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Pradėjo Vokietijos 
tyrinėjimus

Vilniaus kankinių klausi 

mas tautų sąjungoje

Lietuva panaikino Gudų ir 
Žydų ministerijas

Talkininkai pradeda Vo 
kietijos tyrinėjimą

Dawes, atidarydamas ekspertų 
komiteto susirinkimą, prašo 
pagelbėti Vokietijai, kad ji 
vėl galėtų atsistoti ant kojų.

PARYŽIUS, sausio 14. —• 
šiandie susirinko kontribuci
jos komisijos paskirtasis eks
pertų komitetas, kuris turės 
ištirti visą Vokietijos padėtį ir 
rasti budus kaip subalansuoti 
Vokietijos biudžetą ir pakelti 
Vokietijos pinigų vertę. Susi
rinkimą atidarė kontribucijos 
komisijos pirmininkas Bar- 
tliou, prieš tai pavaišinęs eks
pertus gerais pietais ir labai 
senu vynu. Barthou nurodė į 
sunkias pareigas, kurias teks 
atlikti ekspertams, nes kontri
bucijos klausimas yra svarbus 
netik talkininkams, bet ir vi
sam pasauliui. Jis betgi pabrė
žė, kad ekspertai savo darbe 
turi vaduotis Versalės sutar
tim. Baigdamas kalbą pakvie
tė amerikietį gen. Davves būti 
komitete)/ pirmininku.

Nesimaišys į politiką.
Gen. Dawes savo kalboj 

Amerikos, Anglijos, Francijos, 
Belgijos ir Italijos finansinin
kams, kuriems teks vaduoti 
Vokietiją nuo gręsiančio di
džiausio pasaulio istorijoj ban
kroto, pareiškė, kad komitetas 
neturi vaduotis politika, bet 
grynai bizniu ir šaltu protu, 
kad žodžiai yra bereikalingi ir 
kad reikia pirmiau pakelti ša
lį, o tik paskui reikalauti kon
tribucijos. Eoropdečiiaii1 tokių 
kalbų retai kada girdi ir todėl 
jiems ji yra naujienybė.

Tavo Namas

į Gen. Da.wes tarp kitko pa
sakė:

“Pasisekimas šio komiteto 
priklauso daugiausia nuo to, 
ar visuomenės nuomonėj ir 
talkininkų ir taipjau pasaulio 
sąžinėj yra užtektinai suprati
mo baisaus pavojaus, kokis 
gręsia kiekvienam talkininkų 
ir visai Europai, jei šaltas pro
tas nebus apkarūnuotas kara
lium.” Pasak Davves, tą pavo
jų pagimdė stoka tusi tarimo 
ir bendro veikimo ir todėl da
bar ne laikas tuštiems žo
džiams. Negalima nė vaduotis 
suteiktais prižadais, parem
tais ant busiančių faktų, “ku
rie taip greitai mainėsi, kad 
jie pavirto beverčiais, nors jie 
ir yra įrašyti sutartin”. Eu- 
ioipos kreditas labai nukentė
jo, nes pasauks pamatė. Vokie
tijos ekonominio gyvenimo 
smukimą, “kadangi pasaulis 
supranta, kad jeigu Vokietijos 
žmonės neteko nuojiegumo 
dirbti, Vokietija*’netenka savo 
nuojiegumo mokėti tų repara
cijų, kurios yra taip svarbiu 
dalyku Europos stiprumui”.

Pirmiau reikia pagelbėti 
Vokietijai.

Kiekvienas sveiko proto žmo
gus, sakė Davves, gali apskai
tyti kiek toli gali nubėgti svei
kas žmogus, liet penkiosde- 
šimt medikalinių ekspertų 
prie mirties lovos duos pen
kiasdešimtis nuomonių apie 
tai, kiek tas žmogus nubėgtų, 
jeigu jis butų sveikas. Kontri
bucijos komisija ikišiol klau
seisi tik medikalinių ekspertų 
apie Vokietijos nuojiegumą mo
kėti. “Bet pirmiau pagelbėki
me Vokietijai pasveikti,” pa
reiškė Dawes. FJkspertų gi ko
mitetas susideda “iš praktiš
kų žmonių, liuesų nuo politi
nio spaudimo, kurie suprasda
mi, kad namas dega, rengiasi 
jieškoti vandens tą gaisrą už
gesinti,” nevartojant jokios 
“ketvirto mieravimo” mate
matikos.

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

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

Komitetas, sakė Davves, ne
sirupinis nuspręsti iegališkumą 
Ruhr okupacijos, ar “politines 
pasekmes to ar kito šalto pro
to akto.” Komitetui netiek ru
pi* ir Vokietijos nuojiegumas 
mokėti, “kiek dabartinis ko
miteto nuojiegumas ir drąsa 
veikti.” Jis nežinąs ar yra svei
ko proto kontribucijos suprati
me, ar jo nėra. Tai parodys 
pasekmės komiteto darbo ir 
ką darys kontribucijos komi
sija.

Kas pirmiausia reikalinga.
Pirmiausia, pasak Davves, 

yra reikalinga pakelti Vokie
tijos pinigų vertę ir subalan-

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

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo getais.

Lietuvos darbininkų sa
vaitinis laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
Gaunamas "Naujienų” 

Ofise ir skyriuose. 
Kaina 5c.

suoti Vokietijos biudžetą. Ir tą 
reikia atlikti be baimės ir pa
taikavimo, ir jeigu kontribuci
jos komisija ratifikuos komi
teto veikimą, tai Vokietija pra
dės žengti linkui produktingu- 
mo. “O atsteigimas Vokietijos 
produktinguino yra pradžia 
žengimo prie Europos gerbū
vio.”

Gen. Davves pabriežė, kad jis 
nekalba 
valdžios, 
žmonių,
amerikietis.
Svarstys pirmiausia pinigų 

klausimą.
savo kalbą gen.

kad komitetas
svarstytų Vokieti- 
klausimą ir kaip

nė varde Amerikos 
ne varde Amerikos 
o tik kaipo pavienis

Užbaigęs
Dreves pasiūlė, 
pirmiausia 
jos/pinigų

' tuos pinigus pakelti. Komite
tas jo pasiūlymą priėmė. Kon
tribucijos nariai posėdį aplei

do tuo jaus kaip I>awes pabai
gė savo kalbą. Komitetas savo 
tyrinėjimuose galės naudotis 
visa kontribuiijos komisijos 
surinktąja medžiaga, taipjau 
ir pasišaukti vokiečius ir iš jų 
reikalauti įvairių paaiškinimų.

Komiteto nuosprendžiai dar 
nebus galutini, nes juos turės 
ratifikuoti pati kontribucijos 
komisija, po kuriąja jie dirbs. 
Komisija gi prižada, kad ji ko
miteto veikimo nebandysialiti 

^varžyti.

Vilniaus kankiniu klausi 
mas Tautų Sąjungoj

E. KAUNAS, XIJ—20. Į mu
sų Užsienių Reikalų Ministeri
jos kreipiamus! Tautų Sąjun- 
gon dėl suimtųjų Vilniaus gim
nazijos ir mokytojų seminari
jos abiturientų, kurie sėdi Vil
niaus kalėjime, T. S. politikos 
Departamento Direktorius, p. 

P. Mantoux pranešė U. R. 
M-jos Tautų Sąjungos Deparį. 
Direktoriui p. Jonynui, kad 
S. daranti žygius suimtųjų 
vadavimo klausimu.

Lietuva panaikino Žydą 
Gūdy ministerijas

te

Seimas atsisakė paskirti jų už
laikymui pinigų. Biudžetas 
priimtas.

KAUNAS. — “Lietuva” pra
neša, kad Seimas gruodžio 21 
dieną svarstydamas trečiuoju 
skaitymu Respublikos biudže
tą 1924 metams, visiškai 
braukė išlaidas Ministerių 
portfelių Žydų Reikalams 
Gudų Reikalams.

Reiškia, tos ministerijos yra 
panaikintos, jei bent jos galėtų 
išsilaikyti privatinėmis lėšo
mis.

Biudžetas 1924 metams liko 
Seimo priimtas ir tą pačią die
ną Seimas išsiskirstė vienam 
mėnesiui. Jis susirinks sausio

iš-

REPUBLIKONAI VĖL PRA
LAIMĖJO ATSTOVŲ BUTE.

WASHINGTON, sausio 14.— 
ionservatyvai republikonai at
stovų bute vėl pralaimėjo bu- 
;o taisyklių klausime. Pažan
gesnieji republikonai ir demo
kratai juos sumušė ir atšaukė 
Jnderwoodo taisyklė, aprube- 

žiuojančią skaičių pataisų prie 
pajamų ir muitų Dilių. Už at
šaukimą paduoto 208 balsai, 
o prieš 177. Socialistas Berger, 
darinėtis Wefald ir nepriklau
somasis Kvale taipjau balsavo 
už atšaukimą.

IMPERFECT IN ORIGINAL į

Purickio
, . , v

komedija

PRANCŪZAI PAGERBĖ UŽ
MUŠTĄJĮ PAREINIO 

PREZIDENTĄ. Naujiem! Kontesto Rezultatai
OiSugaukite kun. Purickį!” — 

šaukia Vyriausias Lietuvos 
Tribunolas, o Purickis ten 
patsai lankosi ir Tribunolas 
jo neima.

Tikra komedija. Vyriausias 
Lietuvos Tribunolas gaudo ir

kunigą Purickį, o Purickis sa 
kosi, kad jis patsai 
tą Vyriausi j į Tribunolą 
sis jam nieko nedarąs, neimąs 
jo. Kauno laikraščiuose tasai 
Vyriausius Tribunolas gruodžio 
mėnesį įdėjo viešą paskelbimą 
—paieškojimą kunigo Puric
kio, o pastarasis “IJetuvos” 
leidiny gruodžio 22 d. įdėjo 
štai kokį atsakymą:

nueinąs 
ir ta

Kun. Purickio atsakymas:

“Vyriausiajam
Kauno.'

Tribunolui

(1398) Nr. 
perskaičiau

“ ‘'Lietuvos’ 281 
iš gruodžio 13 d, 
V. Tribunolo skelbimą, kuria
me sakoma buk aš esąs pasis
lėpęs nuo teismo ir todėl esą 
reikalinga mane suimti ir pri
statyti kur reikia. Į tai turiu 
garbės pranešti V. Tribunolui 
kas seka:

“V. Tribunolas klysta, ma
nydamas buk aš slapstau si nuo 
teismo, šių metų pradžioje pats 
užėjau į V. Tribunolą sužinoti 
mane liečiančios bylos padėtį, 
bet nieko tikra nesužinojau. 
Beveik visą pavasarį išbuvau 
Klaipėdoje, kur buvau pasiųs
tas vyriausybės ir dirbau val
stybės darbą. Vasaros metu 
taip pat musų Vyriausybės bu
vau pasiųstas švedijon. Ru
dens metu nebuvau Kaune tik 
dėl to, kad nustojau1 ten savo 
buto ir neturėjau kur gyven
ti. Visą rudenį buvau Vokieti
joj, kur taip pat dirbau valsty
bės darbą, niekur nesislėpiau: 
musų Atstovybė Vokietijoj ir 
visi, kas tik norėjo, žinojo, kur 
aš esu.

“Taigi aš niekuomet nuo 
teismo nesislėpiau ir nesisle
piu, priešingai — aš prašau V. 
Tribunolo pasiųsti .man .per 
musų Atstovybę Berlyne kal
tinamąjį aktą ir paskirti teis
mui laiką. Aš tikrai teisman 
atvyksiu. Visus parodymus aš 
jau senai esu davęs ir nieko 
nauja pridėti neturiu.

Berlynas 15 d. gruod. 1923.
Dr. J. Purickis.”

Ar ne kokus pokus? Puric
kis inkriminuotas kaipo valsty
bės prasikaltėlis, o tuo tarpu 
jis atlikinėja Lietuvos valdžios 
misijas, dirba “valstybinį dar
bą.” Vyriausias Tribunolas 
skelbia jį besislapstantį nuo 
teismo, “ieško” jo, nori “su
gauti,” o kunigas Purickis pat
sai vaikšto į tą Tribunolą pa
sišnekėti apie savo bylą, apie 
pagadą, ir Tribunolas jo ne
ima.. .

PINIGŲ KURSAS

Vakar, sausio 14 d., užsienio pini- 
Vakar, sausio 11 d., užsienio pini

gu ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.24
Austrijos, 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos, 100 frankų ........... $4.07
Danijos, 100 markių .........   $17.35
Italijos, 100 lirų ................... $4.43
Francijos, 100 frankų ........... $4.42
Lietuvos, 100 litų ............... $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $14.25
Olandijos, 100 kronų ........... $36.97
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.23
Šveicarijos, 100 frankų .......  $17.35

BERLINAS, sausio 14. — 
Palatinato “respublikos” už
muštasis prezidentas Heintz 
liko palaidotas Speyery, daly
vaujant tik 309 žmonių, iškai
tant separatistus ir franeuzus. 
Francuzų komanduotojas gen. 
De Metz pagyrė užmuštąjį kai
po “Francijos draugą” ir var
de Francijos sudėjo ant jo ka
po vainiką.

Prancūzai uždraudė Palati- 
nato kunigams perskaityti sa
vo manifestą prieš separatis
tus.

Advokatas prisipažino 
savo pačią.

užmušęs

Warren 
kur jis

CHICAGO. — Adv. 
J. Lincoln iš Aurora, 
užsiėmė gėlių auginimu, prisi
pažino, kad jis metai atgal už
mušė savo pačią Liną. Jis sa
ko, kad jo pati buvusi jaim ne
ištikima ir ne kartą bandžiusi 
jį nunuodinti. .Jos brolis ją už 
tą pabaręs ir ji paleidusi į sa
vo brolį kelis šūvius, jį ant 
vietos užmušdama. Tada Lin- 
colnas ją užmušęs. Abiejų la
vonus jis supjaustęs ir sudegi
nęs savo oranžerejos krosnyje.

Kad pasiejus savo piktada
rybę, jis neužilgo po to pra
puolė, rasta tik niekurius jo 
kruvinus daigtus. Buvo spėja
ma, kad kas jį nužudė, veikiau
sia jo pati su broliu, kurie la
bai žiauriai su juo elgdavosi. 
Bet po poros mėnesių jis vėl at
sirado ir pasisakė, kad jį išvo
gusi buvo jo pati.

Dabar jis vėl buvo prapuolęs 
ir buvo pradėjęs rašinėti laiš
kus savo pačios vardu, prašy
damas iš giminių pinigų, kad 
tuo duoti suprasti, jog jo pati 
tebėra gyva. Jis tapo suimtas 
ir po ilgo kamantinėjimo pri
sipažino, kad jis jau senai pa
čią užmušė. Policija spėja, kad 
jis bus ir jos brolį užmušęs. 
Betgi niekurie mano, kad tai 
nėra liuosanoris jo prisipažini
mas^ kad jis išgautas kanki
nėmis, o kad jo pati ir jos bro
lis tebėra gyvi.

Lincoln dabar sėdi kalėjime 
ir atsisako priimti maistą. Po
licija mano, kad jis bando ba
davimu nusižudyti. *

Kadangi policija negali
rasti lavonų, nes jie esą sude
ginti, tai Lincohią butų sun
ku nuteisti, nes stokuiotų įro
dymų, kad tie žmonės yra nu
žudyti, o prisipažinimai netu
ri dideles reikšmės, teismuose.

su-

Buvo baimės talkininkų komi
sijai.

BERLINAS, sausio 13. — 
Penki talkininkų kontrolės ko
misijos oficieriai liko minios 
apsupti Stuttgarte, kur jie ban
dė tyrinėti veikimą kariuome
nės štabo kvatieroje. Atvykusi 
policija juos išgelbėjo ir nu
vedė į štabo raštinę.

Banko klerkas pabėgo su 
$32,000.

CHICAGO.—Robert Beckett, 
23 m., klerkas West Madison 
State banke, 4011 W. W. Madi
son St., vakar pabėgo, išsineš
damas $32,650 banko pinigų.

šiandie — apsiniaukę, galbūt 
sniegas; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 7:16 v., leidžiasi 
4:43 v. Mėnuo leidžiasi 1:24 v. 
naktį.

