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kon karo laivus

Anglija laukia darbie
čių valdžios

perims valdžią
DarbieČiai elgsis atsargiai ir 

juos rems liberalai. Anglija 
visai nėra nusigandusi nau
jos valdžios atėjimu.

Italija daro sutartį su
Rusija 

f

Čeką bandė išvogti Trockį?
Jungi. Valstijos pasiuntė 

Meksikon karo laivus •
Aštuoni laivai plaukia iš Pana

mos j Vera Cruz. Meksikos 
sukilėliai gauną ginklu iš 
Vokietijos.

\VASHINGTON, sausio 20. 
— Laivyno sekretorius Denby 
vakar vakare paskelbė, kad 
septynioms karo laivams įsa
kyta plaukti iš Colon, Pana
mos i Vera Cruz, Meksikoj. 
Eskadra susideda iš lengvojo 
kruizerio Omaha ir šešių tor
pedinių laivų. Sprendžiama, 
kad laivai jau vakar išplaukė 
iš Colon ir pasieks Vera Cruz 
į pusketvirtos dienos. Torpedi
nių llaivų vardai nepaskelbti. 
Eskadra turi 1,070 juirninkų.

Be šių septynių laivų, taisy
mo laivas Promotheus yra pa
siųstas iš Balboa į Vera Cruz. 
.Jis veikiausia gelbės taipjau 
nuimti kruizerį Tacoma nuo 
uolos prie Vera Cruz.

Laivyno sekretorius Denby 
atsisakė pasakyti priežastį siun
timo laivų. Negi neduoda in
strukcijų karo laivams plaukti 
į Tamico, kur yra daug ameri
kiečių. Paprastai kruizeriai tu
ri ir jūreivių (marines), bet 
valdininkai sako, kad ant tų 
laivų jūreivių nėra.

Kruizeris Richmond jau yra 
atplaukęs į Vera Cruz. Tokiu 
budu ten bus devyni Ameri
kos laivai, neskaitant Tacoma, 
kuris veikiausia yra tiek pa
žeistas, kad negalės būti nau
dojamas iki nebus pataisytas.

Abu kruizeriai turi aeropla
nų. Torpediniai gi laivai yra 
valiausios ir gĮeriausjios rųšiies. 
Jie bus po komanda admirolo 
Magruder.

Sukilėliai padėjo minas.

Laivyno hydrografinis ofi
sas davė įspėjimus' visiems lai-

Išmainyk 
savo automobilių 

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar 
rasi naudingu išmainyti jį ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
rį pasistatys! namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bungalow. Paskelbk apie tai 
Naujienose, čia tavo paskelbi
mą pamatys žYnogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 
jus sueisite ir padarysite jum 

abiem pageidaujamą mainą.
■ ■■

LONDONAS, sausio 20. — 
Jei paskutinėj valandoj neįvyks 
svambių politinių permainų, tai 
dar šią savaitę ■ darbiečių val
džia užims savo vietą. Išėmus 
blogybių prana>Xutojus, niekas 
Anglijoje nėra nusigandęs atė
jimu socialistinės valdžios.

Socialistai gal kada ir pasi
karščiuoja, bet yra žinoma, 
kad paėmę valdžią į savo ran
kas jie būna atsargus ir labiau 
nagu kiti rūpinasi abeįnais ša
lies reikalais ir jos labu. Todėl 
nėra priežasties manyti, kad 
socialisto Ramsay MacDonald 
valdžia bus kitokia. Niekurie 
nurodo į Rusiją, bet ten ko
munistai su tokiu pat pasisma
ginimu žudo socialistus, kaip 
ir buržuaziją.

Be to MacDonald valdžia bus 
atstovų bute mažumoje. Ji lai
kysis tik tol, kol ją rems libe
ralai. Asquith gi aiškiai pasa
kė, kad liberalai tik tol socia
listus rems, ko>l valdžios vei
kimas neprieštaraus liberalų 
nnsistatvmui.

✓
Tcčiaus yra daugelis daly

kų, kur darbieČiai susilauks li
beralų paramos. Tarp jų yra 
ir progresyvčs reformos, kurių 
neprileido politiką, o patys li
beralai nedrįso padaryti inicia
tyvą jų vvkdimmui.

Tarp tokių reformų yra per
tvarkymas motinų pensijų, 
praplėtimas nemokamo švieti
mo, padidinimas senatvės pen
sijų ir žemės reformos, lei
džiant išdalinti didžiuosius 
dvarus. Čia ir daugely kitų re
formų liberalai parems dar- 
biečius. DarbieČiai taipjau pri
sižadėjo panaikinti McKenna 
karo laiko muitų įstatymus, 
kurie apsaugo niekurias Ang
lijos industrijas. Čia liberalai 
ingi renis darbiečius’. *

Užsienio politikoje libera
lai irgi rems darbiečius. Dar
bieČiai yra nusisprendę privers
ti Franci ją išmintingiau elgtis 
su Vokietija. MacDonald yra 
nusistatęs, kad Vokietija turi 
užmokėti reparacijas, kokias ji 
pajiegia užmokėti. Betgi re
paracijų sumą turi nustatyti 
ekspertai. DarbieČiai taipjau 
mano padaryti prekybos sutar
tį su Rusija, kam pritaria ir 
liberalai.

Priversti liberalus eiti su 
konservatyvais nepasisekė ir 
reikia tikėtis, kad ryto libera
lai, išėmus gal kelis jų, bal
suos su darbiečiais prieš val
džią. Nors niekurie liberalų ir 
laikysis su konservatyvais, ap
skaitoma, kad datrbiečiųį val
džia turės nuo 65 iki 75 atsto
vų didžiumą.

Darbiečių valdžia susidės iš 
žmonių, daug gabesnių ir mo- 
kitesnių už buvusias valdžias.

Lordas Haldane, kuriam 
teks veikiausia švietimo minis
terija, yra netik pasižymėjęs 
advokatas, bet ir didžiausias 
autoritetas filosofijoj.

MacDonald yra labiausia ap
siskaitęs žmogus parlamente, 
nors ir kilęs iš beturčių. Jis 
per tūlą laiką buvo mirusio 
premiero Bannerman privatinis 
sekretorius.

■Philip Snoįwden, kuris bus 
iždo kandleris, yra vienu di
džiausių finansinių autoritetų 
parlamente ir yra dirbęs fi
nansų ministerijoje.

Sydney Webb yra garsus 
ekonomistas ir Londono uni
versiteto profesorius.

varos, kad sukilėliai padėjo 
minas niekuriuose Meksikos 
uostuose ir todėl laivai turi 
tuose uostuose pasiimti vado
vus, kad neužvažiavus ant mi
nų.

Valstybės departamentas pa
skelbė, kad Tampico aliejaus 
laukuose liko užmuštas ameri
kietis Corla M. Undenvood, 
dirbęs tūlai aliejaus kompani
jai. Jį užmušę sukilėliai.

Texas perleis meksikiečius.
Valstybės departamentas pa

tvirtino Austin, Tex., žinias, 
kad veikiantysis Texas guber
natorius Davidson, prašant val
stybes sekretoriui Hughes, su
tiko leisti Meksikos kareiviams 

(pervažiuoti per Texas valstiją 
iš Naco, Ariz., į EI Pašty kur 
jie vėl įvažiuos Meksikon.
Vokietija ginkluoja sukilėlius.

OficiaJiniai patirta, kad iš 
Vokietijos liko atsiųsta į Vera 
Cruz sukilėliams mažiausia du 
siuntiniai ginklų ir amunici
jos. Sprendžiama, kad jie liko 
nupirkti Vokietijoje ir liko iš
siųsti iš Hamburgo.

Kadangi Versalės sutartis 
draudžia Vokietijai eksportuo
ti ginklus, tai veikiausia visas 
šis dalykas bus pavestas talki- 
ninku militarinės kontrolės ko
misijai ištirti.
Amerikos aviatoriai Meksikoje

MiEXICO CITY, sausio 20.— 
Aštuoni Meksikos nupirkti 
Amerikoje aeroplanai, daug 
gasinių bombų ir 15 buvusių 
Amerikos armijos aviatorių 
vakar atvyko į Meksikos sos
tinę.

Prezidentas Obregonas pa
skelbė, kad bent kol-kas val
džia nemano naudoti .gasinių 

bombų kovoje su sukilėliais. 
Aeroplanai gi jau ryto bom
barduos gen. Estrada sukilė
lius.

Texas perleis Meksikos 
kareivius

AUSTIN, Tex., sausio 20. — 
Veikiantysis Texas gubernato
rius Davidson išpildė Obrego- 
no prašymą perleisti per Texas 
valstiją Meksikos kareivius, 

tuo pakeisdamas savo pirmes- 
nį nuoprendį kareivių neper- 
leisti. DaVidson pranešė val
stybės departamentui, kad 
2,000 Meksikos kareivių bus 
perleista, jei valdžlią prisiims 
atsakomybę už visus nuosto
lius.
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Lietuvos darbininkų sa

vaitinis laikraštis
SOCIALDEMOKRATAS

Gaunamas “N auj ienų”
Ofise ir skyriuose.

į Kaina 5c.

Iš darbininkų pusės kabine
te hus Arthur Henderson, la
bai gabus parlamentaristas, J. 
H. Thomas, geležinkeliečių 
sekretorius, kuris ir su Lloyd 
George apsidirbdavo, Clynes, 
kuris bus valdžios vadovas 
bute, taipjau yra labai gabus 
parlamentaristas.

Lordas Parmoti r, kuris bus 
valdžios vadovu lordų bute, 
taipjau yra pasižymėjęs bažny
tinis advokatas. -Socialistu jį 
padarė jo švegeris Sydney 
Wehb. z

Dideliame apviakščiojime 
darbiečių pergailės rinkimuose, 
MacDonald pareiškė, kad nie
kas negali tikėtis didelių ūmių 
darbų iš darbiečių valdžios.

“Aš tikiu į ėjimą tik po 
žingsnį ir gerą ištyrimą že
mės pirm statyti koją,” pareiš
kė MacDonaldas.

MacDonaldas visuomet skel
bė, kad socialinės reformos 
Anglijoje turi būti pravestos 
tik didžiumai žmonių prita
riant ir jis nedarys eksperi
mentų su reformomis, ku
rioms galės pritarti dar tik 
mažuma žmonių.

Labiausia kreipiama domės 
į jo užsienio politiką. Kiek ga- 
Tima buvo patirti, jis visomis 
priemonėmis bandys, išgauti 
Francijos draugingumą ir koo- 
peravimą jo politikoje linkui 
Vokietijos. Bet jeigu Francį-, 
ja .šiaušis ir kooperuoti atsi
sakys, lai jis padarys spaudimą 
į Francilją, pareikalaujant at
mokėti skolas Anglijai, net ir 
paleidžiant į pasaulio niarke- 
tus Francijos bonus.

Su Amerika darbieČiai han 
dys sugyventi labai draugin
gai, bet neis į jokią Sąjungą..

Gelta bandžiusi išvogti
Trockį

Išdinamitavusi vartus, bet 
Trockį apgynę kareiviai.

LONDONAS, sausio 19. — 
Anglijos užsienio reikalų mi
nisterija gavo žinią iš Mask
vos, kad dešimt dienų atgal 
čeką (slaptoji bolševikų polici
ja) bandė išvogti karo minis- 
terį ir raudonosios armijos ko- 
manduotoją 'Leoną Trockį, ku
riam nesenai gydytojai įsakė 
pasiimti du mėnesius vakąci- 
jų. Suokalbis nepavykęs dėl 
Trockio sargybos ištikimumo.

Trockis gyvena pirmiau alie
jaus magnatui priklausiusiuo
se rūmuose, kuriė yra apsupti 
augšta tvora ir stropiai dabo
jami. Vidurnakty ginkluotas 
automobilius ir du vežimai su 
čekistais privažiavo prie vartų 
ir pareikailavo juos įleisti varde 
čekos.

Sargyba atsisakė ir čekistai 
vartus Išsprogdino dinamitu. 

Bet ten rado dygiųjų vielų už
tvaras ir cementines užgaubas, 
iš už kurių sargyba pradėjo 
šaudyti, užmušdama du puoli
kus. Bandyta buvo pasišaukti 
daugiau kareivių, bet vielos 
buvo nupjautos. Tada vienas 
kareivis iššoko per tvorą ir 
pašaukė kuopą raudo'nųjųl ka^- 
reivių, kuriems atvykus čekis
tai pabėgo.

Tvirtinama, kad Trockis tą 
naktį nebuvo namie, čeką taip
jau užsigynė, kad tai ne jos 
agentai, o tik šiaip kokie pri- 
simetėliai buvę užpuolę Troc
kio butą.

Po -Maskvą vaigščioja apie 
Trockį visokiausių gandų. Tvir
tinama, kad jis flirtuojąs su 
monarchistais ir darąs su jais 
suokalbį apie pasiskelbimą dik
tatorium prie kokio nprs terū
ko.

Pirmadienis, Sausis-January 21 d., 1924

Nežinia kur yra Trockis.
MASKVA, sausio 19.— Av

ėjus Paryžiuje gandams, kad 
Trockis yra areštuotas, visos 
pastangos surasti kur dabar iš- 
tikrųjų yra Trockis, nuėjo nie
kais ir iš įvairių šaltinių gau
ta įvairių žinių.

Oficialiniai pasakyta, kad 
Tfoc-kis serga savo vasarnamy 
netoli Maskvos. Savaitę atgal 
au-gšti valdininkai tvirtino, kad 
Trockis išvažiavo į Suchum, 
Kaukaze. Karo ministerija 
šiandie pasakė, kad jis yra 
Kryme.

Bolševikų vadovų klika 
grūmoja opozicijai

Komunistų kongresas kaltina 
Trockį už skilimą partijoj. 
Opozicija bus aštriai bau
džiama.

MASKVA, sausio 20.— Ru
sijos komunistų partijos kong
resas vakar priėmė rezoliuciją, 
kuri leidžia aštriai bausti vi
sus tuos narius, kurie laužo 
discipliną. O tais laužytojais 
partijos disciplinos yra tie na
riai, kurie pasipriešino valdan
čiajai bolševikų klikai, pradė
jo tą kliką kritikuoti ir reika- 
l’uti demokratizacijos parti
joje. Kartu tapo paskelbta Sta
lino prakalba kongrese, kurioj 
jis už visus kivirčius partijoje 
kaltina Trockį.

Rezoliucija labiausia yra 
kreipiama prieš Trockio vado
vaujamą raudonąją armiją. Jo- 
ie pareiškiama, kad daugiau 
domės turi būti kreipiama į 
propagandą, kad pastačius ;ją 
ant “sveikesnių pamatų.” Tai 
dėlei to, kad daugelis armijos 
pulkų dar prieš partijos kong
resą priėmė rezoliucijas, pri
tariančias opozicijai, kuri prie
šinasi seniesiems partijos va
dovams. . • ,» • * .t

Rezoliucija pareiškia, kad 
kiekvienas, kuris bandys vesti 
frakcinę agitaciją armijoje tu
ri būti aštriai nubaustas. Tie 
gi, kurie tvers frakcines opo
zicijos grupes, gailės būti’ sus
penduoti. Suspenduoti gi juos 
galės dviem trečdaliais balsų 
oentralinis komitetas ar kon
trolės komisija, kurie suside
da veik išimtinai iš valdančio
sios klikos.

Stalinas kaltina Trockį.
Savo kalboj (Stalinas pasakė, 

kad Trockis serga ir visai ig
noruoja partijų vadovų reika
lavimą pasisakyti kurioj pu
sėj jis stovi. Trockis, pasak jo, 
papildęs šešis didesnius prasi
kaltimus prieš partiją.

Pirmiausia, parašydamas sa
vo laišką, pasipriešinantį ko
miteto sumanytai partijos de
mokratizacijai, po to kaip ko
mitetas jau buvo priėmęs tą 
pieną, jis sulaužė partijos dis
cipliną ir sukčlfc visus kivir
čius.

Antra, per visą ginčų laiką 
Trockio nusistatymą galima 
buvo aiškinti dviprasmiai.

Trečia, jis bandė parodyti, 
kad partijos vadovaujantis 
aparatas veikia -prieš geriau
sius partijos interesus.

Ketvirta, jis sukurstė jau
nesniuosius partijos narius 
prieš senuosius vadovus.

Penkta, jis siūlė, kad parti
jos jaunuosios gentkartės no
rai vadovautų partijos progra
mą.

