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Anglai susikirto su 
franeuzais

Anglijos geležinkelie 
čiai streikuoja

Tikimąsi Italijos- Jugo SI a 
vijos taikos

Vėl įspėjo Meksikos sukilėlius
Anglai vėl susikirto su 

franeuzais
Geležinkeliečiu streikas 

Anglijoje prasidėjo
Prancūzai bando atkirsti susi

siekimą su Anglijos okupaci
jos zona. Anglija reikalaus 
pasiaiškinimo.

Darbiečiams nepavyko išvengti 
streiko, kuris sutrukdė susi
siekimų.

kymą tvarkos šalyje. Sudary
mas kabineto, jo pristatymas 
parlamentui ir parlamento 
patvirtinimas truks keletą die
nu.

Ta i bus pirma darbiečių vai- 
džir. Angliojje.

Tikimasi Italijos-Jugo 
Slavijos susitakymo

Taikos sutartis busianti para
šyt?. penktadieny.

RYMAS, šausio 21. - Ke
lių metų nesutikimai tarp Ju- 
go Slavijos ir Italijos, kurie 
nuolatos grūmojo ■pavirsti į 
kruviną karą, užsibaigs atei
nantį penktadienį, kada tarp 
abiejų šalių bus pasirašyta tai
kos sutartis.

Fiume klausimas, kuris ir 
buvo svarbiausia kivirčių prie
žastis, pagalios, tapęs išrištas 
ir tų išrišimą priėmė abi šalys.

Sutartį pasirašys pats Jugo 
Slavijos premjeras Pačič, ku
ris atvyks į Rymą. .

Kaip žuvo <tr)ixmude” orlaivis
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Artisto įsivaizdimas kaip įvyko francuzų dirižablio 6‘Dix- 
mude” galas. Manoma, kad dirižablis expliodavo ore ir užsidegė.

T™ 
k

TYRINĖJA LAIVYNO ALIE
JAUS LAUKŲ 1ŠNOMUOJIMĄ

Archie Roosevelt duoda su
prasti, kad neapsieita be grafto.

No. 18
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Vėl užėjo šalčiai

LONDONAS, sausio 21. — 
Su dideliu nusistebėjimu čia 
gauta žinių, kad Francijos-Bel- 
gijos geležinkelių administra
cija išleido įsakymus, drau
džiančius traukinių vaigščioji- 
mą tarp Anglijos okupacijos 
zonos ir kitų talkininkų (fran- 
cuzųnbelgų) zonų. Tokis žygis 
yra lygus paskelbimui bloka
dos Anglijos okupacijos zonai 
Cologne apygardoje.

Nidkunie kritikaį tvirtina, 
kad tokis žygis yra daromas 
tikslu išstumti anglus iš Co
logne, kad patys vieni francu
zai viską valdytų, tuo pašali
nant paskutinę kliūtį Franci- 
jos sumanytam. įsteigimui au
tonominės Pareinio “respubli
kos,” kuri priklausytų francu- 
zams.

Sprendžiama, kad valdžia jau 
įsakė Anglijos ambasadoriui 
Paryžiuje lordui Crdwe parei
kalauti iš Franci jos pasiaiški
nimo. ‘ .
Bavarai priešinasi autonomijai

Anglijos generalinis konsu
las Miunchene Robert Clive po 
penkių dienų tyrinėjimo Pala
binate patyrė, kad didelė di
džiuma Bavarijos Palatinato 
gyventojų yra priešinga taip 
vadinamai autonominei val
džiai. Apie tai atstovų butui 
pranešė užsienio reikalų mj- 
nisterio pagelbininkas McNeill.

Clive mano, <ad ta valdžia 
niekados nebūtų galėjusi įsi
steigti be francuzų pagelbos ir 
butų tuojaus likusi išvyta, jei 
tik francuzai butų nustoję ją 
remti. Clive savo tyrinėjimuo
se išklausęs visų gyventojų 
sluogsnių nuomones.

Išmainyk 
savo automobiliu 

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 žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 
jus sueisite ir padarysite jum 

abiem pageidaujamą mainą.

LONDONĄ^, sausio 21. — 
Anglijos geležinkeliečiai — in
žinieriai ir pečkuriai sustreikavo 
pereitą naktį ii’ dabar tik keli 
traukiniai vaigšto. Kiti geležin
keliečiai, kurie priklauso nacio
nalinei geležinkeliečių unijai, 
prie streiko neprisidėjo; neprisi 
dėjo prie streiko ir geležinkelių 
klerkai. Garvežių inžinierių Ir 
pečkurių unija turi 59,000 narių 
ir visi jie streikuoja. Streikas 
apima Anglijos, Škotijos ir Va
li jos geležinkelius.

Šis geležinkeliečių streikas 
privers vėl stvertis automobi
lių pristati liejimui prekių. Ge
ležinkeliai džiaugiasi, kad jie 
šįryt įstengė pristatyti Londo
nan pieną.