COLUMBIA sedanas teko poniai Šidlauskienei,
CHEVROLET sedanas Stasiui Girštautui iš Detroito, 
FORDAS Antanui Viliui.
Subatos naktį Naujienų Kontesto teisėjai išnešė sekamą 

nuosprendį:
“Mes žemiaus pasirašiusieji teisėjai, paskirti balsams suskai

tyti ir išspręsti kas yra kontesto laimėtojais, paliudijame, jog 
žemiaus paduotos skaitlinės sulig musų geriausiu žinojimu yra 
teisingos ir nuskina eilę laimėtojų: \

Balsų 
. 6,001,900 

5,070,494 
4,482,999 
4,273,212 
3,226,765 
1,509,600 
1,260,291 
792,250 
588,157 
536,300 

344,400

Columbia 
Chevrolet 
Fordas 
Thor 
Victrola 
Deimanto žiedas 
Tavorų už $100. 

Tavorų už $75.00 
$50 pinigais 
$25 pinigais 

$15.00

1. Agnės Šidlauskienė
2. St. Girštautas
3. Antanas Vilis
4. Frank Šova
5. P-lė L. Narmontaitė
6. C. Yucius
7. Ant. Bakšys
8. Milie Pavlauskienė
9. Ant. Gudaužis
10. Antanas Sharkis
11. Kaz. Ražas

J. Spring, M. Budas, K. Brazevičius, K. Stalmokas ir J. Dam
brauskaitė laimėjo komisą.
PASTABA:

Leonas Švėgžda iš Ciceros buvo gavęs daugiausia balsų, bū
tent išviso 7,416,166, ir teisėjų nuomone jam priklausė gauti pir
mą prizą. Tečiaus buvo nurodyta ir paliudyta, kad Leonas Švėg
žda pridavė savo surinktus pinigus ir gavo balsus jau po paskir
tam laikui, būtent po 8 vai. vak. Todėl visas šio kandidato biznis 
ir jo balsai buvo atidėti į šalį po to, kaip Naujienų vedėjas Kle- 
ofas Jurgelionis pasiėmė ant savęs atsakomybę susitaikymo su 
minėtuoju kandidatu.

Pasirašo:
A. A. šlakis, 
Juoseph J. Szlikas, 
S. L. Fabionas, 
Dr. A. Montvidas, 
Dr. P. Z. Zalatorius, 
G. A. Neckrash.

PADĖKA

bandyŠis pirmas Naujienų 
mas pravesti lenktyniavimą nau
jų skaitytojų gavime savo dien
raščiui reikia skaityti visiškai 
pasisekusiu. Naujienų vedėjams 
yra smagu išreikšti širdingą pa
dėką visiems draugams, kurie 
kontestantus, o per juos Naujie
nas, ir labiausia visiems kontes- 
tantams, kurie su tokiu gražiu 
atsidavimu dirbo per šias kelias 
savaites ne tiek, kad prizus lai
mėjus, kiek tam, kad praplati
nus gražią Naujienų šeimyną, o 
per tai ir lietuvių stiprybę.

Naujienų vedėjai yra paten
kinti šio kontesto rezultatais. 
Jie taipgi yra įsitikinę, kad ir 
visi kontestantai yra patenkin
ti savo darbo rezultatais, o taip-

žavo prizkis.- Visi, žinoma, 
ir tikėjos gauti didžiausią 

prizą, bet tik vienam jis galėjo 
tekti. Kontesto vedėjai ponai 
C. H. Berrigan ir jo padėjėjas 
p. Koduba pasirodė esą savo da
lyko žinovais, ir nuo jų daug pri
klausė kontesto pasisekimas.

Naujienų vedėjai labai dėkoja 
teisėjams, kurie iš tikro drau
giškumo laikraščiui, neatsisakė 
atlikti sunkų darbą suskaitymo 
balsų, o būtent adokatui A. A. 
šlakiui, daktarams A. Montvif 
dui ir P. Z. Zalatoriui ir ponams 
J. J. Szlikui, S. L. Fabijonui ir 
G. A. Nekrošiui.

Su laiku gal Naujienos rengs 
antrą tokį kontestą ir tada visi, 
turėdami jau patyrimo apie to
kius dalykus, tur būt galėsime 
atsiekti dar gražesnių rezultatų.

Kleofas Jurgelionis,
Naujienų Vedėjas.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

1739 S.Halsted St
Oiscagoill.
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Darbo Unija
Naujiems Metams 

Prasidėjus.
Senieji, 1923 metai pasibaigę. 

Prasidėjo nauji, 1924. Kokie bu
vo svarbiausieji įvykiai Ameri
kos unijiniame judėjime per
nai?

Du unijų žygiu galima skai
tyti tokiais, kurie tur būt pa
liks įtakos visam Amerikos dar
bininkų judėjimui, būtent: ne
paprastas kooperacinių unijų 
bankų augimas ir naujas Ame
rikos unijoms kovos su nedar
bu būdas. Pirmiausia apie ban
kus.

Unijų bankai.
Tiesa, unijų bankai pradėta 

kurti nebe pernai. Tečiaus per
nykščiai metai pasižymėjo ne
paprastu jų augimu. Tai viena. 
O kita, — jų kūrimas reiškia 
naują kryptį unijiniame judėji
me. Dar vos kokia dešimts me
tų atgal karštai diskusuota, ar 
pridera unijoms daryti kolekty- 
vės sutartys su samdytojais, o 
šiandien — kuriama unijų ban
kai! Ir kas juos kuria? Gi tarp 
kitų — adatos amatų unijos, ku
riose “radikalumo” ir “revoliu
cingumo” pasireiškia gal dau
giau, kaip kitose unijose.

Unijinių bankų kūrimąsi reiš
kia unijų subrendimą. Viena, 
jos jaučiasi tapusios pastovio
mis įstaigomis, o kita, — jos 
imasi rišti savo gyvenymo pro
blemų kaip kad tos problemos 
kįla. Streikuose, lokautuose ir 
kitokiuose darbo su kapitalu su
sirėmimuose samdytojai naudo
jasi šalies kreditu, t. y. tais pi
nigais, kurių žymią dalį1 sude
da į bankus patys darbininkai. 
Natūralu, kad darbininkuose tu
rėjo kilti klausimas: ar negali
ma suvartoti darbininkų kredi
tą bent taip, kad jis nebūtų 
kreipiamas prieš juos pačius? 
Panašią mintį yra išreiškęs ir 
vienas žymus bankininkas, Otto 
Kahn, laike smarkiųjų ; unijų 
imtynių su kapitalu sekamais 
žodžiais:

“Darbininkų unijos šioj šaly 
sakosi turinčios 4,500,000 na
rių. Jei kiekvienas vyras atidė
tų po vieną dolerį savaitėj, ši
toji suma metų gale pasiektų 
234,000,000 dolerių. Tai butų pu
sėtinai graži suma pradėti biz
nį įvairiose srityse. Unijos pra
dėjo bankinį biznį. Pradžia ypač 
yra gera tuo, kad visiems uni
jų bankams vadovauja eksper
tai finansistai.

Apdrauda nuo nedarbo.

na atgal visus esančius fonde 
pinigus, šis dėsnis yra paska
tinimas samdytojams reguliuo
ti darbą taip, kad jo ištektų 
bent 40 savaičių metuose. Amal- 
gameitų gi fonde yra dėsnis, 
kuris reikalauja, idant samdy
tojams butų grąžinama iš fon
do jų pinigų dalis, jei fonde su
sikraus daugiau, kaip nusakys 
ta pinigų suma. Reiškia, ir am- 
algameitai turi dėsnį, kuris ska
tina samdytojus duoti darbinin
kams juo pastovesnio darbo.

Apdraudos nuo nedarbo fon
dų neskaito idealiu budu kovai 
su nedarbu nei viena šių uni
jų. Jos mano, kad daug geres
nis nedarbo problemos rišimas 
yra valstybinė apdrauda nuo ne
darbo. Tečiaus kol tokios ap
draudos nėra, jos riša šią pro
blemą prieinamomis joms prie
monėmis. Ir reikia pasakyti, 
kad jų darbas yra milioną sy
kių naudingesnis, negu visi To
sterio ir komunistų šauksmai 
apie unijų vadų “reakcingu- 
mą”.

Apie bankininkavimą ir ap- 
draudą nuo nedarbo kalbėjau 
pirmiausia ir gjana plač(iaii to
dėl, kad tos dvi unijų darbuo
tės sritys yra naujos Amerikos 
darbininkų judėjimui, ir todėl, 
kad išrodo, jog ateity joms yra 
lemta užimti svarbią vietą uni
jų gyvenime. Man asmeniškai 
jos rodos taip svarbios, kad prie 
pirmos progos norėtųsi plačiau 
apie jas pakalbėti.

Iš A. D. F. darbuotės.
Dabar keletas žodžių apie 

Amerikos Darbo Federacijos, 
kaipo Amerikos darbininkų ju
dėjimo branduolio, darbuotę. Ši
čia reikės pasitenkinti vėliau
siais jos žygiais. Vienas jų yra 
— atsišaukimas į organizuotus 
Amerikos darbininkus padėti 
Vokietijos darbininkų unijoms. 
Kitas — atsišaukimas pareng
ti Meksikos liaudį jos kovoj 
prieš atžagareivių ' militaristų 
revoliuciją.

Del markes puolimo vokiečių 
darbininkų unijos tiesiog su- 
bankrutijo. Ve kaip tai atsiti
ko. Surenka, pavyzdžiui, lokalai 
ir apskričiai iš narių duokles'. 
Kai jos buvo renkamos, markės 
vertė, sakysime, siekė milioni- 
nę dolerio dalį. Paprastai perei
na koks mėnuo laiko, iki duok
lės pasiekia centrus. Bet mar
kės kritimas pastaraisiais lai
kais buvo taip smarkus, kad 
iki surinktieji pinigai pasiekda
vo centrus, markės vertė suma
žėdavo dešimtį ar daugiau kar-

tų. Kitaip sakant, vietoj iško- 
lektuoto iŠ narių dolerio uniji
nės įstaigos aplaikydavo tik de
šimtį centų arba ir mažiau.

Aišku, kad tokiose aplinkybė
se unijos turėjo krikti. Unijos, 
kurios seniau spauzdindavo še
šių arba aštuonių puslapių laik- 
raščius, priverstos tapo suma
žinti juos iki dviejų arba vieno 
lakšto. Unijos, kurios buvo kiek 
mažesnės nariais, buvo priver
stos visai sustabdyti laikraščių 
leidimą. Organizatoriams, uni
jų darbuotojams teko j ieškoti 
kitokio darbo pragyvenimui. O 
be laikraščių, be darbuotojų, be 
įstaigų — kokios gi gali būti 
unijos? Ir ką jos gali padėti dar
bininkams ?

Ir ve, Amerikos Darbo Fede
racija išleido atsišaukimą kvies
dama darbininkų organizacijas 
ir pavienius asmenis paremti or
ganizuotus Vokietijos darbinin
kus. Norėtųsi paraginti ir “Nau
jienų” skaitytojus atsiliepti į šį

Federacijos atsišaukimą. Siųs
kite kas kiek galėdamas! žino
kite, kad ir nikelis šiandien Eu
ropoj daug reiškia. Pinigus ga
lima siųsti sekamu adresu: 
Frank Morrison, Secretary Ame
rican Federation of Labor, A. 
F. of L. Building, Washington, 
D. C.

“N-se” jau ne kartą buvo ra
šyta apie kontr-revoliuciją Mek
sikoj. Skaitytojai žino jos pobū
dį. Neaiškinsiu jo. Bet norėtų
si pažymėti, ką gero padarė 
Gompers Meksikos liaudžliai. 
Kontr-revoliucionieriams pradė
ta gabenti ginklai iš Jungtinių 
Valstijų. Gompers netik užpro
testavo prieš tai. Ačiū jo pa
stangoms, ačiū jo spaudimui į 
valdžią ir atsišaukimams į Ame
rikos darbininkus tapo žymiai 
suvaržytas šmugelis ginklų mai
štininkams. Obregono valdžią, 
žinoma, remia kiekvienas pa
žangus Amerikos gyventojas. 
Bet Gompers ir Amerikos Dar-

Kokybė Plūs
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Bordenis
‘ Selected

šiandien

ted” pieną.
Tas aprašo Borden’s “Selec

Jis yra pagamintas prie ide
ališkų sanitarių sanlygų.

Užsisakykit

BORDENS
^rmHoAutsCo. of-Illinois 

įrankiui 5110

bo Federacija yra jėga, su ku
ria turi skaitytis pati Washing- 
tono valdžia. Praktiškame gy
venime konservatiškasis Gom
pers sulošė nepalyginamai pro
gresyvesnę rolę, kaip visi revo
liucinių frazių šaudytojai suim
ti į daiktą. Ir loš!

— V. P.

KAIP TA MOTERIS
ĮGAVO SVEIKATĄ

Supilė 300 kvortų fruktų, 
500 stiklų Jeily ir pri

žiūrėjo savo vaikus.

Norvvalk, Įpwa. 
cetinau parašyti

— “Aš jau senai 
jums ir pasakyti, 

kiek daug gero jū
sų gyduolės pada
rė man. Kuomet 
aš pradėjau varto
ti jas, aš jau be
veik gulėjau lovo
je ir bučiau pasili
kusi lovoje beveik 
visada, jei nebu- 
bučiau turėjusi 
kam prižiūrėti vai
kų. Aš taip bu
vau sutinusi ir tu

rėjau tokius didelius skausmus, kad 
aš vos tik galėjau pavaikščioti. Aš 
išvartojau septynis butelius Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound ir 
vartojau .Lydia E. Pinkham’s SahatF 
ve Wash, ir atradau, kad jos yra la
bai gydančios. Aš esu visai pasvei
kusi dabar, nes aš buvau blogame pa
dėjime kuomet pradėjau vartoti jūsų 
gyduoles, bet aš dabar daug sveikes
nė, kad aš nebijau rekomenduoti jas, 
ir aš manau jei aš vartosiu jas nuo
lat, aš busiu visai sveika. Aš dir
bau savo darbų šią vasarą viena, už
laikiau keturis vaikus, ir aš sukena- 
vau 300 kvortų vaisių ir padariau 
500 stiklų jeily, jus matote, kad aš 
esu dabar daug geriasniame padėji
me. Aš jaučiuosi labai gerai visą lai
ką ir malonu man pranešti kitiems 
apie tas gyduoles”. Mrs. C. J. Wen- 
nermark, Box 141, Norwalk, Iowa.

Moterys gali pasitikėti Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound, kad 
paliuosavus jas nuo moteriškų trobe
lių. Pardavimui pas aptickorius vi
sur.

TURPENTINE
Prašalina persišaldymą.

Jusy buvęs senas
Prietelis

H. LEIBOWITZ
Sugrįžo iš New Yorko

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

1152 Roosevelt Road
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyry ir motery 
drabužius.

JAUČIAMA SAUGU
MAS VARTOJANT 
SWAMP-ROOTĄ.

Suprantama, jautiesi esąs saugus, 
kuomet žinai, kad vaistas, kuri ren- 
giesi vartoti, yra absoliučiai tyras ir 
neturi jokių kenksmingų, ar paprotį 
įvarančių gyduolių.

Tokiu vaistu yra Dro Kilmero 
Swanvp-Rootas, inkstų, kepenų ir pū
slės vaistas.

Ta pati tyrumo, stiprumo ir pui
kumo norma yra išlaikoma kiekvie
noj Swamp-Rooto bonkoj.

Jis yra moksliškai sudarytas iš 
augmeninių žolių.

Jis nėra stimulas ir yra imamas 
šaukšteliniais ymiais.

Jis nėra rekomenduojamas nuo visi
ko.

Jis yra didelis padėjėjas gamtai su
mažinti ir pergalėti- inkstų, kepenų ir 
pūslės ligas.

Prisiektinis tyrumo pareiškimas su 
•kiekviena Dro Kilmer Swamp-Rooto 
bonka.

Jei reikalauji vaisto, turi turėti ge
riausią. Pardavinėjama visose aptie
kose dviejų dydžių bonkose, vidutinio 
ir didelio.

Tačiau, jei norėtum pirma paban
dyti šitą didįjį preparatą, prisiųsk de
šimts centų Dr. Kilmer & Co., Bing- 
hamton, N. Y., o gausi pavyzdinę bon- 
ką. Rašydamas nepamiršk paminėti 
šito laikraščio.

'Inorėdamiį 
) PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-j 
Į NYTI VISADOS KREIPKITfiS I 
i PAS MUS. TAS JUMS BUSI

ANT NAUDOS.

>

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
« Parduodam Laivakortes. 9

■ M

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai 

127 N. Dearbom St., Room 111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
---------- - -------------- ---

— .................... «
JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St.