Šešta, jis pripažino teisę 
tvertis grupėms partijoje.

Kitas kalbėtojas, Jaroslava- 
ki, pareiškė, kad opozicija va
dė propagandą raudonojoj ar
mijoj ir tarp kadetų, stengda
mosi sumažinti vadovų auto- 

ritėtą. Jis sakė, kad opozicija 
Iviriinanti, jog ji laimėjusi 
trečdalį narių kariuomenėj ir 
komunistinėse grupėse (jačei- 
kose?), bet jai nepasisekę lai
mėti Maskvą.,

Amerikiečiai nepatenkinti 
ekspertais

Prancūzai priešginiauja, o ang
lai rūpinasi , daugiau apie 
golfą.

PARYŽIUS, sausio 20.
Golfas .gręsia išardyti eksper
tų komitetas, kuris turi nu
spręsti Vokietijos nuojiegumą 
mokėti kontribuciją ir sutvar
kyti Vokietijos finansus. Ame
rikietis pirmininkas Dawes 
rūstauja, kadangi anglai eks
pertai nenori dirbti pabaigoj 
savaitės. Jie nenori dirbti šeš
tadieniais, septintadieniais ir 
pirmadieniais, kad turėjus lai
ko lošti golfą.

Iš ištikimų šaltinių patirta, 
kad Dawes taipjau kelis sy
kius skundėsi ir protestavo 
prieš franeuzus, kurie yra prie
šingi įjo pienams pastatyti Vo
kietiją finansiniai ant kojų.

“Kadc mes ką nors svarbaus 
turime atlikti Amerikoje, tai 
mes dirbame rytais, po piet, 
vakarais ir naktimis ir neeik- 
vojame tada laiko lošimui gol
fo ar kam kitam,” pasakęs 
Dawcs.

Vokietijos reichsbanko jpre- 
zidentas Schacht vakar atvyko 
į Paryžių. Jis tarsis su eksper
tais apie Vokietijos markes 
stabilizavimą ir Vok/ielijos 
biudžeto subalansavimą.

Anglijos geležinkeliečiai 
gal jau streikuoja

Nesutiko atšaukti streiką ir po 
derybų su unijų kongresu.

LONDONAS, sausio 20.
2:25 vai. šįryt (sepiin tądien y) 
po visos nakties konferencijos 
su unijų kongreso delegatais, 
kuriais vadovavo p-lė Marga- 
ret Bondficld, garvežių inžinie
rių ir pečkurių unijos pildoma
sis koimitetas vienbalsiai nu
tarė streiko neatšaukti. Komi
tetas atmetė ir paskiausius ge
ležinkelių kompanijų pasiūly
mus.

SIŲSKIT PER 
naujienas 
PINIGUS LIETUVON

H .

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

V ’
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Daugiau kaip 70,000 inžinie
rių ir pečkurių sustreikuos at
einantį vidurnaktį.

Italija padarys prekybos 
sutartį su Rusija

Taipjau gaus aliejaus koncesi
jų ir pripažins Rusijos val
džią.

RYMAS, sausio 20. — Tiki- 
(nąsi, kad Italija ir Rusija už 
poros savaičių pasirašys drau
gingumo ir prekybos sutartį. 
Italija pripažins Rusijos val
džią de jure ir galės užmokėti 
už importą iš Rusijos -ekspor
tu iš Italijos iki 50 nuoš. Itali
jos -laivai Juodose jurose gaus 
s-pecĮialinių privilegijų. Kauka
zo Italijos kapitalistai gaus 
aliejaus komecisijų, o DoneCg 
baseine — anglių koncesijų.

Kaltina Poincare veid
mainystėj

Kiek Vokietija nė nusileidžia, 
franeuzai vis būna nepaten
kinti, sako Stresemannas.

BERLINAS, sausio 20. — 
Kaltindamas Poincare veid- 
mainingume dėl jo pareiškimo, 
kad Palatinato ūkininkai pri
taria separatistų valdžiai, įVo- 
kietijos užsienio reikalų minis- 
teris Stresemannas pareiškė 
svetinių šalių laikraštininkams, 
kad Vokietija niekados nepri
ims ir neis jokian kompromi
sai! klausi-mie Vokietijon suve
reniteto, nežiūrint kur tai bu
tų Pareiny, Ruhr ar Pala- 
tinate.

Stresemannas taipjau pareiš
kė, kad nežiūrint kiek Vokie
tija nė nusileidžia, premieras 
Poincare vis randa pasiteisini
mų tvirtinimui, kad pasyvia 
priešinimasis fRuhr distrik-te 
tebesitęsia.

šiandie — giedra ir tiek pat 
šalta.

(Saulė teka 7:14 v., leidžiasi 
4:43 v. Mėnuo leidžiasi 5:04 v. 
ryte.
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Lietuvos valdžios krašto 
ūkio ir finansų politika

Tai taip žiuri s.-d. į valdžios 
ir Seimo daugumos vedamąją 
mokesčių politiką.

nėra
(Santrauka minčių iš drg. K. 
Bielinio kalbos, pasakytos Sei
me svarstant biutžetą 1924 m.)

ūkio, bet kokio tai savotiško 
“kisieliaus” politika.

Prekyba ir pramonė.
Prekyba ir pramonė

taip gera, kaip čionai sakoma. 
Nėra tokios pramonės, kuri ap
dirbtų žaliąją krašto medžiagą 
(linus, sėmenis ir tt.). Toji pra
monė, kurią turime, stabdo dar
bus. Šiaulių odų fabrikai maži
na darbininkų skaičių. Nedar
bas veržiasi į darbininkų bu
tus.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Žmogus — gyvulys.
Nuteistas 9 metams sun

kiųjų darbų.

da- 
pa-

Soc.-dem. frakcijos vardu 
drg. K. Bielinis prie pirmojo bu
simųjų metų biudžeto skaitymo 
Seime dviejų valandų kalboje 
nagrinėjo Finansų Ministerio 
kalbą ir 1924 m. Lietuvos biud
žetą. ;

Litų ir kredito stoka.

Ministeris aiškinosi, kad 
bartinė litų ir kredito stoka
einanti iš to, kad pastarųjų me
tų bėgyje Lietuvoje žuvę dveji 
pinigai: rusų rubliai ir vokiečių 
markės. Musų kalbėtojas sako, 
kad dabartinė litų ir kredito 
stoka, apart to, paeina iš to, 
kad valdžia, pataikauda- 
m a turtingiesiems, sąmonin
gai užtęsė savųjų pinigų išleidi
mą. Nurodo faktus iš St. Seimo 
darbuotės, kur s.-d. dar 1920- 
1921 metais reikalavo pasisku
binti įvesti savus pinigus. Prieš 
tai buvo bankininkai ir St. Sei
mo dauguma su k. d. ir d.1 fe
deracija. Neįvedus savųjų pa
stovių pinigų, valdžia davė pro
gos bankams spekuliuoti Ame
rikos doleriais, kuriuos siuntė 
Lietuvon tenykščiai darbiniu-* 
kai. Iš kur dabartiniai bankų 
milionai? Iš spekuliacijos pini
gais. Kraštas nuvargo, bet ban
kai nutuko. Vajdžia, remdamd 
turtingųjų reikalus, užmiršo 
apie kraštą. Ji a) sumažino gelž- 
kelių tarifus miško medžiagai, 
sąmoningai remdama miškų pir
klius, b) pardavė tiems patiems 
pirkliams miškus be varžytinių 
ir pasižadėjo nekelti muitų. Vi
sa tai buvo daroma prie puo
lančios pinigų vertybės. Pramo
nininkai pelnėsi, Lietuvos gi 
žmonės negauna kuro ir med
žiagos atsistatymui. Valdžia 
prie pingančių vokiečių pinigų 
įvedė 1919-1920 m. linų mono
polį, nustatė tvirtas už linus 
kainas. Linų monopolis nualino 
linų gamintojus ir sudarė Lie
tuvai skolų užsieniuose, štai ko
dėl šiandien turime litų ir kre
dito stoką, štai kodėl valdžia 
mažina valdininkų skaičių, me
ta gatvėn tūkstančius darbinin
kų. Valdžia, it kūdikis, meta 
kaltę kitiems, nepasižiurčdama, 
kad ji pati kalta dabartine sun
kia padėtim, — visa jos politi
ka buvo atskiros, nedidelės 
turtingųjų grupės 
reikalų ginimas. Už tokią 
politiką atsakomingas ne tik 
Fin. Ministeris, bet visas k. d. 
blokas.

Muitai ir akcizai.
Daugiausia išvežama iš Lie

tuvos miškai (apie 1/3 viso iš
vežimo). Miškai reikalingi vie
tos žmonėms, bet juos parduo
da į užsienius. Išvežami paša
rai, kuriuos turėtų suvartoti 
krašto reikalams. Pieno, sviesto 
veik visai neišvežama, nors Lie
tuva esanti žemės ūkio kraštas. 
Užtat daug išvežama skudurų. 
Drg. Bielinis tokią politiką pa
vadino “skudurų” politika. Įve
žamieji muitai dideli, maisto 
produktams ir tiems daiktams, 
kuriuos vartoja darbininkai. ;

Netiesioginių mokesčių drau
ge su' muitais surenkama 71 
mil. litų. Reiškia, kiekvienas 
Lietuvos gyventojas moka ne
tiesioginių mokesčių po 36 litus 
metams. Tuos 36 litus moka vai
kai, moterys ir seniai. Darbi
ninko šeima iš 5 žmonių sumo
kės tų mokesčių 180 litų me
tams. Tie, kurie uždirba tūk
stančius, moka tiek pat, kiek ir 
darbininkas ar valdininkas, gau
damas menką atlyginimą.

Federacija ir krikš
čionys veda netiesioginių 
mokesčių politiką. J Kada soc.- 
dem. siūlė apdėti prabangos da
lykus ir pamažinti arba visai 
panaikinti muitus maistui, fede
racija balsavo prieš tokius s.-d. 
pasiūlymus. Federacija paliuo- 
savo dvarininkus ir žemės savi
ninkus nuo palaikų mokesčių. 
Federacija gina turčių reika
lus.

1923 met. gruodžio mėn. 
Kauno Apygardos Teismas Ro
kiškio mieste teisė Joselį Šnei
derį šusterį, 36 metų amžiaus, 
už išžaginimą 3 metų mergai
tės.

Kaip liudininkai tvirtina, žvė
riškumas įvyko tokiu budu: 
1922 m. birželio 30 dieną, vaka
re, Abelių miestelio gyventoja 
Ona Krivickienė, išeidama mel
žti karvių, paliko neužrakinto
je troboje vieną miegančią lo
voje 3 metų amžiaus savo mer
gaitę Bronę. Gyventoja to pat 
kambario Reginą Pužaitė taip: 
pat buvo išėjus su savo mergai
te karvių melžti. Kitame namo 
gale per priemenę gyveno Jose- 
lis Šneideris — Šusteris su sa
vo sena motina, kuris dažnai 
užeidavo pasikalbėti pas Krivic- 
kienę.

Krivickienė 
radus ramiai 
dukterį Bronę 
melžti. Antru
do dukrelę Bronę beverkenčią. 
Paklausta, kas jai yra mergai
tė ėmė kalbėti apie “Joską” — 
taip ji vadindavo Joselį Šneide
rį. Motina, paėmus dukrelę ant 
rankų, pamatė, kad jos sukne
lė, marškinėliai ir patalas visi 
kruvini.

Nunešė ją pas 
apžiūrėjęs rado, 
išžaginta.

Kad įsitikinus,
vo parodytas kitas žydas ir už
klausta, ar šitas ją “gąsdinęs”. 
Atsakė, kad ne, “nešitas”. Pa
rodžius Joselį Šneiderį, mergai
tė verkdama iš baimės pasislė
pė už motinos.

Ir apskrities gydytojas kon
statavo, kad mergaitė išžagin
ta.

Teismo posėdy kaltinamasis 
Šneideris Šusteris, neprisipažr-i 
no kaltas ir norėjo nuduoti be
protį. Iš savo pusės buvo atsi
vedęs liudininkų žydų ir vieną 
lietuvę kaž kokią Mikitienę įro
dyti savo nekaltumui. Pastaro
ji norėjo įrodyti, kad ji mačiu
si kaip kartą Krivickienės mer
gaitė nupuolusi nuo krosnies į 
medinę lovą ir sužeidusi savo 
vidurius.

Už tokį žvėriškumą teismas 
Joselį Šneiderį šusterį nubaudė 
devyneriais metais sunkiųjų

parėjus namo ir 
miegančią savo 
vėl išėjo karvių 
kart grįžusi ra-

felšerį, kuris 
kad mergaitė

mergaitei bu-

NAUJIENOS, CMcBgOU.
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darbų kalėjimo atimant visai 
teises, be to neįskaltė | tą bau
smę vienerių metų su viršum, 
kuriuos išsėdėjo kalėjime ligi 
teismo.

D. D—y s. (L-va)

Iš lenkų okupuotos 
Lietuvos

išlaidas iš p. Vileišienės polici
jos komisariatas jau išreikala
vo.

Lietuvių kepurių išsigando.

PlmaaiehU, SaiH. 21, 1924
NAUJAS PATARNAVIMAS I 

MEMELĮ (KLAIPĖDĄ)

Baudžia ir už padėką.

Vilnius. (L. R.) —- Savo lai
ku p. E. Vileišienė buvo gavu
si aukų savo prižiūrimo bendra
bučio reikalams. Aukotojų skai
čiuj buvo kai kas ir žydų. Del 
tos priežasties p. E. Vileišienė 
laikė savo pareiga padėką iš
reikšti ir žydų laikrašty. Bet 
jos padėkoj lenkų valdžia rado 
nusidėjimą, ir p. Vileišienė bu
vo patraukta teisman. Byla il
gai ėjo, ir tik š. m. spalių mėn. 
22 d. buvo galutinai išspręsta, 
pritaikius amnestiją. Taip kad 
pati bausmė įvykdyta nebuvo, 
ir teismas nutarė iš j ieškoti tik 
teismo išlaidų 200,000 m. Tas

Vilnius. — Lenkų laikraštis 
“Dziennik Wilenski” išsigando, 
kad lietuvių Vytauto Didžiojo 
gimnazistai su naujomis kepu
raitėmis sulietuvinsią Vilnių. 
Karštai puola lietuvius moki- 
tnius, kad gatvėse kalba lietu- 
Viškai ir šaukia valdžią uždrau
sti lietuvių tautines spalvas var
toti.

Baltic Americanx Linija pradėjo i 
naują reguliarj pasažieriu pervežimą ' 
tarpe Londono ir Klaipėdos, supras-1 
dama svarbą Klaipėdos prieplaukos 1 
Lietuvos Respublikai. ‘

Patarnavimas yra teikiamas lai
vais “Baltannic” ir “Baltriger”. Tas 
naujas patarnavimas suteiks pasažie- 
riams patogumą nuplaukti iš’ New 
Yorko į Klaipėdą, susijungiant, su lai
vais Dancigo arba Liepojaus.

Tas naujas patarnavimas dar paro
do, kad Baltic American Linija rūpi
nasi pasažieriu likimu ir kad jiems 
suteikus daugiau patogomų važiuo
jant į Lietuvą.

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

ANT NAUDOS. >

S. L FABIONAS CO.

MM

Sodžius krikštija.
Iš Valkininko, Trakų apskr., 

praneša:
šios apylinkės vjsus sodžius 

lenkai pakrikštijo naujais var
dais: Tiltai — Mosty, Daržinin
kai — Ogrodniki, Užperkasis — 
fcaprzekopy, Pašalčiai — Posol- 
cze. Tas pat daroma ir su žmo
nių pavardėmis: Dudutis virto 
Dudač, Veršakis — Wersecki, 
Žydelis — Žydei, Balkė — BeL 
ko. Tik dvi pavardi paliko ne- 
kliudę: Baliukonis ir Berželio- 
nis.

Iškirpkite šį lauk — jis yra 
vertas pinigų.

Atsiųskite šitą apgarsinimą ir de
šimtį centų pas FOLEY & Co., 2835 
Sheffield Aye., Chicago, III., parašant 
savo vardą ir adresą aiškiai. Jus gau 
site 10 centų vertės buteliuką FO- 
LEY’S HONEY AND TAR COMP- 
OUND nuo kosulio, persišaldymo ir 
karkimo, taipgi dykai sampelinį pa
kelį FOLEY PILĖS diuretišką stimu
liaciją dėl inkstų, ir FOLEY CATH- 
ARTIC TABLETUS nuo užkietėjimo 
ir viduriavimo. Tos puikios gyduolės 
pagelbėjo milijonams Žmonių. Paban
dykit jas!