Daugelis v priemiesčio linijų 
neveikia, išėmus tik tas, kurios 
yra elektrifikuotos ir kur trau
kiniai vaigšto normaliai. Au
tomobilių vartojimas susisie
kimui jau žymiai padidėjo.

Kompanijos tvirtina, kad 
streikas ilgai nesitęs. Bet strei- 
kierių sekretorius Bromley sa
ko, kad streikas sustabdys 80 
nuoš. traukinių ir galės tęstis 
porą savaičių, o per tą laiką 
kompanijos neturės pelno, ko 
ir nori streikieriai. Streikas 
kįlo tiems geležinkeliečiams 
atsisakius priimti algų tarybos 
paskirtą algų nukapojimą. Kiti 
geležinkeliečiai tą nukapojimą 
priėmė.

Darbiečiai dėjo pastangų', 
kad neprileidus to streiko, ku
ris gali padaryti didelių 
smagumų pačiai darbiečių 
džiai.

Arthur Henderson, J 
Thomas ir Margaret Bonfield 
nekartą tarėsi su streikieriais 
ir bandė juos prikalbinti nusi
leisti ir streiko neskelbti, bet 
streikieriai jų nepaklausė.

Baldwin neužilgo bus 
pašalintas.

Debatai atstovų bute apie 
išreiškimą nepasitikėjimo Bal- 
dwino valdžiai eina prie pabai
gos ir neužilgo Baldvino val
džia bus pašalinta. Po to val
džią perims darbiečiai. Bet iki 
bus sudarytas darbiečių kabi
netas, Baldwinas vistiek turės 
prisiimti atsakomybę už palai

Amerikos kruizeris dabos 
Tampico

Septyni ugniagesiai žuvo 
aliejaus kubile

Williamsono ku kluiai vėl 
siaučia

WASHINGTON, sausio 21.— 
Archie Roosevelt, sūnūs mirusio 
prezidento Theodore Roosevelt, 
šiandie liudijo prieš senato ko
mitetą, kuris tyrinėja išnuoma
vimą privatinėms kompanijoms 
laivyno aliejaus laukų, ypač tur
tingus Teapot Dome laukus, ku
rie liko išnomuoti Sinclair Oil 
Co.

Archie Roosevelt liudijo, kad 
jis nutraukė visus ryšius su Sin
clair Oil Co., nes nemano, kad 
tų laukų išnomuojimas įvyko 
be grafto. Tūlas VVbalburg, ku
ris taipjau yra surištas su Sin
clair kompanija, sakęs jam, kad 
jis matęs Sinclair čekį ant $68,- 
000, išrašytą buvusio vidaus 
reikalų sekretoriaus Fall didelio 
ūkio foremanui. Wbalburg gi 
to tvirtinimo užsiginė ir sako, 
kad Roosevelt jo nesupratęs. 
Bet Wlialburg pripažino, 
Sinclair dovanojo Fall 
daug brangių gyvulių.

Pats Harrry F. Sinclair ir 
taipjau Doheny, kuris irgi gavo 
valdžios aliejaus laukų, skubiai 
išdūmė Europon, kad nereiktų 
liudyti prieš senatą.

Kalbama, kad ir buvęs vidaus 
reikalų sekretorius, ex-senato- 
rius A. B. Fall ir"’ rergiasi dum 
ti Europon.
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Jungt. Valstijos vėl grūmoja 
de la Huertai ir reikalauja 
išimti minas. Huerta “atidė
jo” blokadą.

WASHINGTON, sausio 21. 
— Amerikos kruizeris Riėh- 
mond atvyko į Tampico, kur 
Meksikos sukilėlių vadovas de 
la Huerta bando paskelbti blo
kadą. Jis dabos, kad sukilėliai 
nebandytų jtruikdytli Amerikos 
laivams ir Amerikos prekybai.

Admirolas Magruder, kuris 
komanduoja J. Valstijų (laivy
ną Meksikos vandenyse, pra
nešė laivyno departamentui, 
kad sukilėlių blokada Tampi
co uosto liko “atidėta” iki pa
baigai šio mėnesio. Jis betgi 
nepasako iš kur jis gavo tą

Sprendžiama, kad admir. 
Magruder turi plačių įgalioji
mų neleisti sukilėliams truk
dyti Amerikos prekybai su 
Meksika.

Kruizeris Richmond pasiliks 
Tampico uoste. Galbūt prie jo 
prisidės Tampico ir keli kiti 
karo laivai, kurie plaukia iš 
Panamos į Vera Cruz.

Valstybės departamentas ofi
cialiu ia i paskelbė, kad jis pa
davė sukilėlių vadovui de la 
Huertai aštrų protestą prieš 
padėjimą minų Frontera, Puer- 
to, Mexico ir Vera Cruz uos
tuose ir Jpareikalavo tuojaus 
tas minas išimti, nes kitaip 
Amerika stversis prieš jį griež
tų priemonių. Proteste sako
ma, kad tos minos kliudo pa
saulio prekybai ir negali būti 
pakenčiamos.