Telephonas Cftnal 2562
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtriyfloj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus.

lamus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
L—....... ... 1 . *

Kai dėl apdraudos nuo nedar
bo, tai jąja kolkas yra susido
mėjusios tik adatos amatų uni
jos. Amalgameitų rubsiuvių uni
ja įsteigė nedarbo fondą Chica- 
goj kokiems 40,000 darbininkų. 
Dabar daroma prisirengimai, 
idant įsteigus tokius pat fondus 
ir kituose marketuose. Moteriš
kų rūbų siuvėjų unija turi ap
draudos nuo nedarbo fondą Cle- 
velando markete. Skrybėlių dir
bėjų ir kailiasiuvių unijos neat
silieka.

Pamatas apdraudos nuo ne
darbo reikalavimo yra toks; 
samdytojai užlaiko savo įstai
gas, kuomet jose nedirbama; 
pramonė turėtų taipgi pakelti 
ir naštą užlaikymo darbininkų 
nedarbo metu, kadangi jie ne 
savo liuosa valia yra be dar
bo.

Škėmos amalgameitų ir mo
teriškų rūbų siuvėjų unijų šiek 
tiek skirtingas viena nuo kitos. 
Amalgameitų nedarbo fondan 
moka po lygią dalį samdytojai 
ir darbininkai. Moteriškų rūbų 
siuvėjų fondan moka tik sam
dytojai. Amalgameitų nariai, 
kai nedirbs, galės gauti iš ne
darbo fondo per tam tikrą lai
ką po tam tikrą sumą atlygi
nimo. O moteriškų rūbų siuvė
jai gauna atlyginimo (sulyg pa
skutinės sutarties) tik tuomet, 
kai jie negauna progos išdirb
ti pilnai 40 savaičių metuose. 
Jiem iš nedarbo fondo išmoka
ma po pusę jų reguliarės algos 
iki sukanka 40 savaičių. Jeigu 
tečiaus išdirbama pilnos 40 sa
vaičių, tuomet samdytojai gau-

Sęveros Gyduoles užlaiko 
•šeimynos sveikatą.

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

Severa’s
Cough Balsam

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai
kykite po ranka ypatingai žiemą.

Kaina 26 ir 60c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

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

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

—

GBrėkls Paln-Expellerio Trynimu
Nelauk ligi to, kuomet jau bu31 pri

verstas atsigulti. Po sunkiam dienos 
darbui, savo rankom, kojom ir pečiam 
sutelk palengvinimu!

žmogus, kuris dirba su savo musku
lais, negali būti sergančiu. Pamčginkit 
Pai i-Espelleriu išsitrinti skaudami^ vietas.

Išvengkite skaudamų pečių ir diegian
čių sąnarių. Pain«Ėxpelleris palaiko 
sveikus žmones geroje padėtyje!

36c. ir 70c. už bonka aptiekose.
F. AD. RICHTER & CO.

| 104*114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.
'.m--" ~ - * wr--------- - *.4

Tik Ką 
Atėjo
Didvyrių Paveikslai 
A. Varno Piešti

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

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

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

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

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

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

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

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

Užsakymus siųskit adresu:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Prašalinkit tą prasišaldymą GREI
TAI! Nečiaudėkit — nevaigščiokit 
su suspausta krutinę arba su kosu
liu kuris kenkia jūsų visam kunui. 
Turpo, Turperitpe Oitmcntas praša
lina persišaldymą magišku budu. Jis 
įsigeria giliai ir tuojau prašalina 
persišaldymą!

Mokslas sako, kad niekas taip ne- 
pagelbsti kaip terpentinas. Naujas 
išradimas, Turpo sujungia visus ter
pentino misteriškas spėkas su kitais 
visais gydančiais dalykais. Turpo 
veikia labai greitai ir pasekmingai, 
kuomet yra įtrinamą į krutinę ai 
gerklę, net tuojau galima pastebėti 
krutinės kilnojimusi.

Turpo prašalina reumatizmo skau
smus tuojau iš jūsų systemos! Taip
gi greitai prašalina šaltį, skaudamą 
gerklę ir krupą. Sustabdo bronchitį, 
lumbago, neuralgiją ir katarą. Nuo 
to nebus pūslių arba nudegimų.

PRAŠALINKIT PRASIŠALDIMĄ 
GREITAI su Turpo — Turnentine 
Ointmentas, kuris turi kitas senas 
gyduoles, Menthol and Canvphor. Gau
kite Turpo šiandien nuo jūsų aptie- 
koriaus — 35c. ir 70c. slojikas.

A. L. T. Sandaros 23 kuopos me
tinis susirinkimas įvyks sausio 16 d., 
Liuosybės svetainėj, 1822 Wabansia 
Avė., 8 vai. vak.

Visi nariai malonėkite atvykti.
— Rašt. A. Vaitos.

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

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

GYVENKITE ILGAI

Jausitės 10 arba 30 metų jaunesniu. 
Nuo užkietėjimo, surūgusių vidurių, 
prasto skilvio ir sustiprinimo kraujo. 
Bulgariška Žiedų Arbata yra gera 
šeimynos gyduole. Gerkite karštą 
einant gulti, kad prašalinus šaltį. 
Parduodama pas visus aptiekorius, 
arba apdraustu laišku, 1 didelis šei
mynos baksas $1.25, arba 3 baksai 
$3.15, arba 6 baksai $5.25. Adresas 
Marvell Products Company, 26, Mar- 
vel Building, Pittsbųrgh, Pa.

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

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

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

A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, III.

PINIGAI
Iš

Roselando
Lietuvon ■

Į 

Rosclandiečiams ir ken- 
singtoniečiams artim
iausia įstaiga pasiunti
niui pinigų Lietuvon 

yra Tupikaičio aptieka, I 

233 East 115th St. Pi

nigai nueina Lietuvon 

greitai, su pilna gva- 

rantija.

Iš Roselando ir Ken- 

singtono siųskite pini
gus Lietuvon per Nau- 
j ienų Skyrių Tupikai- j 

čio aptiekoje, 233 E. 

115th St., Kensington. Į

Tel. Dearbom 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLOG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Perk 8396
...........  - i ,

JOHN I. BAGDžIUNASl ADVOKATAS
Veda bylas visuose Teismuose, j 
Egzaminuoja Abstraktus, Padaro • 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus . 

ir įgaliojimus. į
7 South Dearbom Street ''

Room 1538 Tribūne BIdg.
Telefonas Randolph 3261 >

Vakarais: 2151 West 22 Street i
Telefonas Canal 1667 k

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

1811 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
- - .. a

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377. ------ ---- *

v. w. Rutkauskas'
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 5S0
I Tel. Central 6390

Vak. 3223 8. Halsted StM Chicago.
Tel. Yards 4681

LIETUVIS ADVOKATAS

J. P. Uvick
618 Ford Bldg.

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams viMidoa 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th Stn Chicago, 31.

CLAY AWAY THE YEARS
Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst while it dries, tnen 
remove and see and feel the vvonderful 
difference in the eolo- and texture of the, 
skin į 1
Guaranteed to do these definite thingsforl 
the face or money refunded. Ciear che 
complexton and oive it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged pores. Rebuild facial tis- 
sues and museles Make the skin softj 
and smooth
You can obtain r< gular si?e$ Irom your 
favorite toilet counter II not, send this 
ad vithlOcentstoBoncilla Laboratories 
! ...į .:i ! i. ....... i ,. ,| i
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Mokslas Suprantamai Išdėstytas. biologas, kuris atmestų evoliu
cijos idėjų: tokių biologų nėra. 
Mes dabar tikrai žinome, kad

Rašo Dr. A. J. Karalius

Darvinizmas

žmogus atsirado šioje žemėje 
mažiausia mllionas metų at
gal; kad musų žemė atskilo 
nuo saulės; kad iš pradžių at
sirado tiktai šmoteliai gyvo-

Atranka.

.... ■■■ \
(Pabaiga)

sios medžiagos ir kad gyvoji 
medžiaga atsirado išsivystė iš

Gamta visokiais budais at- 
rėnka, veisia ir palaiko tinka- 
mesnius esamoms sąlygoms gy
vūnus. Gamta ir šiądien daro tą 
patį, ką darė prieš Darviną: na
tūrinės atrankos darbas tęsia
ma toliaus be jokios atodairos. 
Ir musų laikuose geriau pasi
laiko tie gyvūnai, kurių spalvą 
juos aplinkumoje sėkmingiau 
paslepia. Augindami pievą ga
lima arba naikinti piktžoles ar
ba veisti ir stiprinti gerąsias žo
les. Panašiai elgiasi ir gamta: 
ji kartais veisia geresnius gy
vus daiktus, kad tie blogesniuo- 
sius nustelbtų, arba pradeda 
naikinti bloguosius. Darvinas 
apie tai plačiai kalbėjo, jisai tai 
aiškiai suprato. Jisai matė, kad 
nevisuomet netinkamieji naiki
nama ir žudoma urnai — kar
tais sėkmingiau leisti jiems vei
stis ir skursti, ir patiems lai
kui bėgant išnykti. Galų gale 
tai prives prie tų pąčių rezul
tatų. Tinkamiausių išlikimas 
nereiškia tinkamiausių visame 
kame: reiškia tinkamiausių
tam tikroms sąlygoms. Gam
toje išlieka ir bujoja ir para
zitai ir niekam blogo nedarą 
gyvūnai.

Darvinas suprato, kad kar
tais ir mažiausia ypatybė sulo
šta didelę rolę; kartais mažu
tėlis nusitolinimas nuo bendrų
jų veislės ypatybių suteikia 
progos tinkamai su aplinkuma 
grumtis ir išlikti. Gamta palai
ko tinkamiausius, bet kartais 

ne geriausius gyvus daiktus. O 
tinkamiausiais yra paprastai 
tie, kurie moka tinkamai ko
voti su esama aplinkuma.

Nemaža gyvūnų, pešasi už 
pateles; pešasi tos pačios veis
lės nariai, norėdami pasigauti 
geresnes pateles. Patsai Darvi
nas apie tai šitaip kalba (žiū
rėk jo “Descent of Man” pusi. 
329); “stipriausi ir tūlose veis
lėse geriausia apginkluoti pa
tinai nuveja šalin silpnesnius; 
paskui stipresnieji jungiasi su 
geriau išmituisiomis patelėmis, 
nes jiems yra daugiau progų 
veistis. Šitokios* stipresnės po
ros, žinoma, turi daugiau vai
kų; silpnesnės patelės jungiasi 
su silpnesniais patinais..” ši
tokiu budu išlieka ir pasilaiko 
stipresnių gyvūnų veislė; ne tik 
stipresnių, bet ir gudresnių. 
Daugiau progų turi tie pati
nai, kurie moka lengviau pa
leles užkariauti. Kadangi gra
žesnės patelės, turinčios gra-

Darvinas gerai žinojo šitos 
teorijos keblumus, jo sandarbi- 
ninkas VVallace tuos keblumus 
kėlė aikštėn kiek galėdamas. 
Pirmiausia, reikėjo įrodyti, kad 
tūli patinai ištikrųjų palieka 
be patelių. Darvinas Įrodė, kad 
jei nesėkmingiems patinams ir 
yra šiokių tokių progų veis
tis, tai tuomi dalykai dar ne- 
persikeičia. Tūluose atsitiki
muose patelės skoniai ima vir
šų: vorų patelė dažnai užmu
ša nepatinkamą kavalierių.

negyvosios medžiagos; kati iš 
tų pirmųjų gyvų daiktų laikui 
bėgant išsivystė visa gyvija; 
kad ir patsai žmogus išsivystė 
iš žemesnių gyvūnų. Visi da
bar žino, kad kitados visi gy
vi daiktai buvo kitoki — kad 
praeitis buvo kitokia, kad bu- 
vo ir yra evoliucija, ir ji pa
liks. Mes žinome, kad ir pat-

sai žmogus pradžioje buvo ki
tokia, kad jo protas pradžioje 
buvo menkas, gal būt ne ge
resnis už gyvūnų protą.

žodžiu sakant, mes tikrai ži
nome, kad buvo evoliucija, yra 
evoliucija ir palieka evoliuci
ja. Be evoliucijos idėjos, kaip 
jau esame pastebėję, negalėtų 
pasillaikyti modernieji gamtos 
mokslai. Darvinas gal būt daug 
klaidų padare kaip kiekvienas 
žmogus, bet jo paskelbtoji evo
liucijos idėją šiądien turi stip

resnių pagrindų ir ateity, rei
kia tikėtis, susilauks dar stip
resnės paramos.

Mrs. A MICHNIE VICZ-VIDIKIENi

žesnį balsą ir tt. patraukia pa
tinus, tai, žinoma, tokios pa
telės turi daugiau progų veisti 
ir veistis.

Darvinas daug kalbėjo apie 
lytinę atranką. Nėra abejonės, 
kad patelės pasirenka gražes
nius arba kuom nors pasižy
mėjusius patinus. Žmonių 
draugijoj, jus žinote, moterys 
labiau linksta prie gražesnių 
arba kuom nors pasižymėjusių
vyrų — dažniausia prie gra
žesnių. Kartais moterys limpa 
prie turtingesnių vyrų.

LAIVAKORTĖS 
j ir iš visų dalių 

LIETUVOS
per 

BREMENĄ 
ant naujų gražių laivų 

MUNCHEN -- STUTTGART — 
COLUMBUS

i n ant vienos kliasos populiarių laivų, 
laibai pagerintas trečios kliasos pa- 
ta m avimas, su uždarorrk-ais kamba— 
riais dėl 2 ir 4 pasažierių.

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

NORTH GERMAN LLOYD 
100 No. La Šalie SL, Chicago, III.

Prancuzų-Lietuvių kalbos 
žodynas.

Tūlas Ant. J a n u š e v i- 
č i u s Mariampolėj skelbia 
Kauno 'laikraščiuose, kad jis 
ruošiąs spaudai prancuzų-lietu- 
vių kalbos žodyną, maždaug 
10,000 žodžių. Dabar jau rašąs

I “L” raidės žodžius.

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Tol. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo I 
so. Sąžiniškai pa j 
tarnauja, viso-l 
kiose ligose prie? 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare.

AKUŠERKA
8101 So. Halsted St., kampas 81 gM 

Ofisas su Dr. J. P. Van Palng

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewidl 

BANIS 
AKUfiERKA

Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pa
tarnauju mot©« 
rims prie gimdy
mo kiekvienam^ 
atsitikime. Teikia 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

^DR. HERZMAN-M
—IŠ RUSIJOS—

Kitą vertus, labai sunku įro
dyti patelių “pasirinkimą”. 
Sunku įrodyti, jogei patelės iš
tikrųjų kiekvienam atsitikime 
pasirenka patinus ir (dar sun
kiau įrodyti) žino ką jos da
ro. Vienok tūluose atsitiki
muose galime matyti aiškų pa
sirinkimą: patelės glaudžiasi 
tiktai prie tam tikros rūšies 
patinų. Žinoma, sunku įrody

ti, kad patelės moka atskirti 
ir pasirinkti patinų gerąsias 
ypatybes, ypatingai, jei tos 
ypatybės nelabai žymios. Vie
nok to ir nereikia: pasirenka
ma pateilės ir patinai labai pa
prastu budu, būtent toki ir to
kios, kuriuose ir kuriose vei
simo ir veisimos^ inkstinktas 
labiau išvystytas. Kaip ten ne
būtų, vistiek lyties instinktas 
lošia svarbią rolę gyvūnų, pri
dėsime, ir žmonių tarpe. Apie 
tai dviejų nuomonių būti ne
gali. Lyties instinktas buvo ir 
tebėra dideliu ir stipriu aksti
nu gyvių savitarpiniuose santi- 
kiuose.

Užbaigiant.

Butą evoLiuici ninku prieš 
Darviną, bandyta sudaryti te
orijos ir rinkta faktai. Darvi
no teorijos sujudino pasaulio 
mokslininkus; visi pradėjo kni
stis, priežasčių j ieškoti, faktus 
krūvon dėti ir naujas teorijas 
kurti. Daug kas pakeista, daug 
naujų faktų surasta ir paskelb
ta. Vienok Darvinizmas, apla
mai imant, ) šiandien stipres
nis, negu pačio mistro laikuo
se. šiądien sunku rasti rimtas

I Lietuvąr—------- ------------
Pilkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams. t
----------------------------------------------/

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — S'outhampton 
Išplaukimai subatomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic. Greitas su
sisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hainburg

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

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

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

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

127 So. State St.. Chicago. III.

NEW YORK—HAVRE ’
CHICAGO ...i.......................  Jan. 30
LA SOVOIE ......................  Feb. 2
PARIS ..................................  Feb. 6
ROCHAMBEAU ............... Feb. 20
SUFFERN..........................  Feb. 27

NKW YORK. VIGO (SPAIN). 
BOBDEAUX

Rąžykite dėl žingeidžios apmlomo* 
knygute* vietiniai agentui arba |
didįjį ofiua 19 State Street New York.

Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SĄNARIUOSE

REUMATIŠKI Skaudėjimai
Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik 

nusipirksi buteliuką 
MEŠKOS BALSAMO

(Bear Balsam)
ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tūkstančių kitų, ken- 
čiančhj vartojo ir vartoja.

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

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

PASISKUBINKIT UŽSIRAŠYT “D IR V A” 
—nuo 25-to numerio

“DIRVOJE” spausdinama garsus viso pasaulio lite
ratūroje Eugene Sue Romanas antgalviu “AMžI- 
NASAI ŽYDAS. “DIRVOS” kaina metams 82.00.

NAUJAUSIOS KNYGOS IS LIETOVOS
TIK KĄ GAVOME NAUJAUSIŲ KNYGŲ Iš LIETUVOS:
1) KŪRYBOS KELIAIS, Iliustruota. Kaina $1.00
2) GAIRĖS, Dvimėnesis žurnalas, iliustruotas, — Nr Nr 1 ir 2. Kai

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

Ag-entams nuleidžiamo nuošimtį. REIKALAU JAME AGENTŲ VI
SUOSE MIESTUOSE. Geros sąlygos.

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

T D U A »

Cleveland, Ohio.7907 Superior Avenue

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybes Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi j Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

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

? NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
A-v Chicago, 11L

KOJįl TR0BELIAI1
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

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

Kodėl jums kentėti? nuo tų nesma
gumų kurie padaro skaudėjimą ir ne
malonumą kuomet —

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

be skausmo. Aš pagelbėjau daugu
mui. Kodėl ne jums? Jei jus buvo
te visur ir nieks nepagelbėjo, tai atei
kite ir pasimatykite su kojų specia
listu

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

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

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

Egzaminavimas Dykai.

Tel. Haymarket 1044
DR. G. J. ADLER

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

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

...............................  i . ■■ u>

Dr. F. Matulaitis
8709 Jos. Campan Avenue 

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

Tel. Empire 6234 
Res. Walnut 3847 J

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

*............■■■--.......................       I... ........I—........... ............................... ....... .................. ■■■ ...... U. ----------------------------

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

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

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

DR. P. G. LUOMONS 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6—9 vak. Ned. pagal sutarti.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res.: 3114 W. 42 St. Phono Lafay
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wnbansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

1 "
Telephone Yards 5834

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

ryte ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 

3325 So. Halsted St, 
CHICAGO, ILL. 'A. L. DAVIDONIS, M. D.

4643 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5107

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
buo 5:80 iki 7:81 vakare.V.

•/

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
i 4601 So. Ashland Avė.

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

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1980 

Valandos pagal sutarti

r—'................ -.. .. ...... \
Office Hours: 10 iki 12 pietų 

5 iki 7 vai. 
Tel. Canal 2118

DR. A. L YDŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098 

v........ ........ . ' 1 ' —.......

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 ild 12 pietų, 7 iki 8 v. 
8259 So. Halsted Chicago. III.

" 1 '....................

į Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICK1
8197 So. Morgan St..

j CHICAGO, ILU
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas
.... „

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare. DR. V. A. ŠIMKUS

Gydytojau, Chirurgas Ir Akuierls

8315 South Halsted SI.
T«l. Boulew<I 1401

Vai. 9 ryto Hg 2 P. M. Ir 7—9 F.M.
________ Ned. 9—12 A. M.______

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3248 So. Halsted St.
į Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfas 5574. 
CHICAGO, ILL.

- _________ __________

/

Garsinkitės Naujienose Į

Garsinkities “NAUJIENOSE”
. 1

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

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

Ofisas ir Išbara tori ja: 1021 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
Telefonai i ■< 3110. Naktįleieronaii s Drcxel 0950

( Boulevard 4136

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 288*

M ■■■ .1 '■ ................. .....  .. *

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

.................... ............ ............

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

——h— u.......... ■— ■■■—■! .

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
h’ 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland A ve.,
netoli 46th St., Chicago, III. |

—*

................. 1 ---------
Tel. Boulevard 1587 •

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.
t ■ ...... .... . ...................................t

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
0 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted StM Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicagų

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0610
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Katalikai ir 
“Naujienos”.

Chicagos kunigų laikraš
čiui atėjo į galvą iškone
veikti “Naujienas” už tai, 
kad joms nesenai vienas kle
bonas atsiuntė pranešimą 
savo parapijos reikalu (žiur. 
šios dienos Apžvalgą “Nau
jienose”). Jisai apsimeta 
negalįs suprasti, kad katali
kų kunigas kreipiasi į “be- 
dievių-socialistų” spaudą.

Tuo gi tarpu dalykas yra 
visai paprastas. “Naujie
nas” skaito ne tik “bedie
viai” ir socialistai, bet ir ka
talikai. Pastarieji skaito 
jas daug plačiau, negu 
“Draugą”.

Ir tame nėra nieko keista. 
Katalikai didelėje daugumo
je yra darbininkai — tokie 
pat, kaip ir beveik visi tie 
socialistai ir “bedieviai”, ku
riuos taip niekina kunigų 
organas. Darbininkų gi rei
kalus “Naujienos” visuomet 
stato pirmon vieton, aiškin- 
damos juos taip, kad ir pa- 
pratsas žmogus gali supra
sti.

O “Draugui” pirmoje vie
toje stovi kunigų biznis ir 
visokie humbugai, kuriais 
tas biznis yra remiamas. 
Beskaitydamas jį, žmogus 
gali patirti apie įvairias da
vatkų ir davatkinų “brost- 
vas”, bet ne apie tai, kaip 
gyvena ir kovoja už savo 
būvio pagerinimą bei pasi- 
liuosavimą darbininkų kla
sė. Kokia nauda iš tokio 
skaitymo?

Jeigu Bumšelis šiandie la
bai smarkauja prieš “Nau
jienas”, manydamas, kad 
tuo jisai atgrąsins nuo jų 
katalikus, tai mes galime 
jam pasakyti, kad jisai labai 
klysta. Buvo ir smarkesnių 
už jį “kovotojų”, o nieko ne
padarė.

Kuomet anąmet “Drau
gą” redagavo garsusis “me
todologijos daktaras” kun. 
Maliauskis, tai jisai ne tik
tai keikdavo “Naujienas” 
kiekvienam numeryje savo 
laikraščio, bet ir bažnyčiose 
pasiklupdęs parapijonis pri- 

saikdydavo juos neskaityt 
musų dienraščio. Bet juo 
labiaus jisai draskėsi, tuo 
daugiaus katalikų minios 
linko prie “Naujienų”.

Žmonės ieško tiesos, ir 
nuo to jų nesulaikys jokie 
kunigų gąsdinimai.

Prohibiciįos 
nepasisekimas.

Norvegija turėjo prohibi- 
ciją, išbandė ir nutarė pa
naikinti.

Užvakar, atidarant Nor
vegijos parlamentą, tapo 
perskaitytas, pavidale “kal
bos iš sosto” (kaip esti daro
ma monarchijose), valdžios 
programas, kuris siūlo pa
šalinti visus suvaržymus 
svaiginamųjų gėrimų par
davinėjimui.

Draudimo budu įvykinti 
blaivybę Norvegijoje nepa
sisekė. Tą patį patyrimą 
turi ir Amerika, tik jos po
litikieriai dar nesuranda sa
vyje drąsos pripažinti tą 
faktą.

BLUFF’AS.

“Ką tai reiškia?
“Yra Wcstvil'le, III., lietu

vių parapijos klebonas, var
du kun. L. Brigmanas. Bet 
mes negalime tikėti, kad ka
talikų kunigas turėtų kokių 
reikalų su bedievių-socialistų 
laikraščiu, kad iš katalikybės 
aršiausių ardytojų norėtų 
kažkokios pagelbės. Mes ne
galime tikėti, kad katalikų 
parapijos vadas norėtų savo 
parapijos reikalą garsinti be
dieviškoj spaudoj.”
Ir toliaus jisai taip tęsia:

“Atkartojame, mes nega
lime tikėti, kad tas ‘N-nų’ 
atsakymas butų tikrai atsa
kymas Westvillės parapijos 
klebonui gerb. kun. L. Brig
manui. Greičiausia ‘N-nos’ 
pačios prasimanė, kad tokiu 
budu melagingu sukompro
mituoti gerb. kleboną. O gal 
yra koks nors Amerikoje ki
tas ‘kunigas’ L. Brigmanas, 
niezaliežninkas. Juk ot, yra 
vienas gerb. kun. Linkus, 
mylimas veikėjas Ciceroj ir 
yra kitas kažkokioj Skylėj 
ir gi Linkus tik bambizas 
save ‘kunigu’ tituluojąs. Gal 
čia panašiai atsitiko.”
“Draugas”, vadinasi, drįsta 

įtarti “Naujienų” redakciją, 
kad ji prasimaniusi, jogei kun. 
L., Brigmanas siuntęs jai pra
nešimą, idant melagingu budu 
^sukompromitavus” tą kuni
gą. Ir jisai kreipiasi į Wost- 
villės kleboną:

“Mes butume labai dėkin
gi gerb. kunigui L. Brigma
nui iš Westville, III., kad jis 
musų sunkias abejones teik
tųsi išblaškyti, ir ‘N-nų’ pa
darytą katalikams žmonėms 
papiktinimą viešai ‘ parody
tų.

“Ir Amerikos visuomene 
ir jo paties parapijos žmones 
už ‘N-nų’ išvilkimą į šviesą 
bus dėkingi.”
Į šituos besarmajtjiškus 

“Draugo” priekaištus mes tu
rime atsakyti jam, kad mela
gis ir žmonių apgaudinėtojas 
yra niekas kitas, kaip tiktai ji
sai pats!

“Naujienos” niekuomet ne
prasimanė apie kun. Brigmano 
pranešimą, neturėjo reikalo ir 
negalėjo prasimanyti. Jisai bu
vo atsiųstas.

Kaip ant paties pranešimo pa
žymėta, jisai buvo parašytas 
Westville, III., Sausio 7, 1924. 
“Naujienose” gi jisai tapo 
gautas Sausio 9 d. 1924 m. Re
dakcijos atsakymas dei jo til
po “Naujienose” sekančią die
ną.

Kad jisai buvo adresuotas ne 
kam kitam, o “'Naujienoms”, 
tai aiškiai matyt iš žodžių, ku
riais pranešimo autorius krei
piasi į redakciją:

Kaip žinia, lietuviškieji ko
munistai paskutiniu laiku la
bai garsiai šūkauja apie tai, 
kad vadinamoj’! “darbininkų 
partija” turinti 27 tūkstančius 
narių. Kartais jie net giriasi, 
kad ji turinti 50 tūkstančių.

Bet štai, oficialis tos parti
jos organas, “The Worker”, 
sausio 12 d. išspausdino cen- 
tralinio pildomojo komiteto 
raportą suvažiavimui, įvyku
siam Chicagoje šiomis dieno
mis, ir tenai jau mes randa
me visai ką kita. Raporte pa
duota, kaipo “vidutiniškas skai
čius narių” už liepos ir spalių 
mėnesius 1923 m., — 15,233.

Iki 27,000 čia, kaip matome, 
labai toli šaukia.

Niekas tečiaus nepasakys, 
kad komunistų centras mažina 
savo partijos narių skaičių. 
Žinant, iš kokių barškalų ir pa
gyrų puodų jisai susideda, ga
lima drąsiai manyti, kad jisai 
padavė daug didesnę skaitli
nę, negu reikėjo. Žmonės, ku
rie yra painformuoti apie ko
munistinės “darbininkų parti
jos” sekretus, spėja, kad nuo 
“15,000” narių, kuriais ji gi
riasi, turi būt nuimtas vienas 
ratukas, tuomet bus daug-maž 
tikra skaitlinė.

Bet ir pats centro komiteto 
raportas narių klausimo punk
te yra kažin kaip suktai sutai
sytas. Paduodama “vidutiniš
kas narių skaičius” už liepos 
mėnesį ir spalių mėnesį — ko
dėl gi praleista rugpiučio ir 
rugsėjo mėnesiai? Tas pralei
dimas yra tuo labiaus keistas, 
kad raporte mėginama paly
ginti narių skaičius už keturis 
mėnesius 1922 metų su narių 
skaičium praeitais metais. Ke
turi mėnesiai lyginama su 
dviem mėnesiais.

Raporto autoriai sakosi iš
vedę narių skaičių iš sumokė
tųjų duoklių sumos. Bet jeigu 
pažymėtųjų dviejų mėnesių 
duokles išskirstysime į keturis 
mėnesius (pridedant ir tuodu 
mėnesiu, kuriuodu raportas 
praleidžia), tai skaičius suma
žės per pusę, t. y. vietoje pen
kiolikos tūkstančių bus ma
žiaus kaip aštuoni tūkstan
čiai.

Vadinasi, net ir tas pagyrų 
puodų parašyt asai raportas lei
džia spėti, kad narių skaičius 
komunistų partijoje yra ko
kius keturis kartus mažesnis, 
negu “Laisvės” garsinamasai 
“minimumas”.

Vielok dar ir tuomet pasi
lieka klausimas, kode! parti
ja, turinti, sakysime, apie 8,-

000 narių, New Yorke per vi
suotinus rinkimus gauna ma
žiaus kaip vieną tūkstantį bal
sų, o kitame komunistinės 
“galybės” centre, Chicagoje, — 
vos apie porą šimtų? Ar gi ko
munistai nė patys nebalsuoja 
už savo partijos kandidatus?

SUGAUTAS MELAGIS.

Sausio 10 d. “Naujienose” 
tilpo Redakcijos atsakymas 

Jcun. L. Brigmanui, kur paaiš
kinama, kad jo (kun. (L. Brig- 
mano) pranešimo negalima 
įdėti į laikraštį, kadangi paš
to įstatymai draudžia skelbti 
tokius dalykus, apie kuriuos ji
sai rašo.

Del šito Redakcijos atsaky
mo, Chicagos “Drangas” tur- 
but susirgo gumbu, nes vakar 
jisai išspausdino pilną arogan
tiškų užsipuldinėjimų straip
snį su parašu “Katalikai”. Kas 
yra tie “Katalikai”, klerikalų 
laikraštis nepasako, todėl ima 
net abejone, ar po tuo pseudo
nimu nesislepia kun. Bumše- 
lis, kuris panašius triksus da
ryti yra didelis meisteris.

“Draugas” stebisi, kad “Nau
jienoms” galėjo atsiųsti prane
šimą katalikų kunigas! Ir klau
sia:

“Gerbiamoji Redakcija.
“Malonėkite užleisti vietos 

dienraštyje ^Naujienos’ se
kančiam mano pranešimui.”
Po to seka pranešimo teks

tas:
“Westvi!le, III.
“Viešas pranešimas.
“šiuomi pranešu visiems 

musų parapijos rėmėjams, 
bei prieteliams, jog.. ”
Teksto gi apačioje stovi pa

rašas:
“Kun. L Brigmanas.”

Kaip aukščiaus minėta, 
“'Naujienos” atsisakė dėti tą 
pranešimą, paaiškindamos Re
dakcijos atsakymuose, kad to
kių dalykų, apie kuriuos rašo 
kum. L. Brigmanas, pašto įsta
tymai neleidžia skelbti laikraš
tyje. Kas gi tokio tenai buvo 
įstatymais draudžiamo prane
šama?

“Draugas” gali gerai žinoti, 
kas, kadangi tą patį praneši
mą, iš to paties asmens ir tuo 
pačiu laiku gavo ir jisai. 
“Draugo” 10 dienos sausio mė
nesio laidoje jisai tapo išspaus
dintas (3 pusi., koresponden
cijų skyriuje, po antgalviu: 
“Iš Westville, III”).

Tą pačią dieną, kai “Naujie
nose” tilpo Redakcijos atsaky
mas dėl to pranešimo, “Drau
gas” įdėjo jį (pranešimą). 
Mes jo nedėjome dėlto, kad ja
me yra skelbiama lioterija

Iš Lietuvos Kronikos
Metų užbaiga. — Biudžeto priė

mimas. — Ne kokios perspek
tyvos. — Krikščionys ..nori 
įsitvirtinti. — Politika sulig 
Vilniaus. — Klaipėdos klausi
mas.