FOLEY AND CO., 
2835 Sheffield Avė., 

Chicago, III.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
> Parduodam Laivakortes. S

Šviesą ir paįiegą suvedame f senu* ir nauju* namu*, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektra* Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, I n c.

A. BARTKUS, PrM.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago. Pullman 5147

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai 

127 N. Dearborn St., Room 111-13 
Tel. Central <411. Vai. nuo 9-6 

Gyvenimo vietai 
M33 So. Halsted SL 
Tel.: Boulevard 1310

Valandas: nuo 6 ild 6 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketverge. 

Nedeiiomia nuo 9 iki 12 ryto.

NAPRAPATH
— Gydau be vaistų ir be 

operacijų —
Perkėliau savo ofisą iš 3538 So. 
Halsted St. į 4647 So. Halsted 
St. prie 47-tos gatvės. Vai. nuo 
9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 v. vak. 
Tel. Boulevard 4774. Nedėlioms 
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas: 
11132 S’o. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas

žemės ūkis ir krikščionių 
bloko politika.

žemės ūkis neatrodo taip ge
rai, kaip sako Ministeris. Pasė
lių plotas 100,000 h. yra mažes
nis, nei prieš karą (M-ris sakė, 
jis esąs didesnis). Apie 1 mil. 
ha yra tokios žemės, kuri guli 
dirvonais, pelkėse nieks nieko 
nedaro, kad tą žemę nusausinti 
ir padaryti derlingą, nors k. d. 
visur giriasi, kad Lietuva žemės 
ūkio kraštas. Keliai suirę ir tai
somi valstiečių priverstinu, na
tūraliu budu; savivaldybėms at
imti visi ištekliai, jos nebega
lės rūpintis kelių taisymu, že
mės ūkio darbininkai, 
ypač dvaruose, neturi nei 
butų (miega daržinėse ir 
tvartuose), nei tinkamo aprūpi
nimo. Darbininkų organizacijos 
persekiojamos, nėra draudimo 
ligoje, nelaimėje, senatvėje, ne
darbe. Užtat veikia karo stovis, 
žvalgybos globa ir federantų 
tušti pažadai, kuriais pastarie
ji gaudo darbininkų balsus. Švie
timo reikalai žemės ūkio pro
duktų gamintojams ir darbinin
kams visai užmiršti. Steigiamos 
ir šelpiamos ruošos mokyklos, 
iš kur išeis geros gaspadinės ir 
virėjos kunigams, bet žemės 
ukiui iš to naudos nėra. Valsty
biniai pinigai aikvojami pašal
poms Moterų Katalikų draugi
jai ir krikščioniškai ūkininkų 
sąjungai. K. d. šelpia tik savus 
žmones, bet ne viso krašto ūkį. 
Visa jų politika yra ne žemės

Biudžetas.
Mokesčiai nesutvarkyti. Dar

bininkų aprūpinimo jokio (už 
tai yra algos kunigams), nėra 
tvarkos aprūpinant elgetas, pa
senusius ir sergančius. Bažny
čių laiptus apgulė elgetų ir varg
šų minios, prašančios vardan 
Kristaus. Darbo federacija šito 
nemato.

Imant domėn, kad valstybės 
pajamos suverčiamos bėdnuo- 
menei, kad toji bėdnuomenė ir 
darbininkai nėra rūpinami, kad 
apskritai Seimo dauguma ir da
bartinė valdžia veda netikusią 
politiką, kuri rūpina tik turčių 
reikalus, s.-d. frakcija pareiš
kia, kad ji balsuoja prieš val
stybės biudžetą 1924 metams 
ir nesiima už jo vykdymą jo
kios atsakomybės.

Dideles Rietynes
v Atsibus

F irst Regiment Armory
16 gatvė ir Michigan Avė.

Utarninko vakare, Sausio 22,’24
Imsis # .

Karolis Požėla, Europos čampionas
su y

Geo. Walker, (Canados Tigras) Anglijos čampionas
John Kilonis, Grekų čampionas 

Su
Tom Cannon, Montanos cowboy
John Evko, pasaulinis čampionas s . 

Su
Thor Hanson, Karalius iš Norvegijos 

Joe Parrelli, Italų čampionas 
Su

Pete Zbyszko, lenkas
.Charlie Cutler, Ristynių rengėjas ir sumanytojas.

Tikietus galite gauti iš kalno pas Al. Bloom, 129 
N. Dearborn St. ir Ferretti, gim., 175 W. Madison St.

Populiarės kainos $1.00 ir $2.00.
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čėdykit-taupykit 
Pinigus

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

■ nal. ”
. : * i i 1

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

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

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

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

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

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

OMŲ 'yULKA
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

r - . —?

Fhysical Gultum Institute
DU. J. A. VELONIS 

Osteopsthns, Chlropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias Ilgas, o ypatingai 
užsisenejusias, be vaistu ir opera

cijų, — naujausiais budais.
42Q4 Archer Avė. Brighton Park. 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

NedSldfcniais nuo 9 iki 1£.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisu vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Got. Washin*ton & Clark

Namų Tel.: Hyde Perk 889*
■■wiifi mmi lį . .............
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Nei viena šeimyna 
negali iškabinti iška
bos su parašu: “čia 
nieko nestokuoja”.

Kiekvienoje šeimy
noje kai kada kas 
nors yra kuris reika
lauja Chiropractic. Gal 
būt kas nors reikalau
ja dabar jūsų namuose 

Protingi tėvai dabo
ja sveikatą savo vai
kų atsargiai — jie net 
duoda išegzaminuoti 
dėl Chiropractor — ar 
jus darote?

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47th S't„ Chicago, III.
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:30 

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.
......................   ' linu ■ I m

JOHN L BAGDžlUNAS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, 
Egzaminuoja Abstraktus, Padaro 
pirkimo ir pardavimo Dokumentu* 

ir įgaliojimus.
7 South Dearborn Street 

Room 1538. Tribūne Bldg. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

MILLER & BABITZ
HABERDASHERS

Uniformų ir civilinių tJ>ubų dary
mas pagal orderį musų 

specialumefc.
3901 Archer Avė.

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tvorai padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašiiiėii ir \ 
greičiau galėsi parašyti laišką ai 
ką kitą, negu su ranka. Geriau- 

i šia, parankiausia ir dalikatniausia 
į| mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
I pasaulyje. Galima ir angliškai ra 
Į lyti.

! Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago^IU.

Garsinkitis fesjienose

S. W. HANES, Advokatas 
Va).: 9 A. M. iki 5 P. M. 

1811 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago 

Phone Central 2560 
Rez. 8203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 va!. 
------------------------- -- .

J. P. WAITCHES
LAVVYER Lictuvys Advokatas

Dienomis Room 614-516 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolnh 5684
Vakarais: 19736 So. Wabasb Ai 

Tetą Pullman 6377.

f*........-... ■■ " ...................... *
V. W. RUTKAUSKAS 

Advokatas
2* 8®. L* Salk St. Room (N

Tel. Central 6390
Vak. 8228 S. Halsted SU Cklcago.

Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6800

Cicero Panedelio vak.
1314* S. Cicero Ar. T.Cicero 5086

Bridgeport kitais vakarais
Į 3236 S. Halsted St. T.BouI. 6787

Tel. I/afayette 4228
Plunibing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams viicdoa 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th SU Cklca.o, 31.

CLAV AWAY THE YEARS
Apply Bonciila Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst vyhile it dries, tnen 
remove and see and feel the vvonderfu! 
difference in tfye eolo*and <exture of the, 
skin $
Guaranteed to do these definite thingsforl 
the face or money refunded. Clear the 
complexion and give it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged norės. R>’build facial tis* 
sues and museles Make the skin sofi 
and smooth $
You can obtain regulai si?es Irom your 
favorite toilet counter II not, • end thi® 
• • I ••■.tt, :iu < ,,<• į, j j,, .

:iI-.I), 11,f»>. ■> t»j..! tub(-
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Darbo Unijos
Sunki Problema Rubsiuvių 

Unijoms.
tvirta darbininkų organizacija 
lengviau palaikyti, negu New 
Yorke. Darbininkai didesniais

Adatos amatų unijos yra tur- būriais dirba vienoj pastogėj, 
būt pažangiausios visų darbi- f0(jel palaikyti jų tar-
ninkų unijų šioj šaly. Jas rei-!^ discipliną ir pigiau atsieina 
kia skaityti ir tvirčiausių uni- • užlaikymas organizacijos štabo, 
jų tarpe. Jų viršininkai ir na- Nereikia manyti, kad ir unijų 
riai, išauklėti sunkia ilgų metų fondai butų neišsemiami: uni- 
kova ir socialistiniais idealais, jos dažnai serga tokia jau f j. 
pasižymi energija ir mokėjimu nansine sauslige, kaip jų nariai 
įvertinti apystovas, kuriose pri-.' darbininkai.
seina veikti.- Vienok pobūdis 
pramonių, kurias šitos unijos 
kontroliuoja, užduoda joms sun
kesnių problemų, kaip daugeliui 
kitų unijų. Ir viena tokių pro
blemų, kuri, juo tolyn tuo da
rosi opesnė, yra problema kon
trolės rūbų dirbtuvių, perkeltų 
ir perkeliamų iš didžiųjų pra
monės centrų į mažus mieste
lius.

Perkelti iš vienos vietos ki
ton plieno liejyklas, skerdyklas, 
akmenyčias ir daugelį kitų pra
monės įstaigų dažnai būva vi
sai negalima arba, jei galima, 
— tik su didelėmis išlaidomis. 
Kas kita perkelti rūbų siuvimo 
dirbtuvę: nusamdoma kokiame 
nors mažame miestely arba pa
statoma reikalingo didžio tro- 
bėsis, sukraujama į skrynias se
nosios dirbtuvės audeklai, supa
kuojama rakandai, nugabena
ma į stotį mašinos, ir žiūrėk — 
į keletą dienų perkėlimo darbas 
atliktas.

Tiesa, tokioms firmoms, kaip 
Kart, Schaffner & Marx arba 
Kuppenheimer, nelengva persi
kelti. Bet tokių stambių firmų, 
turinčių vadinamas vidutines 
dirbtuves, yra palyginamai ne
daug rūbų siuvimo pramonėj. 
Didelė firmų pigumą išduoda 
kontraktoriams atlikti darbą. 
Kitaip sakant, jos nelaiko savo 
dirbtuvių. Jos užlaiko agentus, 
jos palaiko ryšius su krautuvė
mis, jos išdirba modelius drabu
žiams, jos, trumpai kalbant, 
kontroliuoją visą rūbų siuvimo 
biznį, bet didžiumą jų darbą at
likti paveda kontraktoriams. Pa
starųjų gi dirbtuvės gali būti 
šen ir ten, kartais keleto dešim
čių ir dagi šimto ar poros šim
tų mylių atokume nuo tos vie
tos, kur jie gauna užsakymų. 
Pastaraisiais laikais vis labiau 
ir yra pastebiamas procesas 
dirbtuvių kėlimosi toliau nuo 
stambiųjų miestų.

Kokiu budu šis 
kia darbininkams 
joms?

Darbininkams 
algų sumažinimu,
pailginimu ir praradimu visų 
iškovotų teisių dirbtuvėse, ku
rias brangina kiekvienas save 
gerbiąs darbininkas. Unijoms 
jis yra pavojingas tuo, kad mil
žiniškai apsunkina darbininkų

Bet jeigu stambiuose mies
tuose, kaip New Yorke ir Chi- 
cagoj, yra skirtumo sąlygose pa
laikymui tvirtos organizacijos, 
tuo daugiau skirtumo pasidaro, 
kuomet atskiros dirbtuvės išsi
blaško po visą valstiją arba net 
keliose valstijose. Kiekvienai 
dirbtuvei organizatoriaus juk 
negalima užlaikyti. Bet ir esant 
tokiai galimybei, keblumai ne- 

■ pasibaigtų. Dalykas tame, kad 
išblaškytose dirbtuvėse darbi
ninkai praranda solidarumo jau
smą. New Yorke arba Chicagoj 
išeina kokios dirbtuvės darbi
ninkai streikan, — visi organi
zacijos nariai žino. Bejieškoda
mi darbo, bekeliaudami iŠ vie
nos dirbtuvės kiton, bemainyda- 
mi darbavietes, jie susiartina 
vienas su kitu. Jie įgija jausmą 
esantys vieno didelės šeimynos

%

procesas ken-
’ ir jų uni-

jis grūmoja
darbo laiko

Niekas šiandien neužginčypi 
to fakto, kad 44 valandų darbo 
savaitę, palyginamai aukštas al
gas, kad žmonišką dirbtuvių pri
žiūrėtojų apsėjimą su samdi
niais darbininkai iškovojo tik 
pagelba savo unijų. Niekas ne
užginčys nei to, kad dar geres
nių darbo sąlygų normalėse pra
monės sąlygose darbininkai ga
li tikėtis tik sustiprėjus jų or
ganizacijoms. Bet organizacijų 
tvirtumas tarpe kita ko žymiai 
priklauso nuo pramonės budo, 
kokybės. Chicagoj, pavyzdžiui, 
kame tos pačios vyriškų rūbų 
siuvimo pramonės dirbtuvės yra 
stambesnės, kaip New Yorke,

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

Telegrama per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tieeiogynį susisie
kimų su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu j

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00
■Ml

į 
r i 
t

nariai. Kuomet dirbtuvės būna nizavimui šių dirbtuvių. Jau ir 
išblaškytos, šis jausmas žymiai 
susilpnėja, jei neprapuola visai.
Pagalios ir savos galios įverti
nimas darbininkuose sumažėja: 
ką jau čia jie, kokios kelios de
šimtys arba kad ir pora šimtų 
žmonių gali padaryti samdyto
jui? — pradeda abejoti jie.

Toliaus, atidarymas rūbų siu
vimo dirbtuvės mažame mieste
ly dažnai yra skaitoma lyg ko
kia palaima vietos gyvento
jams. Joje gauna juk darbo ir 
smulkaus biznierėlio duktė, ir 
amatninko, ir apielinkės farme- 
rio. Kad joms įmokama dažnai 
kokia trečia dalis tų algų, ku
rias ima tvirtai organizuotų 
marketų unijistai, — yra nie
kis: visgi jų algos prideda ska
tiką kitą prie bendro namų 
biudžeto!/Neprošal ir vyras bei 
moteris dirbti šitokioje dirbtu
vėje: čia; jų namelios, čia dar
žas, čia iš seno apgyventa vie
ta, — visgi ramiau gyventi čia, 
kaip kraustytis kitur.

Suorganizuoti, o ypač palai
kyti tokių dirbtuvių darbininkų 
organizaciją, yra milžiniškas 
darbas. Ir jeigu kėlimo rūbų 
dirbtuvių procesas ateity vysty
sis plačiau, adatos Pamatų uni
jos susidurs su viena sunkiau
sių problemų, kokias tik joms 
teko rišti.

Jau ir dabar prisieina joms 
nemažai energijos eikvoti orga-

dabar jos susidomėjusios kalba
ma problema. Kol kas tečiausz 
patenkinančio jos išrišimo nesu
rasta. Sutvertas pernai adatos 
amatų susivienijimas, -manoma, 
palengvins šių išblaškytų dirb
tuvių Organizavimo darbą. Ben
dromis kelių unijų jiegomis 
lengviau bus varyti organizaci
niai vajai; visos drauge jos gal 
pajiegs užlaikyti organizatorių 
ai' porą jųjų tose vietose, kur 
seniau atskiro, savo organizato
riaus nepajiegdavo nė vieną pa
laikyti. Bet ar užteks tik ben
dro organizacinio darbo sulaiky
mui dirbtuvių bėgimo iš unijų 
kontrolės, parodys ateitis.

V. Poška.

CUNARD 
AK MANAI PARKVIEST G1MI* 

NES Į AMERIKĄ?
Lietuvos kvota jau yra pasibai

gus, bet dabar laikas pnsirengt 
prie naujos kvotos, kuri prasidės 
liepos 1 d., 1924 m.

Musų ofisas Kaune pagelbsti iš- 
gaut pasportus, vizas 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
čiausia jurų patarnavimas pasauly.

