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VĖL KRUVINOS RIAUŠES HERRINE
Milicija valdo) 
Williamsoną

Denby rezignuosiąs

Masiniai areštai Rusijoje
Rusija jieško paskolos Anglijoj

Vėl milicija valdo 
VYilIiamsoną

ąreš-Young tebetęsia masinius 
tus. Gali kilti didelių susirė
mimų. Pašaukta ir Chicagos 
milicija. Paskelbtas sušvel
nintas karo stovis, šerifo pa- 
gelbininkas užmuštas.

HERiRIN, 111., vas. 10. — Su
švelnintas karo stovis veikia 
VVilliamsono paviete, kurį da
bar valdo valstijos milicija.

Kad išvengus perėmimo ci
vilinių teismų, bet kad palai
kius tvarką, kurios palaikyti 
neįstengia pavieto valdžia, mi
licijos koman duotoj as pulk. 
Culberston įsakė Herrino gy
ventojams užsilaikyti ramiai, 
suorganizavo milicijos gatvių 
patrulius ir paskelbė, katd’ nie
kas iš kitų apielinkių nesilan
kytų Herrine 
pirmadieny.

Kova tarp 
priešininkų 
areštuota 11
uždaryta vietos Eikš kliubo rū
sy.

Juos areštavo prohibicijos 
agentas Young ir kaltina, kad 
jie dalyvavo užmušime konsta- 
belio Cagle ir sukėlime riaušių, 
kuriamose liko sužeistas šerifo 
pagelbininkas ILnynian ir iš
vogti policijos viršininkas 
Ford ir du policistai. Tarp areš
tuotųjų yra mayoras Anderson, 
angliakasių unijos viršininkas 
VVillis, šerifas Galligan, du še
rifo pagelbininkai ir septyni 
kiti žynius ku kluxų priešinin
kai.

septin tądien y ir

ki kluxų ir jų 
aštrėja ir tapo 

žmonių, kuriuos

Požėlos Ristynėms 
12 Vasario Puse 
kainos r ikietai Nau
jienų Skaitytojams
Visi Chicagiečiai Nau
jienų Skaitytojai galės 
gauti tikietus už pusę 
kainos į Požėlos rištines 
su graiku Kiloniu, ku
rios tai ristynės įvyks 
vasario 12 d. Ashland 
Auditorijoj. Kad gauti 
už pusę kainos tikietą, 
visi pasiimkite iš Nau
jienų ofiso ar iš skyrių 
dykai specialius gelto
nus tikietus, kurie bus 
priimti už pinigą. ' Jau 
juos galima gauti šian
dien ir bus galima gauti 
iki 12 vai. ristynių die
nos. - „

kinio milicijos. Suėmus ma- 
yorą, policijos viršininką ir po- 
licistus, visą valdžią pasigrie
bė Young, kuris tapo padary
tas policijos viršininkų.

Milicija gi rūpinasi tik ne
prileisti naujų mūšių, bet ku 
kluxams nieko nedaro ir dar 
nebandė sustabdyti jų terorą.

Laivyno sekretorius Denby 
rezignuosiąs

Jei
Rockefelleris
000 grafto už nesikišimą prie 
išnuomojimo1 aliejaus laukų.

to pareikalaus senatas.
gavęs $1,000,-

WASHINGTON, vas. 10. — 
Tyrinėjimai dėl valdžios alie
jaus laukų išnuoinojimo tęsia
si ir vis naujų dalykų suseka
ma.

Vakar prieš senato komite
tą liudijo Denver laikraštinin
kas Bonfils. Jis išpradžių bu
vo didelis priešininkas tų lau
kų išnuomojimo, bet vėliai 
priešintis sustojo ir daugiau 
savo laikrašty nieko apie tai 
nerašė. Kada jam užmesta, kac 
jis parsidavė, aliejaus intere-

Kova su ku kluxais ketino 
pavirsti labai smarkia ir kru
vina, bet jos neprileido laiku 
atvykusi valstijos milicija. Bet 
ir dabar padėtis yra tiek rusti,

■ kad, pačios milicijos pripažini-
■ m u, kruvini mūšiai su k u klu- 
i xais vistiek gali įvykti.

Į Hcrriną vyksta pats gen. 
Black, kuri gubernat. įgaliojo 
paskelbti karo stovį,' jei bus 
reikalo. Taipjau siunčiama dar 
apie desetką kuopų milicijos.

Tarp pašauktųjų į William-|sanis ir kad jis-gavo $250,000, 
šoną milicininkų yra ir 132 I e paskui turėjo gauti dar $750,- 
milicijos pulkas iš Chicagos. To Į 000 ir todėl nebesipriešino tam 
pulko komanduotojas pulk. Į grobiui, jis piktai tam užgin- 
Swanson atsakęs, kad J,(XX)pijo, bet kartu prisipažino, kad 
milicininkų jis gali išsiųsti j Į Jis turįs padaręs su Sinclair 
kelias valandas. ĮOil Co. didelį kontraktą.

Iš paviršads* žiūrint, mttid-| ' Be u ji> prisipažino, kad jis 
jai atvykus, viskas aprimo. Gat-1 Lyrinėj0 biivusio vidaus reika- 
vės, kurios pirma bi>vo pilnos 1^ sekretoriaitfs bąli veikimą 
žmonių, kurie tik laukė pra. I Meksikoje ir susekęs ten labai 
džios mūšių, dabar yra tuš-1 nešvarill dalykų, kurių betgi 
čios. Milicija suvarė žmones įlsenatui nepranešęs, o skelbti 
namus, o taipjau pašalino ijlMtraŠty bijojęs.
gatvių ir automobilius. Kul-Į Taipjau jis liudijo, kad bu- 
kasvaidžiai tapo pastatyti priejvo suokalbis tarp trijų didelių 
miesto salės, ku kluxų teroro|aliejaus kompanijų pasipelnyti 
organizatoriaus Yoi?ng raštinės valdžios aliejaus laukų. Tuo 
ir prie 
areštuotuosius. Sankrovoms ir
gi liko įsakyta užsidaryti anks
ti.

Ku kluxai valdo pavietą.
Riaušes kįlo, pasak šerifo, 

kada ku kliixų priešininkai lai
kė savo susirinkimą. Šerifas su 
savo pageibininku Laynian nu*( 
ėjęs prikalbinti priešininkus, 
susiorganizavusius į “Flam-j 
ing Girele,” būti ramiais ir ne
ardyti tvarkos. Jam bekalbant; 
liko gauta žinia, kad ateina j 
ku kluxai. Eidami lauk jie su
sitiko Herrino policijos virši
ninką Ford, du policistu's ir di
delį burį žmonių. Ford šovė j1 
Laymaną ir jį sužeidė, po ko 
prasidėjo persišaudymas, 
riame ‘šerifo 
Cagle, kuris 

nujautas, 
da areštavo* 

policistus ir juos išgabeno į ki
tą miestą kalėjiman. Ku klu1- 
xai bandė sui m tumius paliuo- 
suoti, bet šerifas tai nujautė ir 
kailinius išgabeno kitan pavie
tai! . Pats Šerifas tapo areštuo
tas kada jis sugrįžo į WilHam- 
sono pavietą,

Tuojaus po persišaudymo ku 
khixai pradėjo organizuotis ir 
surengė Herrine savo ginkluo
tą parodą, apšaudydami ligo
ninę, kur guli sužeistas Lay- 
man. Ligoninę muo ku khixų 
gynė mayoras Anderson, kiTris 
liko k u kluxų suimtas. 
kluxai tuojaus pradėjo orga» 
nizuotis ir kituose miestuose 
ir apielinkės pavietuose, pasi
rengę eiti į Herriną ir tęsti sa
vo kruvinu terorą.

Ku kluxai dabar praktiškai 
valdo Herriną, nežiūrint atvy

kliubo, kur uždaryta suokalbiu, Doheny turėjo gaiš
ti Californijos ' laukus, Sinc
lair — Teapot Ddme, o Rocke- 
fellerio Standard Qil Co. $1,- 
000,000 pinigais uA tai, kad ji 
nereikalaus sau laukų ir ne
kliudys tom dviem kompani
jom aliejaus laukus pasigrieb-1

Tapo pašauktas liuidyti ir ki
tas laikraštininkas, John C. 
Schaffer, leidėjas Chicago Post 
ir kelių kitų laikraščių.

Ryto turės liudyti buvęs iž
do sekretorius McAdoo apie 
Columbia, kuri gavo $25,000,- 
po to kaip jis apleido Wilsono 
kabinetą ir patapo Do-heny ad-! 
vokalu.

ku- 
pagelbininkas 
buvo būry, 

Šeri Fas t« - 
Fordų ir du

Ku

sutarties su 
,000,- 

pra kasti Pa pa
nūs tyrinėjama 

tupėjo Fall 
kad Čia išeisią

Į Taipjau tapo nutarta tyri ne
rti ratifikavimą 
I Columbia, kuri gavo 
[000 už leidimą Įtiu>s kana'kį. 
[kokių sutarčių 
[Tvirtinama,
aikštėn labai sensacingų daly- 

Įkų, nes iš tos sutarties labiau
sią pasipelnė Amerikos aliejaus 
[interesai, Bus bandoma taipjau 
[patirti, kode! daugelis senato
rių, kurie tai sutarčiai priešino
si, paskui patapo jos gynėjai, 
kada išėjo aikštėn aliejaus in
teresų nauda.
šiandie balsuos Denby pašalini

mą.
Senatas vakar vienbalsiai su

tiko balsuoti ryto dėl Robinsono 
rezoliucijos, reikalaujančios pa
šalinti iš vietos laivyno sekreto
rių Denby. Manoma, kad rezo
liucija bus priimta, nežiūrint re- 
guliarinių republikonų opozici
jos.

Sekretorius Denby konferen
cijoj su karo sekretorium Weeks

pasakė, kad jis toujaus rezig
nuos iš savo vietos, jei ta rezo
liucija bus priimta. Manoma, 
kad rezignuos ir jo pagelbinin- 
kas Theodore Roosevelt.

Generalinis prokuroras Daug- 
herty sugrįžo iš Floridos ir 
tarėsi su prezidentu Coolidge. 
Eina gandų, kad jis irgi rezig
nuos, nes jo rezignacijos reika
laujanti rezoliucija irgi yra pa
duota senatui. Daugherty gandų 
apie rezignaciją nepatvirtino, 
tik sakėsi, kad jis norįs ‘‘pagel
bėti pasiekti dugną viso šio mi
šinio.”

1 labai* valdžia neturi dau
giau milionų rublių palaiky
mui industrijos. Pirmiausia ne
teko darbo jaunieji komunis
tai, kurie prisidėjo prie bolše
vikų po revoliUcijos. Bet da
bar yra be darbo ir 'daug se
nųjų komuuiistų. •

Kad gavus 
dirbtuvėms, 
valLstiečius

ro dolerių vardo, dolerių hu
nai neina taip gerai, kaip ru
gių ar potašiaus hunai. Val
džiai paskelbiąs tuos bonus, vi
si norėjo rugių' ir potašiaus bo- 
nų ir tųojaus kelis kartus dau
giau' sudėjo paskolos, negu tų 
bonų išleista, bet dolerių 
nų neišpirko.

Berlino valdžia, kada jai 
kūjo pinigų, išleido rugių
nūs ir jie tuojaus liko išpirkti. 
Spondau elektros dirbtuvė ne
galėjo 'nusipirkti anglių ir iš
leido anglių bonus, prižadėda
ma duoti už tai pirkėjams 
elektroms.

bo-

rei- 
bo-

Masiniai areštai Rusijos 
karvedžiu

Sujudimas prieš bolševikus bu
vo pasiekęs ir laivyną.

BERLYNAS, vas. 10. -— Nau
jais Maskvos Rilktatorius 
Dzeržin'skis po nesėkmingo 
Trockio vadovaujamo sukilimo 
pradėjo masinius areštus rau
donosios (arini jos oifk'jieriių.

Tapo susekta, kad Baltijos ir 
Juodųjų jurų laivynai dalyva
vo suokalby ir daugiau kaip 
250 laiv’yno oficierių liko areš
tuota. ,

Rusija jieško paskolos 
Anglijoje

Paskola tikisi atsiginti nuo di
dėjančios bedarbės ir tuo iš
gelbėti savąjį bolševizmą. •

daugiau pinigų 
valdžia privertė 

parduolti grudus 
valdžios monopoliui už labai
žemą kainą, kad valldžia galė
tų paskui tuos grudus parduo
ti užsieny su 'dideliu pelnu. 
Bet dėl netikusios transportaci- 
jos, visą pelną si.'ėdė gelžkeliai 
ir mažai kas beliko dirbtu
vėms.

' Valstiečiams neįstengiant 
įpirkti dirbtuvių gaminius, o 
valdžiai neturint iš ko duoti 
subsidijas dįtrbtiVvėms, iRusija 
atsidūrė naguose ekonominio 
smauglio, kuris baigia smaugti 
bolševizmą. Jau ir Maskvos 
laikraščiai praneša apie nuola
tinius sumišimus tarp darbi
ninkų visuose industriniuose 
centruose, o valstiečių ūpas 
yra tokis, kad bolševikų dele
gacijos nedrįsta važinėti po ša
lies gilumą be didelio skaišiaus 
ginkluotų palydovų.
. Dabar Maskva tikisi gauti 
paskolą iš Anglijos. Bet yra 
labai abejotina, ar Maskvos 
diktatoriams pasiseks išlaikyti 
pavergtą šalį iki bus gauta pa
skola. Pavasaris visuomet bu
vo kritingas laikas, dėl bolše
vikų valdžios ir dabar yra tik 
klausimas, kada Rusija pradės 
naują revoliuciją prieš bolše
vizmą.

30 žmonių žuvo Alpuose
VIENNA, vas. 10. — Alpuo

se buvo daug sniego nugriuvi
mų. Skaičius žuvusių siekia 
30, daugelio kurių lavonai te
bėra palaidoti giliai sniege. 
Hiefrau yra užverstas sniegu 
pasažierinis traukinis ir lavo
nų dar neišimta. Styriojoj trys 
žmonės ir trys vaikai žUvo. St 
Wolfga,ng 30 medžių kirtėjų 
yra sniego užgriauti girininke 
bakūžėj.

Anglija ragins sustabdyti 
oro ginklavimąsi

Darbiečiai svarsto sušaukimą 
internacionalinės konferen

cijos.

LONDONAS, vas. 10.— Ang
lijos valdžia svarsto sušauki
mą internacionalinės konferen
cijos sumažinimui ginklavi
mosi ore. Sprendžiama, kad 
MadDonaldas tai svarstys ne- 
for maliniai su premieru Poin- 
care, .kada įvyks jų pasitari
mas apie pabaigą šio mėnesio.

Rykov seksiąs Leniną
Rusija nesistengia užgriebti ki

tų Salių, bet laikysianti dide
lę armiją.

Vokietija tolsta nuo Varto
jimo pinigu

Pinigų vieton leidžiama prekių 
bonus, kuriais ir varoma 
prekyba.

Anderson rezignavo
NĘW YORK, vas. 10.— New 

York Anti-Saloon League su
perintendentas WiHiam H. An
derson, vienas žymiausių pro- 
bibicionistų vadovų šaly, kuris 
liko nuteistas nuo 1 iki 2 me
tų Sing Sing kalėjiman už su- 
kflastavimą Lygos knygų, re
zignavo iš užimamos vietos Ly
goje. Jo vieton dar nepaskirta 
kito žmogaus, kadangi dauge
lis narių reikalauja pašalinti 
visus Lygos va/dybos x narius, 
nes galbūt ii* jje ‘yra prikišę na
gus prie knygų klastavimo, b 
ir šiaip yr4 daug heaiškumų 
Lygos veikime./,

.Anderson paskelbė, kad jis 
apeliuos į aųgštėsnį teismą dėl 
jo nuteisimo kalėjiman.

MASKVA, "vas. 10. — Nau
jasis premieras Rykov savo 
pirmame pareiškime laikrašti
ninkams, kad komisarų tary
ba ir toliau tęs mirusiojo Le
pino politiką užsienio reika
luose ir stengsis pagerinti vi
durinę šalies padėtį.

Pasak Bykovo, bolševikų val
džia niekad nebandė užvaldyti 
kitas tautas ir norinti palaiky
ti taiką, bet kol internaciona
line padėtis, delei Versalės su
tarties, tebėra kuniplikubta, 
Rusija turi laikyti didelę rau
donąją armiją, kaipo įnagį ap
sigynimui.