Prieš baigiant senuosius me
tus, Lietuvos Seimas yra atlikęs 
pozityvi darbą, būtent priėmęs 
prieš pačias Kalėdas biudžetą 
1924 metams. Biudžetas suveda
mas ne tik be deficito, bet dar 
numatoma, jog kitais metais tu
rėsime pajamų ant 9 milijonų li
tų daugiau, negu išlaidų. Tas 
biudžeto liekantis krikščionių de
mokratų vadovai pasiūlė sunau
dot padidinimui algų valstybės 
tarnautojams.

Jeigu tikrai toksai biudžetas 
išeitų, tai galima butų tik džiau
gtis musų finansų ministerio su
manumu. Paprastai kitose vals
tybėse biudžete numatoma nau
jos skolos, o pas mus net liekasi 
perviršis. Argi bereikia geres
nių įrodymų, kad musų jaunoji 
respublika gali tvirtai laikytis, 
gali džiaugtis bežengdama prie 
krašto gerovės.

Bet nelaimei tokio pasitikėji
mo šiam biudžetui nėra. Pačia
me Seime socialdemokratų ir 
valstiečių liaudininkų atstovai 
yra davę ganėtinai įrodymų, 
jog visa eilė valstybės pajamų 
perdaug išpusta, jog vyriausybei 
nepasiseksią surinkti nė tokio 
žemės mokesnio, nė nuo preky
bos ir pramonės, nė nuo įveda
mojo monopolio degtinės, nes 
gyventojai nebepajėgs pakelti1;! 
taip aukštų mokesnių, — todėl 
priseina laukti, kad bus surink
ta daug mažiau,negu numatoma. 
Delei pačių gi išlaidų priseina 
pasakyt, kad jų daugumą suėda 
valstybinio aparato išlaikymas 
ir kad sulyginamai mažai tepa- 
skirta socialės apsaugos, švieti
mo ir kultūros reikalams arba 
žemės ūkio kėlimui. Visa eilė 
pasiūlymų, kuriuos yra patie
kusi opozicija, liko be pasigailė
jimo atmesti, 6 atpenč priimta 
nemažai pozicijų, kurios atneš 
naudą patiems šio momento vie
špačiams : galės sočiai pasipelny
ti ir katalikų blaivybės draugi
jos, ir ūkininkų sąjunga, ir dar
bo federacija, kurioms paskirta 
po vieną ar kitą formą valsty
binio ragaišio po geroką grieži
nį. čion nesidrovėta imti kur 
tik galima, ir net klebonijoms 
malkos užtikrintos.

Pirmą kart krikščionys paju
to, kaip smagu yra būti prie 
valstybinio vairo, ir laikosi vi
soms keturioms įsikabinę, kad

(“Hudson autofrnobiliaus lai- 
mėjfrnas”), ko Amerikos paš
to įstatymas neleidžia laikraš
čiuose skelbti. “Draugas” te- 
čiaus, matyt, šios šalies įstaty
mų nelabai paiso (arba neži
no).

Bet jeigu jisai tą pranešimą 
turėjo savo rankose tuo pačiu 
laiku, kai “Naujienos” davė 
dėl jo paaiškinimą, tai negali 
būt jokios abejonės apie tai, 
kad tas visas “Draugo” užsi
puolimas ant “'Naujienų” yra 
gryniausias melas ir humbu- 
gas.

Melas yra, kuomet jisai ko
kių tai anonymiškų “Katali
kų” vardu sako, kad jisai “ne
galįs tikėti”, jogei katalikų ku
nigas siuntęs pranešimą “Nau
jienoms”.

Melas yra, kuomet jisai spė
lioja, kad tą pranešimą gale- 
jusios “prasimanyti” pačios 
“Naujienos”.

Melas yra, kuomet jisai da
ro kitą spėjimą, kad, jeigu ne 
“Naujienos” tą pranešimą pra
simanė, tai jį galėjęs atsiųsti 
koks nors “bambizas”, vardu 
L. Briginanas.

Ir humbugas yra, kuomet ji
sai kreipiasi į Westvilles katar 
likų kleboną su prašymu “iš
vilkti ‘Naujienas’ į šviesą”.

“Draugas” norėjo “išvilkimo 
į šviesą”; gerai, tai mes ir iš
velkame — jį patį, parodyda
mi, koks jisai yra melagis ir 
žmonių apgaudinėtojas!

tik tą valdžią savo rankose il
giau išlaikius. Todėl teikia viso
kių malonių savo žmonėms, duo
da jiems pasipelnyti. Pavyz
džiui, toksai dar neseniai nušo
kęs nuo studentų suolo p. Kar
velis suspėjo jau gerokai pra
lobti ir peršamas kuone į finan
sų ministerius, kaipo aklas jų 
partijos reikalų gynėjas. Tok
sai jaunutis Endriulaitis jau iš
keltas žemės Reformos Valdy
bos pirmininku, nors tam rei
kalui neturi kitų kvalifikacijų, 
kaip tik kad yra uolus jų žmo
gus. Mažindami etatus ir šalin
dami tarnautojus, palieka tar
nyboje vien savo žmones, o kur 
jų stinga, tai geriau rusus, vo
kiečius, bile tik jie yra atsida
vę šiai valdžiai. Ypač toji ten
dencija tenka pastebėti karo ži
nyboje: lietuviais ten nepasiti
kima ir į aukštesnes ^vietas ski
riami rusai, kurie rodosi ištiki
mesni krikščionims, negu tūli 
lietuviai. Taip tvirtinama sava 
pozicija.

Reikia pastebėti, kad gana są
moningai krikščionys moka vi
sokį nepasitenkinimą iš vyriau
sybės nuversti ant kitų. Taip 
tarp tautininkų buvo šiokio to
kio nepasitenkinimo delei Ant. 
Smetonos arešto ir delei mažos 
valdžios akcijos prieš lenkų 
žiaurumus Vilniuje. Del Šven
čionių lietuvių gimnazijos užda
rymo studentai musų Universi
teto buvo išnešę gana aštrios 
formos protestus. Iš pradžios 
buvo mėginta neleisti talpinti 
šių rezoliucijų, bet paskui apsi
žiūrėta. Padarytas#! lietuvių 
studentų “Neo-Lithuania” mi
tingas, kursai sulig esmės turė
jo būti kaip ir prieš valdžią, li
ko sunaudotas dar didesniam 
valdžios prestižo pakėlimui. Mi
nisterio Bistro lupomis valdžia 
jau seniai norinti ir lenkus ir 
žydus pažaboti, bet nedrįsusi, 
neturėdama visuomenės para
mos. Dabar gi jie pasižadą su
mažinti kreditus lenkų moky
kloms, uždaryti kur reikės tas 
mokyklas, bausti valdininkus, 
kurie savo vaikų nemokina lie
tuvių mokjrfdose ir t. t. Į mitin
go oratorius įsiveržė tas patsai 
Ambrozaitis ir kiti krikščionių 
šulai, kurie keikia socialistus ir 
liaudininkus “žydberniais”. Kri
kščionių štabo “Vienybė” ir nau
jai leidžiamas valstybės pinigais' 
“Rytas” tegalėjo tik praplėsti 
šią akciją.

Pasakiau, jog “Rytas”, tas 
naujas dienraštis, yra leidžia
mas valstybiniais pinigais. For
maliai to įrodyti nėra galima.

Greičiau priseina spėti, kad taip 
yra. Mat vyriausybė yra likvi
davusi savo informacijų biurą 
“Elta”, kurios darbą žadama 
pavesti privačiai bendrovei 
“Mintis”. Tam reikalui žadama 
duoti apie 200,000 litų pašalpos 
ir dar visokie kiti palengvini
mai. Ta bendrovė yra krikščio
nių rankose ir tuo tarpu ji lei
džia “Rytą”. Visą informacijų 
tvarką ir reikalą jie yra suma
nę paimti į savo rankas. Esą-* 
moji liaudininkų įtakoj “Var-< 
po” bendrovė yra pasiūlius pri
einamesnes sąlygas, bet, žino
ma, iš to nieko neišeis. Krikš
čionys panorėjo ir spaudoje bū
ti šeimininkais. Kieno galia, to 
ir valia.

Neveizdint visų šių įsitvirti
nimo priemonių, krikščionių de
mokratų viešpatavimas visg-i 
traška. Ir miestuose ir sodžiu
je atsiranda vis daugiau nepa
tenkintų. Taip vežti ilgai veži
mas nepasiseks ir turės grei
čiau ar vėliau sugriūti, ypač jei
gu ir pačiame pajamų sumany
me nesusiras ne tik pertekliaus, 
bet gale ar net vidury metų pa
aiškės nedateklius.

Be to daug painiavos įneš'aj 
Vilniaus atvadavimo klausimai 
ir Klaipėdos krašto prijungi
mas. Pasižadant daryti visokių 
varžymų lenkų mokykloms ar 
žydų šildus murzinti, simpati
jos neįgysi tarp platesnių Vil
nijos gyventojų sluoksnių, čion 
priseina tvertis kaip tik kito
kios politikos. Lygiu budu ap
karpant Klaipėdos krašto biud-1 
žetą, kaip buvo šiais metais,

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

Šis tas iš fizikos ir 
chemijos.

Aplink mus daugybė gyvų ir 
negyvų daiktų. Kiekvienas tok
sai daiktas užima erdvėje tam 
tikrą vietą. Mokslininkų tok
sai daiktas vadinama kunu.

Kiekvienas .kūnas susideda 
iš laibai mažų dalelių moleku
lių. Molekulė turi visas kūno 
ypatybes. Molekulės taip yra 
mažos, kad geriausiais padi
dinančiais stiklais negalima jų 
įžiūrėti. Jei mes paimsime stik
lo šmotelį, sudaužysime jį į 
mažiausius šmotelius, į dulkes, 
šias dulkes dalysime vis toliau 
ir toliau, ligi tol, kol galima 
dalyti, tuo syk mažiausioji 
stiklo dalelė ir bus molekule.

Kraujas išrodo vienodas sky
stimas, bet žiūrint į kraujo la
šą per padidinančius stiklus 
(mikroskopą) galima pamaty
ti daugybę apvalių skritulė
lių*). Kiekvienas toksai skri
tulėlis susideda dar iš nesus
kaitomo molekulių skaičiaus. 
Raudonų dažų (fu'ksino) lašas 
vandenyj išsidalina į taip smul
kias daleles, kad gali nudažyti 
rausvai 2-—3 vandens kibirus. 
Matoma, dažų dalelės dar gali 
būti atskiedžia’mos. Tas pat ga
lima pasakyti apie /kvepalus. 
Kiškio pėdsakus suuodžia šuo. 
Matoma, nuo kiškio pasilieka, 
kad ir labai mažos dalelės, bet 
dar šunies suuodžiamas. O šios 
kiškio liekanos gali būti dar 
to-liaus dalinamos. Ištikrųjų 
taip ir yra, kuomet jos ore iš
siskirsto. žodžiu, molekulė yra 
mažiausia kūno dalelė, turinti 
dažniausiai visas čielo kūno 
ypatybes.

Molekulė užima erdvėje vie
tą, kaip ir kiekvienas matomas 
kūnas. Geležinė vinis susideda 
iš mažiausių geležies moleku
lių. Medinė siena iš medžio mo
lekulių. Kuomet mes kalame 
geležinę vinį į sieną, mes tik 
išspaudžiame sienos moleku
les. Vienu ir tuo pat laiku įvai
rios molekulės (kitaip sakant 
du kunu) negali užimti vienos 
ir tos pačios erdvės. Dar aiš- 
kiaus tatai yra, darant bandy-

*)Kraujas susideda iš raudonų ir 
baltų skritulėlių ir atmiešto balti
nio, t. y. ragenų, (serum). Raudonie
ji skritulėliai nudažo kraują raudo
nai. Kitos kraujo dalys yra baltos ar
ba geltonos.

'kląipčctiečių Simpatijų neįgysi. 
Galima sąprotauti, kad iš es
mės nė Vilnija, nė Klaipėda kri
kščionims nereikalinga: šių kra
štų galutinas prijungimas gali 
pakirsti jų daugumą Seime ir 
visa valdžia iš jų gali išslysti. 
Todėl yra tokių naivių veikėjų, 
kurie atvirai tat pripažįsta, 
bet, žinoma, negalima tat vi
siems primesti.

Tautos Sąjungos Taryboje 
Klaipėdos krašto svarstymas 
užsibaigė gana laimingai. Čion 
daug padėjo anglų atstovas Ro
bertas Cecil ir patsai pirminin
kaujantis Brantingas. Suderin
ti abidvi skirtini nuomoni, bū
tent kaip yra nustačiusi Amba
sadorių Konferencija Klaipėdos 
krašto statutą ir kaip tą statu
tą įsivaizdina Lietuvos Vyriau
sybė patiektame savo memoria
le iš Vasario 16 dienos, buvo 
gana sunku. Aplinkybės kiek; 
pasikeitė. Todėl rasta galimu iš 
nauja perstudijuoti visą padėji
mą ir pavesta tat atlikti atski
rai komisijai. Šios komisijos pir
mininku numatomas Suvienytų 
Valstybių atstovas ir du atsto
vai iš neutralių valstybių — Ho- 
landijos, Danijos ar Švedijos ar 
Šveicarijos. Jiems duota teisės 
ne būtinai prisilaikyti, ką buvo 
pareiškusi Ambasadorių konfe
rencija. Komisija žada pradėti 
dirbti jau nuo Sausio 15 dienos, 
kad busimam posėdžiiui Tautų 
Sąjungos Tarybos Kovo 10 die
ną jau butų galima patiekti nau
jas Klaipėdos krašto statuto

1 planas.
Dėdė Žanas.

mą su buteliu ir vandeniu. Jei 
mes apvertę butelį skyle že
myn įkišime jį į vandenį, van
duo į butelį neįeis. Butely j yra 
eras. Vienu ir tuo pat laiku 
vanduo ir oras negali sutilpti 
butelyj. Oro mes akimis ne
pastebime. Butelis mums ro
dėsi tuščias, bet ištikrųjų jis ne 
tuščias: jis pilnas oro. Oras iš 
butelio negali išeiti, o jo vietos 
negali užimti vanduo. Laiky
kime butelį atkimštu kaklu į 
viršų ir leiskime palnažu van
denį vidun, taip kad oras galė
tų išeiti, tuo syk vanduo vidun 
įeis.

Aplink save pasidairę, rasi
me daug įvairių daiktų. Vieni 
jų kieti. Tokie daiktai kaip 
plunksna, kotelis, stalas, ak
muo, ledas ir daugybė kitų. Ki
ti yra skysti. Vanduo, gyvasis 
sidabras, kraujas, įvairiausieji 
gėrimai — vis skysti daiktai. 
Treti gi daiktai, kaip: rūkas, 
garas, durnai, debesys, oras — 
gariniai arba gaziniai daiktai. 
Nesunku pastebėti, kad ledas, 
vanduo ir garas yra viens ir 
tas pats daiktas. Kitaip sakant, 
ledas, vanduo ir garas yra per- 
simainęsr vanduo, šalta — le
das, šilta — vanduo, karšta — 
garas. Taip pat gyvasis sidab
ras yra skystas kūnas, nors 
daug sykių sunkesnis už van
denį. Kuomet šalčiai esti že- 
miaus negu 40 laipsnių Celsi
jaus, gyvasis sidabras sustings
ta ir pasidaro kietas. Todėl gy
vojo sidabro termometrai 
(“gradusninkai”) Sibiro gilu
moje netinka šalčiui matuoti. 
Ten vartojami spirito termo
metrai. Spiritas užšąlą prie že
mesnės temperatūros negu 100 
laipsnių šalčio. Pastatyk gy
vąjį sidabrą inde ant karštos 
ugnies ir jis taip pat, it van
duo, gali išgaruoti. Iš geležies 
daro įvairiausius kietus daik
tus. Norint padaryti tokį kietą 
daiktą, reikia geležį karštoje 
ugnyje įkaitinti. Ji pasidaro 
minkšta ir tuo syk galima iš 
jos nukalti įvairiausius į daik
tus. (Bus daugiau)

j E R B. Naujienų skal- || 
kJI tytojos ir skaitytojai I 
prašomi pirkinių reikalais Į 

y eiti į tas Gankrovaa, kurion II 
jj skelbiasi Naujienoje
W - yrrr-'į
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Konsulas P. Žadeikis 
Chicagoje

Užvakar atvyko Chicagon Lie
tuvos konsulas, pulkininkas P. 
žadeikis su savo žmona. Kaip tik 
bus surasta tinkama vieta ofisui 
(veikiausia miesto centre), kon
sulas pradės savo darbą.