Del informacijų kreipkitės prie 
musą vietinio agento arba prie mu
sų- ofisų.

Cunard Line
140 North

Dearborn St.
Chicago, UI.

DBVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Pagelbėjo mažai mergaitei 
nuo kosėjimo.

“FOLEY’S HONEY AND' TAR 
COMPOUND yra puikus. Mano ma
ža mergaitė turėjo didelį kosulį. Aš 
nupirkau butelį FOLEY’S HONEY 
AND TAR COMPOUND ir daviau 
jai keletą dožų ir jai labai pagelbė
jo”, rašo Clyde H. Benson, Marlbrook, 
Virg-inia. Gerausia gyduolė nuo ko
sulio, persišaldymo, karkimo; pagelb
sti greitai ir pasekmingai. FOLEY’S 
HONEY AND TAK COMPOUND yra 
išbandytas per laiką, tarnaudamas 
trijoms generacijoms.

FOLEY AND CO., 
2835 Cheffield Avė, 

Chicago, III.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewidi 

BANIS 
AKUBERKA 

Turiu patyrimą 
Pasekmingai pa 
amauju mote 

rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūri* 
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

turėkit Širdį
Reikalui esant draugas — yra 

tikras draugas
THE CICERO CENTRAL HOSPITAL

Ne Sektantiška Ne Politiška
Pradedant nuo sausio 21, 1924, musų pasišventę darbininkai 
ateis pas jumis dėl aukų prakilniam tikslui — pastatymui Ge- 
neralio Ligonbučio Ciceroje, jūsų mieste!
Neatsisakykite, nepaniekinkit jų;
Neapvilkite jų;
Padarykite jų sunkų labdaringą darbą malonų;
Susitikite juos su šypsą ant veido;
Stokite į eiles tą kurie yra jau įstoję ir atidavę savo DALĮ.
AČIUODAMI jums už jūsų malonumą. KOMITETAS.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ/
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,• 
587.80 pomirtinių. Pašaipų išmokėta $247,687.15.

ŠIA. kuopos randasi visuose didesniuose rudes tuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “T*- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna S LA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių informaciją kreipkitės Šiuo adresu:

UTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

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

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m. Prenumerata mio naujų 
metą $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 davanos.

DOVANOS
1. $1.5* vertis naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6 

grupių.

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

— Adresuokite —

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8942

3514*16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL. 4.

(jarsinkities “Naujienose”

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 nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi j Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

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

MIS. A MICHNIEVIGZ-VIŪIKIEH<
akuserka

3191 So. Halsted St., kampan 31 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paini

Tel. Yards 1119
Baigusi akušer 
jos kolegiją; i) 
gai praktakavu 
ri Pennsyhram 
j<w ligmbučiuc 
įso. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prie# 
gimdymą, laik< 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pate 
rimas, da ir kit< 
kiuose reikalui 
se moterims i 
merginoms; kre 
kitos, Q rarit# 
pagelbą.

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

Tel. Haymarket 1044
DR. G. J. ADLER 

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

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

NAUJIENOS
Teisių^Škyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

KOJŲ TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

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

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

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

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

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

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

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

Egzaminavimas Dvkai.

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė.
Tejef. Lafayette 4146

' ' H — .........«................   UI,. , — ...................... , , ..................... ... ........................................................
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Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5913

Etezideneija. 3159 So. Union Avė. 
Tol. Yards 1609

■ mji iji iąp—m ....... ................................................................

DR. S. BIEŽ1S
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ros.: 3114 W. 42 St. Phone Lafay
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

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

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

nuo 5:80 Dd 7i8* vakar*.

Telephone Y arde 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St„ Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

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

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6- 9 vak. Ned. pagal sutarti.

DR. A. MONTVIO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 13. VVashington St.
V^tancloa: nuo 1O iki 12 ryto 

Telephone Central 8068 
1824 Wab<nria An. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tai. Kedzie 7715

DR. V. A. SINKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akoleri*

8818 South RalMM M.
Tel. Boul*vard 144H

N*d 0—1 JI A. M.

Garsinkitšs Naujienose

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

Tel. Canal 2118

DR. 1. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

19*0 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė. 

2 11d 4 po pietą 
Tel. Lafayette 0098

Ganai 0257
Naktinis Tai. Canal .2118

N. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Garsinkites Naujienose

jEįr’DR. HERZMAN^B
-Iš RUSIJOS—

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1021 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

I Dienomis: Canal
m 1 , 1. J ŠUO. Naktį
Telefonai: j Drexel 0950

\ ( Boulevard 4186

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

CdR CHARLES SEGAL
' Praktikuoja 16 metai

Ofisas
4729 Su. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

t , . ..... ........

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

----------- -------- 4

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

r,IB
Felefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandosi
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061 

>-. „r*

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofisd tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyrišką, 
Vaikų ir visą chronišką ligą 

Ofisas: 8335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicagt

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0610

....................... .................... .
DR. B. F. GARN1TZ, 

Gydytojas ir Chirurgas
Rezidencija

.1149 So. Morgan SI
Valandos nuo 8 iki 10 vąl. ryt-
imi. I ■' .1.1 ' 1 • imi. : ii I !’ x V.

i < lt I -n.:.' V.i 1 08l>7
* .... . - ... ..
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Palyginimas.
Oficialė Rusijos bolševikų 

spauda praneša, kad Rusi
jos komunistų partija gale 
pereitųjų metų turėjo tiktai 
316,161 narių (žiur. Apžval
gą). Tuo tarpu visų gyven
tojų Rusijoje yra 130 ar 140 
milteny.

Kokį gi gyventojų nuo
šimtį sudaro ta partija? Ma
žiaus, kaip vieną ketvirtą 
dalį nuošimčio. Kitaip sa
kant, Rusijoje tarp kiekvie
nų 400 gyventojų yra ma
žiaus, kaip 1 komunistas.

Ir tai, nežiūrint to, kad 
komunistų partija Rusijoje 
turi visą valdžios galią savo 
rankose.

Nežiūrint to, kad visos ki
tos partijos yra uždraustos 
ir žiauriausiu budu perse
kiojamos.

Nežiūrint to, kad Rusijo
je nėra jokios kitos (lega- 
lės) spaudos, kaip tik komu
nistinė; kad niekam kitam 
negalima , laikyt susirinki
mus, kaip tik komunistams; 
kad niekam kitam neleidžia
ma kalbėt viešuose susirin
kimuose, kaip tik komunis
tams.

Ir nežiūrint to, kad tokia 
tvarka Rusijoje jau tęsiasi 
septinti metai.

Už šešerių metų po to, 
kai bolševikai “paliuosavo” 
Rusijos darbininkus ir val
stiečius, toje milžiniškoje ša
lyje tesiranda vos tiktai apie 
tris šimtus tūkstančių žmo
nių, priklausančių bolševikų 
partijai!

Ir tuose trijuose šimtuose 
tūkstančių — tiktai mažu
ma darbininkų!

Komunistai apsiputoda
mi Šaukia, kad socialistai 
esą “darbininkų priešai/’ 
Palyginkite gi tą Kominter- 
no “pažibą” su bent kuria 
svarbesne socialistų partija. 
Nekalbėsime jau apie Angli
ją arba Vokietiją, kur ran
dasi didžiausi skaičiai orga
nizuotųjų socialistų; bet pa
imkime nors tokią mažą ša
lį, kaip Austrija.

Austrijos socialdemo
kratų partija turi apie 500,- 
000 narių, o gyventojų toje 
šalyje yra tiktai apie 6 mi- 
lionus. Taigi čia 500,000 so
cialistų ant šešių milionų gy
ventojų, kuomet Rusijoje 
tik 300,000 komunistų ant 
šimto trisdešimts suviršum 
milionų gyventojų!

Ir Austrijos socialistai nė
ra vienintelė legate partija 
toje šalyje. Kas nori, gali 
atvirai kovoti prieš ją. Ji 
neturi spaudos monopolio; 
ji nesinaudoja valstybės iž
du savo propagandai ir ne
turi jokių privilegijų prieš 
kitas politines organizaci
jas. Ji laikosi vien tuo, kad 
jai pritaria ir ja pasitiki 
darbininkų masės.

Jeigu Rusijos komunistų 
partija turėtų tiek pat pri
tarimo ir pasitikėjimo liau
dyje, kiek jo turi Austrijos 
socialdemokratų partija, tai 
Rusijoje butų bent 11 milio- 
tiiji organizuotij komunistų. 
Ir tie vienuolika milionų bu
tų įgyti laisvose varžytinėse 
su kitomis partijomis, o ne 
po diktatūros prievarta!

Iš to yra aišku, kad ko
munistai neturi jokio prita
rimo Rusijos žmonių masė
se. Jie valdo Rusiją tiktai 
dėlto, kad jų rankose yra 
šautuvai ir kanuolės.

< PAGERBIMAS.

Pagerbimas padaro daug blo
go ir gero:

Gerą—pagerina, paikšui' — 
puikybę įvaro,

Piktą padaro piktesnį, o stip
rų stipresnį,

Na, o iš durniaus tik durnių 
padaro didesnį.

Dionizą? Poška.

ŠLYKŠTI DEMAGOGIJA.

“Laisvė” dar vis nesiliauja 
mulkinus savo skaitytojus pa
sakomis apie tai, kad Lietuvos 
socialdemokratai “remia” vi
daus reikalų minister; Zaikaus
ką, kuiis leidžia arba net įsako 
žvalgybai daryti masinius areš
tus ir kratas visoje Lietuvoje.

Mes jau kartą nurodėme, kad 
tas “Laisvės” priekaištas social
demokratams yra grynas hum- 
bugas, nes visai ne socialdemo
kratai įstatė p. žalkauską į mi- 
nisterio vietą. Vienintelis atsi
tikimas, kuomet socialdemokra
tai parėmė jį Seime, buvo tuo
met, kai klerikalai reikalavo jo 
pasmerkimo už “fašistų” perse
kiojimą. Jeigu socialdemokra
tai tuomet butų balsavę kartu 
su klerikalais, tai jie butų parė
mę klerikalus ir “fašistus”.

Bet “Laisvės” humbugieriai, 
to neveizint, vėl kartoja savo 
begėdišką šmeižtą, pridėdami 
prie jo dar daugiaus pliovonių 
Lietuvos socialdemokratų ir 
“Naujienų” adresu.

Augščiaus nurodytoji prieža
stis, delko socialdemokratai ta
me viename atsitikime parėmė 
p. žalkauską, pasak jos, nieko 
nereiškia; ji tik dar labiaus 
“įklampinanti” socialdemokra
tus:

“Vadinasi, jie tiki tam, kad 
liaudininkas, dalyvaujantis 
krikščionių ministerijoje, ga
li kovot su fašizmu!!! čia 
politinis idiotizmas susisiekia 
su sužiniu tarnavimu reakci
jai.”
Ištiesų, čia yra ir idioaizmas, 

ir tarnavimas reakcijai — tiktai 
ne socialdemokratų pasielgime, 
o “Laisvės’’ pozicijoje.

štai kame idiotizmas. Už tai, 
kad žalkauskas įsakė policijai 
areštuoti ir traukti atsakomy
bėn tuos gaivalus, kurie murzi
no krautuvių iškabas ir daužė 
žydų sinagogų langus, tai kleri
kalai įširdo ant jo ir įnešė Sei
me skubotą interpeliaciją (gale 
spalio mėnesio), reikalaudami 
enis»ta.lxly t tą, liertuvių “tau tiri i o 
judėjimo persekiojimą”. Ir 
“Laisvė” sako, kad šitame atsi
tikime Seimo nariams reikėjo 
balsuot kartu su klerikalais!

Aišku, kad, siūlydama tokią 
idiotišką taktiką, “Laisvė” siū
lo kai*tu ir remti reakciją. Nes 
jeigu Seimas butų pritaręs kle
rikalų reikalavimui sustabdyt 
“fašistų” persekiojimą už augš
čiaus paminėtuosius jų darbus, 
tai tas juk butų reiškę, kad Sei
mas pripažįsta iškabų murzini* 
mą ir langų* daužymą teisėtais 
darbais!

Reikia pridurti dar vieną da
lyką. Toje pačioje interpeliaci
joje, kurioje klerikalai smerkė 
žalkauską už “fašistų” persekio
jimą, jie taip reikalavo, kad mi- 
nisteris aštriaus imtų į nagą ko
munistus, kurie buk, padrąsinti 
“nepatriotingu” ministerio nusi-

Sąryšyje su Rusijos komunis
tų kongresu, kuris dabar posė
džiauja Maskvoje, oficialėje bol
ševikų spaudoje tapo paskelbta 
skaitlinės apie narių stovį parti
joje. F. A. Mackenzie praneša 
apie tai iš Maskvos:

“Iš skaitlinių matyt, kad 
patrijos narių skaičius suma
žėjo. Pereito lapkričio mėne
syje viso buvo 316,161 narys 
partijoje, kuomet tų pačių 
metų sausio mėnesyje buvo 
380,471 narys.”
Komunistų partijos narių 

skaičius Rusijoje, vadinasi, ėjo 
mažyn pereitais metais, iki pa
siekė beveik tiktai 300,000.

Bet dar didesnis narių skai
čiaus mažėjimas reiškiasi, jeigu 
pereitų įmetu skaitlines palygini 
su pirmesniais metais, štai ką 
skaitome to paties korespon
dento kablegramoje:

“Kiti oficialiai raportai pa
duoda, kad 1920 metais par
tija turėjo 700,000 narių, o 
1922 metais — 550,000.”

Taigi, Rusijos komunistų par
tija per paskutinius ketverius 
Alėtus be paliovos smuko žemyn 
ir žemyn, nuvažiuodama nuo 
700,000 narių ant 316,000. Ji 
per tą laįką, reiškia, prakišo be
veik 400,000 narių, t. y. dau
giaus kaip pusę.

Įdomu dar pažiūrėt, iš kokių 
elementų susideda ta partija. 
Minėtasai Amerikos laikraščių 
korespondentas apie tai sako:

“45.3 nuošimčių narių yra 
darbininkai, 24.9 nuošimčių 
ūkininkai ir 29.8 nuošimčių 
tarnautojai . Daiij' dar darbi
ninkų (partijos) narių. “N.” 
Red.) yra dabar užimti val
diškose vietose, kas žymiai 
sumažina tikhjjų darbininkų 
skaičių partijoje.”
Tai yra labai reikšmingos 

skaitlinės. Pasirodo, kad Rusi
jos komunistų partijoje darbi
ninkai yra mažumoje; daugumą 
gi sudaro ūkininkai ir valstybes 
tarnautojai.

P-as Mackenzie tečiaus paste
bi, kad ir toje darbininkų ma
žumoje (45-iuose nuošimčiuose) 
tiktai dalis yra tikri darbinin
kai. Daugelis tų, kuriuos ofici
alė bolševikų spauda priskaito 
prie darbininkų, yra tiktai kilę 
iš darbininky, bet dirba valdiš
kose vietose, o ne dirbtuvėse. 
Tuo budu valstybės tarnautojų, 
biurokratų, skaičius partijoje 
yra daug didesnis, negu rodo ofi-

statymu, pradedą visoje Lietu
voje smarkiaus varyti savo pra
gaištingą darbą, žodžiu, kleri
kalų interpeliacija sakė ministe- 
riui: “Nekliudyk geriems tėvy
nainiams apsidirbti su žydais, 
bet geriaus sugrūsk į kalėjimą 
bolševikus 1”

Ir “Laisvė” piktinasi, kad so
cialdemokratai balsavo prieš ši
tokį klerikalų reikalavimą!

Ar ji iš proto kraustosi?

TiK 316,161 KOMUNISTAS 
RUSIJOJE.

daliai raportai, o darbininkų 
skaičius daug mažesnis.

Taigi, “vienintelė tikrai dar
bininkiška partija” yra tikreny
bėje greičiaus činonvninkų, o ne 
darbininkų partija.

Prie to dar reikia atsiminti, 
kad činovninkai, biurokratai, 
toje partijoje ne tiktai sudaro 
didelį nuošimtį, bet ir užima jo
je visas vadovaujančias vietas.