Rykov taipjau pareiškė, kad 
jis tęs Lenino politiką ir teiki
me pagelbos rytų tautoms, kad 
jos galėtų pakilti tautiniai, kul
tūriniai ir ekonominiai. Tai 
sustiprinsią Rusijos santi'kius 
su Persija, Afganistanu, Chi- 
nija, Turkija ir kitomis rytų 
šalimis.’

RYGA, vas. 10. — Gedėda
ma dėl Lenino ■ mirties, džiaug
damosi Anglijos ir Italijos prh 
•pažinimu, akyliai ir su rūpes
čiu dabodama augančią bedar
bę ir neramulmą tarp pačių ko-, 
muhistų ir nuskurusių valstie
čių, bolševikų valdžia 'laukia 
kritiš|daušio momento savo is
torijoje. ( ’ . . '

Maskvos laikraščiai rašo, 
<a»d vien tik tame mieste yra 
užsiregistravusių 200,000 be
darbių, Leninigrade (Petrogra-! 
de) yra 100,000 bedarbių, . oį
dtulo&e šešiuose industriniuose! dar priima markės, 
distriktuose skaičius bedarbių1 
siekia miliono. Kadangi daT' 
daugiau dirbtuvių pasiskelbė, 
užsidarysiančios, validžai labai 
nori pradėti derybas gauti iš 

/Anglijos paskolą,, kad tuo iš- 
įgelbčjus save.

Pereitais metais iš 789 vei
kusių Rusijoj dirbtuvių 225 už
sidarė. “Sukoncentravimas in-5 
duutrijos” išpradžių davė dar- 
ibo 'likusioms dirbtuvėms. Bet 
delei 'didelio skurdo visoje ša- 

yp** tarp valstiečių, žino- j 
neįstengia išpirkti gaminių 

ir prekes, kurias Rusija pasi- 
gamiino per pastaruosius dvie- 
jus metus, nuolat’ buvo krau
namos Maskvos ir Petrogrado 
sandeliuose. Ta “produkcija” 
(privertė vyriausią ekonominę 
tarybą įvesti dar didesnę eko
nomiją ir dar didesnį “sukon
centravimą industrijos” ir (da
bar taryba svarsto kokias dar 
dirbtuves uždaryti.

Valdžios vedamos dirbtuvės 
pasidaro neproduktyviškiausios 
pasauly. Produkcijos kaina 
nuolatos kįlo, taip kad reikia 
nuolatinių subsidijų palaiky
mui indtastrijos Nesenai Mask
vos Ekonomišeskaja žizn pa
skelbė, kad valdžia paskolino 
industrijoms 150,000,000 aūks. 
rublių, o ir bankai, valdžios 
įsakymu, 
000 suks. rub.

i

paskolino 300,000,-

HEROINAS, vas. 10. — Be-i 
verčių markių vartojimas Vo
kietijoj mažėja ir bilė vienas 
vertingesnis degtas įgal’i būti 
vartojamas vieton markės.'

Smulkiosios sankrovos k vis- 
bet visa

stambesnė prekyba eina naujos 
vertės pinigais, panašiai į se
novinį ‘apsimąinyimią |prek)e- 
mis. !

Rugiai ir kviečiai užima vie* 
tą aukso, bet kadangi grudų 
negalima nešiotis jkišeniuose, 
tai įleidžiama ‘‘rugių bonai” 
prieš esantį rugių rezervą.

(Kiekviena pramonė tiM sa
vo pinigus. Taip, vario firmos 
išmoka savo direktoriams va
riu, geležies liejilrlos----gele
žim, popieros dirbtuves — po~ 

piera ir 1.1.
Provincijos daktarai taipjau 

turi savo pinigus —- sviestą; 
puse svaro sviesto yra atlygi
nama daktarui už apsilanky* 
mą pas ligonį.

Svetimų šalių valiuta taip
jau lošia svarbią rolę, nors 
tuos pinigus vartojama dau
giausia iš papročio. Taip, nie- 
kurios firmos reikalauja mo
kėti Anglijos svarais, o nieku- 
rios tenkinasi ir Holandijęs 
florinais. Berlino šeimininkės 
yra gana konservatyvios ir ti
ki į senąsias markes. Jo® todėl 
nueiną ima auksinėmis markė
mis, ar kiek pripuola už jas po
pierinių markių tos dienos kur
su.

Net ir valdžia atsižadėjo sa
vo markių ir leidžia dabar do-. 
lerių, rugių ir 'patašo bonus. 
Pastebėtina, kad nežiūrint ge-

PITTSBiURGH, Pa., vas. 10. 
-—Mrs. Amelie Lowe patraukė 
teisman Louis Weiss ir jo pa
čią, reikalaudama $30,000 at
lyginimo, kada jų mu'nšainas 
numarino jos vyrą Rolbert 
y)we.

šiandie — veikiausia giedra; 
jiskį šilčiau.

Saulė, teka 6:53 v.v leidžiasi
5:16 v. Mėnuo elidžiasi 12:09

n.

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

' * > 1 v

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739 S.Halsted St 

Chicago III.
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Provokacijos 
j pinklės.

Laikraščiai praneša, jog Lie
tuvos lenkąi pasiuntę į Varšuvą 
delegaciją ieškoti užtarimo neva 
nuo musų valdžios persekioji
mų. Kas įeina ton delegacijon, 
nepasakyta, iri Varšuvai gal ty
čia nuslėpė vardus. Kad Lietu
vos lenkai rinktų žmones ir siųs
tų svetur maldauti pagalbos, 
tai neįtikėtina. Greičiausiai keli 
dvarininkai gyvenantieji dabar 
Vilniuje apsiėmė arba pasisavi
no atstovų teises, sukelti trukš- 
mo iš neapykantos prieš Lietu
vą. Patsai delegacijos protestas 
įteiktas Varšuvos valdžiai yra 
nerimtas ir juokingas. Jeigu de
legatai—Lietuvos piliečiai, tai

Tikra pa<elba nud ne- 
virškinimo, Bloatins 

ir užkietėjimo.
Daktarai, kurie praktikuoja daug me

tų yra labai nustebę kaip greit 
ta gyduolė veikia tokiuose 

atsitikimuose.
Jei jūsų daktaras dar iki šiol nėra 

jums užrašęs tos gyduolės, tik nuei- 
kit į aptieką ir nusipirkit vieną bute
lį: ji vadinasi Nuga-Tone. Ji yra labai 
maloni vartoti ir jus galite gauti vi
sam mėnesiui apie už $1.00. Jus nusi
stebėsite, kaip greitai, ji veikia. Nuo 
nevirškinimo, bloating, užkietėjimo, 
kepenų neveikimo, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, stoką ambicijos, pras
to miego ir t. t. niekas negali susily
ginti su šiomis gyduolėmis. Pabandy
kit tik porą dienų ir jus nusistobėsit, 
kaip sustiprins jūsų veikimą, ambici
ją, pep ir punch. Ji suteikia atšvieži
nantį miegą ir jus pajosite tuojau ge
riau.

Išdirbėjai Nuga-Tone žino labai ge
rai, kad ji pagelbės tokiuose atsitiki
muose ir jie yra privertę visus aptie- 
korius, kad (Javus garantiją ir sugrą
žinus jūsų pinigus, jei nepagelbsti. 
Rekomenduojama, garantuojama ir 
parduodama visų gerų aptiekorių.

PINIGUS LIETUVON
t NUSIUNCIAME•
Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tieeiogynj euaUie- 
kimą su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing 

Distrfct Bank
1112 West 35 St. Chlcagd.

Turtas viri $8,000,000.00

NOREDAMII
PIRKTI, PARDUOTI AR MAT-j 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUSI 

ANT NAUDOS. . >
LIETUVIS

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

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliomis nuo 10 iM<L

S, L, FfiBION AS CO.

valstybėsVkvietimas svetimos 
prieš savąją yra išdavimo aktas 
ir gali būti baudžiamas visu 
įstatų griežtumu. Jeigu gi dele
gatai nėra Lietuvos piliečiai ir 
negyvena Lietuvoj, tai aiškus 
dalykas kad niekas jų neišrinko 
ir neįgaliojo kalbėti kitų vardu. 
Bet leiskim kad musų lenkai 
slaptai per Vokietiją nusiuntė 
savo įmones į Varšuvą. Ar mes 
tuomi nusigąstam ? . Nei trupu
čio. žinodami dvarininkų ūpą 
nesistebim, kad jiems Lietuvoj 
nepatinka. Jų privilegijos de
mokratinė valdžia apkarpė: jų 
lenkišką kalbą, kurią jie taip 
garbino ir didžiavos, nustūmė į 
antrąjį pieną. Senieji dvarinin
kai, toji aphižusi, atgyvenusi 
aristokratija negali įsivaizdinti, 
kad “chlopai” ir jie turėtų tas 
pačias teises krašto valdyme. 
Del visų šių dalykų jie ir nemė
gsta Lietuvos. Bet ir pačioj Len-

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giam© ir chroniškam!© reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. Geriausias vais
tas nuo slogų ir influen'zos. Liuo- 
suoja vidurius. Pabandykite ir vi
sada vartokite.. Gaunamas visose 
aptiekose ii* pas išdirbėjus. Kaina 
50 centų.

PAINO CHEMICAL CO.
1824 Wabansia Avė., 

Chicago, III.
PRAŠALINO UŽKIETĖJIMĄ

Užkietėjimas vidurhį yra paparas- 
tas apsireiškimas ir jis negali palik
ti neprižiūrėtas. FOLEY CATHAR* 
TIC TABLETS yra geros veikmes ir 
atneša greitą palengvinimą. Mrs. 
Eilėn Bethel, Clanton, Ala., rašo: 
“FOLEY CATHARTIC TABLETS 
yra geriausios gyduoles kokias aš ka
da vartojau nuo užkietėjimo”. Par
duodamos visur.

FOLEY AND COMPANY, 
2835-45 Sheffield Avė., 

Chicago, III.

DR. VAITUSH
Lietuvis Akiji Speęū

Palengvins akių įtempimą, kurią 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

809 W. 351h St, Chicago
Tel. Boulevard 4611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

‘■ii111|."" i-. 11 uigttRBsgggss

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8321 So. Meisteri St.
Tel.: Boulevard 181D

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek- į 
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. Į
• Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto.

I...... ............------------------------------------- ą

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pitnyčioj nuo 9 r. iki 6 V. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktas 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Fermas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaue 

lengvomis išlygomis.

2 Didelės Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBE” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

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

DOVANOS
/

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

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

— Adresuokite —

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

kijoj dvarininkai nėra patenkin
ti. Protestai, riaušės ūžia kaip 
vėjai po visas Lenkijos žemes. 
Užmušė savo prezidentą, suare
štavo ne vieną seimo narį ir ki
tokius aukštus valdininkus ir šie 
faktai parodo, kad lenkai nesi
jaučia laimingi savoj valstybėj, 
o ką jau bekalbėti apie Lietuvą. 
Jeigu savo tėvynėj nemiela, tai 
svetimoj irgi nerasi daugiau lai
mės. Turint omeny šiuos visus 
dalykus, juokingi atrodo delega
tų protestai prieš musų valdžią.

Vienok klausimo esmė nėra 
persekiojimuose. Lenkai gerai 
supranta, kad Lietuva daro vi
sa, kas galima, kad patenkinti 
kitaip kalbančius savo piliečius. 
Daugiau iš jos reikalauti butų 
jau perdaug. Jeigu Varšuva 
reiškia nepasitenkinimo ir tiesia 
neva pagalbos ranką savo tau
tiečiams Lietuvoj, tai ne dėl to, 
kad pagerinti jų sąlygas. Tiks
las yra kitas. Lenkija nesigaili 
triūso suprovokuoti Lietuvą. Ji 
visomis priemonėmis nori iššau
kti vidujines suirutes Lietuvoj 
ir pasinaudojus jomis įsimaišy
ti. Dabar ji neturi progos ir 
pateisinimo. Europoj kitų pasi
piktinimas ir Lenkijai vistiek 
tektų atsisakyti nuo to pieno. 
Todėl, jei Varšuva priima ir iš
garsina visokias delegacijas, tai 
norėdami tiktai ' suprovokuoti 
Lietuvą ir nužeminti „jos gerą 
vardą Europos akyse. Vienok 
mes nesam akli, ir suprantam 
padėtį. Mums užteks kantry
bės iškentėti visas Lenkijos 
pYiekalbes ir neiškelti vaidų. 
Ateis laikas, ir ji pamatys savo 
darbų pasekmes.

— M. V.

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame i senui it naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant iJmokljuno,
Pirmutini Lietuviu Elektra* RorporAriJk Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.
A. BARTKŪS, PrM

1619 W. 4^th St, Tel. Boulevard 7101,1893. ChW®.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleltofn galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, b 
žemas musų kainas. Sergėkite sav* 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th SžFMt,
. Netoli Ashlard Are.

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Tai. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofieae vidurmieotyja 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington SL 

Cor. Waehington A Clark

Mamų Tel.t Hyde Perk 3898
1------ 7 - I' -

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

, Vedą byląs visuose Teismuose, Egeami- 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir {galiojimus.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonu Canal 1667.

$1 Duodamas Sykai $1
Liberty Sample Millinery Store No. 2 

1725 W. 47th St., kampas Hermitage

Grand atidarymo savaitė nuo vasario 9 iki vasario 16. šis apskel
bimas yra vertas $1 tavorais už bile perkamą moteries skrybėlę arba 

: 50c. vertės pirkinio ant vaikų skrybėlių. f
Visus užprašome. Ateikite ir atsiveskite savo draugus. Gra

žios dovanos bus duodamos DYKAI prie kiekvienos nupirktos ke- 
i purės. ' t

Tiktai vienas kuponas bus priimamas prie kiekvienos kepurės. 
Šis pasiūlymas užsibaigs subatoje, vasario 16, 1924, 10 v. v.

Reikia patyrusių moterų pardavinėtojų
U-- ' ~ ~ >' ----- ‘ L . '

AK MANAI PARKVIEST GIMI
NES Į AMERIKĄ?

Lietuvos kvota jau yra pasibai
gus, bet dabar laikas prisirengt 
prie naujos kvotos, kuri prasidės 
liepos 1 d., 1924 m.

Musų ofisas Kaune pagelbsti iš- 
gaut pasportus, vi?as ir prirengia 
juos tuojaus kelionėn.

Nėra reikalo laukti tiems, kurie 
turi Cunard tikietus. Musų laivai 
išplaukia iš Europos kas savaitę* 

Cunard tikietai yra geri dėl ke
leivio ant AQUITANIA, BEREN- 
GARIA ir MAURETANIA. Grei- 
čiausis jurų patarnavimas pasauly, 

Del informacijų kreipkitės prie 
musų vietinio agento arba prie mu
sų ofisų.

G arsi n kitiem “Naujienose”

Cunard Line 
140 North 

Dearborn SI 
Chicago, III. f

Tik Ką 
Atėjo
Didvyrių Paveikslai • 
A. Varno Piešti

I ,

Vienas iš geriausių Lietuvos dai- * 
liniukų 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 Adonio Varno 
pardavimui nedidelį pluoštą jo garsių
jų atvaizdų. Tuo tarpu šitie atvaizdai 
galima gauti tik Naūjienų ofise:

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

, 2. Vysk. Valančius
3. Vysk. A. Baranauskas ‘ v
4. Simanas Daukantas i
5. Vincas Kudirka
6. žemaitė
7. Df. Jonas Basanis (Basanavi

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

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

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

v Užsakymus siųskit adresu: ’

NAUJIENOS
• 1739 S. Halsted St., Chicago, BĮ.

......—......

Ar jums skaudą galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius taš

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai ?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė artt vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė.,
Kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedčlioj nuo 9 iki 11:30 vai. ryto.

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

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

- LITTLE ■ 
SPINOGEAPHS

Kai kurie yra neti
kėliai tiktai kuomet 
sveiki.

Labai lengva yra kri
tikuoti Chiropractic 
kuomet jus esate svei
kas, bet kuomet ateina 
liga ir kiti gydymo 
metodai nepagelbsti, 
Chiropractic yra labai 
užprašomas.

Chiropractic reiškia 
Sveikatą.

Jus pabandykit Chi
ropractic kai kada.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47th St., Chicago, III.
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:30 

iki 8. NcdSlioj 10 iki 12.

r-1 ........... . ...........................
S. W. BANES, Advokatai 

Valu 9 A. M. iki 6 P. M
Room 909 Chicago Trust Building
78 West Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yarde 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
.     ................... X.!■■■■■ I Į ■■ ■■ I u Į

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietnvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SL, 

Telephone Randolph 5684 
Vakarais! 10736 So. Wabask Ava.

Tel.: Pullman 6877.