Jo sritis apima Michigano ir 
Indianos valstijas ir visą plotą 
Jungtinių Valstijų į vakarus. 
Rytinis plotas yra priskirtas 
New Yorko konsului, p. Biels
kiui.

Abiejų konsulų ir Lietuvos 
atstovo pasikalbėjime susitarta, 
kad atstovybė ves Lietuvos rei
kalus, o konsulai rūpinsis juridi
niais Lietuvos piliečių reiki 
(turto palikimais ir tt.) ir sten
gsis išvystyti prekybos santy
kius tarp Lietuvos ir Amerikos. 
Atstovybė, be to, pasilaikys sa
vo rankose pasportų davimo 
darbą ir klausimus, surištus su 
pilietybės reikalais. Konsulai te- 
eiaus duos vizas ant pasportų 
norintiems keliauti į užsienius.

Kadangi tuo budu p. žadeikiui 
nereikės kištis į politiką, tai ga
lima tikėtis, kad jam nebus sun
ku išvengti susidūrimų su tais 
partijų konfliktais, kurie nuo
latos įvyksta Chicagoje, taip 
kaip ir visose kitose Amerikos 
lietuvių kolonijose.

Gerb. svečias yra pažįstamas 
amerikiečiams dar iš tų laikų, 
kai jisai- buvo atsilankęs šioje 
šalyje kartu su pirmuoju Lietu
vos atstovu p. J. Vileišiu. Kari
nėje tarnyboje (iš kurios jisai 
dabar jau yra pasitraukęs) p. 
žadeikis tapo pakeltas iš majo
ro į leitenantą pulkininką.

Apiplėšė Dr, WiegnerĮ
Piktadariai kankinę jį apie ke

turias valandas.

Mums pranešama, kad pra
eitą sekmadienį plačiai žino
mas chicagiečiams Dr. P. C. 
Wiegner tapo apiplėštas. Į jo 
butą (332.5 S. Halsted st.) įsi
varę trys banditai ir pradėję 
pinigų reikalauti. Tai buvo 
apie 4 valandą p) pietų. Pikta
dariai kankinę Dr. VViegnerį 
apie ketvirtą valandą vis rei
kalaudami atiduoti pinigus. 
Daktaras buvęs baisiai sumuš
tas ir tik vakar teatgavęs są
monę.

Užmarinę Dr. Wiegnerį su 
kokiais tai vaistais, banditai 
iškrėtė visą butą ir paėmę vi
sus vertingesnius daiktus ir 
$6.00 pinigais. Jie išsisk raustę 
pro langą.

Pošove jaunuolį.

Louis Arado, 23 metų, nusita
rė pamatyti savo buvusią meilu-

Naujienų Kontestas Pasibaigė.
Apie pusė po vienos šeštadienio naktį teisėjai pa

skelbė laimėtojus. Laimėtojy ūpas pakilęs.
Didžiausias dovanas laimėjo chicagiečiai. Bet detroitiečiai 

laimėjo antrą dovaną—Chevrolet Sedaną.— 
Didelis publikoj žingeidumas.

Po didelio sujudimo, po padė
to daug sunkaus darbo kontesto 
rengėjų ir darbuotojų, pagalios, 
tas garsus Naujienų kontestas 
užsibaigė.

šeštadienio vakare, jau apie 
6-tą valandą, pradėjo rinktis 
kandidatai ir jų draugai. Kiek
vienas jų turėjo didelius pluoš
tus prenumeratų ir pinigų. Pas 
visus buvo didžiausias žingeidu
mas kas laimės pirmąsiąs ir ge
rąsias dovanas, bet pasakyt ne
galėjo nė vienas: savo nuojėgu- 
mą ir balsus slėpė nuo kits kito, 
bet kiekvienas rodos jautėsi ga
lingas ir smagus.

Baigianties aštuntai valandai 
pribuvo dar vienas kandidatas 
iš Cicero su didele krūva pinigų 
ir prenumeratų ir sutrukdė visą 
kontesto uždarymo procedūrą, 
kas vėliaus iššaukė daug berei
kalingų ginčų ir, pagalios, Cice- 
ros kandidatą reikėjo pašalinti 
iš laimėtojų pirmosios dovanos, 
kaipo kandidatą peržengusį kon
testo taisykles.

Po ilgo ir nuobodaus laukimo, 
pagalios teisėjai susidedantys iš 
T-p. J. A. Nakrošio, J. J. Šliko, S. 
L. Fabiono, Ad. J. šlakio, Dr. A. 
Montvido ir Dr. P. Zalatoriaus, 
paskelbė laimėtojus didesniųjų 
iv mažesniųjų dovanų.

Pirmųjų ir gerųjų dovanų lai
mėtojai buvo šie:

Ponia Agnės Šidlauskienė lai
mėjo Columbia Sedan vertės 
$1700.

Stasys Girštautas, iš Detroito 
—Chevorlet Sedan, vertės $920.

Antanas Vilis, iš W. Pullman 
— Ford Touring karą vertės 
$128.

Kiti kandidatai laimėjo dova
nas nuo $180 iki $15.

Kandidatai ii’ jų draugai išsi
skirstė visf patenkinti ir pakilu
siam upe. žinoma kiekvienam

paliauti dirbt Naujienoms. Jie 
tvirtina, kad greitu laiku Detroi
te nepasiliks nė venos lietuvio 

’stubelės, kur neskaitytų Naujie- 
'nų. Sekmadieny, jie prisidėję 
prie savo automobilio parašus, 
kad tai automobilius laimėtas 
per Detroitą laike Naujienų kon- 
testą važinėjosi po Chicagą. Su 
tuo automobiliu, šiandie jie ke
tina grįžti Detroitan.

— Reporteris.

Smulkios Žinios
KAS NORI AUGINTI DU 

VAIKU?

Juvenile Coust oif Cook 
County randasi du broliai — 
vienas 13, o kitas 9 metų. Jie
du yra lietuviai.

Apie astuoni metai atgal 
mirė motina, o prieš tris me
tus mirė ir tėvas. Tuo budu 
jiedu paliko našlaičiais ir ap
sigyveno pas savo dėdę. Pasta
rasis labai menkai vaikus te
prižiūrėjęs ir, galų gale, daly
kai taip susidėję, kad Junėvile 
kortui prisiėję vaikus į savo 
globą paimti.

Vaikai, pasak Irene McMa- 
hon, yra labai malonus. Jeigu 
atsirastų mielaširdingų žmo
nių, kurie sutiktų vieną arba 
abu vaiku auginti, tegul krei
piasi į Junevile kortą. Kortas 
dabar deda pastangų, kad su
radus tiems našlaičiams, taip 
sakant, tėvus, kurio galėtų rū
pintis vaikučiais ir duoti jiem
dviem atatinkamą išauklėji- 
mą.

Home Bank and Trust Co. di
rektoriai ir valdyba.

Sausio 9 d. aukščiau minėto

gailestauja, jog draugai nepa
sitenkiną jo nusistatymu bonų 
klausimu. Kaip tik tapo per-
skaityta draugai, tuoj pasigir
do: “Friends! How does he 
get that way?”

Mirė nuo šalčio.

šeštadienį tapo sareštuotas 
Wm. Bint, 1007 S. State st., 
kaip) nužiūrimas asmuo. Pa
sirodė, kad jo abi kojos ir ran
kos nušalusios. Jis tapo nuga
bentas į Cook kauntės ligoni
nę, kur ant rytojaus numirė.

Importuota pati nenori nė vie
no bučkio duoti.

Kadaise Richard Dodson bu
vo turtingas. Bet žinote — 
jaunyste kvailystė. Iš savo tė
vynės Belgijos jis nuvyko į 
Mente Carlo ir ten prašvilpė 
apie $100,000. Paskui jis atvy
ko Amerikon ir dirbo Rock- 
forde už janitorių.

Prieš kiek laiko jis sužinojo, 
jog galįs gauti iš Viennos 
(Austrijoj) jaunutę pačią. Ta
tai jam pasisekė. Į New Yor- 
ką atvyko jo sužieduotinė Ste- 
phanie Barrish, 22 metų am
žiaus. Pamatė jį Dadsoną (59 
metų kavalierių) ir sušuko: 
“Riminei! Aš maniau, kad jis 
jaunas.” (

Bet nenorėdama atgal 
ji apsivedė su juo. /

Dodson atsivežė savo/ impor
tuotą žmoną į Chicagą \r tuoj 
nuvyko policijai pasiskųsti. 
Esą jo žmona nenorinti nei 
vieno bučkio duoti, o tuo tar
pu jos importavimas jam at
siėjęs $1,000.

Gi S tepliau ie sako, jog ji ta
po prigauta: esą Dodsson pri
siuntęs paveikslą, kuris jau ke
li metai atgal buvęs imtas.

Visas dalykas bus nagrinėja
mas šeimyninių reikalų teisme.

dinį meną. No. 3, “Mediniai 
kareiviai”, tai tikrai stebėtinas 
lošimas. Kareiviai šoka lyg me
diniai, užkerėti arba vedžiojami 
kokių dvasių. “Zvoščikas” taip
jau labai komingas, kaip jam be
važiuojant padvesia arklys, “či
gonų choras” irgi turtingas kaip 
muzikos, taip ir paveikslo spal
va. Dainuoja interpretuoda
mas rusų dainas — dainą iš 
dviejų žodžių. Bet perdėm drie
kiasi kokis tai iškraipymas, pa
mėgdžiojimas ir kartu interpre
tavimas realizmo. “Katinka” 
(šokis), šoka mergina, o senis su 
sene sėdi šalę savo dukters, ba
rasi ant jos, kam toji nori apsi
vesti. Galų gale, kai muzika už- 
griežia, tai ir seniai pasileidžia 
šokin ir mergina, taip kad net 
stubos ir medžiai pradeda linkti 
prie žemės ir kas tik ant estra
dos randasi, visi šoka “katinką”. 
“Kačių koncertas” taipgi nema
žiau geras ir juokingas.

Aplamai imant, yra kuo pasi
gerėti, ypač tai, kad kas tokio 
naujo, nepaprasto, nematyto, 
kas nieko neturi bendra su daug 
kartų loštais ir žinomais veika
lais.

Viso ant programo yra kokia 
aštuoniolika skirtingų šmotų. 
Paskutinis šmotas yra “The 
Chorus of the Brothers Zaitz- 
eff”. Tai lyg ir internacionali
nis choras, kuriame dalyvauja 
apdrįskę “načalninkai”, kynie- 
čiai, turkai, žydas ir kitokį — 
dainavimas labai geras.

— M. š—kis.

Lietuvių Rateliuose
Cicero

BOLŠEVIKŲ PRAKALBOS.

Jei Bimbai bolševikiški raga 
užaugtų, tai jis ir Amerikoje 
žmones šaudytų.

Sausio 3 d. Liuosybės svet. 
įvyko prakalbos, kurias su
rengė Cicero Komunistų A. L. 
D. L. D. ir dar kelios kitos ji, 
“susaidės.” Kalbėjo Bimba 
dviem temom, — apie Lietuvą 
ir apie Ameriką. Bimba, kal
bėdamas apie Lietuvos politi
nę ir ekonominę padėtį dabar 
tiniu laiku, įrodinėjo, kad Lie
tuvos klerų valdžia laiko dau
gybę bolševikų kalėjimuose 
visai nekaltai — vien už tai, 
kad jie, komunistai, agitavę 
Lietuvos darbininkus į>rio nu
vertimo buržuazinės Lietuvos 
valdžios ir įsteigimo sovietų 
valdžios tokios, kaip Rusijoj. 
Tai, girdi, jus lietuviai darbi
ninkai, neremkite Lietuvos val
džios, nepirkite bonų, netverki
te bendrovių, nes vis viena 
jums amerikiečiams iš to nau-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Vaikai Privalo Bėgti
Laukan Visokiam Ore

LIETUVIS 
AKIŲ DAKTARAS

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

Akinių kainos Žemesnis kaip 
pas kitus.

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

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

AKINIAI, KURIE JUMS PRITIKS

IMenicus apskriti lensai C 4 
pritaikinti prie jūsų akių, ■ 

su ghell rėmais.
NfiRA KITŲ MOKESČIŲ. 

PASIŪLYMAS GERAS 10 DIENŲ. 
Okulistas (daktaras akių specialistas) 

ima tiek kiek optikai.
Draugiškas pasikalbėjimas ir 

patarimas dykai. 
Užganedinimas Garantuojamas. 

ATSAKANTI ASISTENTAI IR 
IŠLAVINTOS NURSES VISUO
MET YRA PATARNAVIMUI. 

Phone Haymarket 9414 
REYNOLDS OPTICAL & X-RAY 

LABORATORY 
738-40 West Madison Street, 
N. E. kampas Halsted Street.

Room 202, ant viršaus 
Fameus Clothiers.

DR. F. O. CARTER

Teatras - Muzika 
Chauve-Souris. 
Impresionistų teatras.

Apie šitą teatrą galima daug 
kas pasakyti, bet aš vistik daug 
nekalbėsiu. Garrick teatre da-

rorėjosi laimėt pirmutinę dova- 
rą ir, gal būt savyje jautėsi ne
pergeriausia, bet visi sugebėjo 
kits kitą tinkamai pagerbti ii 
jo darbą įvertinti.

Kaikurie kandidatai jau tą 
naktį pasiėmė savo dovanas — 
automobilius ir linksmai nuva- 
žiavo namo.

Publikos žingeidumas kontes
to pasekmėmis pasirodė netikė
tinai didelis: nuo 9 vai. vakaro 
iki 1:00 vidurnakčio, užrekor- 
duota 104 telefono pašaukimai 
kontesto klausimu ir apie 50 pa
šaukimų sekmadienio ryte. Nau
jienoms, kiek girdėti, kontestas 
nusisekė labai gerai, nors tai bu
vo pirmutinis toks, bandimas pa
didinti savo cirkuliaciją. Nėra 
abejonės, Naujienos po šio kon
testo pasidarys galingesnės ir 
pasieks platesnes žmonių mi
nias.

Detroitietis šiame konteste 
pasirodė labai šauniai, ir mato-

banko direktoriais tapo išrink
ta sekami asmenys: Paul Drzy- 
maiški, Pcter L. Evans, Ernst 
Fenske, Fred W. Georgs, Tho- 
mas R. Hair, Edmond K. Ja- 
reski, Lawrence E. Johnson, 
Philip Klafter, Julius Koop, J. 
J. Krause, Albert Law, H. R. 
Mjsch, L. II. Prybylski, Me- 
yer Teitelbaum ir W. A. Wie- 
bbldt.

Gi valdyba išrinkta sekamai: 
Peter L. Evans — preziden

tas; L. II. Prybylski — vice 
prez; J. J. Kriauše — vice-prez; 
Fred W. Georgs — vise prez; 
Paul Drzymalski — vice prez; 
M. Johnson — iždininkas; S. 
Malinokvski — asistentas ižd; 
P. Rosenhouse — asist. ižd. ir 
pauritz P. II,wass — sekreto
rius.

Nenori prezidentą savo draugu 
Skaityti.

bar lošia Balieff’o trupa. Tai nė
ra veikalas, kaip kad paprastai 
vaidinama nuo pradžios iki galo, 
vaizduojant kokį nors dalyką. 
Šis lošimas susideda iš daugelio 
siužetų : šokių, chorų, loMimo, 
operos dainų, dialogų, solo ir 
daugybės kitų.

Lošimui pritaikyta labai gera 
muzika, kurios kompozitorium 
yra A. Archangelsky. Orchestrą 
veda Elie Zlatin. Scenerijos taip
gi labai puikiai ištaisyta. Korti
nes, kostiumai ir kiti daiktai su
tvarkyta savotiškai; o jau spal
vos stiprumas — neįmanomai 
impresionistinis ir rusiškumą 
primenąs.

Prieš kiekvieną lošimą persta
tytoj as kalba labai laužyta ang
lui kalba, kas labai prijuokina 
publiką. Lošimas tęsiasi ne 
trumpiau kai 5 minutes ir ne il
giau kaip 15 minučių. Sceneri- 
jas permaino labai greit, čia pa
minėsiu svarbesnius perstaty-

Sportas
K. Požėla 18 kolionijos apielin- 

ke je.
Karolis Požėla gaus gerą prie

šą dėl įvykstančių ristynių atei
nantį šeštadienį, sausio 19 d. 
Apveizdos Dievo bažnytinėje 
svetainėje.