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

(Tęsinys)

Kyla klausimas, ‘ kodėl de
gantieji pelevihai geležies pasi
darė sunkesni. Nesunku bus 
sužinoti, jei mes padarysime 
dšr keletą bandymų. Paimki
me žvakės gabalą, prilipinki
me prie negilios lėkštelės dug
no, įpilkime į šią vandens ir 
uždiegę žvakę, .apvožkime stik
lu. Neilgai degusi žvakė gęs
ta. Taip pat pastebėsime, kol 
žvakė dega, vanduo nuo lėkš
telės įeina stiklo vidun. Aišku, 
kad žvakei degant atsirado 
stiklę liuosos vietos, kurią ir 
užėmė vanduo nuo lėkštelės. 
Stikle buvo oras, dalis jo su
degė. Bet stikle nevisas oras 
sudega, didesnė jo člaHisi pasi
lieka nesudegusi. Kad tai taip, 
lengvai galima įsitikinti. Ne- 
apversdami stiklo į viršų, kil
stelėję, įkiŠkime degančios 
žvakes ^gabalą, jis kaip bema
tant gęsta. Matyt, likusi oro 
dalis, degimą gesina. Tas pats 
atsitinka ir krosu yj: kuras gęs
ta, kuomet dureles aklai užda
rytos. Be oro, matyt, nėra de
gimo. Ne visas vienok oras su
dega, kaip tai matėme iš ban
dymų. Aiškiai pastebima, kad 
oras susideda iš dviejų dalių: 
viena oro dalis,, mažesnioji, 
degimą palaiko, o kita oro da
lis, didesnioji, jį gęsina. Pir
moji oro dalis, degimą pagrei
tinanti (palaikanti!) vadinasi 
degis (rukštadaris-oxigenas), 
antroji oro dalis, gesinančioji, 
vadinasi azotas / (nitroĮgienas): 
Šiuodu gazu, degis ir ozo tas-, 
susimaišę į vieną mišinį, su
daro orą. Be degio ir azoto ore 
randami dar ir 'kiti gazai, l>ot 

labai ir labai mažoje kiekybė
je.

Kiekvienas degantis kūnas 
susijungia su oro degiu. Vieni 
kūnai degant nesuskįla į kele
tą naujų kūnų, bet susivienija 
s,u degiu ir padaro vieną nau
ją kūną. Tokio degimo pavyz
džiui yra geležies petevinai. O 
kiti kūnai, susivieniję su oro 
degiu, suskįla į keletą naujų 
gazų ir garų pavidale išskirsto 
ore. Tokių kūnų, kurie sude
gę pranyksta, yra didžiuma.. 
Dabar nesunku bus suprasti, 
kodėl degantieji gelcžiesi pele- 
vinai pasidaro sunkėsimi: de
gant geležis susijungia su nau
ju kunu — oro degiu. Degis, 
kad ir nematomas gazas, yra 
vienok kuinas ir, kaipo kūnas, 
turi svarbumą. Degantieji ge
ležies pelevinai sveria tiek,

Tas jai duoda dar Įąbiaus biu
rokratinį pobūdį.

Reikia neužmiršti, kad tos ži
nios yra atėjusios tiesiog iš 
Maskvos, reiškia Jos yra perė
jusios bolševikų valdžios cenzū
rą.

Kažin, ar mūsiškių komunistų 
Šlamštai pabubnys apie šituos 
faktus savo skaitytojams.

kiek svėrė geležis ir susijungęs 
su geležimi degis. Jei mes su
rinktume sudegusios žvakės 
arba krosnies kuro visas da
lis ir pasvertume, tai taip pat 
rastume didesnį svarbumą, ne
gu sudegusi žvakė arba kitas 
kūnas. Todėl degimas yra ne 
kas kita, kaip degančios me
džiagos susivienijimas su de
giu. Jei deganti medžiaga ne
suskįla į naujus įgazus ir garą, 
tai degantysis kūnas net ma
tomai pasididina, bet didžiuma 
kūnų degant suskįla į garą ir 
gazus, susilieja su oru ir mums 
klaidingai rodosi, buk sudegę 
daiktai pranyksta. Mažiausia 
medžiagos dalelė veltui nepra
nyksta: ji tik persimaino iš 
vieno pavidalo į kitą.

Dabar tik galima atsakyti 
kodėl nėra nuo degančiųjų ge
ležies pdlevinų nė rasos, nė 
angliarukšties. Geležiai degant 
jos atomai susijungia su de
gio atomais į naują kūną — 
geležies rudį. Rasa yra vanduo, 
o vanduo susideda visai iš ki
tų elementų, vandenilio ir de
gio. Taip pat ir angliarukšties 
neatsiranda, nes čion nėra jos 
pamatinio elemento: anglies*). 
Kadangi elementų giminybe 
su viens kitu) apsireiškia ge
riausiai tik skystame arba ga- 
«o stovyje, tai degąs kūnas tu
ri buti įkaitytas iki žinomo 
šilumos laipsnio. Tuomet degis 
gali lengvai susijungti su de
gančiojo kūno medžiaga. De
gimas arba degio susijungimas 
su degančiais kūnais, kaip dar 
ne sykį pamatysime, gali buti 
ii- prie paprt nto šiluiTio s luips- 
nio be liepsnos. Taip, rūdijan
ti drėgnoje vietoje geležis yra 
tokio chemiško degimo pavyz
dys.

Nesileisdami į chemijos 
smulkmenas, peržiūrėsime to
linus keletą elementų, ypač 
tuos, kurie turi ryšį su gyvy
bes apsireiškimais. Prie tokių 
svarbesniųjų elementų priguli 
šie: degis, vandenilis, ianglis, 
azotas, fosforas, kalius, siera, 
geležis ir dar keletas kitų.

Chemkai pažymi kjiekvieną 
elementą tam tikromis raidė
mis (simboliais), bet mums 
toks pažymėjimas nereikaJįn^ 
gas. čion apleisime net ir dau
gybę chemikams būtinai žino
tinų įstatymų ir pereisime

*) Angliarukštis yra perdegusi 
anglis ir susideda iŠ anglies ir dvie
jų. dalių degio (CO ž).

prie atskirų elementų trumpo 
peržiūrėjimo.

(Bus daugiau)

JUOKAI
Pavėlavo — pačios 

nebegavo.
(žemaičių pasaka)

Kitą sykį susitarė kunigai ir 
nuėjo prie Pono Dievo prašyti 
sau pačios. Visų pirma — vo
kiečių pastoris. Žinoma, kaip 
vokietys, pripuolė prie Pono 
Dievo ir meldžia:

“Pone Dieve! Pone Dieve! 
Duok man pačią; taip aš ne
mėgstu vienas vargti... ilgu...”

Ponas Dievas buvęs links
mas, nusiteikęs ir sako:

—Imk, imk Ttamsta. ‘Pasis
kirk, kokia patinka. O kaip ta 
numirs, imkies ir kitą ir dar 
kitą; kiek tik sykių nori, tiek 
gali vesti — vis po vieną, ne- 
beklausdamas nieko. (

Atlekia paskui šventikas....
Atskubi, net kudlos dulka!

“Viešpatie, Viešpatie! Duok 
man pačią,” šaukia iš toli: 
“susimylėk! < Nenuskriausk, 

duok pačią!”
—Imkies, imkies, kad taip 

užsimanei — tarė Dievas, — 
bet tik vieną tegausi, vargše; 
kaip ta numirs, antros nebėra: 
visas kitas atidaviau pasto
riams. Kas pirmesnis — tas 
gudresnis

Ką padarysi?! Džiaugiasi 
šventikas nors vieną gavęs.

O musų kunigas, išeidamas 
prie Pono Dievo užsimanė pa
valgyti: tolimas kelias — bijo 
išalkti. Užkando priešpietį, iš
maukė burną dėl drąsos.

Išraudonavęs, įkaitęs, pūš
kuodamas įpuolė prie Pono 
Dievo ir meldžia:

“Pone Dieve, švenčiausias! 
Ir man pačios reikėtų... ir la
bai reikėtų! Meldžiu, skirk ir 
man pa£ią!”

Dievas, pažiūrėjęs į kunigą, 
ir rankas nuleido*:

—Pavėlavai, brač — tarė — 
vįisijtč/les pa^iajs išdalinau; nė 
vienos tau neliko.

Kunigas nulindęs dūsauja 
tik ir dūsauja.

Dievas padūmojęs dar pridė
jo;

—Kaip galėdamas versk ies, 
brač, kur įmanydamas glaus- 
kies, o pačios tau nebėra...

Žemaitė.
[Iš “L. Ž. Kvieslio”]

Paklusnumas.

Tūlas klebonas, mokindamas 
vaikus doros ir tikybos, sakė 
jiems:

—Vaikai, nekalbėkite be rei
kalo žodžių. Svarbiame atsitiki
me, pirma negu tarti žodį, su
skaitykite iki šimto.

Stovėdamas prie kūrenamos 
krosnies ir šildydamas nugarą 
klebonas mato, kad jojo moki
niai patylomis skaičiuoja. Ir 
galop visi jie beveik kartu su
šuko:

—Devyniosdešimts devyni, 
šimtas! Kunigėli, tamstos suto- 
no užpakalis dega!

*
Edm. Garokuras.

Lemiamasis Rutulys.
r

(Lakūno atsiminimai).

(Tęsinys)

Tėvas ištesėjo pažadus. Ketvirtadienį 
mudu išlėkėm. Jis įsodino į laivą mane vi
rt} pirma. Aplink mudu susirinko tylinti mi
nia. Ji žiurėjo su pagarba ir baime. Kalbė
jo tylomis. Nurodė į mane. Aš didžiavausi. 
TėVas sušuko:

— Leiskite!
AŠ pasijutau leidžiamas aukštyn, kaip 

Strėlė, ir kvapas man sustojo krūtinėj. Aš 
Sumerkiau akis, įkybau rankomis į pintinės 
kraštus, sulenkiau kelius, kad pasislėpčiau. 
Tiesą pasakius, aš bijojau. Norėjau sušuk
ti: “Tėvel”....

Bet žodžių nebuvo girdėti. Po minutės 
*š išdrįsau atsidusti, paskui bailiai pravė
riau blakstėnas ir pamačiau bėgančius na
mų stogus. Sumerkiau vėl akis. AŠ girdėjau 
Užpakaly žingsniuojant tėvą, kuris ėjo nuo 

vieno daikto prie kito, dirbo. Man pasida
rė gėda savo baimės. Aš plačiau pravėriau 
akis ir išsitiesiau visu augumu, kad pama
tyčiau. Mano galva vos kyšojo iš pintinės. 
Aš atsistojau pirštų galais.... Apačioje, že
mai, atsispindę mėlyni stogai buvo panašus 
į mažo ežero vilnis, o gatvės buvo siaurutės 
tarp spaudžiančių jas namų, žydra upė vin
giavo kana kur toli. Miškai atrodė žaliomis 
dėmėmis. Vos girdimas ūžesys ėjo iš mie
sto. Tat buvo taip nepaprasta, taip puiku, 
jog susidomėjimas išblaškė visą mano bai
mę, kaip vėjas blaško debesis. Aš mačiau 
sklaidžiantis ūkaną apačioje, debesis, pana
šius į gyvulius, ir tie balti, šliaužią gyviai 
atrodė vieninteliais mėlynųjų gelmių gyven
tojais.... Mudu skrodėme dangų. Aš žiurėjau 
į tėvą. Jis man atrodė dievaitis.

Sutrauktais antakiais, išplėstom šnirp- 
lėm, jis dirbo nematydamas manęs, nema
tydamas nieko. Mudu kėlėmės, mudu lėkė
me, vėjo nešami. Valandos bego, tolo že
mė. i

Vakare mudu matėme jurą. Ties ja lei
dosi saulė.

— Ak, tėveli, kaip tat puiku !
Jis manęs negirdėjo.

Tuo tarpu aš vos kvėpavau; aš nežino
jau, jdg aukštybėse oras darosi skystas. Aš 
pasijutau nesveikas ir tuojau pasigailėjau, 
jog savimi apsunkinu tėvą. Aš nedrįsau jį 
vadinti, nedrįsau nukreipti jo dėmesį. Aš 
mačiau jį stovintį, spaudžiantį, kairiąją ran
ką prie krutinės.

— Tėvel, tau negera?
•— Taip, toji širdis.
Aš kentėjau drauge, smilkinius man 

spaudė, skaudėjo nugarą. Brūkštelėjęs ran
ka per bumą, aš išsigandęs pastebėjau krau
ją.

— Tėvel!
Jis neatsakė. Užimtas, jis spaudė ran

keną ir jo judesiai buvo skubus ir nervingi. 
Jis pasikėlė, kad patrauktų virvės galą. Pa
skutiniame saulės spinduly aš pamačiau jo 
visiškai išbalusią kaktą ir dvi kraujo dėmes 
prie lupų kraštų. •

— Tėvel!
Jis neatsakė, visomis jėgomis traukė į 

save virvę ir garsiai alsavo. Aš ištiesiau į 
jį rankas ir norėjau prisiartinti prie jo. Kad 
jam pagelbėčiau ar kad melsčiau pagalbos? 
Nieko nepamenu. Visas buvau kažkaip su
stingęs. Aš, rodosi, kritau.

Devynerių metų vaikas nėra ištvermin
gas sulig vyru. Be abejo, aš ilgai buvau ap
alpęs.

Kai aš atsipeikėjau, buvo naktis. Bu
vau švelniai supamas tamsoje. Aš vos per
mainiau kur esąs. Melsvoje sutemoje rutu
lio paviršius, apšviestas iš vienos pusės, švie
tė ties mano galva dideliu pusrutuliu mėnu
lio pavidalu, horizontaliai pastatyto.

Aš sušukau:
— Tėvel!
Jis neatsiliepė.
Aš šlitinėdamas priėjau ir prisiliečiau 

jo. Lig tik prisiliečiau, ir jis sugriuvo. Ir jo 
galva, sudavusi į pintinės dugną, garsiai su
dundėjo. Aš norėjau pakelti jam galvą ir 
paimti jį už smakro. Bet lig tik prisilietęs, 
išsigandęs atitraukiau ranką. Oda buvo ta
rytum ledas. Aš tuojau pajutau, jog mano 
tėvas nebegyvas.

Aš garsiai surikau ir pašokau, norėda
mas bėgti. Siaubas dvigubai padidino man 
jėgas, aš pasilenkiau į pintinės kraštą.

Jura, ten apačioje, atrodė apskrita ir 
juoda.

(Bus daugiau)

B. Buivydaitė.

Juros pasveikinimas

Kaip jaunosios mergos, nuraudo, 
Kraujais nusišlakste skliautai. 
Ir nubloškė tamsą nuo veido, 
Nuo veido jūružės rytai.

Sveika buk, vaitojanti jura! 
Liūdna, kaip manoji širdis.... 
Nors saulė Tau spindulius beria, 
Prabėgo juodoji naktis.

Tu amžius plakies ir vaitoji — 
Daug turtų tavyje slaptų....
Buik pavyzdžiu man, mylimoji, 
Ir aš taip kentėsiu, kaip tu.

Tau bangos niekad nenurimę, 
O man nenurimsta širdis....
Tau garlaiviai rėžia krutinę, 
Man — meilė, piktoji angis.

[“Vairas”-]
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Oro Wiegnerio kūno 
kremavimas

Nelaimingai, iš žmogžudy 
rankos žuvusio Dr. P. G. Wieg- 
nerio kūnas tapo praeitu šeš
tadienį sudegintas Oakwoo<l 
kapinių kremątorijoj. 'Nežiū
rint speigo, į kapines lydėjo 
daugybe žmonių, sudariusių 
ilgiausią automobilių eilę, be
veik vien lietuviai, tarp kurių 
Dras AViegneris ilgus metus 
gyveno, praktikuodamas savo 
profesiją, ir buvo visų myli
mas ir gerbiamas žmogus. Iš
lydint prie karsto jautrią kal
bą pasako Dras A. L. Graiču- 
nas, o krematorijos įstaigoj 
gražią1 atsisveikinamąją (kalbą 
pasakė Dras C. Kasputis, ang
liškai, Du velionies bendra- 
t ančiai — Chieagos Universi
teto bibliotekininkas p. Šmitas, 
ir latvių pastorius kalbėjo lat
viškai.

Visais šermenių reikalais 
rupiuos Liet. Daktarų IDrau- 
gija, kurios a. a. Dras Wieg- 
neįis buvo narys.

Sportas
Prano Norkaus iššauki

mas Karolio Požėlos.
Žinomas ir pagarsėjęs dru- 

tuodis p. Pranas Norkus pri
siuntė savo dokumentus ir 
kartu iššaukimą Karolio Po
žėlos ristynėsna p. J. K. Uktvc- 
riui, Karolio Požėlos manad- 
žeriui.