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

2f So. La Salio St. Room 588
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted StM Chicago.
Tel. Yšrde 4681

I A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
( Tel. Central 6800
; Cicero Panedėlio vak.
■ 1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036
1 Bridgeport kitais vakarais
I 3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737 |

B. W. ANDERSON 
Advokatas

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

v I ... 'T.- ------- . :

Complete iri Itself

Išgalanda blade dėl razor 
be išėmimo joa. Greitai. 
Parankiai. Lengvai išva
lyti. Pilnas setas — ra
zor, su dirželiu ir ęxtra 
blades, $1.00 ir aukščiau.

VJet/JuioStrop Razor



i

Kenosha, Wis.

Francuziškas Daktaras

pa- Telefonah

-A

X.

Garsinkites Naujienosei

». mNAUJIENOS,

DR.

Garsinkites ienose

sako, turėtą 
mirties baus- 
esąs reikaiin- 
gresiąs lenkų

Įsi- 
dar
pa- 
To-

pa-
su- mirčiai pami- 

įvyko Anglia- 
tik jos buvo 

Buvo skelbi a-

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

šis tas iš musų “revoliucinio” 
judėjimo.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

Į Angliakasių svetainės skai
tyklų pareina ir keletas lietu
vių laikraščių -r-r* du egz. Nau
jienų, vienas Laisvės, vienas

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:80 iki 9:80 vakare

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

DR. B. F. GARNTTZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
8149 So. Morgan St., 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. l 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 

Telefonas Yards 0867

Canal 0257
Naktini* Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos! 11 iki 4 po piet, 
6 Iki 9 valcara t

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

Kampas 18 ir Halsted St.
L I I. ■■■■ ........................ II .! |,1

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

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 sutartj.

dr. v. a. Šimkus
; - L’ > i •. v ’ A T \.

Gydytojas, Chlrarga* Ir Akaieri*

8815 8o«th Halsted Si.
Tel. Boulevard 1451

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 PJH.
Ned. 9—12 A. M.

Collinsvillo, III,

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan StM Chicago. 
Telephone 

, Boulevard 2160 
Valandos

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 3. VvasBington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8068 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzle 7715

DR. A. J. BERTASIUS 
8464 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

Phone Boulevard 7589 '

Dr. William Blanchard
1545 W. 47lh St.,

netoli Ashland Avė.
'(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Ęerlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmo ir nervų ne

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

Telephone Yard* 1582

DR. J. KDUS
Lietuvi* Gydytoja* Ir Chirurgas 

Ofl*o vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
S259 So. Halsted St., Chicago. III.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

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

LITHUANIAN AI.LIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

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

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

. • v <
Gydo su pagelba Naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S'. Ashland Avė., ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464

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

Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

DR. M. ŽILVITIS
DENTISTAS

Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien

nedSlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12

savo

as-

STRIKŪL'S
Lietuvis

1990 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta Archer

2 iki 4 po pietą 
Tel. Lafayette

4

Tel. Caaal 2118

DR. A, L YUSKA 
PHYSICIAN AND SURGEON

: 4193

l

4193

0098

mano

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

Pirmadienis, Vas. 11, 1924

korespondencijos!
So. Omaha, Nebr.

Kunig mšo prakalbos su 
gausiais bučkiais. .

Vis tik reikia pažymėti, kad 
kun. Bumšas čia pasirodė man
dagus, neužgauliojo nieko, net 
nė priešingų sau srovių žmonių.

Pasiklausę kunigo Bumšo pra
kalbos vietos \ lietuviai dabar 
kalbasi, kad butų labai gera iš
girsti čia kalbant Naujienų re
daktorių P. Grigaitį. Kai kas 
norėtų būtinai jį čia pasikviesti. 
O aš sakau, kad jei tik So. Oma- 
hos lietuvių visuomenė norės, 
tai Grigaitis tikrai neatsisakys 
atvykti. —Kipšas iš Pakampio.

Vilnies, vienas Darbininkų Bal
so, etc, Atsirado meisterių, ku
rie ėmė tuos laikraščius iš 
skaityklos vogti. Vagia ypa
tingai Naujienas. Kas jas va
gia, jau* susekta, ir jei nesi
liaus vogę, teks jų vardai vie
šai paskelbti.

•—Pasaulio Pilietis.

Vietos pažangiesiems lietu
viams pradėjus labiau rūpintis 
kultūros reikalais, ypač veikti 
Mariam polės Realės Gimnazijos 
reikalu, kūnai surinkta ir pa
siųsta arti 200 dolerių, musų 
klerikalai susisielojo: kodėl ta 
nauda ne jiems, ne į jų maišą ei
na, kodėl So. Ofnahos lietuvių 
nepasikinkius į klerikalų Federa
cijos vežimėlį?..

Ir ve vietos kunigas paskelbia 
bažnyčioj, kad sausio 30 dieną 
busiąs susirinkimas, kuriame 
kalbėsiąs iš Chicagos atvykęs 
kunigas Bumšas, o todėl reikią, 
kad visi visiteliai susirinktų 
siklausyti.

Maniau, kad kunigui taip 
skelbus ir paraginus žmonių 
si rinks tiek, kad nei svetainėj
netilps. Bet apsirikau, žmonių 
atvyko visai menkas būrelis, ir 
tarp tų atvykusių parapijonų 
buvo nemaža dalis pažangiųjų, 
kurie paprastai lankosi į viso
kius parengimus.

Laukiame nekantraudami to 
“garsingo” kunigo Bumšo, bet 
jau ir gerokai po pažymėto lai
ko, o jo vis nėra ir nėra. Tik 
retkarčiais vietos zakrastijonas 
iškiša galvą pro duris į skiepą iri 
vėl dingsta — mat vis laukia 
daugiau publikos. Pagalios vie
tos kun. Mikulskis atveda kitą 

: nepažįstamą kunigą ir pristato 
jį belaukiantiems, kad tai esąs 
kunigas Bumšas ir kad dabar 
jis kalbėsiąs. Visi pastatome 
ausis. Kunigas Bumšas praby-| 
la. Jis, girdi nežinąs, nė kaip I 
kalbėti, nes jis esąs svečias ir ne-1 
žinąs, kokia čia publika susirin-| 
kus. Jis esąs atvažiavęs čia au-| 
kų Lietuvos moksleivijai rinkti.! 
Pasičiupinėjęs nosį ir panosę, Į 
pauostęs į visas puses, sakosi, I 
kad jo nosis vis tik suodžiantil 
kokių čia žmonių esama: jų esą! 
ir tikrų katalikų, ir tokių, kuri 
kunigų nekenčia. Pasakojo, kadi 
LiėtuVoj kunigai eina ir į politi-1 
ką dėl to, kad ten nesą mokytų I 
žmonių, kurie nusimanytų poli-Į 
tikos reikalais, tik vieni kunigai! 
esą mokyti: jie laiką mišias,i 
spaviedoja, krikštija vaikus iri 
valstybines pareigas einą. Da-| 
bar jis esąs Federacijos įgaliotas, 
aukų rinkti — ir pasiėmęs pade-, 
jėjų patsai leidosi kolektuoti. [ 
Aukas rinkdamas kun. Bumšas Į 
kai kuriuos apsikabinęs bučiavo, 
po keletą kartų. Vienas šiaip, 
laisvas žmogus Bumšo išbučiuo-| 
tas visai susimaišė: tai raudoj 
tai balo ir, matyt, jautėsi visai, 
ne kaip.

Po bučkių ir rinkliavos kun. | 
Bumšas dar atsakinėjo į klausi-, 
mus. Vienas klausytojų (J. Ju-[ 
zeliunas) davė šių klausimų: 1) I 
kur dingo kunigas žilius su su-1 na į jų “prakalbas, 
rinktais iš Amerikos lietuvių pi-1 kurie nueina, 
nigais? 2) Ką veikia Lietuvoj I nių” 
D-ras J. Šliupas? 3) Kaip kun. Į nių nebesiilanktymo į jų 
Bumšas žiuri į Vilniaus-Klaipė-1 kalbas” komunistėliai 
dos klausimus? 4) Kodėl katali-Į Įdavo orą: oras blogas, tai žmo- 
kiškoj i Lietuvos valdžia nepanai- Į nes negalėję ateiti, šiuo kartu 
kiną karo stovio ir mirties baus
mės? Kunigas Bumšas atsakė: 
kunigas Žilius surinktus iš Ame
rikos lietuvių dolerius išmainęs 
į vokiečių markes, bet vokiečių 
markės kai visai nusmuko, tai iŠ 
tų pinigų nieko ir nebelikę. Mat, 
sako, laisvamaniai nekritikavę, o 
katalikai tylėję. Apie šliupą ne
galįs daug ką pasakyti, nes gerai 
nežinąs. Vilniaus ir Klaipėdos 
klausimai tai politinė problema. 
Del mirties bausmės tai kun. 
Bumšas sakosi nežinąs, ar ji rei
kalinga ,ar ne; bet plėšikų Lietu
voj esą daug, tai, 
būt reikalinga ir 
mė. Karo stovis 
gas, nes Lietuvai 
pavojus — nors apsisukęs kun. 
Bumšas vėl sakė, kad Lietuvai 
dabar joks pavojus iš niekur ne- 
gresiąs. : -j

Musų kolonijoj taipjau yra 
1 įlar užsilikęs apie tulžimis tų 

tariamų “revoliucionierių” ko
munistėlių. Vasario 3 dieną jie 
čia buvo surengę prakalbas 
Rusijos Lenino 
nėti. Prakalbos 
kasių svetainėj, 
labai mizernos.
ma kad prakalbos prasidės ant
rą valandą po pietų, bet prasi
dėjo tik apie trečią vai. Mat 
vis laukta susirenkant daugiąu 
pubikos, nes atsjllankiutsių bu
vo vos apie trejetas desėtkų... 
Publikos daugiau betgi nesusi- 
laukant J. Baronas užima pir- 

I mininko vietą ir atidaręs susi- 
I rinkimą pristato kalbėti pir- 
Imiausiai A. Metelionį. šis vie- 
I toj kalbėti paskaitė Lenino 
Į biografiją, kurią turėjo išsira- 
Įšęs iš “Laisvės” ir kurią tur 
I birt visi iš susirinkusiu patys 
I buvo skaitę. Baigęs savo skai-j 
I tymą užkliuvo už nepatinka-1 
linų sau laikraščių ir žmonių ir, 
užmiršęs pats savo nuodėmes, 
kaltino socialistus, kad jie rė
mę karą — kas, žinoma, yra 

paprastas komunistinių patetiš
kų melas.

Antras kalbėjo atvykęs iš E. 
St. Louis J. Daujotas, kuriam 

prieš prakalbą pirmininkas 
bruko vieną Naujienų numerį. 

Tasai žemaitis ima skaityti iš 
Naujienų apie tai, kad Troc
kis esąs “čekos” dabojamas. 
Tik skaito labai sunkiai, ma-| 

i "yt ne kaip temoka, beit užtat Į 
oaskui mokėjo keikti Naujie-I 
įas, Keleivį, socialistus — kei-1 
kė taip, kad išmoko nito Pru-| 
veikos klausydamas jo keiks-Į 
ningų prakalbų. j

Tenka pasakyti, kad tokių! 
mūsiškių “revoliucionierių” ko-Į 
munistelių “prakalbų” collins-Į 
villiečiai yra jau tiek girdėję iri 
prisiklausę, kad jiems pagrisol 
iki gyvam kaului. Bet kur gi Į 
nepagris, kad tie “prakalbinin-Į 
kai” patys nieko nežino, tiki 
:ie turi čigono drąsumo eiti I 
ant pagrindų ir pliaukšti nebu-| 
tų dalykų, Niekinti viską, šmeiž
ti ir keikti kitus žmones, orga-Į 
nizacijas ir laikraščius. Del- 
togi dabar žmones visai nebeei- 

o jei dar 
tai tik dėl “fo- 

laiko praleisti. Del žmo- 
[ “pra- 
kaltin-

SLA 212 kp. laikytame va
sario susirinkime buvo per
skaitytas laiškas dėl Marijam
polės Realūs Gimnazijos. Ka
da atėjo balsavimas paaukauti 
iš iždo, kai kurie tautininkai 
protestavo, buk pinigų maža, o 
vienas komui/istas tiesiog pa- 

Isakė, kad neaukauti; prikišo 
kokius ten “Laivynus,” kad ta 
gimnazija esanti tik turtingų
jų vaikams. Vienok leidus bal
suoti buvo 7 priešingi, o 29 

Į kad aukauti. Tuoj parinkta 
Į tarp draugų ir surinkta $12.17. 
Nutarta rengiamo baliaus, kurs 
bus 24 vasario, 25-tą procentą 

[paaukoti Marijampolės Gimna
zijai.

| Čia turiu pastebėti, kad mu
sų “draugai” komunistai visa- 

I da yra viskam priešingi. Patys 
Į vos sugeba vardą pasirašyti, 
Į' at nori, kad ir kiti butų akli 
Į taip kaip caro.
I SLA 212 kp. turi įvedus są- 
Į rašą narių, kurie atsilanko j 
Į siLsirinkimus ir kiurio neated- 
I na — užsimoka bausmes. ’ Tą 
fVarką butų galima piagirti, 
bet bausmės tai jau perdaug; 
iau ir bažnytinės draugijos jas 
balina, o mes jas vykinam. Kas 
iš to, kad ateina daug narių, 
jei jie atneša tik įvairių ne
smagumų, barnių, užsipuldinė
jimų viens ant kito, o naudos 
jokios nėra.

šiame susirinkime perskai
tyta [kas perskaityta? Red.] 
dėl ateivių suvaržymų; liko iš
rinktas komitetas, kurtas susi
žinos su kitomis draugijomis 

į ir tada sušauks protesto masi
nį susirinkimų.

Del tvankos pernai buvo kny
gos pas Idrg. A. A. /Pakšį, bet 
tas kai kuriems draugams ne
pateko, apsiėmė į stabą, 
vajzcįijikit,' gerbiamieji, 
nori kad butų vienybė, o 
tys daro kaip maži vaikai,
dėl mes ir turime vis priešų.

Dabai’ SLA. 212 kp. ren
gia maskų balių vasario 9 d. 
Schlitz Hali. Garsina dovanų 
j>25, bet žada duoti $100, jeigu 
bus svečių daug.

Musij katalikai sau ramiai 
rengia [ką rengia? Red.] ir 
varo agitaciją prieš SLA 212 
kp. ir apgarsinimuose duoda 
$100, bet nekurie draugai bu
vo, sako neduoda. Matysime 
kaip čia bus.

Pagaliau s apgarsinimas “Lie
tuvių bendras progresyvių ko
mitetas rengia balių.” Čia su
sirinkime kilo klausimas, koks 
tas komitetas. Paaiškėjo — tai 
musų komunistų kuopa jį ren
gia, o skelbia kad rengią visos 
lietuvių progr. draugijos! La
bai šlykštus dalykas, kad tie 
musų komunistai bijo
\ardo, o slepiasi melagingais 
vardais kaip tik išmanydami 
Tikri apuokai.

Keli žodžiai apie kuopos
respondentą. Komunistai tie
siog užsipuola, buk aprašinėju 
neteisingai ir buk 
muo daro nesutikimus tarpe 
n^rių. Atsakau: vyručiai, ra
šau kas yra teisybe, o teisybė 
visada yra karti. Susivieniji
mas negrius dėl kelių komunis- 
tukų, — dar labiau gyvuos. 

| Man įstabu, kad mes ‘lietuviai, 
o stojame už rusus. Aš nieko 
nesakyčiau, jeigu komunizmas 
ten butų geras, o dabar... tik 
reikia proto turėti ir savęs ant 
juokų nestatyti. Kada pasakai 
komunistams apie Maskvą ir 
kurie ten nuvažiavo, tai jie 
tuoj atsako: nuvažiavo ir nori 
po savam paversti. Mat kaip 
Čia yla iš maišo išlenda. Tai 
ko jus čia norite? Važiuokite 
ten, kur jau yra jūsų “rojus,” 
o mums Čia geriau.

—Kaz. Brazevičius.

DOVIERNASTIS
x (Ingai lojimai)

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 į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau-

* K J

jieniį ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriąusiems savo daly
ko žinovams.

•? ' •V-'**’’’- .

oras buvo gana gražus, šiltas, 
bet publikos galėjai ant pirštų 
suskaityt.... Taip susmuko musų 
komunistėliai.

Kiek dienų atgal buvo čia 
“biblijos studentų” prakalbos, 
kur kalbėtoju bttvo kaž-koks 
W. Steponavičius iš Gary, Ind. 
Nežiūrint, kad komunistėliai 
draskė prakalbų skelbimus nuo 
Mainerių svetainės, bet vis dek 
to biblistai turėjo daugiau pub
likos negu komunistai ir, rei
kia pasakyti, biblistų prakal
bos btfvo daug rimtesnės, nei 
musų patentuotų “revoliucio
nierių.”