21.
su 

ka- 
per

Texas valstija perleido 
Meksikos kareivius

EL PASO, Tex., sausio 
— Specialinis traukinis 
1,500 federalinių Meksikos 
reivių pervažiavo šiandie
EI Paso ir tuojaus išvažiavo į 
Jaurez. Prie traukinio buvo 
pastatyta specialinė Amerikos 
sargyba.

^Traukinis atvyko iš Naco, 
Arizona. Kareiviai gi yra ga
benami iš vakarinės Meksikos 

šalies gilumą (kovoti prieš su- 
dlėlius. Amerikos sargyba bu
vo pastatyta todėl, kad buvo 
paėję gandų, kad niekurie su
kilėlių rengiasi pereiti Jungt. 
Valstijų sieną ir pulti traukinį 
jam einant per Texas valstijų.)

sausio
jų

PITTSRURiGH,
21.— Septyni ugnagesiai, 
tarpe du kapitonai, prigėrė di
deliame aliejaus kubile, gesi
nant didelį gaisrą Atlantic Re- 
f i nery Co. dirbtuvėse. Žuvusių
jų lavonai liko atgauti kada 
gaisras liko kiek suvaldytas.

(Gaisras prasidėjo aliejaus 
kubile, kuriame^ buvo apie 
10,000 galionų< aliejaus. •• Pa
šaukta liko daug ugnagesių, o

dėjo kraustytis iš savo namų, 
nes jie iš patyrimo žino kaip 
baisus būna tokie gaisrai.

Tie ugnagešiai buvo pasili
pę laiptais prie gretimo kubi
lo, kurį buvo bandoma ištuš
tinti. Laiptai urnai lūžo ir vi
si įkrito į katilą. Spėjama, kad 
karštis buvo paliuosavęs cheini- 
kalinius gesintuvus ir nelai
mingieji tuojaus užtroško nuo 
dujų ir neįstengė gelbėtis. Jų 
lavonus išimta per apačią, ka
da katilas jau buvo ištuštin
tas.

Daug ugnagesių liko sužeis
ta. Šaltis buvo didelis ir dau
giausia jų susižeidė krisdami 
nuo ledu

Karštis 
jaus taip 
aparatus
nuo gaisro ir iš gaisro vietos 
pašalinti ir laikraštininkus.

Kompanija sakosi dar nega
linti apskaityti nuostolių, bet 
jie yra dideli.

pasidengusių kubilų, 
nuo degančio alie- 

didelis, kad gesinimo 
prisiėjo statyti toli

MASINIAI AREŠTAI PHILA- 
DjELPHIJOJ.

Daugiau 1,000 žmonių areštuota 
į 48 valandas. „<

----------- .j, ;
PHILADELPHIA, Pa., sausio 

21. — Per 48 valandas naująęis 
policijos viršininkas gen. JButįėr 
darė medžioklę ant tvirl^nimo 
urvų ir kriminalistų. Per tą lai
ką daugiau kaip 1,000 žmonių li
ko areštuota.ko areštuota.

PINIGŲ KURSAS
-----------— ' .

sausio 21, užsienio pini-Vakar, sausio 21, užsienio pini’ 
gų ne mažiaus kaip už $2(5,1900 dole
rių, bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip: . ’■ v J i

Anglijos, 1 sv. sterlingu $4.24 
Austrijos, 100,000 kronų 
Belgijos, 100 frapkų 
Danijos, 100 markių 
Italijos, 100 lirų
Francijog, 100 frankų ...:
Lietuvos,; 100 litų ....
Norvegijos, 100 kronų ... 
Olandijos,. 100 kronų ......
Suomijos, 100 markių ..... 
Švedijos, 100 kronų .....
Šveicarijos, 100 frankų ..

r

$4.08 
...‘. $16.38 
..... $<88 
....  $4.46 

.£. $10.00 

.... $14:10 
.... $37.Q3 
r....? $2.52 
X $25.98 

$17.28

Puolė Weaver ir kitus mieste
lius ir areštavo 66 žmones.

MARION, III., saūsio 21. - 
S. Glen Young ir ku khixai, 
dėl kurių siautimo nesenai rei
kėjo šauktis milicijos, 
dėjo siausti.

CHICAGO. — Chicago vėl ap
lankė dideli šalčiai, nedaug ma
žesni už tuos, kokie buvo dveje
tą savaičių atgal, kada šaltis bu
vo pasiekęs 16 laipsnių žemiau 
zero, ko nebuvo čia per kelioli- 
ką metų. Vakar ryte buvo šal
čiausia, nes 8 vai. ryto šaltis bu
vo pasiekęs 13 laipsnių žemiau 
zero. Po to šaltis pradėjo kiek 
atslūgti ir 3 vai. jau buvo tik 
zero (O). Oro biuras mano, kad 
šiandie bus kiek šilčiau, bet dėl 
netikros atmosferinės padėties, 
jis to neužtikrina, nes kartais 
gali vėl užeiti šaltis.