Prisiųstas laiškas skamba 
šiaip:
Gerbiamasis:— ,

ftiuomi aš būdamas pats 
sportmenas ir gana daug gir
dėjęs apie garsųjį sportmeną 
p. Karolį Požėlą ir kaipo vie
ną 'iš geriausių ristikų, labai 
pageidaučiau su juo (p. Karo
liu Požėla) persitikrinti, kuris 
mudviejų [geresnis ris tikas.

Ristynių stilius rusų-francu- 
zų. Du kritimai iš trijų.

4 Be ristynių, p. Karolis Požė
la turės lenktyniuoti su ma
nim kilnojime vogų-svarumų.

Laukiu jūsų atsakymo, laiš
ku artoer jūsų gerbiamą laik- 
raštjV‘jį\a u j ienas.”

Su augšta pagarba,
» Pranas Vincas Norkus.
Atsakymas p. Pranui Vin

cui Norkui.
šiuo mes tamstos iššaukimą 

mielu noru priimame, maty
dami, kad tamsta esi tikras 
sportmenas, kuris tikrai ir 
švariu būdu iššaukei mus. Mes 
iš savo pusės skiriame dieną 
sausio 28, pirmadienį. Vieta p. 
Strumilos svetainė. Laikas — 
8 vai. vakare.

Tikimės, kad tamsta su tuo 
sutiksite.

Juozas K. Uktveris ir 
Karolis Požėla.

***'-•
Kas yra tas p. Pranas Vin

cas Norkus? Iš jo priduotų
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dokumentų, — jis yra pirma
eilis drutuolis. Jo dokumentuo
se! mes randame, kad jau 1909 
metais jis žengfliravo Rygoje 
ir rodę gana keistų, žinoma, 
kaip kas pasakys stebuklingų 
dalykų. Pavyzdžiui: “Kilnoja 
sunkiausias vogas-giras su 

žmonėmis. Mėto ant savo 
sprando sunkias vogas. Ran
komis sulaiko du arkliu. Su 
plika kumščiu permuša vinį 
per 2’/£ colių storio lentą. Su 
viena ranka iškelia 3 žmones. 
Aštrų peilį meta iš aukšto ant 
savo rankos muskulų.”

Ir daug kitokių šposų.
Rusų spaudoje yra vadina

mas kaipo “Vsorosijski atlet 
F. Norkus.”

Tai iš senos Rusijos.

P-as P. V. Norkus buvo la- 
< agarsėįjęs čia Amerikoje, Chi- 
cagoj. Savo laiku buvo labai 
daug apie jį rašoma visuose 
laikraščiuose.

Jis keletą kartų chicagie- 
čiams rodė jau savo stebuk
lus.

Jis mokino dar kitus sun
kiosios atletikos.

Jisai įgavo tarpe savo moki
nių vardą dėdės. Jo mokiniai 
taipgi buvo p. Freimontas ir 
p. J. Koudis.

Bet dėdė Norkus jais nepa
tenkintas, sako, kad tie vaikai 
perdaug giriasi.

Reiškia, cliiciagiečiai, rose- 
vandiečiai ir kiti turės progos 
pamatyti gana daug ko žin- 
geidaus sausio 28 d. Strumilos 
s ve t4

* **
Rytoj K. Požėla ritasi su 

Geo. Walker.
Rytoj, sausio 22 d., JK. Po

žėla susikibs su Geo. Walke- 
riu, kuris esąs vidutinio sun- 
kuimo Anglijos čempionas ir 
yra vadinamas Kanados tig

ras.
Be to, risis dar John Kiio- 

nis su Tom Gannon; J. Evko 
su Thor Ilanson, ir J. Parelli 
su Pete Zbyszko.

Ris-tynčs įvyks First Regi- 
incnt Armory, Michigan ir 16 
Street.

Ristynes rengia Charlie Cut- 
ler, kuris sako, jog Požėla be 
mažiausio dvejojimo liks savo 
svorio pasauliniu čempionu.

Lietuvių Rateliuose
iš North Sidės

Lietuvių Draugijos Savitarpinės 
Pašelpos susirinkimas. —Lie

tuvių Kriaučių Kliubo vakarėlis..

Sekmadienį, sausio 13 d. Zwą- 
zek Poliak svetainėj Chieagos 
Lietuvių Draugija Savitarpinės 
Pašelpos laikė metinį susirinki
mą. Į draugiją įstojo keletas 
naujų narių, taipgi ir busimoji 
1924 metams valdyba užėmė so- 
vo vietas ir prisižadėjo dirbt dėl 
draugijos labo ir palaikyt tvar
ką, kaip kad iki šiol buvo. Iš
klausius valdybos ir komisijų' 
raportų paaiškėjo, kad ši draugi
ja labai geram stovy j kaip iš fi
nansų pusės, taip ir narių skai
čiumi. Mirusiojo draugo Gagelio 
laidotoj ai pranešė, kad miręs 
draugas Gagelis gavo lygų pa
tarnavimą, kaip ir visi seni na
riai neatsižvelgiant į tai, kad 
draugas Gagelis išbuvo draugi
joj vos tik metus laiko.

Baliaus komitetas pranešė, 
kad balius įvyko sausio 6 d. su 
labai gražiu programų, kokio 
dar nei viena draugija neįsten
gė surengti. Tik publikos neper- 
daugiausia atsilankę. Neatvyko 
net ir tie nariai, kuriems pri
klausė garbės ženklas-žiedas. 
Žmonės buvę nugąsdinti staigiai 
užėjusio šalčio. Bet nežiūrint 
to, pelno draugijai atliks kele
tas desėtkų dolerių. Atskaitų 
komitetas nesuspėjo padaryt, 
nes trumpas laikas buvo su
rink pinigus už apgarsinimus. 
Susirinkimas nutarė rengt kitą 
metą balių toje pačioje svetai
nėje. Prie to dar nutarė surengt 
balių trumpoje ateityj Liuosy- 
bės svetainėje, 1822' Wabansia 
Avė. Surengimui to vakaro ta
po išrinktas komitetas. Tam 
pačiam komitetui pavesta su
šaukti tuos narius, kurie neatsi
lankė priimt žiedų.-

Susirinkimas buvo tvarkus ir 
rimtas. 

* *
*

Sekmadienį, sausio 13 d., 
Liuosybės svetainėj, 1822 Wa- 
bansia Avė., Lietuvių Kriaučių 
Kliubas Savitarpinės Pašelpos 
buvo surengęs draugišką vaka
rėlį su programų. Visas vaka
rėlio pelnas skiriamas Mariam- 
polės Realinei gimnazijai. Vaka
rėlis, matyt, gerai pavyko, nes 
publikos buvo pilna priskimšusi 
Liuosybės Svetainė. Progra
mas irgi buvo geras. Kalbėjo 
“Naujienų” redaktorius Grigai
tis. Buvo deklamacijos, šokiai 
ir muzikos gabalėlių. Draugas 
Grigaitis papasakojo apie tai, 
kokioj padėtyj dabar randasi 

gimnazija ir delko progresyviš- 
koji visuomenė turi ją remti. 
Dabartiniu laiku gimnazija yra 
globoje profesinės mokytojų 
Sąjungos. Ten dėstomas grynas 
mokslas, o ne klerikalįški bur
tai. Senovės grekų ir lotynų 
kalboms kitose gimnazijose pra
leidžiama daug laiko, vietoje to, 
kad suteikus mitiniams ko ge

ro ir naudingo. Tiems daly
kams Mar. real. gimnazijoj ne- 
aikvojama tiek daug laiko. Kle
rikalai per tai ir nori visokiais 
budais jai pakenkt. Todėl pro- 
gresyviškoji visuomenė visomis 
jogomis turi stengtis paremt ją. 
Toliau draugas Grigaitis aiški
no, kad artinas ta valanda, kada 
darbininkai liks pasaulio valdo
nai; jiems tat ir reikia mokėt 
netik pasirašyt ir paskaityt, 
bet jie turi būt išsilavinę visose 
mokslo šakose. Kaip tik Ma
riampolės Realinė gimnazija ir 
atsako tam tikslui šviest Lietu
vos jaunąją ir progresyviškąją 
gentkartę. Reikia imti pavyzdį, 
sakė kalbėtojas, iš Anglijos Dar
bo Partijos, šiandie ji drąsiai 
gali paimt valdžią į savo ran
kas ir tvarkyt kaip valdžios 
aparatą, taip ir industriją. Net 
patys kapitalistai tvirtina, kad 
Anglijos Darbo Partija turi daug 
daugiau gabesnių ir atsakantes- 
nių žmonių, negu kuri iš kapi
talistinių partijų. Todėl An
glijos Darbo Partija, kuri susi
deda iš Socialistų ir Unijų dar
buotojų ir paskelbė savo pro- 
grame ,kad turi būt nemokamas 
mokslas visose mokyklose —že
mesnėse ir aukštesnėse; ir kad 
tokiu budu ir darbininkų klasė 
galėtų pasiekt aukštą mokslą, 
be kurio šiandie negalima jau 
apseit.

Draugo Grigaičio kalba la
bai patiko publikai. Net ir jo 
priešai nieko negalėjo primest. 
Po prakalbos programas tęsėsi 
toliau. Briedžiutė gražiai pa

skambino pianą; Ad. MiekiutČ 
ir M. švažiutė gražiai pašoko 
grojant Galskiutei. StrumskiiR 
tė, labai maža mergaitė, padėklą 
mavo keletą eilučių, o V. Čepu- 
kiutė pagrojo smuiku akompo- 
nuojant Galskiutei. Visos minė
tos mergaitės yra “Bijūnėlio’' 
auklėtinės. Tai, kaip matote, 
north sidiečiams jau šviečia "Bi
jūnėlio” žvaigždutės. O jie visi 
susirenka, visi pasidžiaugia ir 
pasilinksmina sykiu. Toliau bu
vo suteiktas žiedas J. Spetilai, 
kaipo garbės ženklas. Spetila 
neėmė pašelpos per dešimtį me
tų. Po to buvo links^ibšokiai.

Northsidijetis.
4 > *

Iš Lietuvos Mylėtojy Drau
gystės veikimo

Draugystės nariai sudėjo Ma
riampolės Realei gimnazijai 
$31.75.

Lietuvos Mylėtojų Draugystė 
gruodžio męnesyj laikė‘priešme- 
tinį susirinkimą Ant. Urbono 
svetainėje, 3338 So. Aubum A v. 
Sulig nustatytosios tvarkos, bu
vo skaitomi nutarimų užrašai ir 
klausomi komisijų raportai. Pri
ėjus prie naujų reikalų, d. Ma- 
teušas Lubinas paaiškino na
riams apie sumanymą statyti 
Mariampolėje Realei gimnazijai 
namus. Esą tokių namų pasta
tymui reikia daug pinigų. Ame
rikoj yra susitvėręs komitetus 
kuris kreipiasi j draugijas ir at
skirus asmenis, prašydamas tai 
gimnazijai paramos. Nemažas 
skaičius draugijų jau prisidėjo 
aukomis prie to sumanymo pa
rėmimo. Po to d. Lubinas da
vė formalį įnešimą, kad ir Lie
tuvos Mylėtojų Draugyste prisi

dėtų aukomis prie Mariampolės 
Realės gimnazijos rėmimo. Ap
svarsčius įnešimą, pasirodė, kad 
draugystės įstatymai draudžia 
kuriam nors tikslui iš iždo au
koti; tatai galima daryti tik vi
suotinuose draugystės susirin
kimuose. Tąsyk kilo sumany
mas parinkti aukų tarp narių. 
Sumaymui nariai pritarė. Auka
vo sekamai:

Antanas Strazdas $2.00; po 
$1.00: Adolfas Augulis, Antanas 
Knistantas, Kazys J. Demerec- 
kis, Vincas Varkalis, Antanas 
Radauskas, Vincas Binshas, 
Jonas Norvaišas, Petras Kons
tantas, Stasys Svileinis, Jonas 
ždanauskas, Mateušas Lubinas, 
Antanas Krasauskas, Tadas Va
lutis, Kastas Svileinis, Ąndrius 
Rasimavičius, Stasys Jork, An
tanas Leknickas, Pranas Kiau
nė, Juozas Labanauskas, Vin
cas Briedis, Ignas Tamašaus
kas, Juozas Masalskis, Kazys 
Jankus ir Pr. Juotkus; po 50c.: 
Antanas Urbonas, Antanas Am- 
brozevičia, Juozas Meškauskas, 
Petras Navickas, Jonas Gesiu- 
nas, Jurgis Barzdaitis, Antanas 
Strolė, Vincas Karvelis, Kazi
mieras C. Savckas ir Antanas 
F. Knistaulas; po 25c.: Jonas 
Žilis, Kazys Brokas ir Kastas 
Lengvinas.

Viso surinkta $31.75. šios 
aukos buvo surinktos per du 
susirinkimu — priešmetinį ir 
metinį. Aukos nutarta pasiųsti 
tiesiai Mariampolės Realei Gim
nazijai per Naujienas.

Reikia pažymėti, kad Lietu
vos Mylėtojų Draugystė visuo
met remia kultūros reikalus. 
Mariampolės gimnazijai gal ir 
daugiau butų buvę surinkta, 
jeigu tą pačią dieną nebūtų bu
vę renkamos aukos Amerikos 
politiniams kaliniams, kuriems 
irgi nemažai buvo surinkta. 
Draugystės nariai visiems rodo 
užuojautos ,kas tik yra to verti.

Tenka nuoširdžiai ačiū pasa
kyti visiems aukavusiems.
—• Kazimieras J, Demereckis.

BridgeportoZinios
Pavogė, bet rado automobilių. 

—Svečias iš Lietuvos.

šeštadienį, sausio 13 d., 2 v. 
ryte pavogė Jono Šulco auto- 
mabilių. Jis yra lietuvių Hub 
Cab Co. narys, kuris dirba su 
savo mašina dieną, o naktį su 
jo mašina važinėja Juozas Ku
činskas. Kučinskas nuvažiavęs 
prie 47 ir Ihlsted gatvės ne
užrakino mašinos ir nuėjo p i( 
telefono paimli orderį. iAcję.* 
mašinos jau neberado.

Nors ilgai ieškojo, bet nera
do. Vakare, 6 vailandą, polici
ja rado mašiną elėje prie 47 
ir Stdwart Avė. Bumperis su
muštas ir spotlight lempa 'nu
imta. Visa vagilių nelainiė, 
kad neturėjo pinigų, o gazoli
nas buvo išsibaigęs; turėjo pa
likt. 

♦ *♦

Pas p. Aug. Jankauską at
važiavo iš Lietuvos Vincas 
Nausėdas. Jis yra įžymus po
litikas. Karo metu buvo nu
teistas rusų valdžios ant su
šaudymo dėl savo darboi už 
Lietuvos neprigulmybę. Jo 
amatas — pirmos klases rub- 
siuvis.

Jis pasiliks kai kurį laiką ir 

vėl pavasarį grįš Lietuvon. Jis 
darbuojasi “Rūbo” bendrovės 
reikalais.

P-as NJausėda papasakojo 
daug apie Lietuvą. Esą Taura
gės miestas jau baigia atsibu- 
davoti. Parvažiavęs tauiragie- 
tis Lietuvon nepažins savo 
miesto. Ten jau baigiama bu- 
davoti “Rūbo” bendrovės dirb
tuvę; pavasarį pradėsianti ope
ruoti.

Mažosios Lietuvos piliečiai 
gražiai sugyvena su žemai
čiais. Tauragė jau ne ta, kuri 
buvusi prieš karą. Yra gelž- 
kelis ir stotis. Pasažierinis 
traukinis vaikščioja 4 įkartus 
ber dieną; prekinis — kas ant
rą valandą iš Vokietijos per 
Tauragę. Šis miestas gali tap
ti didžiausiu biznio judėjimo 
centru.

Ūkininkai skundžiasi, kad 
jie turi perdaug produktų par
davimui, bet produktai esą pi
gus. Yra V klasių gimnazija; 
seminarija dėl mokytojų. Mo
kyklų gana daug ir jaunimas 
noriai mokinasi. ■MM* Biakis.