- -

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė, 
Telef. Lafayette 4146

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

ko

Telefonas Boulevard 7042

DR. C, Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Namai 6641 S. Albany Ava.
Tel. Prospect 1980 

Valandos pagal sutartį 
h '

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 68 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:36 vakare. Del specialia 
sutarčių telfonuokit Prospect 061*
■ i i .......... imi

Tel. Blvd. 3188
M. Woitkewidl 

BANIS 
AKUrERKA 

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

3113 South 
Halsted St.

4^-DR. HERZMAN^
-IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drezel 2889

..... .. 1 ........
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofliso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Neaeliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomi*, kampas 18 ir Blne 
įsi a n d. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Specialistas Moterišku, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chronišką lirą 

Ofisas: 8385 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piht, 
7—8 vak. Nediliomis 10—12 dieną, 
Ra$. 1189 Independence Ęlvd. Chlcagg
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NAUJIENOS
The Lilhuanian Daily Newa 

Publiahed Daily, axcept Sundaji ky 
Tha Lithuanian Nswi Pub. C*., Ino.

Editor P. Grigaitis

1789 South Halsted Street 
Chicago, UI. 

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Katėsi
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of* Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered as Second Class Mattel 
March 17th, 1914, at the Poet Office 
of Chicago, III., undar the act of 
March Žnd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
DL — Telefonas: Koosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paštui

Metams.......... ............— $8.0$
Pusei metų ............    4.00
Trima mėnesiams   — 2.00 
Dviem mėnesiam____ _............ 1.50
Vienam mėnesiui ___ —........   .75

r
Chlcagoje per nešiotojus:

Viena kopija_______ ... -■■■ .... 8c
Savaitei---------------------------- - 18e
Mėnesiui_________ 75c

Hovionytoae Valstijose, ne Chicagoje, 
paltus

Metams .....................   $7.00
Pusei metų ____ ____ .._______ 8.50
Trims mėnesiams..... ...................1.75
Dviem mėnesiam ..._______ — L25
Vienam mėnesiui________ — .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .... .......... ......___ $8.00.
Pusei metų .......... ........ ........ — 4.00
Trims mėnesiams ......   2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Parsidavusi 
Francuzų spauda.

Francijos komunistų or
ganas, “L’Humanitė”, pas
kelbė keletą dešimčių straip
snių apie Francijos laikraš
čių parsidavinėjimą sveti
mos šalies valdžiai. Pama
tas tiems straipsniams yra 
dokumentai, kuriuos ištrau
kė iš slaptųjų caro valdžios 
archivų bolševikai.

Dokumentai apima ilgą 
eilę metų, pradedant 1904 
metais, kuomet dėl karo su 
Japonija įvyko suirimas Ru
sijos finansuose. Caro val
džia sumanė išleisti bonus ir 
pardavinėti juos Franci joje, 
o kad Francijos publika juos 
pirktų, tai buvo nutarta 
duoti kyšių Francijos laik
raščiams. Taip ji ir pada
rė, pasitarus su Francijos< 
valdžia, kuri ne tik parėmė 
caro ministerių planą, bet ir 
nurodė jiems, kuriuos lai
kraščius reikia papirkti.

Paskelbtuose Rusijos am
basadoriaus; Izvolskio, laiš
kuose ypatingai yra mini
mas p. Poincarė, kaipo tar
pininkas šitam spaudos pa
pirkinėjime. Tie laiškai, be 
to, rodo, kad jau 1909 me
tais buvo aiškus susitarimas 
tarpe Rusijos ir Francijos 
valdžių dėl karo su Vokieti
ja.

Šitie atidengimai labai 
kompromituoja Francijos 
valdžią ir spaudą. Bet jie 
turėtų nepalyginamai dides
nės svarbos Francijos visuo
menės akyse, jeigu tie, ku
rie juos padarė, butų patys 
nesusitepę panašiais nešva
rumais.

Juk yra ne paslaptis, kad 
dabartinė Rusijos valdžia 
taip pat papirkinėja laikra
ščius užsieniuose. Ir laik
raščiai, kurie tuos papirki
nėjimus priima, yra dau
giausia komunistų. Franci
jos organas, “L’Humanitė”, 
Vokietijos komunistų orga
nas, “Die Rote Faline” ir 
daugelis kitų tos srovės lai
kraščių įvairiose šalyse pasi- 

| laiko tiktai bolševikų pašal- 
! pomis. Anąmet sovietų val
džia siūlė dvejetą šimtų tūk
stančių dolerių pašalpos ir 
Anglijos darbininkų laikraš
čiui, “Daily Herald”, bet pa
starasis pastatė tą klausimą 
viešoms diskusijoms ir di
delė dauguma jo skaitytojų 
patarė atmesti bolševikų 
pasiūlymą.

Komunistinėje spaudoje 
įsigyveno tokia pat prosti
tucija, kaip ir Francijos ka
pitalistiniuose laikraščiuo
se. Ir bolševikų valdžia nė
ra nei kiek švaresnė už p. 
Poincarė valdžią.

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

Apžvalga
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“VIENYBĖ” IR LIETUVOS 
LIAUDININKAI.

Nesenai “Naujienos” įdėjo 
atėjusią iš Kauno kablegramą, 
kurią prisiuntė joms Sandaros 
sekretorius, p. Paulauskas, apie 
Kauno studentų draugijos, 
“Neo-Lithuanijos”, atstovus, 
renkančius aukas Amerikos lie
tuvių kolonijose. Toje kablegra- 
moje, kaip musų skaitytojai at
simena, yra pranešama, kad pa
minėtoji draugija yra “neskait
linga studentų politinė reakcinė, 
kunigų palaiminta grupė.”

Pačiam kablegramos tekste 
yra išreikšta pageidavimas, 
kad ji butų paskelbta sandarie- 
čių spaudoje ir “Tėvynėje” ir 
“Naujienose”? Kadangi rytinių 
valstijų sandariečių veikėjai bu
vo pradėję tos draugijos atsto
vus remti, tai buvo labai įdomu 
pažiūrėti, ką jie dabar darys.

Brooklyno “Vienybė” jau pa
sisakė. Ji ne tiktai nepaskelbė 
tos kablegramos, bet ir iškolio- 
jo “Naujienas” už tai, kad jos 
išspausdino ją, išreikšdamos sa
vo pritarimą kablegramos auto
rių nusistatymui. Ve ką sako 
Brooklyno sandariečių organas:

“Socialistai per ‘Naujienas’ 
...jau paleido nešvaraus kvapo 
prieš šitų dviejų inteligentų 
misiją.”
Taigi, pasak “Vienybės”, ta 

atėjusioji iš Kauno kablegrama 
yra “nešvarus kvapas.” Ar tei
singas yra kablegramos turinys, 
ar ne, ji nemėgina nė svarstyti; 
tik pasmerkia ją.

Tuo gi tarpu ta kablegrama 
yra atsiųsta iš organizacijų 
“Varpo” draugijos, Aušrininkų 
jaunimo, Mokytojų Sąjungos ir 
Valstiečių Liaudininkų Partijos. 
O pasirašo po ja ištisa eilė įžy
miausių Lietuvos liaudininkų 
vadų: Dr. Staugaitis (Seimo 
vice-pirmininkas), žygelis(Liet. 
Mokytojų Profesinės Sąjungos 
pirmininkas), J. Toliušis (Seimo 
atstovas), Valaitis, Ralys, Ka
minskas ir Tamošaitis.

Reiškia — tų visų organiza
cijų pareiškimas amerikiečiams, 
patvirtintas šitų Lietuvos vei
kėjų vardais, yra sandariečių 
laikraščiui tiktai — “nešvarus 
kvapas!”

Jeigu “Vienybė” šitaip mano, 
tai kokia tuomet yra jos nuo
monė apie Lietuvos valstiečius 
liaudininkus? Kam ji meluoja, 
nuolatos rašydama, kad valstie
čiai liaudininkai esą geriausia 
ir rimčiausia partija Lietuvoje 
ir kad Amerikos sandariečiai 
esą valstiečių liaudininkų vien
minčiai ?

Mes, suprantama, nereikalau
jame, kad sandariečiai dėl savo 
draugingumo Lietuvos valstie
čiams liaudininkams aklai pri
tartų kiekvienam jų žingsniui. 
Bet “Vienybė” juk, kaip minė
jome, nemato reikalo net skai
tytis su Lietuvos veikėjų nuo
mone, išreikšta toje kablegra- 
moje, o tiesiog paniekina ir pa
smerkia ją. Su savo draugais ir 
vienminčiais taip niekas nesiel
gia.

Todėl mums tenka konstatuo
ti, kad tarpe “Vienybės” pozici
jos ir Lietuvos liaudininkų po
zicijos yra didelis skirtumas.

Kokio pobūdžio tas skirtu
mas, labai aišku. Tą organizar 
ciją, kurios atstovus remia 
Brooklyno laikraštis, Lietuvos 
valstiečiai liaudininkai vadina 
“politine reakcine, kunigų pa
laiminta grupe”. Taigi, pačių 
Sandaros vienminčių žodžiai liu-

Naujas Atstovybes 
Sekretorius.

I Washingtoną atvažiavo 
naujas Lietuvos atstovybės 
sekretorius, p. Rabinavičius, 
kuris pirma buvo atstovybės 
sekretorius Londone. Jisai 
pakeičia p. Viniką. Pasta- 
ramjam, sako, buvo pasiūly
ta vieta Lietuvos užsienių 
reikalų ministerijoje Kaune, 
bet jisai atsisakęs.

Kam buvo padaryta ta at
maina Washingtono atsto
vybėje, nežinia. Kai kas 
spėja, kad vienintelė prieža
stis Viniko atstatymui esan
ti ta, kad jisai yra sandarie- 
čių, o ne klerikalų partijos 
žmogus. Bet ar tas yra tie
sa, tai sunku numanyti, ka
dangi ir p. Rabinavičius, ro
dos, nėra klerikalas. Jisai 
yra žydų kilmės.

Vienok ta nuožiūra, kad 
Lietuvos valdžia nuskriaudė 
p. Viniką, vadovaudamasi 
patrijos motyvais, kelia bu
vusioje atstovybės sekreto
riaus šalininkuose partinį 
pasikarščiavimą prieš nau
jąjį sekretorių. Spaudoje 
jau matyt nepasitenkinimų, 
kad p. Rabinavičius yra 
“žydas”.

Tai yra labai siaurapro- 
tiška pažvalga. Kodėl žy
das negali užimti vietos Lie
tuvos valstybės tarnyboje, 
— jeigu jisai yra Lietuvos 
pilietis, moka lietuvių kalbą 
ir turi reikalingą išsilavini
mą ? Teisingumas reikalau
ja, kad visiems piliečiams 
butų pripažįstamos lygios 
teisės, nežiūrint jų kilmės ir 
tikybos. ’j.

Galima dar suprasti, kad 
religiškai protaująs žmogus 
žiuri šnairai į asmenį, nepri
klausantį katalikų bažny
čiai. Bet visai yra nenuosa- 
ku, kuomet • toks šnairavi
mas apsireiškia pas vadina
mus “laisvus žmones”. Jie, 
matyt, tik iš vardo yra “lai
svi”, o ištiesų dar iki ausų 
paskendę prietaruose.

Kunigui {statymai 
nerašyti.

Bet teisėjas manė kitaip ir Die
vo tarną nubaudė kalėjimu.

Panemunio klebonas kunigas 
Norkus leido savo gyvulius ga
nyti gelžkelio juostoj. Leisti 
gblžkelių, juoston gyvulius yrji 
aštriai uždrausta, bet klebonas 
— na, jis esąs kunigas, jam įsta
tymai nerašyti ir jis tos draus
mės nebosiąs, juo labiau, kad 
iš savo dvasiškos vyriausybės 
jis jokio uždraudimo neturįs. 
Bet Rokiškio teismas nesutiko 
su klebono nuomone ir kunigą 
Norkų pasmerkė užsimokėti 300 
litų pabaudos arba pasėdėti dve
jetą savaičių belangėj.

dija, kad “Vienybė” yra reakcio
nierių rėmėja.

Ir tai yra tikras faktas. Jei
gu sandariečiai, susispie tusieji 
apie “Vienybę”, giria Lietuvos 
liaudininkus, tai tiktai dėlto, 
kad jie nesuranda Lietuvoje ki
tos žymios politinės srovės, ku
rios autoritetą ji galėtų panau
doti savo agitacijos tikslams. 
Savo idėjomis vienybiniai san
dariečiai yra artimi Voldemaro 
“Tautinei Pažangai” ir jų sim
patijos linksta net į fašistų pu
sę; bet tos srovės Lietuvoje dar

Lietuvos Mokytojų 
Suvažiavimas.

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

(Tęsinys)
(Tęsinys)

Suorganizuotas Vidurinių ir
Aukštesniųjų mokyklų mokyto
jų suvažiavimas padaręs labai 
ir labai svarbių nutarimų Lie
tuvį® mokyklos reikalais.

Daug pasidarbuota kol gauta 
butas knygynui ir Centro Val
dybai kooperacijų® rūmuose. 
Sunkiausia buvo, gauti kreditas 
{mokėjimui nuomos už keletą 
metų pimiyn. Bet paskola 
gauta iš vieno prakilnaus Ame
rikos lietuvio ir dabar Sąjunga 
su butu neturės tiek vargo. Bet 
nuomuoti butas daug pinigų 
kainuoja. Manoma savo na
mai statyti, kuriuose tilptų 
Kauno Suaugusių gimnazija ir 
kitos Centro Valdybos įstai
gos. Tam reikalui piečius gai
lia patogioje ir gražioje vieto
je iš Kauno Miesto Valdybos 
gautas ir tenka pažymėti gana 
lengvutėmis sąlygomis. Čia 
daug: pagelbėjo Kauno burmis
tras p. J. Vileišis, už ką jam ir 
Kauno Vaidybai su Taryba su
važiavimas išreiškė gilios pa
dėkos. Namo statymui moky
tojai nutaria apsidėti mokesr 
niu po 100 litų į metus ir viso
kiem išgalėm rinkti pinigu.'j 
taip svarbiam reikalui. Sąjun
ga turi apie 1000 narių ja>i 
kiekvienas po 100 litų sudės, 
tai jau gausis 100,000 livU ne 
maža suma, su kuria galima šis 
tas pradėti. Tik surinkti kad 
ir tiek pinigų nemažai teks pa
dirbėti kaip Centro Valdybai 
taip ir atskiriems nariams.

Dar Centro Valdyba nuolat 
jankė skyrius ir tvarkė ių rei
kalus. Daug reikalo turėta su 
skyriais silpniau gyvuojan
čiais. Tai kaip matote daug 
Centro Valdyba dirbo, bet dar 
neviskas, daugiausia turėjo lai
ko ir energijos gaišinti arės*- 
tuoj amus mokytojus 1 Mosuo
jant ir iš tarnybos paliuosuo- 
tus . ginant. Buvo paliuosųota 
ap.e 15 mokytojų, dažnai be 
mažiausios kaltės. Už;eko ku
nigui, ar net davatkėliai liežu
vis pakišti ir jau mokytojas 
be algos. Kartais buvo ir dėl 
asmeninių motyvų liuosuojami. 
'I c: i p p. Kairiuonaitis Kauno 
komercinės gimnazijos mokyto
jas dirbęs mokyklos darbą $3 
metus tapo paliuosuotas vien 
dėl direktoriaus Voladkos užsi
spyrimo. P. Volodka tai deši
nėj i šv. Ministerio ranka. Ko
mercinės gimnazijos moįyt - ai 
išskyrus vieną davė raštu pa
rodymus už p. Kairiunaitį, prieš 
direkt. Voladką. Tuo—Centro 
Valdybai tarpininkaujant tapo 
sudarytas šiam reikalui išspręs
ti trečiųjų teismas), bet p. Vo- 
ladka iš kart sutikęs, vėliau 
nuo trečiųjų teismo niekšingai 
atsisakė. Tai yra charakterin
gas atsitikimas liuosuojariį 
mokytojus.

Dar mok. Karosą paliuosuota 
ir nedudta algos. Centro Val
dybai pasisekė šiam mokytojui 
grąžinti alga ir vieta.

Del mokytojų Liutkaus ir 
Sultono, kaltinamų, kam jie 
statė save kandidatais, ren
kant į Seimą, “Laisvės ir Že
mės” sąrašuose, nieko nepasise
kė padaryti. Taipogi ir dėl 
Kopkos su Makščių “Darbinin
kų kuopos” kandidatais. Daug 

kolkas yra per silpnos,-"' kad jų 
vardu butų galima daryti įtai- 
kos į amerikiečius. Todėl “Vie
nybė” laikosi valstiečių liaudi
ninkų skverno.