Del šalčio vakar reikėjo už
daryti tris laikines mokyklas, 
West Pullmane, Burnside ir Til- 
den, kurios nėra pabudavotos, 
kad galėtų tokį šaltį atlaikyti.

Del šalčio buvo daug nelaimių, 
kuriose daug žmonių sužeista. 
Vienas gi 6 mėnesių vaikas vi
sai sušalo, šaltis be to privertė 
karščiau kūrenti krosnis, delei 
ko pasidarė daug gaisrų. Per 24 
šalčio valandas buvo virš 120 
gaisrų.

Dabar šaltis artinasi prie At- 
lantiko pakraščių. Net Floridoj 
temperatūra pasiekė šalimo laip
snio.

vėl pra

500 ku 
ant gy- 
žmones,

Išskerdė 3,000 chiniečiy
kluxų darė puolimus 
Ventojų, areštavo 66 
suen je septynius ;degtines va
ry tllVUS ir daug munšaino. Puo
limai tęsėsi 10 valandų.

Young pasišaukė 'ku kluxus 
į West Frankfort, ten juos pa
darė savo pagelbininkais ir iš
siuntė daryti kratas. 'Labiausia 
buvo puolamas Weaver mies
telis, bet puolikai buvo persi
metę ir į Franklin pavietą, kur 
irgi keliuose miesteliuose darė 
kratų. Visus areštuotuosius iš
vežta į Bentoną.

Šie ku kluxų puolimai buvo 
padaryti be žinios milicijos 
niaj. MacMackin, kuris pasili
ko čia daboti padėtį, kada mi
licija pasitraukė iš pavieto.

Šerifas Galligan, kuris vfs 
dar serga ir ryto bus išgaben- 
tasjigoninėn mažai operacijai, 
dar nieko nesako dėl atsinau
jinimo ku kluxų teroro. Jis 
yra pirmiau pasakęs, kad jis 
nesipriešintų Youngo veikimui, 
jęi tasis elgtųsi žmoniškai ir 
darytų tvarkias kratas.

Pereitį savaitę šerifo pagel- 
bininkai padare 18 kratų ir 
suėmė 11 žmonių, kurie liko 
nuteisti užsimokėti po $200 pa
baudos ir atsėdėti kalėjime 
nuo 1 iki 6 mėnesių. /

Kam jie atsisakė sodinti aguo
nas.

Bado saužudystės 
Vokjetifoj

BERLINAs/ sausio 20. — 
Miestas BresRtu pasižymėjo 
saužudystėmis. Ton į 76 (l'.enų 
nusižudė XI žmogus. 96 nuoš. 
saužudyšČių buvo dėl, stokos 
maisto.

lY

SHANGfHAI, sausio 21. -- 
Gauta žinių, kad gen. Uang 
Yung-hun kareiviai Ueičau 
distrikte, Fukien provincijoj 
išskerdė daugiau kaip 3,000 
chiniečių už tai, kad jie atsi
sako pildyti Pekino valdžios 
įsakymą sodinti ir auginti 
aguonas.

Be abejonės, žinia yra per
dėta, bet joje yra ir tiesos, ka
dangi valdžia 'prigrūmojo žu
dynėmis, jei nebus pildomi jos 
įsakymai.

Gyventojams gi nebuvo jo
kio išėjimo, kadangi už nepil
dymą įsakymo jiems grėsė 
mirtis, bet jeigu jie butų so
dinę aguonas, tai jie vėl butų 
buvę baudžiami kitais (įstaty
mais už auginimą opiumo..

Išėmė vynį iš plaučių.
PHILADELPHIA, Pa., sausio 

21. — Dr. Jackson Pennsylvania 
universiteto ligoninėj išėmė vy
nį iš plaučių 8 mėn. kūdikiui 
Cletus Moors, kurį atvežta iš St. 
Louis. Į plaučius liko įleista plo
na dūdelė su šviesa, kad galima 
butų surasti vynį ir paskui tam 
tikromis ilgomis replėmis vynis 
liko išimta. Vaikas pasveiks.

Šiandie — apsiniaukę ir biskį 
šilčiau.

Saulė teka 7:12 vai., leidžiasi 
4:51 valandą. Mėnuo teka 5:50 
valandą vakare.

Antri Vokietijos tyrinėjimai 
p PARYŽIUS, sausio 21. — 
Šiandie kontribucijos komisijos 
pirmininkas < įBarthou atidarė 
posėdžius antro ekspertų ko
miteto, kurio uždaviniu bus 
$tįrti Vokietijos kapitalą už
sieny ir surasti priemones kaip 
tą kapitalą sugrąžinti į Vokie
tiją; kad talkininlkai jį paskui 
galėtų pasiimti sau už kontri
bucijas.

šį() komiteto pirmininku yra 
anglas Reginald McKenna, bu
vęs Anglijos iždo kancleris.

Barthou ypač dėkojo ameri
kiečiui . Henry Jd. Robinson iš 
Lps Augeles,. kad jis sutiko iš 
tiek toli atvykti ir dalyvauti 
to komiteto veikime.