Kaip girdėtis, tai bus gana 
žingeidžios ristynės, nes apart 
K. Požėlos dar bus parinkti kuo 
geriausi ristikai.* *

Kaip pranešama, tai K. Požėla 
greitu laikui; atlankys Melrose 
Parką, nes jis yra labai pagei
daujamas melroseparkiečiams.* *

K. Požėlos ristynėms jau gali
ma gauti bilietus “Naujienose”. 
Ristynės įvyksta sausio 19 d. 
prie 18 ir Union gatvių.

Nešutink savo vaikučių. Ne; 
uždrausk jiems tyro oro dėl 
baimės šalčio. Nieks nėra taip 
gerai budavojimui kūno, kaip 
mankštymasi lauke. Kartais 
šaltis gali ir paimti, bet tas 
elngva išgydyti vartojant nau
ją, TIESIOGINĮ būdą h- iš
laukinį — be sugadinimo vi
durių gyduolėmis. Tiktai trink 
Vicks VapoRub aplink gerklę 
ir krutinę. Jis persisunkia kai
po linementas ir įkvepiamas, 
kaip garai. Toksai gydymas 
greitai apsidirba su šalčiu ir 
neprileidžia traukiančiojo kru
po atakų. Vicks galima gauti 
kiekvienoj aptiekoj.

VICKS
v VapoRub

Specialė kaina akiniams. 
Auksu apipusti $4, $5, $6, $7, $8. 
Tikro aukso $6, $7, $8, $9, $10, $12. 
Kreivos akys pataisomos. Akių li
gos gydomos. 24 met. prie State g.
FRANKLIN O. CARTER, M. D. 
120 So. State St., antras augštas

Kasdien 9 iki 5:30. Nedėlioj 
10 iki 12.

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų — 

Perkėliau savo ofisą iŠ 3538 So. 
Halsted St. į 4647 So. Halsted 
St. nrie 47-tos gatvės. Vai. nuo 
9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 v. vak. 
Tel. Boulevard 4774. Nedalioms 
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas: 
11132 S'o. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas 

ull

žę. Jam buvo pranešta, kad jos niai numanydamas, kad jam Amerikos Legionieriai su- mus. IŠ eilės numeris 2, dainuo-
nėra namie. Bet jis visvien ryžo
si įsigauti į namus. Delei to jis 
tapo pašautas ir gan pavojingai.

Arado gyvena 310 S. Lombard

teks nemenka dovana atvyko 
čia pasiimti jos. Su juo, taipgi 
kartu lankėsi drg. J. Dagis, ku
ris ten atstovauja . Naujienas.

rengė mitingą Garrick teatre. 
Mitingo tikslas buvęs apsvars
tyti bonusų klausimą. Buvo 
perskaitytas prezidento Coo-

ja choras rusiškai. Dainavimas 
labai puikus, bet dar puikesnė 
scenerijos kompozicija, kuri pa
vadinta: “ZariarZarianitza”, vai-

Avenue.

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 paėmėju parašais.
v Pinigus gavo:

19570 — P. Dadurkevičius 19632 — J. Belkštis
19571 — M. Leikienė 19636 — J. Stuparas
19572 — M. Bauzienė 19639 — B. Juškienė
19573 — J. Andmlienė 19640 — P. Draugelis
19578 — K. Šiurius 19642 — P. Kazinauskas
19587 — S. Žilinskas 19643 rr J. Kazinauskas
19595 — J. Balmanienė 19644 —- V. Roženas
19605 — P. Juokubauskas 19648 — K. Gabia
19606 — J. Albrikas 19657a -- J. Stasiulionis
19608 — A. Jocius 19665 — J. Alcauskas
19616 — K. Valintis 51983 — V. Maižinskas
19622 — A. Repševičius 52102 — A. Venskuvienė
19627 — M. Lupeikis 95488 — D. Szirvinskas

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.Bet jie įr po kontesto ketina ne- lidge atsakymas, kur jis ap- zduoja rusų impresionistų legen

are Was Spoiled, Būt His Facc Is FrameJ BY LOUIS RICHARD i>9UIRE EDGEGATE
/V£'/v
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Physical Culfuro Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprataa, 
Naturopathas

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

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

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
Inkstų, pūsles ir šlapumo 1h 
rę. i

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

gariausį Ameriko
nišką i” Tn~icpe- 
;išką bvią Sūdy
mo. Diditū skai
čius žmoUą •^gy
domų kasdien, per 
Dr. Ross, sutei- 
da progą duoti 

gerinusį medikai i 
jatarnavimą že
miausia kaina. To
cj mokesti gali kiekvienas ištesėti 
nokėti, taip kad nei vienas nereiks« 
auja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross, C
35 So. Dearbom Street, 

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje, 
' ’riėm'imo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų.
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedalioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, serecr?? ir 
hubatoje nuo 10 vai. ^rte 
iki 8 vai. vakare.

Garsinkitės Naujienose
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

dos nebus. Kaip tik Vokietijos 
komunistai sukeis revotliiioiją, 
kurini Rusijos draugai raudon
armiečiai priversti bus gelbėt, 
tai Lietuva tarpo dviejų šalių 

Vokietijos ir Rusijos — 
spaudimo neišsilaikys ir paliks 
“sovietų darbininkiška” res
publika. Lietuvos dabartinė 
klerų ponija bus sunaikinta. 
Vienintelė Lietuvoje darbinin
kų politine organizacija, — ta 
komunistai, kurie kovoją prieš 
valdančiąją klasę. Mes, girdi, 
turime jiems rinkti aukas.

Bimba pasigyrė, kad jis 'Lie
tuvoje buvęs pas kleboną už 
vežėją ir žinąs kaip storas jo 
klebonas per naktis kozyru ne
davęs ir* taip toliaus. Suminė
jo, kad Amerikoj ateina be
darbė, busiąs darbininkams 
badas, vargas, ašaros. Nuo tų 
nelaimių nebusią galima iš-

aidoblistų ir sindikailistų? Juk 
aidoblistai rėmė ir padėjo bol
ševikams užsisėsti ant šalies 
valdomojo arkliuko.”

Bimba sako, kad aidoblistai 
ir socialistai tai niekuomet ne
kovojo už bolševikus; visuo
met buvo bolševikų priešai. 
O priešus, jeigu ir mes šiandie 
čia įsisteigtume sovietų val
džią, netiktai kištume į kalėji
mus arba 
bet tiesiai

vaidinta buvo neblogai, 
silpniau vaidino “Kupro- 
Oželyj” Jonelis. Jis vie- 

visai neišlaikė rolės ir 
ne tas, kas reikėjo būti.

Pranešimai

važiuoti, lodei kad Lietuvos 
darbininkų dauguma Kaune 
neturi darbo, badauja, 
voje ponai, kunigai 
pane
badauja, 
va butu 
pasisektų

apie 
Esą,

bur-
lies jį nė su kuolu nie-

Lietu- 
tai šam- 

maudosi, o darbininkai
Iš visų vargų Lietu- 
išgelbėta, jeigu ten 
komunistams paimti 

savo rankas, ir įsteig
ti sovietų valdžią. Jis daug 
visko pripasakojo, bet visko 
negalima surašyti: užimtų per
daug vietos laikraštyje.

Antru atveju kalbėjo 
Amerikos darbininkus,
dabar Amerikoj darbininkams 
geri aus gyventi negu Europos 
darbininkams. Čia darbininkai 
dar turi ko pavalgyti, gražiai 
pasirodo, dar ir munšaino iš- 
sigeria. Todėl, girdi, aš sakau 
jums, mieli broliai ir seserys, 
kad mes čia ir gyvensime. Mus 
iš Amerikos ne su kuolu neiš- 
varys (vienas sale manęs sė
dintis kumšt man įšoną ir sa
ko: “Tas pamokslininkas vi
sais budais gyrė Rusijos šalį, 
tvarką ir viską, o dabar jau nė 
jis pats nežada j Rusiją 
žinot ir sako, kad iš šios 
žyjų
kuomet neišvys važiuoti ki
tur). Mes, esąs, čia pasilieka
me ant visados gyventi ir to
dėl turime prisidėti prie A. L. 
P. IL. D. ir kitų komunistiškų 
organizacijų bei unijų. Dar 
agitavo, kad kas nors užsisa
kytų komunistų dienraštį, bet 
nesimatė, kad kas tą laikraštį 
butų užsisakęs.

Po prakalbos pwrni minkąs 
pareiškė, kad galima statyti 
kalbėtojui klausimai. Tuoj vie
nas davė šitokį paklausimą: 
“Dulko Rusijos bolševikų ko
munistų valdžia areštuoja ir 
kalėjimuose laiko tūkstančius

Lošėjai stengėsi kuogeriau- 
sia savo roles išpildyti'. Ir iš
viso 
Kiek 
tame 
tomis 
buvo
Bet kai daugiau pasilavins ir 
jis galės įmanomai vaidinti.

Vaidinimui pasibaigus, pra
sidėjo šokiai. Grojo Grušo or- 

tremtume į Sibirą, I kestras. šokiai tęsėsi iki 11:30 
sušaudytame. Ki- vaj vak 
negalėjo elgtis ir 

Rusijos komunistų valdžia. O 
tai dėlto, kad aidoblistai ėjo 
sykiu su Rusijos buržuazija 
nes aidoblistų,s buržuazija pa
pirko ir jie kovojo prieš komu
nistų sovietinę valdžią, tai jie 
išdavikai socialistinės sovietų 
respublikos. Kito išėjimo ir 
nėra. Juos ir reikia laikyti ka
lėjimuose.

Pagal Bimbos logikos išeina 
taip: kas kovoja prieš negeru
mus sovietines komunistų vald
žios, tą reikia sušaudyti, nes 
jis respublikos išdavikas. Tokiu 
budu Bimba pateisina Lietuvos 
klerikalų valdžios reakciją prieš 
radikalus. Kitas Bimbos meti
mas juodos dėmės ant aidoblis
tų, kad Amerikos aidoblistai 
buk niekuomet nerėmė Rusijos 
bolševikus Tai netiesa. Kairia L Babravičius važiuoja Italij 
senai ir pats Bimba sake, kad _SLA motcri 208 k 
Amalgameitų kriaučių unija vakaras _ Sarpalien5s laido. 
geltona, ją reikia griaut, o aido- fuvgs 
blistų tai raudona, — ją reikia 
remti. Ir visi gerai žino, jog po 
Rusijos caro valdžios nuverti
mo, iš Amerikos tūkstančiai 
anarcho-sindikalistu važiavo Ru
sijon padėti kovot už bolševikų 
valdžią. O taipgi aidoblistas 
John Reed’as daug darbavosi ir 
besidarbuodamas mirė Rusijoj. 
<itas aidoblistų vadas, būtent, 
Iaywood’as, taipgi daug dėl Ru

sijos bolševikų dirbo: suorgani
zavo kelis šimtus mainerių aido
blistų važiavimui į Rusiją atsta
tyti Rusijos industriją. Ir keli 
šimtai mainerių su Haywoodu iš 
važiavo Rusijon. Tik kuomet ke
letui tų idealinių aidoblistų pa
sisekė sugrįžti atgal Amerikon, 
tai jie per darbininkų spaudą pa
rodė visai Amerikos darbininki
jai, kad Rusijos bolševikų vald
žia nėra tokia gera darbinin
kams, kaip ji skelbiasi. Aidobli
stai tąsyk paliovė remti bolše
vizmą. Aidoblistai, kokie jų ne
būtų principai, jie tvirtai gina 
savo idėjas; juos nepapirko nė 
sandvičiais nė kitkuo, kaip kad 
lietuviškus komunistus, kurie 
už riebius sandvičius pavirto Ru
sijos patriotais ir mulkindami 
darbininkus palaiko savo komu
nistišką kromelį.

— Cicero Pavapi jonas.

Aš prašyčiau visų dramos 
skyriaus dalyvių remti dramie- 

Jic dirba iš pasišventimo 
l*|be jokio atlyginimo. Butų ne 

pro šalį, kad ir kitos draugijos 
kviestų Keistučio draimiečius 
lošti. Tatai priduotų jiems 

L.ųl daugiau energijos.
Vasario 24 d. Meldažio 

tai nėję d ram iečiai statys 
no jo veikalą “Samsonas.” 
kalas labai geras ir parodo, 
kaip senovėje buvo kovojama 
už laisvę. Prie to ir dramie
čiai deda visas pastangas, kad 
gerai sulošus tą veikalą.

—Perkūnas.

čius.

sve- 
sce-
Vei-

Brigita Park

Žinios iš visur

Teko kalbėti su p. J. Babravi- 
. |čium, kuris dabar vieši Chicago 

je. P-as J. Babravičius pasisakė, 
kad važiuojąs Italijon “pervary
ti” savo rusų ir italų operų re
pertuarą ; o ateinantį sezoną dai
nuosiąs Chicago civic operoje, 
kurion jau yra pakviestas.

* * *
SLA. Moterų 208 kp. pereitą 

trečiadienį buvo suruošus šokius 
Auburn Park Masonic svetainė
je. Publika buvo švari, rinkti
ne ; orchestra p. Rakausko. Kaip 
komitetas sako, tai visiems sve
čiams ir publikai buvo suteiktas 
siurprizas — dainavo p. J. Bab
ravičius. Sudainavo keturias 
dainas, p. J. Babravičius atsilan
kė incognito į viršminėtą vakarą 
ir tuomi padarė siurprizą. Vaka
re publikos buvo j keturis šim
tus.

namų 
prie

Keistučio Kliubas — tai musų 
kolonijos veikimo širdis, i

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

ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyt 
^rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatemysi kaip susidėsi užtektina 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

Cicero. — štai jums didelė, svar
bi naujiena! Didis Lietuvos Ope
ros dainininkas, Justas Kudirka 
rengia čia koncertą sekmadieny, 
sausio 20 d. Liet. Liuosybės svetai
nėj, 1403 So. 49 Ct., pradžių 7:30 
vai. vakare. Visi kas tik gyvas pri
valo dalyvauti tame koncerte ' ir 
paraginti kitus, nes tai bus kon
certas tikras savo daile ir savo 
turtingumu; tai bus koncertas, ko
kio čia dar niekad nėra buvę.

—Rengėjai

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PECANS

Pirkite labai plonais kevalais rie
šutus Pecans nuo augintojo ir sutau
pykite pinigų. Atsiųskite $1 dėl iš
bandymo, apmokėtu persiuntimu už

U. S. NEW CROP NUTS
Fred H. Smith, Experiment, Ga.

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

Kedzie Avė. Tol. Kedzie 9440

ISRENDAVOJIMM
ANT rendos 160 akrų Illinois 

farma, pigiai.
Atsišaukite

PETER MALON,
3746 So. Rockvvell St.

BEIKIA DABBININKŲ
VYRŲ

REIKIA selesmano pardavinė
jimui stako, apsukraus vyro ku
ris moka kaip pardavinėti staką. 
Jus pardavinėsit musų pačių biz 
nio staką. Pasimatyk Mr.Krauss 
Goldell Co., 1011-13 Webster av.

NAMAI-2EME
KAS KO NORI 

Pirkti namą, parduoti, mainyti ar

Tel. Prosnect 4345

JONAS DAMULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu sau
sio 11 d., 11 v. v. 42 metų am
žiaus ęąvo namuose 915 W. 32 
St. Paėjo iš Šilalės par., Taura
gės apskričio, Romieslaukio 
kaimo. Amerikoj išgyveno 15 
metų. Lietuvoje paliko moti
ną, moterį Rozaliją ir sūnų 
Franciškų. Amerikoje — bro
lį Juozapą ir brolienę Marei jo
ną. Laidotuvės atsibus sausio 
15 dieną, iš namų bus išlydėtas 
9 vai. ryto į šv. Jurgio bažny
čią iš ten j šv. Kazimiero ka
pines. Todelgi visi giminės 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti jo 
laidotuvėse ir atiduoti jam pas
kutinį patarnavimą.

Pasilieka nuliūdę gimines 
___ _________ ir draugai.

Meldžiu visus gimines ir pažį
stamus mano vyro

PETRO MILLERIO,

kuris pasimirė gruodžio 8 d., 
1923 atsilankyti ant mišių, ku
rios yra užpirktos, Roseland, 
Visų Šventų bažnyčioj, ketverge 
sausio 24 d., 1924, 8 vai. iš ryto. 
0^ taipgi ant kitų mišių, kurias 
užpirko brolis velionio Wilimas 
Milleris ir kurios atsibus švento 
Jurgio bažnyčioj ant Bridgepor- 
to, sausio 16 d., 1924 m*., 8 vai. 
iš ryto.