DAR VIENAS PERSPĖJIMAS.

Amerikoje buvęs Jonas Vilei
šis taip pat įspėja sandariečius, 
kad Lietuvos liaudininkai žiuri 
į “Neo-Lithuanijos” atstovus, 
kaipo į svetimus jiems elemen
tus. “Sandara” išspausdino se
kančią p. Vileišio kablegramą.:

“Pareiškiu, kad studentai 
Marčiulionis ir Banaitis nieko 
bendra neturi su Liaudininkų 
Partija.”

rūpintasi Subšinskio, Matulai
tytės, Bolkaičio ir Molerskio 
bylomis.

Charakteringa byla mok. Ur
bono, Šiaulių apskr., ( Kairių 
mokyklos. Jovaras ir vienas 
amerikietis raštu prašė moky
tojo Urbono paiiuosuoti jų vai
kus nuo tikybos pamokų. Ir tie 
vaikai tikybos nesimokė. Atėjus 
išleidžiamiems egzaminams ka
pelionas, o vėliau šv. Ministeri
ja nedavė pažymėjimo apie mo* 
kyklos baigimą, nes jie tikybos, 
girdi, nesimokę. Ir mok. Urbo
nas buvo kaltinamas ir alga 
jam stabdoma. Skundai, šmei
žimai taip ir pylėsi ant nekal
to žmogaus. Apskrities švieti
mo komisija nesitiko mpk. Ur
boną bausti. Bet tas nieko ne
gelbėjo Ministerija savo darė, 
čia ir tik Centro Valdybos dė
ka Urbonas galėjo savo vieton 
sugrįžai. Mok.x Urbonas ir ru
sų valdžios buvo baustas.

Daug pasidarbuota ir dd 
mok. Pivoraitės liuosavimo ir 
byla baigta mokytojas naudom 
Pasvalio inspektorius Vasiliaus
kas ir kaž kame kaltinamas. 
Dabar kalėjime įjandapi Būras 
ča ir S. Pranaitis, kurių bylos 
visokiais budais ginamos.

Dar daugiau. Mok. šarka 
Tauragės Viduriniosios mokyk
los vedėjas dirbo tik mokyklos 
darbą. Politika 'neužsiminėjo. 
Ir tas dabar tardomas, nuo vie
tos pašalintas, o jo vieton par 
skirtas garsus savo žiaurumu 
ir niekšingais darbais, Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimo vir
šininko padėjėjas Sabas. Dar 
turbut pasaulyj nebuvo atsiti
kimo, kad mokyklos vedėjas 
butų kalėjimo valdininkas. Čia 
Lietuvos “krikščionys” sumuš! 
rekordą.

Daug trukšmo visuomenėje ir 
valdžioje sukėlę,,mok. Serbentų 
(tėvo ir sunaus) bylos, kurias 
smulkiai aprašyti nevisai galia
ma tai vidutinė kyngutė išeitų. 
Svarbiausi kaltinimai buk moki
nius bedievybės mokę. Tik vai
kų tėvams grieštai pasiprieši
nus po ilgų “klapatų” šie mo
kytojai buvo palikti vietoje.

Tai trumpas vaizdas to, ką 
Lietuvos mokytojui tenka per
gyventi “krikščionims” bešei
mininkaujant. Mažiausias ku
nigui nepatikimas, mažiausias 
savo įsitikinimo palietimas pa
mokos metu, arba net pramany
tas tarimas skaudžiai atsiliepia 
mokytojo kailiui, žodžiu šian
dien veiklesnis Lietuvos moky
tojas nuolatos jaučia aukščiau 
savo galvos Domoklio kardą 
laikomą apskretusios purvais 
“krikščionių” rankos.

Iš artimiausiųjų darbų, ku
riuos Centro Valdyba stengsis 
gyvenime vykdinti pažymėtina 
1) organizavimas kursų becen- 
ziams mokytojams. Mokytojų 
neturinčių ganėtino išsilavini
mo yra gana daug reikalinga 
jiems padėti. Tas galima pui
kiai atlikti įsteigiant vasaros 
metu kursus, kas jau ir pereitą 
vasarą Centro Valdybos buvo 
daroma. ' Ateityje reikalinga 
pavyzdirigiau becenzių mokyto
jų kursus pastatyti.

2) Savyšalpos kasos organi
zavimas. Kasa reikalinga, kad 
butų galima sušelpti narius j- 
vairiose nelaimėse: susirgus iš 
vietos be kaltės prašalinus, ka
lėj iman pakliuvus ir 1.1*

3) Pensijų įstatymo paren
gimas Seimui. Kelios dešimtys 
Lietuvos mokytojų pražilo, su
linko, bedirbdami mokyklos dar
bą ir senatvėje nemato švieses
nės dienos, turi spėti dirbti 
kartu su jaunesniais. Valdžia 
jų nemato. Patiems mokyto
jams reikalinga šis reikalas 
aikštėn iškelti ir

(Bus daugiau)

Du banditai apiplėšė Howard 
A. Higginso aptieką, 2160 East 
75 Str.

Plėšikai laimėjo $725 pinigais 
ir krasaženkliais.

Žinoma, šis būdas lengvai iš
pildomas ten tik, kur yra pigus 
energijoj šaltinis pudi^bt^’ 
elektros energiją. Elektros 
energijos padirbimas apseina 
pigiai ten, kur galima išnaudo
ti kalnų vahdenpuolius (upe
lius). Tokie, vienok, bandymai 
jau daromi Norvegijoj ir kito
se šalyse. Norvegijoj yra daug 
kalnų upelių, energija kurių 
lengvai gali būti išnaudotą 
elektros energijos padirbimui.

Čia dar sykį galima pabrėž
ti mokslo galę. Pirmiaus mok
slas žengė pamažu, mokslą stū
mė tuomet atskyri asmens. Dar 
bar mokslas žengia daug grei
čiau pirmyn, nes mokslo ban
dymais ir tyrinėjimais užsi
ima suorganizuotos draugijos, 
dirba tam tikrose laboratori
jose ne atskyri asmens, bet su
sivieniję į tam tikras grupes. 
Todėl ir mokslas žengia pirmyn 
daug- greičiau.
J ♦ ■ .

Dar kiti elementai. •
šiam skyriuj pasilieka trum

pai dirstelėti į kitą elementų 
svarbą. Iš kitų elementų aug
menyse tankiai sutinkami Šie
ji: fosforas, k ai i j a% siera, ge- 
Icrs, kale i jas (kalkė) silicajtm 
ir dar keletas kitų.

Fosforas, kaipo elementą*, 
tankiausiai sutinkamas fosforo 
degtukuose. Dabar tokių deg
tukų beveik niekur jau nedir- 
Lp. Mat tokie degtukai yra 
labai pavojingi: fosforas nuo
dai. Nesykį tokiais degtukais 
net ir nusinuodydavo. Taip- 
pat darbininkai fosforo dirb* 
tavėse apserga kuosunkiausio 
mis kaulų ligomis. Nenuosta
bu, kad didžiuma valstijų už
ganė dirbti tokius fosforo deg
tukus.

Fosforas, kaipo elementas, 
nesi jungia chemiškai su oro 
degio. Fosforo degtukai tam
soje šviečia, nuo jų, tarytum, 
kjla pilkas rūkas. Toksai rū
kas ir yra fosforo chemiškas 
susivienimas su oro degiu. Ty
ras fosforas yra panašus į vaš
ką.

Fosforo yra dvejopo: yra* 
fosforas, kaip aukščiau minėta, 
panašaus į vašką ir raudono 
fosfoiy. Pastarasis skiriasi 
nuo pirmojo tuo, kad raudonas 
fosforas nėra taip nuodingas ir 
ne taip lengvai susijungia su 
degiu. Raudonas fosforas tam
soje nežiba ir ne šviečia šve
dai dirba degtukus is raudono 
fosforo.

Liuosam pavidale fosforas 
gamtoje nėra raudonas. Jis vi
suomet suslijungęs su kitaip 
elementais. Augmenys ir gy
vuliai neapseina be fosforo, 
vienok reikalinga jo labai ir 
labai mažai. Dirvose ir piev> 
se tankiai atokuoja fosforines 
druskos augmenims, todėl pri- 
seina tokios dirvos ir pievos už
sėti dirbtinais fosforo mėšlais 
(fosfatais). Fosfatai arba fos
forinė druska yra chemiškai 
susijungęs su geležimi. T »kia 
geležis tinka tik špižui. Pi N 
miaus iš tokios geležies negalė
davo visai nieko padaryti, bet 
dabar su pagelba tam tikrų 
prietaisų gali atskirti fosforo 
susivienymus (fosfatus) nuo 
tikros geležies. Perdegę gele
žies atmatos su fosfatais su
renkama, skyrium, jas parduo
dama žemdirbiams.

Pirmutinis, kuris išrado to
kį būdą atskirti geležį nuo fos
fatų, buvo inžinierius Thon.as 
(Tamošius).. Taigi, jo vardu 
tam tikrai padirbtus i- fosfatų 
mėšlus ir vadina tamošmil- 
čiais.

Iš padirbtų mėšlų, tankiai 
vartojamų, negalima nepaminė
ti ir įvairiausių kalijaus drus
kų. Gamtoje kali jus, kaipo ele
mentas, yra visuomet chemiš
kai susijungęs su kitais ele
mentais. Tankiai kalijue yra! 
susirišęs su chloru (klorke). 
Šioji druska labai panaši į mu

sų valgomąją druską*). Nors 
ant dirvų ir laukų šioji druska 
tankiai randama, bet augmens 
šiam pavidale, matyt, jos ne
gali išnaudoti. Taigi prisieina 
kalijaus druską perdirbti į tokį 
pavidalą, kokiu galėtų augmens 
pasinaudoti. Tokią perdirbtą 
druską mokyti ūkininkai sėja 
ant dirvų ir pievų.

Kalijaus druskas daugiausiai 
randama Vokietijoj, šalę pa
prastos druskos kasyklų. Pir
miau* turėdavo kalijaus drus
ką nukasti šalin nuo paprastos 
druskos; taigi kalijaus druską 
vadino atmatų druska (vokišk. 
“ Abraumsalze). Chemikas
Francke patyrė, kad kalijaus 
druska tinka augmenims kaipo 
dirbtinis mėšlas. Ačiū tokiam 
šio chemiko patyrimui šalę 
druskos kasyklų išaugo nauja 
pramonė, šioji pramonė pada
rė Vokietijoj labai daug naudos. 
Mat kitoae Aalyee dioa druskos 
arba vieai nėra arba labai maža. 
Taigi norom® nenorom^ prisi
eina kitų šalių ' žemdirbiams 
pirkti kalijaus druską Vokieti
joje. Vokietija įgijo monopolių. 
Nesykį bandė amerikiečiai nu
pirkti šios druskos kasyklas. 
Vokietija tečiaus įstatymais 
užgynė parduoti tautos turtą 
svetimoms valstijoms. Vokieti
jos valdžia paėmė šį turtą į sa
vo rankas.

Iš kitų elementų, be kurių 
augmens neapseina, yra šieji: 
geležis, siera, kalcijus (kalkė) 
ir silicijus (titnagas), šių ele
mentų augmens reikalauja la
bai mažai. Jų, paprastai, esti 
dirvoje pakaktinai. Pasiitajko 
kitą syk, kad geležies drivoje 
esti labai mažai. Tuo syk aug
mens negali net ir su pagelba 
saulės šviesos pasigaminti žal- 
lapio (chlorofilo). Tokie aug
mens be geležie^ pasilieka balz
gani. Žinoma, suprantąs ūki
ninkas žino kaip ir kiek reikia 
pridėti dirvon geležinės druskos, 
kad jo augmens pasitaisytų, 
žodžiu, ūkininkavimas nėra pa
prastas daiktas. Geras ūkinin
kas turi daug žinoti ir daug 
mokyties.

Silezijos (titnagas) priduo
da augmenų stiebams stiprumą.

Siera ir kalcijus (kalkė) esti 
visuomet susivieniję su kitais 
elementais. Siera įeina į balti
nio sudėtiną susivienijimą, šiais 
elementais tuo tarpu ir užbaig
sime. Knygelės apėmis ir tiks
las neleidžia įsigilinti į pilnes
nį elementų peržiūrėjimą. Kas 
norės smulkiaus apie viską pa
tirti, lai imasi tam tikrų che
mijos ir fizikos vadovėlių.

Pabaiga
Nuolatinis, milžiniškas sau

lės šviesos energijos šaltinis lie
jasi nuo jos į visatą. Labai ma
ža šios energijos dalelė pataiko 
{ musų žemę. Ir šioji begali
niai maža energijos dalelė pada
ro visą žemės gyvenimą. Di
džiausia saulės energijos dalis, 
šviesos pavidale, išsisklaido vi
satos erdvėse. Saulės šviesos 
energija, pasiekusi žemę, taip- 
pat ne pilnai visai išnaudoja
ma. Dalis saulės šviesos nu
krinta ant žemės ašigalių (po- 
liusų) arba į tyrlaukius^ Jūrėse 
tik maža augmenų dalis naudo
jasi saulės šviesos energija. 
Padalinus visą žemės paviršių; 
į 7 dalis, tik 2 dalis atsakančiai 
išnaudoja saulės šviesos energi
ją. Ir šioji maža energijos da
lelė varo visą gyvybes malūną. 
Ačiū tik šiai energijos dalelei 
susitvėrė ant žemės gyvybė, iš
sivystė ir pasiekė dabartinį 
plėtojimosi laipsnį.

(Bus daugiau)

*) Valgomoji druska yra chemiš
kas, nątri jaus susijungimas su chloru.

*♦) Monopolis — reiškia išimtina 
valdymo, ir naudojimo teise.
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Ar pranyks kada nors 
religija?

Debatai tarp Percy 
VVard ir prof. Scott 

Nearingo
k t»i eita, vi jas ir ti»j-r»a.viirias bet 

kokiai idėjai, iš kurios tiki- 
mąsi naudos ne sau, o visai 
žmonijai, yra religija, — sa- 

/ko prof. Scott Nearingas.

lygiai

prisi-

vi-
žinomas profesorius

Sekmadienį Ivasario 3 d., 
Studebaker didžiuliame teatre 
įvyko įdomus debatai temoj 
“Ar žmonių protas išaugs reli
giją,” arba kitaip tariant, ar 
žmonija pasiliuosuos nuo įvai
rių tikybinių prietarų, kada ji 
ims svarstyti apie savo būvio 
pagerinimą ir ateitį, žodžiu, 
ar kada nors išauš toki gady
nė, kuomet žmogus neatsiduos 
visokių dievų valiai, o pats sa
vo reikalais rupusis.

Izobatai v prasidėjo
10:30 vai. ryto ir tęsėsi apie 
porą valandų. Žmonių 
rinko pilna didžiulė teatro sve
taine, ir visi su didele atyda 
klausėsi debatuotojų. Debatuo
toj ais buvo gabiausi religijų bei 
sektų tyrinėtojai ir vadovavos 
tik moksliškais faktais ir ar
gumentais parėmimui savo gi-į 
namų idėjų bei nuomonių.

žodžiu sakant, debatai btfvo 
labai svarbus ir įdomus visais 
atžvilgiais ir kiekvieną kiaušy 
toją suinteresavo. Aš /manau, 
kad labai geistina butų visuo
menei, kad kas nors tokius 
debatus kuoplačiausiai aprašy
tą, kiek giliau pagvildentų de- 
batuojamus klausimus.

Kad žmonija neišaugs reli
ginių prietarų įrodinėjo 
siems
Scott Nearing. O kad žmonija 
su laiku pasiliuosuos nuo viso
kių religinių prietarų ir vado
vausis tiktai mokslu ir jo davi
niai, stojo gabus racionalistų 
vadas Pervy VVard. Jiedu pir
miausiai kalbėjo penkiolikę 
minučių, paskui atsakinėdami 
vienas ktiam po dešimts mi
nučių, ir taip atsakinėdami vie
nas kitam tęsė porą valandų.