Bridgeportas
Lietuvos. Dukterų Dr-jos 

metinis susirinkimas įvyko 
sausio 13 d. Mark White 
Sąuare parko svetainėj. Narių 
atsilankė šį sykį neperdau- 
giausiai, nors ir buvo daug 
svarbių reikalų apsvarstymui. 
Senoji valdyba ir komisija iš
davė raportus. Pasirodė, kad 
musų draugija neblogiausiai 
stovi noromis ir finansais, ne
žiūrint to, kad turėjom praei
tyj daug išlaidų delei kilusių 
nesusipratimų draugijoj.

Nutarta rengti rožių balių 
su skrajodama krasa. Balius 
įvyks vasario 9 dieną Mildos 
svetainėj. Nutarta sulošti vei
kalą “Karalius Teta.”

Kovo 30 d. šv. Jurgio svet. 
tą veikalą vaidins tur būt Dra
matiško Ratelio vaidylos.

—Narė.

Roseland
Kensingtoniečiai pasižymėjo 

Roseland e.

Sekmadienį, sausio 13 d., 
Draugija D. L. K. Gedimino iš 
Kensingtono surengė vakarą 
Chas. Strumilo svet., Rose- 
lande.

Kaip jau buvo rašyta Nau
jienose, visas Kensingtonas į 
tą vakarą rengėsi. Taip ir bu
vo. Prisirinko žmonių pilnutė
le G. Strumilo svetainė. Dau
giau jau ir sutilpti nebūtų ga
lėję. Ant kitų parengimų tiek 
nesusirenka. Sakoma, kad gal 
dėl to, jog buvo garsinta, kad 
Liet. Scenos Mylėtojų Ratelis 
vaidins “Mulkinę ir Mulkinti- 
jai” veikalą. Liet. Scenos My
lėtojų Ratelis nuo senai vietos 
lietuviams yra jžjnomas kąipo 
pasižymėjęs vaidinimuose. Žmo 
nes tikėjos ką nors gero pa
matyti, tai ir susirinko. Tiesa, 
publika ir buvo pilnai (paten
kinta.

Kiti sako, gal dėlto, kad 
draugija net iš kalno pasiža
dėjo daugiau pradėti veikti 
progresyviškame ir visuome
niškame judėjime. Rengimo 
vakaro komisija mano, kad 
apie du. šimtu dolerių liks pel
no.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akiu Specialistu

ėsti, priežastimi galvos skaud&jinK),
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karšti atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai- 
Eo trumparegystę ir toliregystę. Pri- 
enka teisingai akinius. Visuose at- 
itikinvuose egzaminavimas daromas 

[u elektra parodančia mažiausias 
laidas. Speciali atyda atkreipiama 
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

Traukimas dantų be skausmo, 
flridge geriausio aukso. Su muaą 
fleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, iv 
lemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli AakHnd A**.

r—.............................— ■■■

LIETUVIS 
AKIU DAKTARAS

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
8333 So. Hal.ted St., Chicago, III. 
, Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

Gal jums reikalingi 
akiniai

JEI paprasto laikraščio negalite 
ckaityti su viena akla kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja i daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JE1 nuolatinis skaitymas knygą ir 
šiaip arti prie akiu darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiurljl* 
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akis raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snis Šviesos pagamina mirkei- 
jim<.

JOHN J. SMĘTANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ave^ 
kampas 18 gatvia

Ant trečio auglto viri Platto ap
niokos, kambariai 14, 15, 16 ir 17, 
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

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

mvs, l,uuu išgydytų ant rekordo. 
Ateikite ir gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuns specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas

Silpnos .... akjs 
Skaudamos akįs 
Raudonos akis 
Kreivos .... akjs
Skaudama nosis
Varvanti nosis
Krejya .... nosis
Nesveika nosis

Kurčios ausįs
Varvančios ausįs 
Ųžiančios .. ausiai 
Nesveikos ausįs
Skaudanti gerklė 
Silpna .... gerklė 
Su kataru gerklė 
Pasididin. gerklė

PRITAIKOMI AKINIAI
FRANKLIN O. CARTER, M. D.

25 metai prie State gatvės
120 So. State St*, (jhteago, III.
Vai. nuo 9 iki 5, Nedėlioj 10 n i 12 Į

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj,^nuga
roj, strėnose, muskuluose; geraę i-i il
giame ir chroniškame reumatizme, 
fieuralgijoj ir tt. C^riausįlU ';ii 
ias nuo slogų ir influenzos, Liuo 
suoja vidurius. Pabandykit* ii vi 
: \ .i i . m.ii. <.;>>:•>;, m;r \ i> <

pilei', n: - H <!. i H< m !\ 11...
1)0 C('lltU.

I’AINO OIEMK Al. CO
1824 Waba:>sia Avė..

Chicago, III.
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Pranešimai PARDAVIMUIREIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
apie biznio eigą

MOTERŲ

ją 
jau 
ro-

(Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelis dar kartą pasižymėjo 
vaidinime. Nors, tiesa, beveik 
visi vaidintojai buvo senieji 
ratelio nariai, išskyrus p-nią 
V. Pučkorienę kuri tik da ant
ru sykiu buvo ant scenos. Sa
vo užduotį ji atliko labai ge
rai, ir aš manau, kad publika 
ir daugiau norės matyti 
vaidinant. Apie kitus nėra 
kas ir kalbėti. Barškulius,
dos, biskį perilgas pauzas lai
kė, bet jojo ir rolė toki buvo.

Publikai lošimas patiko; tu
rėjo dąugjuoko, kaip kada net 
ir lošėjus puJ>likos juokas per
traukdavo.

Be to, šisai vakaras buvo 
dar ir pavyzdingas tuo, kad 
viskas labai ramiai praėjo. Ne
tik kad niekas nesusipešė, bet 
nė policisto nebuvo. Kitos ne
kurtos draugijos7samdo policis- 
tus tvarkos palaikymui. Užtai 
garbė draugijai D. |L. K. Gedi
mino. Daugiau tokių vakarų 
reikėtų surengti.

—Pašalietis.

1924 metai
Ką chicagiečiai jau yra nuvei

kę įvairiose srityse. — Mu
sų biznieriai ir profesionalai. 
—Kaip mes turime remti 
Lietuvą.— Pasidarykime die- 
nolvarkį šiems metams.

Veikimas

Nei nepamatysime kaip vie
na dvyliktoji metų dalis pra
bėgs. Mes gi dar neturime pa
teikę visuomenei djenutvarkio. 
Plačioji visuomenė laukia die- 
notvarkio. Kas reikia veikti, 
kas daryti,, kokia darbuotė 
prieš mus stovi?

Tleiirsybė, kąi kurie dairiai 
pradėti praeitais metais ir 
traukiasi toliaus be permainos.

Tik rodosi, kad šiais me
tais amerikiečiai daugiau do
mės kreips saviesiems, vietos 
reikalams, negu (Lietuvos rei
kalams, nors matomai ir Lie
tuva nebus suvis pamiršta, ir 
tai gerai.

Kokie gi musų savieji reika
lai? Jie yra: apšvietus, kultū
ros, politikos, prekybos ir pra
monės reikalai.

1. Apšvietoje-kulturoje dir
ba tam tikros grupės žmonių 
nepailstančiai: Mokslo Drau
gai, Birutė, Bijūnėlis, Chica
gos Lietuvių Taryba, Jaunuo
lių orkestras ir daug kitų.

2. Politikoje.
apmiręs. Čia Amerikoje poli
tikoje veikia tik viršūnės; pi
liečiai tik atbudinaini porą sa
vaičių prieš rinkinius. Jiems 
nesuteikiama progos pasirink
ti kandidatus j urėdus, o tik 
balsuok, — ir kriukis atliktas. 
Kaip ilgai toks nepaprastas slo- 
ginimas bus — sunku at/spūti. 
Reikia^kad musų vietos laik
raščiai daugiaus pasistengtų 

piliečius supažindinti su vietos 
politikos eiga, ypač kandiejatų 
rinkime į urėdus. Kitos tautos 
jau senai susigrupavę į politi
kos ratelius, — mes. gi dar to
li gražu; viena kita tvienutė, 
kaip štai: Juozas Eli j ošins,
Palionis, adv. K. Gugis, Dr. A. 
L. Graičunas, adv. J. Kuchins- 
kas, adv. J. Bagdžiunas ir dar 
keletas. Todėl Amerikos poli
tikoj labai mažai turime įta
kos. Tas negerai, — reikia bū
tinai išjudinti priaugantis jau
nimas ir sugrupuoti. Ir sykiu 
su seniais pradėti veikti.

3. Prekyboj ir Pramonėj. — 
Tik džiaugtis reikia. Prekyba 
labai normaliai vystosi, nežiū
rint to, kad kai kurios bend
rovės bankratija. Jų vieton ki
tos auga ir tvarkingiau yra ve
damos. Todėl čia šioje srityje 
tik trūksta veiklingumo, gy
vumo musų Chicagos lietuvių 
Chamber of Coinmerce. Cham- 
ber of Commerce jau beveik 
metai kaip įsikūnijo ir jau su
sitvarkius, tik labai mažai pra
monininkai su taja įstaiga su
pažindinti. čia reikia, kad mu
sų vienatinė savo rųšies įstai
ga, kuri taip naudinga ir be 
kurios negalima Jšiandie ap-

UŽ- 
ar

ką
tai

sieiti, (langiaus dirbtų, veik
lesnė taptų. Ji turėtų teikti in
formacijas 
pilnoje to žodžio prasmėje.
Informacijos reikalinga šiose 
srityse: kokie bizniai ir kokio
se vietose yra patogiausiai 
dėti, kaip kainos namų — 
žada pulti, ar kilti ir tt.

4. Statyba. — Pagal tą, 
matai žmogus savo akimis,
vargiai rasis kur nors kitas 
toks panašus kampas kaip Chi- 
caga. Štai čia namai privačių 
žmonių po keletą dėsetkų tūk
stančių kainuojamų yra stato
ma. Vis tai lietuvių. Štai čia 
Bridgeporto kolonijos Audito
rium, kainuojantis arti $200,- 
000.00; čia Universal State 
Banko ir Bridgeport Clothing 
Co. fronto ištaisymas irgi ap
sivijo arti $100,000.00. Toliaus 
žiūrėk i kitas Chicagos kolo
nijas: tik perka, tik stato na
mus, o vis tai lietuviai.

C. Building Loan Association 
(iSpulkas). -- Chicagoje jų yra 
pustuzinis grynai lietuvių su 
keletą milijonų dolerių turto. 
Jos visos auga ir .bujoja nepap
rastai greitai. Kai kurios spul-l 
kos išaugina nuošimčius nuo 
7 iki 10%. Tai turtas vis musų 
lietuvių.

Tad, vyrai ir moterys, dau
giaus suremkime pečiais šiais 
1924 metais ir nepamiršdami 
obalsio “Savas pt|s savo” — 
remkime vienas kitą, o busi
me turtingi ir nebereiks mums 
vergauti svetimtaučiams. Bū
dami turtingesni, galėsime 
lengviaus sušelpti savąją tėvy
nę Lietuvą. O (Lietuva laukia | 
nuo musų piniginės paramos. 
I) (Lietuvos Raudonasis Kry
kus, 2) Lietuvos Moksleivija, 
>) Lietuvos našlaičiai, 4) Lie- 
uvos Mokytojų Pro f. Sąjun
ga, 5) (Lietuvos Universitetas 
r tt. ir tt. Vis tai nepaprastai 
svarbios įstaigos, kurias rei
kia remti. O kuo mes remsime, 
jei patys busime pliki kaip til
vikai.

Tad remkime visus musų 
lietuvius profesionalus, kaip 
tai: advokatus, biznierius, ar
chitektus, daktarus ir tt.Jkm- 
kime musų pramonininkus ir j 
vertelgas, nes jie yra musui 
tautos turtingumo pamatas.

Mes džiaugiamės, kada mato
me, kaip musą “prominent busi- 
nessmenai” —bankininkas p. J. 
Elijošiiiis, Justinas Kulis, ap- 
tiekininkais, tūkstantines -Lie
tuvos reikalams kloja — tūks
tantines ne Ibolševikiškas, bot 
Amerikos doleriais. Kada smul
kesni pramonininkai ir profe
sionalai šimtines kloja, tai 
i uos paiseka plačioji 'liaudis ir 
naujai išgalės dešimtines ir 
neūkines kloja, vis tdi Lietu
vos kūrybos darbams. Ir mes 
matome, kaip LiįStuvoje vie- j 
na po kitai įstaigos auga ir 
tvirtėja. Čia į išdygsta Lietu
vos Universitetas, ^čia galinga 
Mokytojų .Plrof. Sąjunga, čia 
susitvarko Lietuvos piliečio 
sveikatos dabojimo įstaiga ir 
sustabdo įsivyravusias užkre
čiamas ir mirtinas ligas, — 
dingsta epidemijos, čia galinga 
(Lietuvos šaulių ir kariuome
nės jėga užauga it grybas po 
lietaus. Vis tai ačiū paramai 
Chicagos lietuviy, ačiū chica- 
giečių iniciatyvai, kur vėliaus 
?hicagiečių gražų pavyzdį pa
seka ir kitos kolonijos Ameri
kos lietuvių, žodžiu, be Chica
gos kitos kolonijos butų miru
sios ir neveiklios; jos pražūtų 
svetimtaučių bangose. j

Tad chicagiečiai šiais 1924 
metais pasidarykime kiekvie
nas iš musų sau dienotvarkį ir 
dirbkime paskirtą sau darbą 
savo naudai, o podraug ir vi
sus Lietuvos labui. j

Dr. A. L. Graičunas.

Padėkavonė
Tariame širdingą aČių visiems ku

rie dalyvavo palaidojime Jurgio Ve
ličkos ir tiems kurie suteikė tiek daug 
gėlių.

Taipgi tariame ačiū graboriui J. 
Eudeikiui už jo labai gerą patarna
vimą.

Moteris Eleonora, duktė Lucilė, seniva moteris.
broliai Stanislovas ir Julius, se- T cqq,
šuo Bronislava Voličkaitė. Tel. BrunswiCK 6994

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

ar kviečia.
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

/rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

“Birutčs’, repeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

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

Jau yra pradėta mokytis naujas 
veikalas “Cukrinis Kareivis” — tri
jų veiksmų opera. Labai yra pagei
daujama, kad buvusieji seniau biru- 
tiečiai dalyvautų viršminėto veikalo 
perstatyme.Dabar *gera pro^a “Biruten” įstoti. 
Tegu kiekvienas Chicagos daininin- 
kas(kė) ketvirtadienį atvyksta į cho
ro pamoką. — Rašt. Z. K.

Pagal prisakymų Didžiojo Per
kūno, Valdylos renkasi .pietuose 
sausio 21 dienų.

Lietuvos Dukterų Draugija ren
gia puikų rožinį su skrajojančia 
krasa balių vasario 9 dienų, Mil
dos abejose svet., 3142 S. Halsted 
st. Pradžia 6:30 vai. vak. Įžanga 
35c. Kviečia visus Komitetas.

METINIS LSS. 4-TOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS'.

Antradienį, sausio 22, 8 vai. vak. į- 
vyks LSS. 4-tos kuopos metinis susi
rinkimas Raymond Institute, 816 W. 
31 gatvė. Kiekvienas narys žinoda
mas svarbą metinio organizacijos su
sirinkimo lai pasirūpina būtinai da
lyvauti, ir atvykti nesivėluojant.

—Valdyba.
Chicagos Lietuvių Auditorium Kor

poracijos metinis susirinkimas įvyks 
Sausio 21-mą, 1924, Mildos svetainėj, 
7:30 vai. vakare. J. P. Evaldas, sekr.

Merginę
Patyrusių, prie siuvamų ma

šinų operatorkų, gali uždirbti 
gerą algą. Kurios tik pradeda 
yra mokinamos ir tuain pačiu 
laiku mokama joms alga.

A. Stein & Company
1151 W. Congress St. 
Kampas Racine Avė.

TEATRAS! TEATRAS!
700 sėdynių, vargonai, pianas, 

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

Turi būt parduotas greitai.

Reikia
MERGINŲ > 

----- r---- -
Prie siuvimo rankomis, rluo- 

lat darbas, mokestis 'pradžiai 
25c. į valandą.

A q n u Iri to.
CONTINENTAL CUSHION 

SPRING CO.
4925 South Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRU

keikia jauno biznio vyro

Kad prisidėti prie įsteigtos mie
ste Real Estate Kompanijos. Turi 
būt gerai išlavintas anglų ir lietu
vių kalboje. Real Estate patyri
mas nereikalingas. Investinti 
reikia $5,000, su vieta. Geras pel
nas užtikrintas. Geras bankoe pa
liudymas bus priimtas, 
į mėnesį pradžiai, 
amžių, išsilavinimą ir 
aplikacijoj.