Posėdy dalyvavo ir kito eks
pertų komiteto nariai ameri
kiečiai.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

J iK

NAUJIEM I
l739!S:Halsted St 

Chicagolll.
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Darbo Unijos
Pažangiosios ir Konser- 

vatyvės Unijos.
Nuolat prisieina sutikti žmo

nių, kurie, prisiminus apie Ame
rikos darbininkų judėjimų, o 
ypač apie Amerikos Darbo Fe
deraciją, neturi nieko geresnio 
pasiųsti jog adresu, kaip tik ke
lionės žodį. Ii’ kalba taip ne vien 
komunistai, suėmusieji pilnon 
monopolijon visą kolionių žody
ną. Rimtesnieji Federacijos kri
tikų sakosi i nemėgstantys jos 
unijų todėl, kad didžiuma jų es
ančios labai konservatyvės. Iš 
kitos pusės, kaipo pavyzdis pa
žangiųjų unijų, nurodoma ada
tos amatų unijos.

Ar yra pamato griežtam skir
stymui unijų į pažangiąsias ir 
konservatyves?

Pirm dešimties metų ėjo 
smarkus ginčai klausimu: ar 
pažangiosios unijos gali daryti 
sutartis su samdytojais? Kon-* 
servatyvės unijos darė jas. Abe
jonių buvo vadinamų pažangių
jų tarpe, šiandien ginčas išsprę
stas. Pačios rubsiuvių unijos 
yra didelės sutarčių pildymo ša
lininkės.

Dar ne taip senai ginčytasi, 
ar vei*ta pažangiosioms unijoms 
turėti dideli piniginiai fondai. 
Vadinamos konservatyvės uni
jos iš seno pripažino šį reika
lą. šiandien ir pažangiųjų tarpe

bas nusitęsė perdaug ilgai ir 
dar nematyti, kada mašina su
stos. Staiga baisus barškėjimas 
mašinoj. Kas nors įleido šakes 
mašinon. Mašina sustojo. Na, 
ar tai organizuotos kovos bū
das? šiandien, tiesa, pramonie- 
čiai atmetė šį kovos būdą. Tai 
betgi reiškia tik, kad ir jie pro
gresuoja.

Jie nepripažįsta sutarčių. Kur 
čia jie pripažins jas, kuomet 
šiandie dirba Jung. Valst., o 
mėnesiui — kitam praslinkus 
atsiduria Kanadoj arba giriose; 
kuomet šį mėnesį unija turi ke
lias dešimtis tūkstančių narių, 
o pusei metų praslinkus — vos 
kelioliką tūkstančių.

Jie nepripažįsta reikalo uni-į

tijos pranešimu, gruodžio mėn. (2 
27 d. 17 vai. užšalo ties Kau
nu ir žemiau Nemunas. Ties 
Kaunu sustojo taipogi Neris, 
nors Jonavoje 28 d. dar ėjo 
ižas.

Operete Kaune.
“Dainos” 'Draugija pavedė 

menininkams veikėjams A. Vit
kauskui ir P. Adomavičiui 
įkurti Kaune lietuvių operetę. 
Jau baigiamas rinkti operetės 
dalyvių personalas, paruošta 
sąmata, parinkta lietuvių kal
ba esamieji veikalai ir daroma 
iš svetinių kalbų vertimai.

(L-va)

Pilnas blusų.

to 
pil- 

joms turėti didelius fondus. Kur j nas blusų”, tarė ponas tar- 
jie pripažins, jeigu neįstengia 
sukelti tų fondų.

“Susimildamas, neleisk 
šuns į mano kambarį; jis

Kas Dedasi 
Lietuvoj

nui.
“Ciuciu, Kudliau, neik dau

ginus j tų kambarį, jis pilnas 
blusų”, sudraudė tarnas šunį.

SGv'Ju >los užlaiko 
irveikhta;

• ; • t ; ' «t

Kaunas
Ligos Lietuvoje.

Kaunas. Lapkričio mėn. Lie
tuvoje llimpamomis .ligomis 
įregistruota 8 susirgimai de- 
zinterija, 79 — šiltinėmis, 19

ginčas išspręstas. Ir netik fon-j skarlatina, 22 tlifteritii,
247 — influenza, 4 — malia
rija, — 189 džiova, 121 — ‘ 
trachoma, 145 — niežais, ir 
180 — veneros ligomis. Iš su- 
sirgusiųjų dazinterija mirė 1,1 
šiltinė — 2, skarlatina — 1, 
difteritu — 2 ir džiova — 6.

Nemunas užšalo.
Plentų ir Vandens 

Valdybos Hidrometrines

Užkimimas
ir kosulys turi būtį..sustabdyti ūmai, 
kad prašalintb'tfvarbus susikrovi
mus ligų. Irnrci

Severa’s
Cough Balsam

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai
kykite po ranka ypatingai žiemą.

Kaina 26 ir 50c.
♦ ■

Klauskite pas aptiekoriaus.

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

a-

darbe tiesiog nema- 
vietos stoka neleid-

su pramoniečiais ?

dai pripažinta reikalingais: net 
bankus pradėjo organizuoti kaip 
vienos, taip kitos.