Percy VVard kalbėjo pirma 
penkiolikę minučių ir kaipo 
racionalistas įrodinėjo, kad 
įvairios religijos, kairios yra 
pamatas tikėjimu į tai, ko nei 
vieno rankos nėra patylėjusios 
ir akys regėjusios iki šiol ir ko 
jokiais moksliškais tyrimais 
nėra galima įrodyti bei patvir
tinti, yra tiktai užsilikę ir kiek 
apdailinti papročiai gimę* lau
kiniuose žmonėse, •gyvenusiuo
se keletą tūkstančių metų at
gal. Laukiniai žmonės žvėris ir 
nesuprantamus jiems gamtos 
reiškinius skaitė piktųjų dievų 
darbu. Tokios, religijos, civili
zacijai kylant, su laiku visai 
turėsiančios pranykti. Toliau 
VVard’as sakė, jog istoriniais 
užrašais remia n t įs, religija už
siliko iki šiol dėlto tik, kad ji 
per tukstarfčius metų pajėgė 
sulaikyti civilizaciją, progresą 

ir mokslą išžudydama ir bar
bariškiausiais budais nukan
kindama šimtus tūkstančių 
įvairių mokslininkų ir mokslo 
platintojų bei pritarėjų moks
lui. šiandien bei ateityje reli
gija esą nėra ir nebus tiek tvir
ta, kad viešai galėtų moksli
ninkus žudyti, kaip senovėje 
žudė, ir todėl pati savaime ji 
turės išnykti, nežiūrint to, kad 
visokie religijų reformatoriai 
ir vadai vis mėgina tamsesnie
siems žmonijos sluogsmiams 
pritaikinti religiją. Nors statis
tika rodo, kad keturiosdešimts 
trečias nuo&imtlis mokslininkų 
pritaria religijoms arba yra 
šalininkais įvairių sektų I>ei re
ligijų, bet toji pati statistika 
rodo, kad tiktai vienas trečda
lis pirmo nuošimčio tų ketu-

Iriosdešimts nuošimčių religi
joms pritariančių mokslininkų 
tėra pilnai su dūšia ir kunu 
ištikimi tai religiniai ' idėjai, 
kuriai jie* pritaria. Tiktai tas 
mažutis skaičius tėra pasiryžęs 
nieko šiame pasaulyje dėl savo 
idėjos nesigailėti. Ir be abejo
nes, kad toksai mažutis skai
čius taip aklai sufanatikėjusių 
mokslininkų gali būti nimilpnė- 
jusio proto aukomis. Kiti gi 
keturiosdešimts septyni nuo
šimčiai visai religijoms nepri
tariančių mokslininkų ir tie 
virš keturios dešimts du nuo
šimčiai mokslininkų pritarian- 
<_'ių r«li#yijo<nxs -tiktui cieJ to, 
kad jie mato tame sau vienos 
flr kitos tusios ypatišką pelną, 
aiškiai rodo, kad religijoms 
mokslas kaip ir patys mokslo 
atstovai — mokslininkai visai 
nepritaria.

Nereikia mums maišyti re
ligijos, bažnyčios ir krikščiony
bės į daiktą ir kalbėti kaipo 
apie vieną ir tą patį dalyką,— 
pradėjo savo kalbą Scott Nea
ri ug’as, atsakydamas savo opo- . 
nontui po triukšmingo rankų 
plojimo, kuris pasigirdo salę 
Percy Ward’ui Užbaigus savo 
kall>ą. Religija, bažnyčia ir 
krikščionybė yra trys skirtin
gi* datykai visai maža bendro 
telūrį vienas su kitu. Bažny
čia yra organizacija tam tikrų 
sektų (priskaitant ir Rymo 
katalikus), suorganizuota ka
daise gal ir dalinai labdarin
giems tikslams, bet šiandie vir
tusios grynai šmugeliško biz
nio įstaigomis arba purvinos 
politikos kliubais, ir kaipo to
kios, žmonijai aukščiau paki- 
us'ucivilizacijoje, būtinai turės 

griūti ir susmukti. Jos per 
pastaruosius kelis dešimts me
tų nepaprastai žymiai susmu
ko, ką ir patys jų vadai atvirai 
prisipažįsta. Krikščionybė yra 
platinimas ir skleidimas Kris
taus mokslo, žymiausio tų lai
tų idealisto-teologo, kurio, 
taip ir kiekvieno idealisto, idė
jos tiktai gali būti laikomos 
aukščiausiomis iki • atsiranda 
gabesnis idealistas si? geresnio 
uis ir praktiškesnėmis idėjo

mis. šiems laikams Kristaus 
idėjos maža vertės beturi ir 
praslinkus dar keletui metų jos 
bus pakeičiamos daug praktiš
kesnėmis. Religija arba žmo
gaus religija yra tikėjimas į 
tam tikrus idealus, kuriems 
žmogus pilnai pasišvenčia ne
sigailėdamas nei darbo, 
gręsiančio pavojaus 
to idealo.

Nearingas religijos 
plačiai! aiškino šiaip:
sį pavyzdį religijos reikšmės, 
be definicijos, aš jums galiu 
duoti šitokį: Amerikoj, kiek 

man yra žinoma, paskutinio 
jo karo laikais ištikimiausieji 
religiniai žmonės buvo aidob- 
listai, kurie žinodami gręsiantj 
jiems pavojų iš valdžios pusės, 
visvien ėjo užbrėžtu keliu, vei
kė slaptomis, nesigailėjo var
go ir nesibijojo jiems gręsian
čio pavojaus. Jie visi gerai ži
nojo, kad Už įgręsiamtį pavojų 
jokio užmokesnio nei iš kur 
negaus, apart mirties ar nu
kankinimo, o tiktai savo vei
kimu suteiks ne sau, bet abel- 
nai žmonijai gero. Aš čion pri
vedu pavyzdį aidoblistų ne dėl 
to, kad norėčiau jiems bei jų 
idėjoms garbės suteikti, bet 
tiktai,1 kaip sakiau, noriu tiro 
parodyti, kad religija reiškia 

pilną atsidavimą ir pasiauka- 
vimą tam tikrm idealui arba 
principui, kuriuo tikimąsi su
teikti ne sau giero, bet abelnai 
žmonijai, pats iš to netik visai 
mažą atlyginimą tesitikėda- 
mas, bet dažnai ir laukdamas 
<okio nors gręsiančio pavojaus 
savo gyvastei. Kitas vėl pavyz
dys religinio žmogaus gali būti 
š caro laikų Rusijos socialistų 

veikimo nuversti caro valdžią 
r paliuosuoti liaudį iš po ca

riškos valdžios jungo ir prie- 
spaudos. , Jie ingi, dažniausiai 
; aunuollia|i, nesibijojo gręsian
čio jų gyvastei pavojauš ir 
sunkių kalėjimų bei žiauriau* 
šių kankynimų, bet ėjo ir pa
tys save aukavo visuomenės 
būvio pagerinimui, jokio užtai ’

atlyginimo nesitikėdanii. Tai 
tokia, mano nuomone, yra re
ligija pilnoj to žodžio prasmėj. 
Tokie tai pasišventę idealistai 
yra religiniai žmonės. Ir aš 
stoju už tai, kad tokią tiktai 
religiją neišaugs žmonija. To
kia tai religija egzistavo ir eg
zistuos idealistinėj žmonijoj— 
pasiaukavimas kitų labui. Ir 
netik kad tokia religija neiš- 
nys iš žmonijos tarpo, bet ky
lant civilizacijai ji dar labiau 
išsitobulins.

Nearingui užabigus šiuos žo
džius pasigirdo salėj triukš
mingas rankų plojimas. ‘ Po to 
<lwr (lebatantas įrotiinžjo, kad 
religija galima pilnai pavadinti 
ir pasiryžimus atsiekti kokios 
nors profesijos ar tam pana
šaus kokio nors užsibrėžto dar
bo ir tuo užbaigė savo atsaky
mą oponentui.

Perdaug užimtų vietos atkar
toti visą tai, kas buvo kalbama 
debatantų vienas kitam atsaki
nėjant per porą valandų. Bet pa
minėsiu tik tiek, kad Percy 
VVard’as atsakydamas Nearing’- 
ui religijos definicijos klausime 
nesutiko su jo definicija. 
VVard’as tvirtino, kad religija, 
kaip visos sektos kad skelbia, 
yra tiktai tikėjimas į visokias 
viršgamtiškas jėgaa, dievus ir 
pomirtinį gyvenimą, kuomet gi 
idealistas pasišvenčiąs savo prin 
cipams tiems pomirtiniems at
lyginimams netiki, ir dėlto ne
gali būti rišama su religija. 
Taipgi War<Pas prisiminė, kad 
Nearing’as pats vienoj savo 
knygoj, kurios antgalvib nenu
girdau, rašydamas apie religi
jas ir sektas yra parašęs, kad re
ligija reiškia tikėjimą į dievus 
ir viršgamtiškas jėgas, o dabar 
jau jis kalbąs visai ką kitą. Tais 
ir panašiais išvadžiojimais kas 
link definicijų jie užbaigė savo 
kalbas.

Labai daug galėtų pasimokin
ti, jeigu suprantantieji 
kalbą, lankytų panašius 
tus ir prelekcijas, kurie 
sekmadienį yra duodami 
liuose teatruose r ’ 
įvairiomis temomis 1 iš mokslo 
sričių. — J» Aurelius.

žmonių namus, be varantoT’ — 
riktelėjo teisėjas.

Teismą panaikino, bet degti
nę pasiliko. * ♦

*

dviem automobi-Susidūrus 
liam policistas suareštavo kalti
ninką. žmogelis ‘ nenorėdamas 
stoti teisman, policistui davė de
šimtinę, kad paleistų. Jis paėmė 
pinigus, bet nuvedė jį pas tei
sėją Walkei4.

Teisingais policistas pasigyrė, 
kad jam žmogus davė $10.00. 
Teisėjas liepė pinigus sugrąžin
ti tam, nuo ko paėmS. Teismą 
atidėjo ant kito® dieno®, žad<J- 
damas nubausti jį už peigreitą 
važiavimą.

— Bubnis.

Smulkios Žinios
Kaltina chiropraktorius 

mergaitės mirties.
dėl

Pasimirė 11 metų Eli^abeth 
Fancett, 2823 W. Van Buren St. 
Ją gydė National College of 
Chiropractic mokiniai. Labiau
sia pasidarbavo “Dr.” Elmer C. 
Beck, 1744 Washington blvd. 
Jis taip nuoširdžiai trynė, jog 
sulaužęs nugarkaulį,, nuo ko 
mergaitė ir mirusia

Delei to dalyko dabar 
tyrinėjimai.

eina

e

Rytoj Požėlos ristynės 
tarptautinės svarbos

Rytoj Ashland auditorijoj 
lietuvių ristikų žvaigždė K. 
Požėla ritasi su graikų rough-; 
housu, pagarsėjusiu savo plėš
rumu ir aršumu, John Kilo- 
niu.

šitos ristynės bu*s labai svar
bios Požėlai.

Jeigu jis paris tą drapiežni- 
jką, tt»i ja.tn atsidarys IceJias ef- 
.ti prie Amerikos ča/mpionatO, 
tas reiškia, kad jis toliaus ga
lės bandyti pasigauti Ameri
kos geriausio ristiko karūną.

Lietuviai rengiasi didžia
me skaiitliuje ateiti į šitas ris- 
tynes ir priduoti drąsumo K. 
Požėlai, kada jį pradės tampy
ti tas drapiežnas graikas.

Graikai ir kiti chicagiečiai 
taipjau labai žingeidauja šito
mis ristynėmis. Chicagos “Tri
būne” vakar turėjo Požėlos pa
veikslą ir daug gero apie jį pri-

Putras Katauskas šaukia 
Požėlą ristis

mėgsta” jo. Demetralą jis kelis 
kartus buvo iššaukęs, bet 
“greek demon” kratosi nuo jo 
visomis keturiomis. Mat, numa
no grekas, kad su Linu juokų 
krėsti negalima.

Bet daug kalbėti apie jį nėra 
reikalo: ateisite pirmadienį ir 
pamatysite, kad Lietuva ištikrų- 
jų nėrą ištižėlių žemė, jeigu jos 
vaikai spėjo taip sporte pasižy
mėti. (

Tat neužmirškite pirmadienį 
į Meldaž>io svetainę atvykti ir 
pamatyti, kaip Linas susikabins 
su švedu Petersonu.

Po to, <lar numatoma šios po
ros: Juozas Bancevičius su 

George Peteras ir D. Dudinskas 
su Louis Heilas.

Ristikai parinkti)—bus ko pa
sižiūrėti.

Bilietai parsidavineja “Nau
jienose” ir jų skyriuose ir Ur- 
mano ir Benošiaus aptiekose.

♦ 4
♦

Pereitą ketvirtadienį Pulas- 
kio svetainėje K. Požėla parito 
Sandawskį, o Aleksander Garka- 
venko paguldė Antaną Hachetą.

♦ . ♦ ♦

Rasta raktai.
Vasario 4-tą laike K. Požėlos 

ristynių rasta raktai. Kas pa- 
metėt, atsišaukite į Naujienas.

Galvos skaudėjimas dingo 
daugiau nenuvargusi

Duoda kreditą dėl Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com
pound. Tikisi, kad kitoms 
moterims pagelbės, taip kaip 

jai pagelbėjo.

Skowhegan, Me. — “Aš buvau 
serganti beveik visą laiką ir nieko 

negalėjau dirbti 
apie savo namus, 
kad nejusčiau ko
kio nuovargio, taip 
kad aš turėdavau 
atsig-u 1 ti. Vieną
dieną, kuomet skai 
čiau laikraštį aš 
pamačiau Lydia E. 
Pinkham’s Vege
table Compound 
apskelbimą ir pa
mačiau, kaip jos 

_ _ . moterims, aš pama
niau, kad ir aš pabandysiu jas. Aš 
išvarto jau tris butelius ir dar nega
lėjau pasakyti ajr man pagelbėjo ar 
ne, bet dabar ją4 galiu pasakyti. Aš 
dirbu visą savo namų darbą per visą 
dieną ir nereikia man gultis į lovą. 
Aš daugiau neturiu galvos skaudėji
mo arba nuovargio. Aš tikiu, kad 
kiekviena moteris, kuri vartdja Vege
table Compound, gaus tiek pat pa- 
gelbod, kiek aš gavau”. — Mrs. Ferxy 
W. Riehardson, R. F. D. No. 2, Skow- 
hegan, Maine. J •

Jus ką tik skaitėt kaip Lydia E. 
.Pinkham’jf Vegetable Compound pa
gelbėjo dėl Mrs. Riehardson. Ji pa
bandė tas gyduoles, kaip matė, kad 
kitoms moterims pagelbėjo. Beveik 
per penkiasdešimts metų Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound yra 
taip giriamos moterų. Pardavimai 
pas aptiekorius visur.

pagelbėjo kitoms

• *

Pašovė daktarą ir jo žmoną.

nei 
siekiant

reikšmę
Geriau*

anglų 
deba- 

kafc 
ke- 

didmiestyj

Teismo įdomybės v *
Teisėjas paliuosavo prasikaltėlį 

duodamas jam $20.00. — Pa- 
liuosavo žmogų, bet jo degti
nę pasilaikė. — Teisingas po- 
licmonas.

Kelios dienos atgal County 
name civiliškame teisme įvyko 
keletos’ bylų nagrinėjimai.

Prieš teisėją George Walker 
buvo atvestas negras, kuris ban
dė vogti duonos kepaluką, bet 
tapo sugautas.

Teisėjas Walker jo užklausė: 
“Ar tu nori Jury teismo, ar kad 
teisėjas tave teistų.” Jis sutiko 
ir pasirašė, kad teisėjas jįjį tei
stų. Negras prašė teisėjo, kad 
jis nuteistų jį ant visos žiemos 

kalėjimą.
“Delko tu nori eiti į kalėji

mą?” — užklausė jo teisėjas.
“Aš neturiu pinigų ir jau ke

turi mėnesiai be darbo; rūbai 
nuplyšę ir batai be padųįC — pa
sakė negras ir parodė batus, ku
rie tikrai buvo be padų.

Pakalbėjęs teisėjas su valsti- 
; os advokatu išėmęs iš kišeniaus 
20 dolerinę padėjo ant baro. Ad
vokatas pridėjo penkinę. Teisė- 
as Walker paliepė negrui pasi

imt tuos pinigus; nusipirkt ge
rus čeverykus 
sirasti darbą.

ir pasivalgęs su-

agentai atvelkaProhibdcijos 
žmogų, pas kurį jie rado paintę 
senos degtinės. Teisėjas Walker 
klausia žmogaus: “Kam tu ją 
laikei ir kur tu ją gavai?”

Išsigandęs žmogelis aiškinar 
si, kad pirkęs nuo nepažįstamo 
žmogaus ir ją jis geria su pipir 
rais, kai jam pilvais ima skau
dėti.

Tada teisėjas užklausė prohi- 
bišinų: “ar jus turėjote varan- 
tą laike‘krėtimo to žmogaus na
mų?”

“Ne.”
“Jus neturite teisės eiti į

atsako agentai.