Naujienos Box

Algos $300 
Pažymėkite 
paliudymus
417

North SWe. - LSS. 81 kp. rengta KEIKIA anglių pardavėjų, 
arnii referatą Poinfiin Demokratini ■ v jsvarbų referatą temoje Demokratija 

Istorijoje, kuris įvyks ketvirtadienį, 
sausio 24 d., 7:30 vai. vak., Liuosybės 

Į svetainėj, 1822 Wabansia Avė.
Prelegentu bus Naujiem; redakto

rius drg. P. Grigaitis, Visiems gerai 
žinomas kaipo darbininkų švietėjas ir 
už jų reikalus kovotojas.

Todėl lietuvių visuomenė yra kvie
čiama kuoskaitlingiausiai atsilankyti, 
o ypač tie, kurie sako, kad demokra
tija atgyveno savo dienas. Tad atei
kite ir persitikrinkite, ar ištikiu jų 
taip yra.

Įžanga dėl lėšų padengimo 10 cen
tų ypatų. Komitetas.

PASARGĄ.
BESTOARSINA NTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, 
būt atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
!dant Naujienų darbininkai gerinus 
alėtų žinoti, kaip elgtis supriduoda- 

nais apskelbimais.

turi

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
n ai, apsi vedimai, asmenų 
nai ir t.t. turi būt ii kalno 
mi

jieškoji- 
j’ieškoji- 
apmoka-

pasirodoJeigu kuria apskelbimai
be.iotini, Naujienų administracija pa
nieka teiaę ją netalpinti, kol neil- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikas reikalavimams.

Norintieji pasi^arsint į sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEKOJIMAS. GiminEa Telklės 

Masionaitės, kurie esate kvietę ją 
Amerikon, atsilankykite į Naujiem 
ofisą svarbiam-e reikale. Naujiem, 
Lailvakorčių Skyrius.

—'j.. . —.'e., i, ■

ĮVAIRUS SKELBIMAI
FIXTURES

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

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys, 

apšildomas prie mažos šeimynos 
su valgiu ar be valgio, Ciceros 
apygardoj. J. J. R., 4847 — W. 
14th St.

REIKIA DARBININKĮĮ
MOTERŲ

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

Stankūnas Photographer 
3315 S. Halsted Str. Yards 1546

REIKALINGA prie lengvo 
namų darbo jauna mergina ar

PARSIDUODA vyriškų drabužių 
krautuvė, taipgi prie daikto yri 
kriaučystos biznis, vieta nuo seniai 
išdirbta, renda pigi, lysas geras an! 
trijų metų. Viskas parsiduos už $300( 
Klauskite Naujienose Box 421.

NAMAI-ŽEME

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

budavoti.

Tel. Prosnect 4345
63^Strkkt

Kreipkitės
pas:

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

Tel. Yards 6894

PARDAVIMUI grosernė ir bu; 
černė, kas nori pasinaudoti gerai 
išdirbta vieta, taigi praleiskite 
šitos progos. Kas pirmesnis tas lai
mės. Priežastis pamavimo — dvi 
bučernės. Savininkas galima matyti 
visados.

Naujienos 1739 So. Halsted Str 
Bqx 416 ♦

TURIU parduoti savo gražią 
$275 vertės Victrolą. Vartota 
tik 3 mėnesius. Yra daug rekor
dų, deimantinė adata. Kaina 
$65.00 Tel. Armitage 1981, 2502

W. Division St. 2 flatas.
PARDAVIMUI grosernė sal

dainių ir cigarų krautuve, gero] 
vietoj arti teatrų, parduosiu pi
giai, nes išvažiuoju į kitų mies
tą. Atsišaukite 5039 So. Halsted

Chicago Title & Trust 
Co., Trustees šiandien par
duoda Stewart Ridge Ad- 
dition prie West Pullman 
Parko, Namas, Bamės, Ga- 
radžiai ir trys bizniavi lotai 
visi aplink geležinėmis drū
tomis aptverti. Puikiausiu 
šrub-bušis ir daug augštų 
didelių medžių, pilnas sod
nas. Tą viską galima nu
pirkti šiandien už $10,000. 
Išlygos pas mus taip, kaip ir 
ant lotų: 20% įmokėti. Mu- 
fuokis ir gyvenk mokėda
mas po biskį į mėnesį.

Atsišaukit tuoj aus laišku 
ar telefonu:

ADAM MARKŪNAS, 
Generalis Manegeris 

800 First National Bank
Building 

68 W. Monroe St. 
Tel. Randolph 7400

JIS JUMIS UŽGANĖDINS!
Geriausioj apielinkėj Brighton Par

ko 4 pagyvenimų 2-5 kambarius, 2-4 
kambarius, naujas mūrinis namas, 
Visi įrengimai vėliausios mados. Par
duosiu už $16,500, įmokėti $5,000 .ki
tus ant išmokesnio. Turi būti par
duota šią savaitę, dėl priežasties mir
ties.

Kreipkitės į
GRIGO OFISĄ 

3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 flatų naujas 
mūrinis namas, 6-7 kambarių, 
moderniška maudynS, pirmas fla
tas trimotas aržuolu, garu šildo
mas, 2 mašinų garadžius^Greitam 
pardavimui $15,000, Išmokėji

mais, pinigais $5,000, kitus lengvais 
išmokėjimais.

OTTO PBAPOTNICK, 6003 Se. 
KEDZIE AVĖ.

2 Raly Barjeras
Mes budavojame puikius sun parlo- 

rus, 2 flatų, visai užbaigtus už $11,500 
ant jūsų loto. Mes suteikiame planu 
ir finansuojame. Kodėl mokėti 
$16,000 už 2 flatų, kuomet jus galite 
uždirbti $2,000 iki $3,000 ant musų 
namų po $11,500 . Atdara kas vaka
ras ir nedėlioj iki 8 vai. pakarę.

NATIONAL BUILDERS CO., 
105 W. Monroe StM 

Central 6012

Pardavinėti anglis retail pirkė
jams. Turi kalbėt angliškai. Ko- 
mišmo pamatais. Geros anglys, 
didelė ir atsakanti kompanija.

420 W. ^9-th Str.
---------------- --------;------- ;-------

REIKALINGAS 1-marankis 
virėjas vyras su geru patyrimu 
į Restauraną; gera mokestis, pa
stovus darbas.

1715 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, lietuvių apgyventa vieta, biznis 
išdirbtas nuo seno laiko, geriausi 
įtaisymai, 6 kambariai dėl gyveni
nio, ilgas lysas, renda pigi. Par
duosiu pigiai, pardavimo priežastis 
— partnerių nesutikimas

Naujienos Box 419
DIDELIS BARGENAS

PARDAVIMUI — 3730 Pamell 
Avė., netoli 38 gatvės — 2 augštų ir 
skiepas, mūrinis namas, su 2 flatais. 
Naujai pataisytas ir dekoruotas. Kai
na tik $3650, išmokėjimais, $700 pi
nigais, kitus mažais mėnesiniais iš
mokėjimais. Nepraleiskite tos pui
kios progos. Buk pats sau namų sa
vininku. Buk neprigulmingu! Del 
tolimesnių informacijų pasimatykit 
su

MORTGECIAl -PASKOLOS

REIKIA —
Vyrų, darbas pirtyje, nuolat 

darbas.
DOUGLAS BATH HOUSE

3516 Roosevelt Rd.

Parsiduoda bučernė ir grosernė. 
Visi įtaisymai 1 klesos. Mašina dėl 
šaldimo 3-jos skėlos, seifas, registe- 
ris de 4 bučerių, slais mašina ir t. t., 
6 ruimai dėl gyvenimo korštu vande
niu šildomi, garadžius dėl automobi- 
isto, galima gauti ant 5 metų ar dau

giau, parduosiu už kėš arba mainysiu 
ant bile namo.

Taipgi parsiduoda ir mūrinis na
mas 3 pag. ir Storas ir antras medi
nis 4 pag. parsiduoda sykiu viskas ar
ba atskirai.

371 Kensington Avė., Chicago.
~PARDAViMUf’ bučernTir 

grosernėbiznis cash ir cary; 
Roselando geriausiame biznioi 
distrikte.

Naujienos Box 420

FRANK J. PETRU 
1443 West 18tr Street 

Phone Canal 0806

PARDAVIMUI pirmas morgi- 
čius ant 8 mėnesių $800. 
čiau duoti ir komišiną. 
iki 8:30 v. v.

Telefonuokit Republic

MOKYKLOS

Sutik-
Nuo 7

8583

BEIKI* DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA darbininkų, 50c. į valandą, 
grinderių, 70c. iki 75c. į vai. Janito- 
rių, $110 į mėnesį. Steam fiterių, 
70c., į vai. Anglių pilstytojų, 60c. į 
valandą.

REIKIA moterų indų plovėjų, $16 
iki - $18 į savaitę. Moteries į kafete- 
riją, $13 į savaitę. Janitorkų nakti
mis, trumpos valandos, $62 j mėnesį, 
merginų namų darbui, $18 į savaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU

4191 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius Natio

nal 7 pasažierių, visiškai geram sto
vyje; arba mainysiu ant loto. Par
davimo priežastis — neturiu laiko 
važinėtis, arba tegul kas prisideda 
prie biznio, tąsyk automobilius bus 
mums reikalingas. Antanas Zukaitis, 
549 Liberty 'St. /

PARDAVIMUI pieninė su ve
žimu ir arkliu. Gerai išdirbta 
vieta. Nupirksite už pigią kai
ną. Kreipkitės::

3251 Emerald Avenue

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių tautų apgyventa vieta. 5 rui
mai gyvenimui. Pigi renda. Arba 
mainysiu ant automobiliaus ar Jo
to. Greitai turi būti parduota arba 
išmainyta. Kreipkitės
459 W. 26 St., Tel. Boulevard 7931

PARDAVIMUI pirmos klesos gro- 
serne ir visokių smulkmenų krau
tuvė geriausioj biznio vietoj. Pigi 
randa su kambariais užpakalyje, 3 
metams lysas. Del svarbios prie
žasties turiu parduoti. Atsišaukit:

5343 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 3277.

PARDAVIMUI bekernė su visais 
įrengimais, 4045 So. Kedzie Avė. 
Rendon krautuvė, 
mas pardavimui, išmokėjimais. Par
davimui 3 murinės krautuvės, 4245-47 
So. Kedzie Avė. Savininkas

C. HYOUNG, 
70 E. 49th St.

mūrinis na-

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI — Tik $1000 pini
gais kitus po $65 į mėnesį nupirksite 
naujai pastaytą 5 kambarių bungalow 
su cimentiniu skiepu. Užbaigtas 
attic dėl 2 kambarių. Fumace šildo
mas ir viskas moderniška ,tuojau ga
lima gyventi. Tie bungalow randasi 
5405-5423 W. 30 St. ir 5420-5429 W. 
8Q PI., Cicero, III. Raktus galima 
gauti pas 5424 W. 30 PI., Cicero. Ne
praleiskite tos progos. Del tolimes
nių informacijų pasimatykit su

FRANK J. PETRU 
1443 West 18tr Street 

Phone Canal 0806

Išmokite dressmakiitg
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialės vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643
Sara Patek, Principal.................. .———-y

DIDELIU BARGENU parsiduoda 
bizniavas namas su saliunu; visi 
įtaisymai, biznis geras ir ant gero 
kelio. Kampinis namas, o iš šalies 
tušti lotai. Namas tinka dėl visokio 
biznio. Parsiduoda pigiai, 
kitės i savininką.
453 Vcrmont St. ir Blue Island

Krcip-

BIZNIAVA Namą mainysiu ant 
farmos. Vieta gera: visokiam biz
niui, farnia tolumo nuo Chicagos 
nedaro skirtumo kur butų.

Kreipkitės
F. DAUGEN, 

818 West 35 Place

2 LOTAI UŽ $1200 ir nereikia vi
sus cash pinigus, randasi geroj vie
toj ant Campbell Avenue tarp 68 
ir tarp 69 gatvių prie pat Westorn 
Avenue.

Atsišaukite
2502 West 69-th Str 

Phone Republic 5705
2 FLATAI

Murinis namas parsiduoda labai 
pigiai tiktai už kaina $9,500. cash 
reikia įnešti $1,500. Randasi South 
Sidėj.

L. BUTKEWICZ
2502 West 69 Str.

Phone Republic 5705

OAKLANO BARBENAI
Pirkite Tuoj’au

Pagal musų specialių išmokėjimij. Mes turime perbudavotus, permalevo- 
tus karus sekamų modelių:

Oakland 6-44 Business Coupe, $365.78 įmokėti, išmokėjimais po $42 
per 12 mėnesių.
Oakland Sport modelis, $375.47 įmokėti, kitus po $42 į mėnesį Į skiepe flatas).

Oakland 6-44 Touring, $314.86 įmokėti, kitus po $38 į mėnesį per 
mėnesių.
Oakland
mėnesių.

1922 Oakland
mėnesių.

1922 Oakland
12 mėnesių.
Oakland 6-44
12 mėnesių.
Oakland 6-44
per 12 mėnesių.
Oakland 34C.
mėnesių.

1921 Oakland 34C.
mėnesių.

1920 Oakland 84C.
minėsiu.

KUR TAIP SKUBINIES:
Pas Suromski, jis daugiausiai turi 

namų, farmų, biznių ant pardavi
mo. Reikalui esant kreipkitės pas

C. P. SUROMSKIS and CO.
8852 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Boulevard 9641,

1923

1923

1923

1922

1922

1922

1921

0-44 Sodan, $385.23 įmokėti, kitus po $45 į mėnesį per

84d Sedan, $280.10 įmokėti, kitus po $36 į mėnesį per

6-44

ENGLEWOOD
12 flatų namas (2-6 flatai ir 1 geras 

, Gegužy rendų — 
$10,400, labai pigiai. Geroj apielinkėj.

121 Gera transportacija. Kaina $57,5C0, 
I pinigais $12,500. Turi būt parduo- 
I tas tuojaus. Mr. Moor, Guarantee

12 Realty Co., 710 Otis Bldg. State 7699

12 BIZNIO PRAPERTE

Touring, $261.62 įmokėti, kitus po $29 į mėnesį, peri
1536 W. 63rd St., 3 augštų mūrinis 

Roadster, $231.64 įmokėti, kitus po $27 į mėnesį perinamas, 1 krautuvė, 4 flatai, pečium 
| šildoma, kaina 7 sykius rendą, sav:- 

_ įninkąs, telefonuokite Vincennes 8080. po $36 i men. IBusiness Coupe, $280.10 įmokėti, kitus

Sedan, $259.11 įmokėti kitus po $29 į

Touring, $*85.43 įmokėti, kitus po $22

mėnesį

į mėn.

Sedan, $202.18 įmokėti, kitus po $25 į mon.

per

per

per

12

12

12

75 GATVĖS BIZNIO PRAPERTĖ
Blokas 4 naujų krautuvių, 8 mūriniai 
garadžiai, Arcola šildomi, nam. s 
75x60, kaina tik 8 sykius tiek ka p 
renda, telefonuokite savininkui Sto- 
wart 4656.

MMffl «!! RMMT
CHICAGOS’ SKYRIUS

2426 Michigan Avė. Tel. Calumet 5310
Atiav* valyvais ir aedėli«Mts.

2 flatų medinis namas, į vakarus 
nuo Halsted St., pečium šildomas, ga
lima gyventi nuo gegužės 1, reikia 

, biski įMokolH. Stowart UAB.

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių
Mokykla,

3238 So. Halsted St.Užpakaly malt and Hopa 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 COLLEGE, 
105 So. W^lls St„ Chicago, IU.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklyboa 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos, Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystės.

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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienotais. 12:00 vaL dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.; 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros lubas)

PRIVATINĖS AUTOMOBILIŲ 
INSTRUKCIJOS $15, $25, $55

Jei norite turėt gerą darbą, tad 
ateik ir pasimatyk su mumis. Mo
kiname važiuot ir taisyt praktiškiau
siu budu, visokio išdirbinio automobi
lius. Laisnius ir darbą užtikriname.

I Hft.oi..;- II \;,l,I.i.-.r,

Mi'N.'.or; šeiniui, ui' motorim.
*^07 W. MądigM ,<H.