Seniau pažangiosios unijos 
pabrėždavo ypač klasinį savo or
ganizacijų pobūdį. Konservaty
vės gi stengdavosi parodyti, 
kad jos darbuojasi ir plačiosios 
visuomenės naudai, šiandien ir 
pažangiosios unijos neužmiršta 
pabrėžti, kad joms rupi netik 
darbininkų, bet ir plačiosios vi
suomenės interesai apginti.

Seniau obalsiai “tikras ame- 
rikietiškumas dirbtuvėse”, ’ 
merikietiškos darbo normos”
buvo konservatingųjų unijų są- 
vastis. šiandien jie tapo jau ir 
pažangiųjų sąvastimi.

Daugelis žmonių mano, kad 
skirtumas tarp pažangiųjų ir 
konservatyvų unijų gludi štai 
kame: pirmosios kovojančios 
netik už kasdieninius darbinin
kų reikalus; jos kovojančios 
taipgi, idant pakeitus dabartinę 
kapitalistinę sistemą socialisti
ne (ar kokia kita), kurioj išnyk
tų išnaudojimas darbininkų. Bet 
ir vadinamos konservatyvės: 
unijos nėra patenkintos kapita-' 
listiniu surėdymu, ir-jos nori 
panaikinti išnaudojimą. Reikia 
tik prisiminti Plumbo Planas ir 
kasyklų nacionalizacijos pia
nas.

Galėčiau dar toli tęsti palygi
nimus, kurie liudytų, kad skir
tumų tarp vadinamų pažangių
jų ir konservatyvių unijų prak
tiškajame 
tyti. Bet 
v • zia.

O kaip
Kaip su aidoblistais ?

Prisieina pasakyti, kad pra- 
moniečių unija yra reiškėją ir 
gynėja labiausia atsilikusių ele
mentų darbininkų judėjime. Ne 
konservatyvių ir ne atžagarei- 
viškų, bet atsilikusių elementų. 
Kokie darbininkų elementai di
džiumoj sudaro pramoniečių 
uniją? Atsakymas: uostų, miš
kų ir farmų darbininkai. Šie 
darbininkai pasižymi nepasto
vumu: jie juda kartu su farmų' 
darbais; pradėję darbą kur nos I 
So. Dakotoj, jie bevalydami lau-1 
kus nukeliauja į Kanadą. Dau
gelis jų vasaros laiku dirba ant 
farmų, žiemos metu miškuose,1 
ir priešingai. Negalima nė uo-Į 
stų darbininkų snaityti tarpe 
labiausia pastovių, kultur<ingų, j 
labiausia tinkančių kūrybos dar-1 
bui elementų. Menomas pramo-. 
niečių radikalumas tikrenybėj • 
yra ženklas jų atsilikimo. Im-' 
kime pav. jų kovos priemones, j 
Štai sabotažas — jis yra neor
ganizuotų darbininkų ginklas. 
Dirba būrys darbininkų ant far- 
mos, kulia javus. Didžiuma ma
to vienas kitą pirmą sykį. Dar-)1^.

Kelių
Pa r-

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOVVA

OOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

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

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

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III

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 tų kurie yra jau įstoję ir atidavę savo DALI. 
AČIUODAMI jums už jūsų malonumą. KOMITETAS.

Dideles Ristynes
Atsibus ’

First Regiment Armory
16 gatve ir Michigan Avė.

Utarninlco vakare, Sausio 11, '24
Imsis 

Karolis Požėla, Europos čampionas 
Su

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

Su
Tom Cannon, Montanos cowboy
John Evko, pasaulinis čampionas

Su
Thor Ęąnson, 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.

Nuolab-Kas nedėlia 
čėdykit-taupykit 
Pinigus

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

Taupymo ir skolinimo bendrovės 
arba spulkos gyvuoją 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 bankiniems reikalams at
likti.

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

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

Kviečiame Jus prisirašyti prie Nau
jienų Spulkos be tolesnių atidėlioji
mų — kuo greičiaus prisirašysite, tuo 
daugiau sau naudos pasidarysite. 
Naujiemj 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.

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

Turpentine
Prašalina Lumbago

Turpo, Turpentine Ointmentas, pra
šalina lumbago taip kaip magija! Nė
ra, daugiau sustyrusio, skaudamą 
sprando! Nėra daugiau sutinusių 
raumenų. Turpo prašalina didelius 
skausmus. Jis giliai įsigeria į skau
damą vietą ir prašalina skausmą! Be
veik iš sykio sustabdo tuos didelius 
skausmus nugaros ir šonų.

Mokslas .sako, kad niekas nepagelb- 
sti taip greitai, kaip terpentinas. 
Naujas išradimas, Turpo, sujungia 
visas ternertino misteriškas jėgas su 
kitais puikiais gydančiais dalykais. 
Su tokiu greitumu Turpo veikia, kuo
met patrinate krutinę arba gerklę ar
ba nuo apslabimo. tai beveik tuojau 
galima pastebėti kvėpavimą.