6459

Lili-

Dr. Frank B. Sebolt ir jo 
žmona apie 11 vai. vakaro grįžo 
namo. Įeinant į namus piktada- 
ris paleido į juodu tris šuvius ir 
pats įsėdęs į automobilių pa
spruko. Daktaras tapo sužeis
tas į ranką, o jo žmona į kruti
nę.

Užpulta, kaip matyti, buvo ne 
plėšimo tikslais. Nuo daktaro 
nič nieko nepaimta.

Dr. Sebolt ofisą laiko 
Cėttage Grove Avė. 

* ♦
♦

Užmigo ąnt amžių.

Prieš keletą metų p-lė
ian Drow buvo gerai žinoma 
kru tanių jų pavcfikslų lankyto
jams kaipo aktore. Paskui ji 
apsivedė ir daugiau inebelošė. 
Pastaruoju laiku ji gyveno su 
motina (5345 Winthrop Ąve.) 
Kadangi negalėdavo miegoti, 

tai ji buvo įpratusi vartoti 
migdantį vaistą veronalą. Pe
reitą šeštadienį ji paėmė per
daug dildellę dožą to vaisto ir 
užsinuodiju. Ji tapo tuoj į Gook 
kauntčs ligoninę nuvežta, 
po kelių valandų pasimirė.

*

Nušovė gatvėj italą.

Sako Katausko dar nei vienas 
lietuvis neparitęs.

Plačiai žinomas Chicagos 
lietuvių ristikas Petras Kataus
kas ilgai nieko nesakė, žiūrė
damas į didelį K. Požėlos pa
sisekimą. Bet dabar jis prabi
lo. '

Jis šaukia K. Požėlą persi
imti.

Pletro Katausko uiegalčjęte 
paristi nei Bancevičius. Jo ne- 
paritęs nei vienas kitas lietu
vis drutuolis. Todėl jis mano, 
kad jam po tiesai prigulėtų 
lietuvių ristikų čampiono var
das. Katauskas sako, jog sutik
siąs ristis su Požėla bile kokiu 
bildu, ,ar tai.) franeuzišku ar 
amerikonišku. '

žiūrėkime ką dabar pasakys 
K. Požėla.

Jei Požėla sutiks ristis su 
Katausku, 
kad tai i 
džiaugsiu 
ristynės.

Lietuviu Rateliuose
....* ■'

Justas Kudirka duos dar
vieiiii koncertu

—-~*-W J

Koncertas ketina fvykti kovo 
23-čią dieną.

BARBORA NORVILIENĖ

Po pirmu vyru šerpetienė

kur

26 gatve ėjo du vyru. Išvisko 
buvo galima spręsti, kad jie ve
dė gan draugišką pasikalbėji
mą. Prisiartinant prie%Stewart 
staigu vienas jų išsitraukė iš 
kišenės revolverį ir paleido j 
savo sankeleivį du šuviu. Pada
ręs tai jis paspruko. Pašautasis 
tapo į ligoninę nugabentas, kur 
jis mirė nebeatgavęs sąmonės.

Policija yra tos nuomonės, 
kad tai juodrankio darbas, nes 
nukautasis yra italas.*

* *

Konfiskavo 60 galionų 
munšaino.

Matilda Brehm (1928 Estes 
Avė.) tvirtino, jog 60 galion" 
munšaino ji 
o ne pardavinėjimui. Bet teisė
jas gan skeptiškai' į tą pasitei- 
sinimą atsinešė. Jis ne tik kad 
munšainą nebegrąžino, bet dar 
liepė $200.00 bausmės užsimo
kėti.

, tai nėra abejonės, 
bus vienos iš žingei- 
lietuvių ča/mpionato

Šios dienos ristynės
Pirmadienį, vasario 11 d., 

sporto mėgėjai turės progos su
sipažinti su nauja žvaigžde ris
tynių padangėje — Jonu Linu.

Linas sveria apie 200 svarų, 
yra jaunas ir nepaprastai geras 
ristikas. Kai jis suima priešą, 
tai pastarajam rodosi, kad jį 
elektra krečia, — taip vikrus 
yra Linas.

Jis yra chicagietis (gimęs Vi
lniaus krašte). Kaipo ristikas 
jis jau spėjo pagarsėti. Bet ka
dangi jis jokių ‘knonki biznis” 
nesutinka daryti, tai Chicagos 
amerikoniški promoteriai “ne-

Lietuvos Valstybės Operos 
tenoras, Justas Kudirka, reika
laujant bareliui muzikos ir 
Idainų mėgėjų, sutiko dar sykį 
dulot įikagiediaanš dalinu kon
certą. Koncertas įvyks kovo 
23 dieną, tai yra sekmadienio 
vakare, Bohemian American 
svetainėje, ant 18-os gat. tarp 
Ashland ir Bhic Island Avė.

Pirmutinį jo koncertą rengė 
didelis-dldelis komitetas, susi
dedantis daugumoj iš katalikų 
ir kunįigo, Studdbaker teatre, 
gruodžio 23, pereitais metais. 
Koncertas nenusisekė, oi nenu
sisekė todėl, kad kunigų “Drau
gas” gerb. Kudirką perstatė 
ne kaipo dainininką, o kaipo 
bažnyčios vargonininką. Vie
noj Kudirka yra nepaprastai 
talentingas lyrinis dainininkas 
ir jau ant tiek išsitobulinęs, 
kad vertas yra didžiausios lie
tuvių paraduos; ir atsilankiu
sios publikos niekuomet neap
vils. —žinantis.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
pėtnyčioj, vasario 8, ‘ 1924, 4 
vai. ryto po sunkios ligos. Iš 
Lietuvos paėjo Kauno rėd., Kal
tinėnų parapijos. Paliko vyrą 
Joną ir dukterį, Luciją.

Laidotuvės bus panedėly, va
sario 11, 8:30 ryto, iš namų, 
4619 So. Fairfield, Avė. į Ne
kalto Prasidėjimo Švenc. Mari
jos Panos parapijos bažnyčią, 
po pamaldų į Šv. Kazimiero 
Kapines.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Eudcikis/ 4605 S. Her- 
njitage Avė. Tel. Yards 1741.

Gimines, pažystamus ir drau
gus maloniai prašome dalyvauti 
laidotuvėse. Lieka dideliame 
nuliudime

Vyras Jonas ir duktė Lucija.

JULIJONAS ANDREŠIUNAS

(Tąsa ant 6-to pusi.)

TARIAME širdingą ačiū visiems 
giminėms, draugam's ir pažįstamiem-s, 
kurie tokiame dideliame skaičiuje 
teikėsi dalyvauti musų numykė :os du* 
krelės ir seselės A. A. Nellie Skter 
laidotuvėse ir kurie apdovanojo 
tokia galybe gėlių.

Dar sykį širdingą ačiū.
Motina, tėvas, brolis 
ir seserįs.

tino, jog 60 galionu
i pasidariusi tik sau? L

PRAŠALINO ŠALTI TĖVO IR 
SUNAUS

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gayo 

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

Pinigus gavo: 
19964 — J. Ulienė 
19975 — O. Povilonis 
19979 — A. Daktaraitienė 
19984 — O. Aleknavičienė 
19987 — V. Kimontas 
20003 — S. Končius 
20009 — J. Taniukas 
20011 — S. Kuzminskas 
20022
20025 — A. Kuzmickis 
20120 — A. Daukša 
20136 — J.< Steponavičienė 
20152 '■— M. Prustai y te 
20154 — E. Gabrinienė 
82048 — K. Vilkelis 
52112 — P. Kletkuls

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

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

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

A. Paškevičius

J. Vičius
P. Žitkus

Mr. G. E. Kuhler, 1104 Mulberry 
St., Louisville, Ky., rašo: “Aš ir ma
no sūnūs taipgi, vartojonv FOLEY’$ 
HONEY AND TAR COMPOUND 
nuo keleto prasišaldymų ir reikia ati
duoti kreditą už gerą palengvinimą 
dėl FOLEY’S HONEY AND TAR 
COMPOUND. Puikus dėl prašali- 
nimo kosulio, persišaldymo ir užki- 
musios gerkles. Parsiduoda visur.

FOLEY AND COMPANY, 
2835-45 Sheffield Avė., 

Chicago, III,

52114 — I. Sarauskas
52124
52131
52143 — U. Račaitė <
52145 — J. Žveigienė
52191 — L. Babiniene
52193 — M. Vitas
52195 — O. žiugždienė
52198 — P. iDirsė
52199 — P. S lakū nas
52200 — J. Moskoliunas
53239 — J. Butauslkas
95522 — O. Jurevičienė
95537
95540
95541 — V. Bakys

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

Pranešu, kad Mišios už velio
nio dūšią atsibus 15 Vasarid, 

šv. Antano bažnyčioj, Čiceroj, 8 
vai. nuo ryto.

4'

Roįžnis
Adomėnas Pasiliekame nuliūdę:

Jo moteris Konstancija, sū
nūs Aleksandrą ir brolis 
Kazimieras Ancįrešiunai.

4
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Cicero
Lietuvių Liuosybės Namo Ben

drovės žinutės.

Lietuvių LNB. visuotinas 
metinis susirinkimas įvyks va
sario 13 d., 7:30 vai. vakare 
savoj svetainėje.

Tai bus labai svarbus susirin
kimas, nes reikės daug svarbių 
klausimų rišti. Vienas svar
biausių klausimų bus tas, ar 
dalininkai norės, kad Šerai da
bartinėmis kainomis butų par
davinėjami. .Revizijos komisija 
praneša, kad šėrų vertė yra žy-‘ 
miai pakilusi. Taigi susirinku
siems ir teks išspręsti, kokio
mis kainomis ateityj šėrai turės 
būti pardavinėjami. Yra ir kitų 
labai svarbių reikalų. Tad kiek
vieno šėrininko pareiga yra da
lyvauti vasario 13 d. susirinki-j 
me.

Dalininkai, kurie persikėlėte 
į naujas vietas gyventi, būtinai 
priduokite LLN. Bendrovei sa
vo adresus. Atvirutės, kuriomis 
pranešama busimas susirinki- 
masyra siuntinėjamos visiems 
dalininkams.

—Seki*. M. J. Zaldokas, 
1422 So. 49-th Court.

Jie prižadėjo užlaikyt ėles šva
riai.

Rezoliucijos išnešimo komite
tas prieš kun. Bumšd blėdingą 
agitaciją dėl auditorium išdavė 
raportą, kad rezoliuiija tapo pa
gaminta ir tilpo “Naujienos^” 
No. 19-tam.

Konstitucijos 
portavo, kad jų 
gatavas.

Reikia tikėtis,
j imas netik ėles ir gatves pri
vers miestą apvalyti, bet ir val
katas išvąikyti, kurie užpuldi
nėja ramius gyventojus ir juos 
plėšia. — Bubnis.

savo 
leidi - 
pasa-

dar-

komitetas ra- 
darbas dar ne-

kad sus i vieni

North Side
Northsidiečiai žada padaryti di

delį “drive”.

PRANEŠIMAI. ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI NAMAI-2EME

Iš draugijų veikimo
Bridgeporto draugijų susirinki

mas. — Namų savininkų susi
rinkimas.

Pas northšidiečius yra įsigy
venęs įprotis karts nuo karto 
suruošti kokį nors šurum^bu- 
runi. Ką jie užsispiria tai ir pa- 

! daro. Northsidiečių piraeities 
darbai yra geriausi liudinin
kai.

Dabartinis northsidiečių užsi
spyrimas yra: surengti milžiniš
ką vakarą Lietuvos našlaičių 
naudai. Sumanymui vykinti rū
pinasi draugijų sąryšio delega
tai. Reikia tikėtis, kad visuome
nė gausiai rems. Be to draugi
jų sąryšis, paskutiniame savo 
susirinkime nutarė surengti vi
są eilę prelekcijų; prelegentus 
kviesti nutarta iš Mokslo Drau
gų. Teko girdėti, kad northsidie
čiai labai žingeidauja apie Kris
taus gyvenimo laikus.

Vargdienis.

. Mokslo Draugai apie 
naują darbą, Gyvenimo 
ma, turi tiek nuo savęs 

I kyti:
Į Mes pradedam didesnį
bą. Leidžiame “Gyvenimą.” Ik 
šiol mes davėme paskaitas kaš 
nedėldienio rytą Chicagoje. 
Dabar praplatiname savo vei- 

Ikinių: kas mėnuo išleidžiame 
Į “Gyvenimų,” kuriubnii mes 
norime mokslinti Amerikos

Į lietuvius. Mokslinimo bei ne
šališki) švietimo darbas nėra 
pelningas: mes piniginio pel
no ir laukti nelaukiame. Mes 
pasitikime geros valios žmonė
mis tyra, jokios partijos sro
vės ar religijos dokrinomis ne
sutepta žinyba arčiausia prie 
širdies, kurie nebijo kadir kar
čios tiesos, kuriuos jokis fana
tizmas dar neįstengė pavergti. 
Geros valios bei atviro proto 
žmonės buvo su mumis nuo 
pradžios, ir tikimės, pasilikę 
su mumis ir šiame sunkesnia- 

į me darbe.
Kaip paskaitose, taip ir šia

me darbe, mums rūpės tiktai 
grynas iniojksilas, populcrizįavi- 
mas mokslinių žinių, gryna ap
šviesta, žodžiu sakant, 
mokslinimas. Jokia 
manus jokių dokjtrinų 
ko ir neturės progų
Mes Mokslo Dfaugai — gryno, 
nesutepto mokslo draugai.

Turime, vilties, kad visi skai
tytojai paliks musų žurnalo rė
mėjais ir platintojais. Visur 
tarkite gerą žodį už “Gyveni
mą.” Tuomi jus prisidėsite 
prie lietuvių mokslinimo. Jums 
padedant mes išguisime fana
tizmo 
tarpo, 
vardan

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

Kas sekmądienis bus dainų re
peticijos kai 10 vai. ryto

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

Pirmininkas.

Mūrininkų ir kontraktorių domei.
Aš labai bučiau dėkingas, jeigu 

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

SIŪLYMAI KAMBARIU

žmonių 
partija 

neįbru- 
įbruikti.

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

—- Valdyba.

KAMBARYS, gerai apstaty
tas ant rendos dviem vyram ar
ba ženotai porai.

1343—49 Ąve.
<Tel. Cicero 3482

ĮĮJU'IL!!!__L1 ■■l.l" I‘■■.■■-J! Ll'jn.'MLLLJ..—1-1!——.S'.fg

PIANŲ SPECIALAI
Kimbal Upright, gerame sto

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

Pianai ant rendos — $3 j mė
nesį.

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

Phone Cicero 260

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti hr 

i būdavot!.

S.MlCKi \'I( I A CO. V

Tel. Prosnect 4345

ui.

PARSIDUODA —

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

JIESKO DARBO

Sausio 29 d., Mildos svetainė
je, Susivienijimas Lietuvių 
Draugijų ant Bridgeporto turė
jo savo metinį susirinkimą.

Susivienijimo pirmininkas, p. 
Butkus atidarė susirinkimą. De
legatų atsilankė nuo 32 draugi
jų. Raštininkas p. Lazauskas 
perskaitė protokolą, kuris tapo 
vienbalsiai priimtas.

Pramogų komitetas išdavė, 
raportą paminėdamas, kad yral 
paimtas Jus-tice Park daržas dėl i 
pikniko birželio 15 dienai.

Koncerto rengimo komitetas 
raportavo, kad koncertas įvyks 
kovo 16 d., Mildos svetainėje. 
Koncertas yra rengiamas su 10 
laimėjimų. Įžangos tikietas bus 
geras ir gavimui tų dovanų. Do
vanos yra: vargonai, auksinis 
žiedas, perlų karoliai, auksinė 
plunksna, rankų darbo komo- 
dės užtiesalas, antras auksinis 
žiedas, dėžė saldainių, bukietas 
gėlių, du baksai cigarų ir didelis Į 
gyvas paršas.

Auditoriumo atstovas, 
Bugailiškis, kuris yra išrinktas 
direktorium, raportavo, kad 
Auditoriumo visi reikalai eina 
sėkmingai.

Nutarta, kad kaip tik bus už
tiestos grindys, tuoj bus suren
gtas didelis apvaikŠčiojimas su 
prakalbomis ant pamato audito
rium. Išrinktas komitetan: 
P. Zolpis, P. .Kvietkienė, S. Če
paitis, A. Bugailiškis ir J. Ro
čius.

Išrinkta nauja valdyba: B. 
Butkus prezidentu; J. Antanai
tis vice prezidentas; A. J. La
zauskas raštininkas; A. 
rius kasininkas ir A. 
maršalka.

