South Sidėj. Au- 

burn Parke parsiduoda dviejų pagyve
nimų naujas mūrinis namas, 6 ir 7 
kambariai. Karštu vandeniu šildomas 
su visokiais parankamais ir įtaisy
mais; dviem karam mūrinis garažas. 
Randos neša $190.00 į mėnesį. Kaina 
tik $13,500; jmokėt $6000. Veikit 
greit. Šis bargenas ilgai nelauks pir
kėjų. Kreipkitės pas S. L. Fabionas 
Co. Klauskit L. R. Bushman, 809 W. 
35th St.

PADAVIMUI 90 akrų farma Illin<>- 
iaus valstijoj. 70 akrų ariamos, 20 ak
rų ganyklos ir jn'iško. Parduosiu arba 
mainysiu ant namo mieste. Platesnių 
žinių suteiksiu atsišaukus.

♦ Naujienų Skvrius
3210 So. Halsted St. No. 26.

PARDUODAMA medinis namas 
dviem- augštais 4 šeimynoms; randa 
neša 12% nuo investmento.
Kreiptis

z 954 W. 19-th St.
1 lubos

MORTGECIAI-PASKOLOS

Chicag6j ir Cooko Kauntėj supažin
dinimui visuomenės su galinga Ame- 
rikos Ūkininku skolinimo ir apdraudos 
organizacija. M es clat>ar kuriame nan- 
jų klasę savo naujiems pardavinėto
jams. Jei nori atsižinoti ’ apie. pelnin
ga finansinio pardavėjo profesiją'at
eik pats j kambarį 408, 5 North La 
Salio gat. antradienį, ketvirtadienį ar, 
šeštadienį pusiau septintą valandą va
karą. Prityrimas nereikalingas. Mes 
pamokinsime jus ir pagelbesime jums. 
Jus darysite pinigus iš pat pirmos 
dienos. Jūsų uždarbiai pamažu didės 
jums verslo pramokus. Jums yra ne
paprasta proga surišti ryšius su di
dele ir stipria Amerikos kompanija ir 
patapti finansiniai nepriklausonru. Ne
praleisk šitos progos. Ateik pas mus 
ir susipažink su mumis. Niekuomet to 
nesigailėsi.

PARDUODAMA restora
nas geroj vietoj. Klauskit 
Naujienų ofise num. 198.

PARDAVIMUI bizneva nuosavybė 
prie Halsted gatvės.

3 augštų mūrinis namas garu ap
šildomas arti 35. Randos $240 į mėn. 
Kaina $22,000.00.

2 augštų mūrinis namas prie Hals
ted; puiki vieta $20,000.

Standard Realty Co.
736 W. 35 St.

Skolinant pinigus ant pir
mų ir antrų Morgičių 

patinkamomis išlygomis 
MAREK KRAUS

1720 W. Chicago Avenue, 
arti Augštutinio Kelio.

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai.

Kalbame lietuviškai.

MOKYKLOS
PARSIDUODA

SALIUNAS.
1822 S. Peoria St.

DIDELIS BARGENA-Š! Į trumpą 
aiką turi būt parduota cigarų, ciga- 
retų ir rašomųjų dalykų krautuve. 
Geroj vietoj ir geras Įrengimas. El
ektrinė iškaba. Priežastis pardavimo, 
savininkas nusipirko namą; be to dar 
;uriu kitą biznį. Parduosiu už pirmą 
pasiūlymą. 3113 Sc. Halsted St.

BARGENAS.
Pardavimui lotas su ofisu, geriau

sioj vietoj ant Bridgeporto 33-Čia ir 
Halsted gatvės, arti Universal State 
banko.

Pardavimui mūrinis namas, kaip 
naujas, 2-jų lubų aukščio, 2 blokai nuo 
31-os ir 35-os arba Halsted gatveka- 
rių. Ant pirmų lubų krautuvė ir 6 
kambariai, vanos ir elektra. Ant ant
rų lubų 3 pagyvenimai no 4 kamba
rius. Izdįai 28% pėdų platumo. Švie
sa labai gera iš abiejų pusių. $4000. 
reik įmokėti — kitus lengvais išmokė
jimais. Savininką A. Jablonskį gali
ma matyti kasdien. 3236 So. Morgan 
St., ant pirmų lubų.

DRKSSMAKING COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tėl. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audėkla, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba tehrfonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininke.

■