Musų kolonija kruta, juda. 
Ji nepasiduoda ir daug dides
nėms Chicagos kolonijoms. Vy
riausio judėjimo sūkuryje ran
dasi Keistučio* Kliubas su savo 
dramos skyrium. Teisybė, po
li t ikon musų kliubas nedaug 
tesikiša. Tik karts nuo karto 
jis paremia kokią nors nau
dingą politikoj akciją. 0 dra
mos skyrius tai visai nuo poli
tikos liuesas. To skyriahs vy
riausias tikslas kelti teatro 
meną lietuviuose ir lavintis 
dramos srityje. Ir tas darbas 
gan sekasi. O tai parodo šio 
sezono veikimas. Iki šiol jau 
tapo sulošta net šeši veikalai 
—“Juozapas ir Zelbosa,” “Fa
raono sapnas,” “Netikėtas su
grįžimas,” “Netikėtai,” “Sulig 

naujausios mados” ir “Kupro
tas Oželis.”

Pastarieji du veikalai buvo 
vaidinami McKinley Park sve
tainėj sausio 5 d.

Medžiagišku žvilgsniu vaka
ras nekaip nusisekė. Dramos 
skyriui, labai galima, teks ir 
nuostolių pakelti. Mat, dėl di
delių šalčių žmonių nedaug te- 
atsilank’ė

Pereitą šeštadienį po pietų ta
po palaidota Petronelė-Krikščio- 
kiutė — Sarpalienė, žinoma mu
ziko p. Petro Sarpaliaus moteris. 
Priežastis mirties — palagas.

Palydovų į Tautiškas kapines 
buvo labai daug — prie 
kalbėjo Dr. A. žimontas, 
kapo Dr. A. Montvidas.

Grabnešiai buvo “Vaidylų 
Brolijos” nariai.

Gėlių buvo gana daug nuo 
draugijų ir pavienių. Man rodos, 
kad truko “Birutės” gėlių kaipo 
užuojautos, nes a- a. Petronėlė 
Sarpalienė kiek laiko atgal buvo 
gana veikli narė.

Dr. A. Montvidas prie kapo 
pareiškė, kad Vaidylų Brolija ją 
čia atnešė ir Vaidylų Brolija pa
sistengs pagelbėti p. Petrui Sar- 
paliui auklėti jų keturis kūdi
kius dorais žmonėmis.

— Raganius.

Ch. Liet. Dramatiško 
Ratelio narių su

sirinkimas.
Ketvirtadienį, sausio 8 d., Mel

dažio svetainėje, įvyko Drama
tiško Ratelio susirinkimas, ku
ris buvo šaukiamas dėl išdalini
mo lošėjams bei lošėjoms rolių 
veikalo “Karolio Teta”. Minimas 
veikalas buvo nutarta sulošti 
vienai draugijai, bet iškilus tū
liems nesusipratimams tarp Ra
telio komiteto narių, dariusių 
su draugija kontraktą, dalykas 
tapo pavesta tam tikrai komisi
jai dėl išrišimo.

Apart to, Ratelis nutarė šia
me žiemos sezone sulošti savo 
naudai istorinį veikalą “Mirga” 
ir ant vietos rolės tapo išdalin-

Neatvyko net tie, tos. “Mirga” bus suvaidinta 
kurie tikietus išikallno turėjo. apie pabaigą kovo mėnesio, vi- 
pirkę. O neturintieji tikietų siems Chicagos lietuviams žino- 
nedrįso net gatvėje pasirodyti.'moję svetainėje, Hull-House, 
Buvo dar ir kitų priežasčių, bet 'prie Polk ir Halsted gatvių.
tiek to. 7 — Ratelio koresp.

Cicilija Miller.

CICEROS LIETUVIŲ DOMEI
Didžio Lietuvos Operos tenoro, Ju

sto Kudirkos koncertas įvyksta sau
sio 20 d. Lietuvių Liuosybės svetai
nėje, 1403 So. 49 Ct., pradžia 7:30 
vai. vakare. Po koncertui bus šo
kiai. Visi vietos ir apielinkių lietu
viai ir lietuvaitės yra kviečiami atsi
lankyti, nes tai yra pirmutinis toks 
didelis koncertas Ciceroje. Pirkit bi
lietus iškalnc, kad užtikrinti sau vie-

Bilietai gaunami šiose vietose: 
Grant Works Pharmacy, 

4847 W. 14th St.
Liberty Restaurante, 

1403 So. 49th St.
Liberty Pharmacy, 

49 W. 13th St.
Liberty Ice Cream Parlor, 

1403 So. 49th Court
Darbininkų Užeigoj,

1447 So. 50th Avenue.
— Rengėjai.

“Birutes” repeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

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

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

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

NORIU gauti rendon mažą 
farma ,nuo 5 iki 20 akrų. Nežiū
rint kokioj apielinkėj. Kas to
kią farmą turi, malonėkite pra
nešti laišku: M. Lasauskas, 1819 
So. Union Avė., Chicago, III.

KAS turit randavot vietą dėl 
restauranto ir lengvių gėrimų, 
arba seną biznį parduoti Chica
go j e ar apielinkėje.

Box 414.

REIKALINGA darbininkas 
prie flat janitoriaus už pagelbi- 
ninką. Atsišaukite ryto iki 8 vai. 
nuo 12 iki 1 per pietus, vakare 
nu\) 7—9. P. Ūselis, 4503 West- 
End Avė., Chicago.

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

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

tų.

J1ESK0 KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys vienam 

vaikinui, su valgio pataisymu. Geis
tina Town of Lake apielinkėj, kur nė
ra mažų vaikų ir kur nevartoja mun
šaino, prie mažos šeimynos. Prašau 
atsišaukti greitai.

G. G.,
4503 S. Wood St.________

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS ruimas vienam ar

ba dviem vyram' kambaris, didelis ir 
šiltas, turi būti teisingas ir blaivus, 
prie mažos šeimynos.

Atsišauk it (5 to 9).
J. V.,

1462 Peoria St.
2nd floor front

PASARGA.
BESTG  AUŠINANTIEMS

Klaidos padarytai paskelbime, turi 
būt atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
•dant Naujienų darbininkai genaus 
galėtų žinoti, kaip, elgtis su priduoda
mais apskelbimais^

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
anai, apsivedimai, asmenų 
Tiai ir t.t. turi būt ii kalno 
mi.

jieškoji- 
jieskoji- 
apmoka-

pasirodoJeigu kurie apskelbimai 
ibejptini, Naujienų administracija pa- 
•>b>'ka tpine jų netalpinti, kol neii- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikas reikalavimams.

Norintieji pasigarsint 1 sekamos d!e> 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo. . Y

ASMENŲ JIESKOJIMAl
PAJIEKOJIMAS. Giminės Telklės 

Masionaitės, kurie esate kvietę ją 
Amerikon, atsilankykite į Naujienų 
ofisą svarbiame .reikale. Naujienų 
Lailvakorčių Skyrius.

JUSTINAS GENIS, Lietuvoje gy
venęs sodžiuje Trumpainių, apskričio 
Alantos, dabar gyvena Chicago, svar
biame reikale pajieško savo draugą ir 
pažįstamą Antaną Mackevičių, paei
nantį iš parapijos Kuoklių, sodžio 
Trakiniai, apskritys Ukmergės. Pirm 
7 metų ir dabai* jis gyvena Brooklyn, 
N. Y., dirbdavo duonkepio (Baker) 
darbą. Antanas Mackevičius arba 
kas žino koks jo antrašas, meldžiu 
prisiųsti man, kad galėčiau su juomi 
susižinoti, už patarnavimą apmokė
siu.

JUSTINAS GENIS, 
Room 930, 29 So. La Šalie St. 

Chicago, III.

KAMBARYS ant rendos dėl mer
ginų arba dėl ženotos poros, elektros 
Šviesa, maudynės, šiltas kambarys.

Atsišaukite
658 W. 31st St.

2ras augštas iš priešakio

PARANDAVOJŲ kambarį dėl 
dviejų ar vieno vaikino, arba 
dėl merginų. Kambaris šildo
mas. Ar su valgiu ar be valgio. 
2 lubų iš priekio. J. K., 703 W. 
21 PI. Chicago.

JESKO DARBO
JIEŠKAU darbo už antraran- 

kį bekerį, esu gerai patyręs dar- 
ją. Kam reikalingas toks dar
bininkas. Kreipkitės

A. M.
3430 So. Union Avė.

REIKIA ^ARBItimKŲ
MOTERŲ

REIKIA 50 gabių merginų 
dirbti prie sausage casing. Nuo
lat darbas, gera mokestis. Gra
žus darbo kambariai. Pasilsiui 
laikas. Atsišaukite į Superin
tendento Ofisą.

OPPENHEIMER CASING 
CO.,

1016-26 W. 36 St., 
Chicago.

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

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

PAJIEŠKAU pusbrolio Antano 
Franckevičiaus ir Vinco Stafanavi- 
čiaus, paeina iš Vilniaus rėdybos, 
Augšdvario valsčiaus, čižunų kaimo. 
Kas apie juos žino malonėkit pra
nešti. Stasis Franskevičius, 703 W. 
21st Place, Chicago, III.

ATSIŠAUKIU į ypatą R. Kaltanc 
kuri mane gerai pažysta per 4 me
tus, po No. 47 Brighton. Ypata su
prasi ant A. ir Ku. Meldžiu laišką 
rašyti.

A. K., 
3825 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

APSIVEDIMUI
PAJIEŠKAU laisvų pažiūrų gyve

nimui draugės. Aš esu 28 metų am
žiaus vaikinas. Svaigalų nevartoju, 
bet myliu dalyvauti organizacijų vei
kime, platesnių informacijų suteiksiu 
laišku. Indomaujančios meldžiu kreip
tis žemiau paduotu antrašu. Geistina, 

(kad su pirmu laišku prisiųstute savo 
paveikslą. Paveikslas ant pareikala
vimo grąžinsiu. S. Laurin, P. O. Bok 
894, Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS
5 kambarių vėliausio styliaus ra

kandai ir fonografas. Parduosiu bi
le pasiulymu, sykiu arba skyrium. 
Gera proga jaunai porai.

Atsišaukite
1926 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI

TEATRAS! TEATRAS!
700 sėdynių, vargonai, pianas, 

power mašinos motorai, genera
toriai ir kiti visi įtaisymai. Ge
ra vieta, biznis išdirbtas. Gali
ma nupirkti su mažai pinigų.

Turi būt parduotas greitai.

Lotai Netoli Fordo
Dabar yra geriausis laikas pir

kti lotus netoli Fordo naujos 
dirbtuvės, kuri vasario mėnesy 
pradės dirbti, 16,000 vyrų turės 
darbą. Extra dideli lotai, 40x- 
125, už $500 ir daugiau. Leng
vais išmokėjimais. Jus padarysi
te pinigų jei pirksite dabar, 
žemlapiai ir visos smulkmenos 
išaiškinamos pareikalavus. Ad
resas Lithuanian Department, 
116 S. Michigan Avė., Room 
1507, Chicago, III.

Kreipkitės 
pas:

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO. 
3335 So. Halsted Str.

Tel. Yards 6894

PARDAVIMUI —
2 flatų medinis namas. Bar

genas, — $2350.
Atsišaukite

2443 W. 34th PI.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, maišytų tautų a p gy
ventoj vietoj. Parduosiu pigiai 
Atsišaukite laišku į Naujienas, 
1739 S. Halsted St., Box 410.

DIDELIS BARGENAS.
Pardavimui namas, namas randasi 

38 PI., parduosiu ar mainysiu ant 
biznio ,turiu parduoti į trumpą laiką, 
agentų prašau neatsišaukti. Savinin
kas randasi 4444 So. Kelbom Avė., 
2nd F|oor, V. Patravičia.

PARDAVIMUI grosernė ir visokių 
smulkmenų, saldainių, tabako, ci
garų. Vieta išdirbta per daug me
tų. Rendos į mėnesį $25.00. Lysas 
ilgam laikui. Nupirksit pigiai, 5 
ruimai gyvenimui. Priežastis par
davimo patirsit ant vietos.

3642 Parnell Avė.

DIDELIS BARGENAS Brighton 
Parke, 2 flatų naujas mūrinis namas, 
4-5 kambarių, fumace apšildomas, 
elektra, maudynes, skalbyklos, 2 lo
tai, garadžius, kaina $9,900, pusė Įmo
kėti, likusius ant lengvų išmokėjimų.

Telefonuokite Lafayette 1970

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
serne, gerai išdirbta vieta dėl ge
ro darbininko. Savininkas galima 
matyti visados. Priežastis — dvi 
bučernės.

Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Box 413.

PARDAVIMUI per savininką 
4 kambarių medine cottage, su 2 
karų garadžiumi ant kampo lo
tas . Kaina $3,800, jei parduosiu 
šią savaitę.

6401 So. Oakley Avė.

DIDELIS Bargenas bučernė 
ir grosernė pardavimui; biznis 
geras, apgyventa lietuvių ir vi
sokiu tautų. Atsišaukite:

4201 So. Maplewood Avė

DIDELIS BARGENAS

REIKALINGA mergina prie pada
vimo į stalus (Veiterka), trumpos 
valandos, gera mokestis. Taipgi mo
teries prie mazgojimo dišių .

Atsišaukite tuojaus
4648 So. Westem Avė. 

Chicago, III.

REIKIA merginų core dirbė
jų į bresinę fandrę, ateikite pa
sirengusios darban.

SLOAN VALVE CO.
4300 W. Lake St.

Parsiduoda bučernė ir grosernė. 
Visi įtaisymai 1 klesos. Mašina (’el 
šaldimo 3-jos skėlos, seifas, registe- 
ris de 4 bučerių, slais mašina ir t. t., 
6 ruimai dėl gyvenimo korštu vande
niu šildomi, garadžius dėl autonroli- 
isto, galima gauti ant 5 metų ar dau

giau, parduosiu už kėš arba mainysiu 
ant bile namo.

Taipgi parsiduoda ii’ mūrinis na
mas 3 pag. ir Storas ir antras medi-, 
nis 4 pag. parsiduoda sykiu viskas ar
ia atskirai.

371 Kensington Avė., Chicago.

MORTGECIAl -PASKOLOS
MES GALIME PASKOLINTI 

JUMS PINIGŲ DEL ANTRŲ
MORGIČIŲ.

DOVENMUEHLE Ine. 
formerly William F. Tempei 

and Co., 105 So. Dearbom St.

MOKYKLOS

DIDELIS BARGENAS
Ant pardavimo bučernė ir grosernė, 

jiznis kėš daroma į dieną $150 iki 
$180, pagyvenimui 4 ruimai, renda 
$35 į mėnesį, esu priverstas pigiai 
jarduoti, nes važiuoju į Lietuvą. M. 
N. Skušaich, 4958 S. Princentos, Tel. 
Boulevard 3200.

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialus vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

COLLĖGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643
Sara Patek, Principal

Reikia -
Moterų lengvam dirbtuvės 

darbui, 35c. į valandą, darbas 
dienomis. Nuo štukų dirbant 
galima uždirbti $22 į savaitę. 
JOSLYN 1MANUFACTURING

AND SUPPLY CO., 
3700 So. Morgan St.

ICE CREAM PARLORAS, cigarų 
ir saldainių krautuvė, naujos mados 
rengimas, švarus atakas, gražus, vi
sas marmurinis soda fountain ir t. t. 
?igi renda su gyvenimui kambariais, 
netoli biznio transferinio kampo, 
West Sidėje. Turi būt parduota kad 
užbaigus savo reikalus. Parduosime 
už $1,200 už viską pinigais. Jei rei- 
cės išmokėjimais. Verta daug dau
giau. Pamatykite patys savo akimis 
krautuvėje.

21 N. Westem Avė., 
netoli Madison St.

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla, 

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

REIKIA —
Patyrusių skudurų sortuoto- 

jų moterų.
Atsišaukite

2639 W. Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI grosernė ir rū
kytos mėsos krautuvė, 3 ruimai 
gyvenimui, sena vieta ir gerai 
lizms išdirptas. Lysas ilgas. 
?arduodu pigiai. Kreipkitės.

Į,’726 So* Wallace St*

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

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

I III- Mlll.l I.’ ( (>| |,|.(,| 
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