*

Bent palaukime kol 
Leninas ateis

“Birutes** repeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

reguliariai kas ketvirtadienį Mark 
White Sąuare Parko salėj. Pradžia 
8 vai. vak. - ■

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

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

.......... I

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičių šelpti rengia “Kaukių šol^į”, 
nedėlioj, Vasario 17, 1924, Meldažio 
svet., 2242 23 PI.

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

Rengimo Komisija.

JIEšKAU darbo Aptiekoj, 
praktikuotis. Kam reikalingas 
toks darbininkas, kreipkitės į 
Naujienų Skyrių:

3210 So. Halsted St. No. 74

“King” Pianas; mahogany fi- 
nish, didelis bargenas tam, 
pianų vertę supranta; turi 
parduotas tuojaus. Kaina 
cash.

3343 South Halsted Str.
Boulevard 8167

būt
$75

2 FLATŲ mūrinis namas, vienas 
blokas į pietus nuo 63 St. ir West- 
ern Avė., 5-6 kambarių, garu šildo
mas. 3 karų garadžius, bargenas, 
$11600. : 1 •

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

Republic 3200

♦
♦

vakario 6

platintojus
Sveikiname

mokslo.
Mokslo

iš lietuvių
jus visus

Draugai.

REIKIA DARBININKĮĮ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

arba 702 W. 120 St.
Tel. Canal 5709

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių .smulkmenų krautuvė; renda 
pigi, 4 kambariai užpakaly. Listas 
3 metams. Turiu parduoti cash re- 
gisterį ir Daiton svarstykles iki 
30 svarų. Del svarbios priežasties 
turiu viską parduoti iki 15 vasario 

5343 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 3277

PARDAVIMUI mūrinis kam
pinis narnąs, 7 rendos po 4 kam
barius ir 1 flatas 6 kamb. su 
garadžium, geros įplaukos. Del 
informacijų atsišaukite: 967 W. 
19-th St. po 6 vai. vakare.

BIZNIERIAI ATIDARYKIT AKIS

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Player Pijanai yra 100% geresni ir 
25% pigesni už kitus.

JOS. F. BUDRIK
3343 S. Halsted St. • 

Chicago

Laisvės Mylėtojas “Naujie
nų” 29 numery pataria Lietuvių 
Siuvėjų 269-tam lokalui bausti 
po 50 centų tuos savo narius, 
kurie nesilanko į lokalo susirin
kimus. Taigi pasakysiu Laisvės 
Mylėtojui, kad musų lokalo ko
munistai išsižioję laukia, kad 
siuvėjai kuomažiau lankytų su
sirinkimus. Buvo tokių atsitiki
mų, kad prieš lokalo susirinki
mą komunistai pastatydavo gat
vėse žvalgus, kad jie pasitikda
mi siuvėjus sakytų jiems, kad 
lokalo susirinkimas neįvyks.... 
O susirinkimuose jus žinote ko
kius budus ir triksus jie varto
ja. ...... ' . |

Tat su baudimu reikėtų dar 
palaukti kol vėl Leninas ateis. 
O ateiti tai jis tikrai vėl ateis, 
nes taip tvirtina visi patentuo
tieji komunistai, o jie jau žino. 
Tik dar nepasako kada ir kaip 

P- A. I ji3 ateis.

Mat ir “biblistai” pranašau
ja, kad nuo 1925 metų milijo
nai žmonių nebemirsią, bet im
sią keltis iš numirusių, — o kuo 
komunistai turėtų būt blogesni 
pranašai už biblistus?

— Kom. draugas.

Išėjo padidintas 
Gyvenimas.

Zalato-
Vilkis Numeris labai indomus ir svar

bus. Daug rimtų rtrafrsnių 
ir apžvalgų.

d., Mil-Trečiadienį, 
don svetainėje įvyko Bridgepor
to namų savininkų mėnesinis 
susirinkimas. >

Susirinkimą atidarė pirminin
kas S. Mažeika. Skaitytas proto 
kolas ir priimtas.

Sufrivienijimo Liet, draugijų 
ant Bridgeporto atstovo rapor
tas tapo priimtas. Auditorium 
bendrovės atstovas Lazauskas 
raportavo, kad sausio 21 d. įvy
ko jų metinis susirinkimas, ku
riame darinko 8 direktorius, ir 
bendrovė koncentruoja savo ge
riausias spėkas sukėlimui kapi
talo.

A. L. Lazauskas ir S. Mažei
ka pranešė, kad pildydami nu
tarimą su savo advokatu Sta- 
siulaniu parašė laišką-skundą į 
ėlių valymo biurą, bet negauda
mi atsakymo, lankėsi ypabiškai.

Tik ką išėjo iš spaudos nau
jas Gyvenimo numeris.

Tai jau ne mažutis asmeni
nis žurnalas, kokiu jį pradėjo 
leisti dr. A. Karalius. Tai jau 
didelis žurnalas sti plačiu tu
riniu. Ir patiriame, jog jį lei
džia nebe vienas daktaras Ka
ralius, bet Mokslo Draugai. 
Dr. Karalius tečiaus palieka 
Gyvenimo redaktorium.

Šis Gyvenimo numeris yra 
tikrai turtingas ir žingeidus. 
Jame yra daugelis gerų straip
snių iš Gamtos Mokslų f ir 
Sveikatos srities, yra puikių 
kritikos strąipsnių. Labai žin
geidus ir visiems skaitytinas 
yra KJ. Jurgelionio ilgas raši
nys apie dailų rašymą proza ir 
eilėmis. Visi rašytojau-; ir ko
respondentai ypač tu*rėtų tą 
straipsnį sierai įsidėmi rti.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į. vyriausįjj 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
lVindow” lobe j nuo Adams
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo.

Į 903
917 
918 

; 921
; 927

929 
980 
982

I 986 
939 

» 946
i 947

948 
955 
978 
976

■ 979
i 981

983
984
986 

1008 
1010 
1013 
1014 
1015 
1018 
1020 
1081 
1032 Paziskevicz Joh 

i 1033 Pareigis Pranas 
1035 “ * '
1037 

; 1046 
1048 

• 1066 
1667 

Į 1070 
1074 
1080 

i 1089 
1090 
1091 
1092 
1096 
1107

Balčiūnui Franciskui 
Brasunas Petronėle 
Brezinskui W. 
Cerkauskis Vitold 
Daugilas Antonas 
Dobrovolska Ana 
Dobrovolneka Jakuba 
Dragūnas Viktorija 
Ebianskisu Mikui 
Fabįahavicz V. 
Gailius Vincas 
Gaižutis Karol 
Gankauskis Wladislavas 
Girdis M. 
Janusevičia J. 
Gira Karolina 
Jukniaici Ignaci 
aKtauskis Juozas 
Kandrat W. 
Kausis Domininkas 
Kazakęvicz Adam 
Marozenei Clarles 
Maracinskienei Katrinai 
Mingilas Jonas 
Mikolajiun Juozas 
Mikelanis Jozas 
Montvidienei Kąstancya 
Naduscanskos Jonas 
Paukšta Anairi M. 
Paziskevicz John

Pulkosky Mikulas 
Pajedai Franui 
Radzus Valter 
Rimus Justinas 
Shimkus A. . 
Šimėnas Jonas 
Kazis Šokas 
Strockis Antanas 
Sungaila Julijon 
Trencausky George 
Urlautis Peter 
Urbonas Pranas 
Vaitiekaites Joz. 
Vasilebska J. 
Yozaitis Petras

paštą

Pranešimai
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

jria Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Deda
mas kAs i 
nepatėmysi 
pinigo, kad

savaitė po dolerį-kltą, nei 
kaip susidėsi užtektinai 

I nusipirkus sau namelį.
Naujieną Spulka 

1739 S. Halsted St

Neprigulmybčs Puota.Lietuvon
Kaip kiekvieną metą taip ir šį me

tą Chicagos lietuviai apvaikščios šią 
nepaprastą, lietuvių tautos šventę 
Iforrison viešbutyj, nedalioj Vasario 
17 dieną.

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

Dr. A. Zimontas,
A. L. T* S. apskričio prea.

Chicagos Lietuvių Tarybos re- 
guliaris mėnesinis susirinkimas 
įvyks Raymond Chapel, 816 West 
31 St., antradienį, vasario 12 d., 
7:30 vai. vak. Malonėkite gerb at
stovai nesivėluoti, nes reikia galu
tinai sutvarkyti programas paminė
jimo 16-os d. vasario. Kviečia Ch. 
Tarybos Valdyva.

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš- 
laičaims šelpti rengia markaradų 
šokius sekmadienį, vasario x17 d., 
Al. Meldažio svetainėj, 22 44 West 
23 PI. Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 
asmeniui labai pigi — tiktai 50c. 
Šitame maskaradų šoky bus duo
damos pinigais dvi dovanos: pir
mai grupei 15 dol., antrai — 10 
dol. Be to bus ir daugiau visokių 
gražių ir brangių dovanų, lodei 
neldžiam į maskaradų šokius skait- 
ingai atsilankyįi. —Komitetas.

. , , j s — ■■ ■

Lietuvių Socialistų Apsvietos 
Kliubo mokyklii atsidarys ketvirta
dienį, vasario i-Į d., 7:30 v. vak., 
iaymond Chapel, 816 W. 31st St. 
Visi darbininkaį-ės kviečiami da- 
yvauti mokyklos atidaryme ir pa

skesnėse jos pamokose. Mokyklos 
programas bus paskelbtas ant vie- 
os. -rr-Kliubo Valdyba.

’1 r.rr?""* i ..............
Mildos Teatro. Bendrovės metinis 

šėrininkų susirinKimas sausio 28 
dieną paįro neužbaigtas. Mes ščri- 
ninkai reikalaujam kitą susirinkimą 
šaukti ir išrinkti direktorius 1924 
metams. \ —šėrininkas.

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

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

REIKALINGA apysenė nyoeris dėl 
ramumo gyventi. Gaus atlygihimų 
ir gyvenimą. Darbo jokio nereiks 
dirbti, vientik, kad butų šeimyninkei 
pasikalbėti.

POVYLAS POCEVIČIUS,
3437. So. Wallace St.,

2nd floor, front

Operatorky
Patyrusių prie siuvamų 

mašinų operatorkų. Mergi
nų kuriOŠ'tfibka siūti balti
nius arba prie korsetų.

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

♦ . 1

Town of Lake Namų Savininkų 
ir Amerikos Lietuvių susirinkimas 
vyks pirmadienį, vasario 11 d., 8 

vai. vak., parapijos svetainėj.
Visi nariai malonėkite laiku at

vykti, nes yra svarbių reikalų.
—Valdyba.

Lietuvių Amerikos Politiško Kliu- 
>o mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadieni, vasario 11 d., 7:30 vai. 
vak., H. Strumilos svet.

Visi nariai malonėkite laiku su
sirinkti, nes turime daug svarbių 
reikalų svarstyti. —Komitetas.

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

— Rašt. Eugenija Grušaitė.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
Aš ONĄ GESTAUTIENĖ paieš

kai! Goštauto. Jis paliko mane su 
vaikais ir nekiniau kur dingo. Kas 
žinot apie jį, praneškit man, o aš 
už tai atsiųsiu $10 dovanų.

Ona Gestautienė
Westville, III., R. R. 1.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
!E2**T

. -- -----------------------r— S

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

MOTERIMS PRANEŠIMAS.

Atpigo vilnonės gijos dėl nėri
nių, visokių rūšių. Kaina matkos 
20, 25 35 ir 4Oc.

Linines Rijos <!el mezginhj ir siu
vinių 2000 matkų. Kaina 
10, 15, 20 ir 53c.

švederiai be rankovių, 
nuo 50 centų iki 2 dol.

Kreipkitės tuojau; atdara 
madieny.

Frank Selemonavičia
504 W. 33rd St.

lubas

matkos

kaina

ir sek*

REIKIA DARBININKįĮ 
^%zs^M>»W***i***^</V%e/>ie/W»***W**M*/*******»<M*-' 

VYRŲ
REIKALINGAS vyras, kuris 

moka karą draivyt, dėl išvežio- 
jimo duonos. Turi būt patyręs 
savo amate. J. Baranauekis

3800 Emerald Avė.
Phone Boulevard 7635

REIKALAUJU patyrusio bučerio. 
Gera alga. Atsišaukite kuogreičiau- 
sia. . .

Klauskite:
• - s , M. Jaciunas » 

4911 W. 14 St. 
Cicero, III.

Telefonas Cicero 8152

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

REIKALINGAS pirmos kle- 
sos barberys. Darbas ant visa
dos; geras užmokestis.

Atsišaukite
1726 So. Halsted St.

REIKALINGAS
Antrarankis duonkepys.

Atsišaukite tuojaus: 
1208 — 92-nd Street

AUTOMOBILIAI
PARDUODU troką 1<H tono, šti- 

kų body. Elektro pianas tinkantis 
visur ir grosernės Ice boxis. Sky
rium visi pigiai parsiduoda.

• 821 W. 34 St.
2 lubos iš užpakalio 

Phone Yards 3550

RAKANDAI
PARDAVIMUI du seklyčios se

tai, gražiausios mados ir šiaip vi
sokių rakandų. Tur būt parduota 
iki panedėlio. Parduosiu už pirmų 
pasiūlymų. , Atsigaukit pas Helen 
Česnaite, 4410 W*shtamaw Avė., Chi-1

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

Kreipkitės šiuo antrašu:
Royal Blue Tca & O>ffee Storo
4918 W. 14th St., Cicero, III.

K. Wasi!auski Prop.

EXTRA!
Pardavimui krautuvė labai geroj 

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

. 3210 $outh Halsted St.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė gera vieta senas biznis, 
savaitinis įmokėjimas $800. ■

480 W. 28 Str.
Tel. Victory 8226

2 PIANAI
Vienas grojiklis su rolėmis, ben- 
čius ir kabinetas. Labai pigiai. 
Negalima atskirti nuti naujo.

Telefonas Ravenswood 0244

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

1919 Broad\yay 
Indiana Harbor, Ind.

NAMAI-ŽEME
$200 ĮMOKĖTI

Kitus po $10 į mėnesį nu- 
pirksite puikų Riverside lo
tą, 50x100 pėdų. Yra gelž- 
kelis ir gatvekarių trans- 
portacija. Netoli nuo geros 
biznio sekcijos. Turi būti 
parduotas už didelį bargeną. 
Veikite greitai. Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Chica
go, Dl. Box No. 428.

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

Naujienų ofisas,

Box 434

Veik

GERIAUSI PROGA ant išmainy
mo 2 flatų muro namas, su vėliau
sios mados įtaisymais, gražioje 
apylinkėje. Mainysiu ant bučernės 
ar grosernės.

Su reikalais kreipkitės pas: 
A. Grigas

3114 S. Halsted St.

PARDUOSIU ar mainysiu savo 4 kambarių medinį namą su dyiem 
lotais. Galima laikyti karvę ir viš
tų. Kas myli ant šviežio oro gy
venti nepraleiskite progos. Parduo
siu pigiai arba mainysiu * ant 2 lu
bų mūrinio namd. Jei reikės pri
dėsiu pinigų.

Savininkas P. Kuršauskis
8227 S. Auburn Avė. 1 lubos frent 

Yards 6296

Auksinė proga padaryti pinigų; 2 
flatų bizniavas namas, randasi tarp 
didelių dirbtuvių kur dirba tūkstan
čiai žmonių, gera vieta bile kokiam 
bizniui, galima pirkti su namu arba 
rendavoti štorą. Namas parsiduoda 
pigiai su mažu įmokėjimu arba išsi
maino ant lotų ar ant kokio biznio.

C. P. SUROMSKIS & CO., 
3352 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMUI naujas medi
nis namas, 2731 W. 39th PI., 
Chicago, reikia - įmokėti $1500, 
kitus lengvais išmokėjimais.

HOWARD AMES, 
1721, 77 W. Washington St.

MOKYKLOS
z

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

' M. E. NUTFILZ, Manager

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais *- 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla, 

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

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

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

THE MOLER COLLEGĄ 
105 So. Wells SU Chicago. III

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politinis Ekono* 
mdjos, Pilietybes, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

Leveskie Mt kykla
Prirengi«M»ji ir Prekybos

Mokiną Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Gtammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsiae mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 fld 9:80. 
Nedėldieniais: nuo ♦ 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-šioa gat., 2-roa lubos)

r - ■

PRIVATINftS AUTOMOBILIU 
INSTRUKCIJOS >15, >25, >55

Jei norite turėt gerą darbą, tad 
ateik ir pasimatyk su mumis. Mo
kiname važiuot ir taisyt praktiški*tį

siu budu, visokio išdirbimo automobi
lius. Laisnius ir darbą užtikrim

Dienomis ir vakarais klesos 
m i r: <h : < imk h. oi moi < >i

h.r, v- rn.UH.., fu