Turpo prašalina lumbago, reuma- 
tiškus skausmus, pleurisy, neuralgia 
ir galvos skaudėjimą. Taipgi praša
lina prasišaldymą, skaudamą gerklę 
ir krupą. Turpo nenudegins, nepa
darys žaizdų ir nenudažys.

Prašalinlut tą “Stičių” iš jūsų nu
garos. IŠsitieskite iš naujo ir jaus
kitės gerai. Nusipirkite turpo šian
dien nuo iusų aptiekoriaus. Nebūki
te be to Turpentine Ointmento, kuris 
turi savyje tuos kitus gerus dalykus, 
Menthol ir Camphor. Turpo 35c ir 
70c skojikas.

NORĖDAMI) PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-
) NYTI VISADOS KREIPKITĖS 

PAS MUS. TAS JUMS BUS
‘ ANT NAUDOS.

S. L FAB10NAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO KAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
1 Parduodam Laivakortes. •

Moterims reikalingas 
Swamp-Rootas

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai

12T N. Dearborn St., Room 111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
3823 Sn. Halsted St,
Te!.: Boalevard 1810

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, ifekyrus ketvergi.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

irTūkstančiai moterų turi inkstų 
pūsles ligą ir visai to nežino.

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

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

_Skaudėjimas strėnose, galvos skau
dėjimas, ambicijos žudymas, nervuo- 
tumas, dažnai būva inkstų ligos simp
tomais.

Pradėk gydytis be atidėliojimo. Dro 
Kilmero Swamp-Rootas, gydytojo re
ceptas, gaunamas kiekvienoj aptiekoj, 
gali būti kaip tik pats tas vaistas to
kioms sąlygoms prašalinti.

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

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

JOHN KUCSINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir PStnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose toli
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
>r padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Pranešimas pacijentama ir . 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH

-— Gydau be vaistų ir be 
operacijų —

Perkėliau savo ofisą iš 3538 So. 
Halsted St. i 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. Roseląndo ofisas: 
11132 S'o. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas 
Pullman 6147,

Tel. Dearborn 9057

A, A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunpiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washintton St.

Cor. Wa*hington & Clark

Namų Tel.: Hyda Park 3895

Physical Gulture Institute'
DR. J. A. VELONIS 

Ostcopathas, Chiropratan, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 1 
užsisenėjusias, be vaistu ir opera- 1 

ciJą, — naujausiais budais.
4204 Archer Avė. Brighton Park./ 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

Nedėldicniais nuo 9 iki 12.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimus.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1638 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Kandolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

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

1811 Recter Building
79 Weat Monroe Street, Chicago 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted SI.

Yardi 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
■" ■ I I .1 »

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSJ3ILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių. 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.

3250 So. Halsted St. / 
Ant viršaus Universal State Baide 

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

Phone Yards 4951

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatu 

Dienomis Room 514-616 
127 N. Dearborn St.,

Telephone Randoįph 5584 
Vakarai*: 19736 So. Wabaah Are. 

Tol.: Pullman 6877.

V. w. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 580 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St„ Chicago.
Tel. Yarda 4681

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi dideli smagumą 
pats sau, savo gurdnėms ir drau
gams su kuriais eusirašinėji ir 
greičiau galėsi paradyti laišką ar 
rą kirą, negu su ranką. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima Ir angliškai ra 
lyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str, 

Chicago, III.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6800

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

Bridgeport kitais vakarais
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

LIETUVIS ADVOKATAS
J. P. Uvick
618 Ford Bldg.

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vivuici 
patarnauju kuogeriauslai

M. Yuška
3223 W. 88ih SU Chleato, JI

MILLER & BABITZ
HABERDASHERS

Uniformų ir civilinių rūbų dary
mas pagal orderj — musų 

specialumas.
3901 Archer Avė.
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[korespondencijos

New Yorko-Brooklyno 
padangėj

Tautininkų Sandariečių 
Prakalbos.

Brooklyn, N. Y. j— {Sausio 
15 d. š. m. buvo tautininkų- 
snndariečių jubilejinės prakal
bos paminėjimui 10 metų su
kaktuvių nuo įsteigimo Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sanda
ros. Prakalbosna žmonių susi
rinko labai maža. Nežinia, ar 
menkai garsino, ar gal vieta 
nepriprastą lietuviams. Prakal
bos buvo Y. M. C. A. trobesy, 
kur 1914 m. buvo laikomas 
Visuotinas Amerikos Lietuvių 
Seimas, kur prasidėjo ir San
daros organizavimas.

Kalbėtojais buvo J. Liutas- 
Liutkauskas ir J. O. Sirvydas. 
Pirmas kalbėjo J. Liūtas. Jis 
įrodinėjo, kaip “pasaulio lygin
tojai” yra “užnuodiję žmonių 
protų” ir kiek sandariečiai tu
ri daug darbo, kad tuos visus 
“sugadintus” žmones pagy- 
džius. Smerkė komunistus, kad 
jie klaidino ir nuodijo žmonių 
protų, rodydami žmonėms ro
jų apie “Uralo kalnus,” o pa
tys į tai netiki, tik kaulija iš 
žmonių pinigus, kad inumalšK- 
nus “revoliucijas” savo pilvuo
se. J. Liutkus pranašavo, kad 
jų Sandara išaugsianti į didelę 
ir galingą spėkų ir kad sanda- 
riečiams priklausanti ateitis. 

Komunistai, sakė kalbėtojas, 
yra tiek sugadinę žmonių jaus
mus, kad susitikus tokį žmogų 
jis stengiąsis visai paslėpti sa
vo akis, kad nesusidurus su 
savo “priešo” akimis. Pusėti
nai kedeno ir klerikalus. Kle
rikalus jis visuomet gerui šie
pia, kiek man teko jo prakal-

Antras kalbėtojas, p. J. O. 
Sirvydas, “Vienybes” redakto- 
rius, pradėjo savo kalbų pa
reikšdamas, kad šis jubilejinis 
apvaikščiojimas esąs “dvigu
bai svarbus.” Viena dėlto, kad 
šiais metais sukanku 10 metų 
nuo Sandaros įsikūrimo; ir ant
ra, kad sukanka 20 m. nuo su
organizavimo Amerikos Lietu
vių Socialistų Partijos Ameri
koje, kuri vėliau permainė var
dų iš Partijos į Sąjungą. Jis 
pasisakė, kad ir prie pirmos 
ir prie antros organizacijos ku
rinio jam tekę būti prie “lop
šelių.” P-no Sirvydo nuomonė 
apie lietuvius socialistus buvu
si tokia, kad, girdi, nors žmo
nės priklausydavo prie parti
jos, bet apie socializmų maža 
kas tesupratęs. Ir kai atvažia
vęs Amerikon 
pradėjęs skleisti 
eialdemokratijų, 
tapę komunistais, 
centas socialistų, 
menko supratimo 
lizmų buvus ta,
buvę visai neapsišvietę.

Toliau 
Sandara, 
esu, savo 
sa, kų ir 
programe,
mas” didelių fabrikų, 
ratiškas žemės sutvarkymas ir 
t.t. Bet kodėl samdariečiai to 
savo “sočiaiištiško” programo

P. Grigaitis ir 
tikrųjų so- 
tuomet 99% 
o vienas pro- 
Priežastis to 
apie socia- 

kad žmonės

kalbėjo apie Tautinę 
Dabartinė Sandara, 
programe turinti vi- 
socialistai turį savo 
kaip tai “nutautini- 

demok-

^Įvis už tokių pat kaltę. Kada 
bus tam galas?..

* ♦
Pas mus dabar žiemos lai- 

. ku pramogų netrūksta. Ypa
tingai Lietuvos Simų ir Duk
terų draugijos salėje rengiama 
beveik kas šeštadienio vaka
ras tai šokiai, tai koncertai.

neskelbia ir už jį nekovoja, tai 
kalbėtojas nieko nesakė. San
dariečiai, esu, priešingi ir dide
lių turtų krovėjams, bet kad 
Lietuvoje atsirado milijonierių Teko'“‘būt? keliuose "tokiuose 
- Vailokaičių, Yčų - tai, gir- koncertuose: 
di, mes nekalti, nes musų par- Į 
tija Lietuvoje, liaudininkai, 
esu dar silpni ir jų organiza
cija jaunutė, tai negalį jų su- 
vaildyti. Bet ateityje jae visa 
tai sutvarkysiu.

Kaip p. Liutkauskas, taip ir 
p. Sirvydas pranašavo, kad 
ateitis priklausanti sandarįe- 
čiams.

Po prakalbos asmeniškai už
klausus p. Sirvydo, kode! vidu
rinė srove nieko neveikia dėl 
Realės MariampoJčs Gimnazi
jos, atsakė, kad jie dabar už
imti aukų rinkimu nukentėjil
siems Lietuvos karo vetera
nams, todėl jiems perdaug esą 
darbo. Kaip vienas, taip ir ki
tas darbas, esąs, naudingi ir 
veikimas galįs būti pasidalin
tas.

Buvo 
nežinia

programai sau 
niieko, padainuoja choras, kai 
kada tai net ir du kartu, ir 
viskas. Skirstosi žmonės pus
valandį pasėdėję už 35 ar 50 
centų. Bet palaukite, čia galiu 
usilaukti protesto už tai, kad 

nepaminėjau, kad koncertuose 
dainuoja ir duetų. Taip, taip, 
dainuoja. Tik kažin kodėl mu 
sų lietuviška publika tokia ne
rimta. Ypatingai kai išeina dvi 
sesutės dainuoti, tai vyrai ki
ša nosis į skrybėlės, o mote
rys į skepetaites, ir kreta pa
slėpę akis. Taip negerai. Jei
gu jos drįsta dainuoti, tai 
mums nedrįsti klausyti? Juok
tis nelabai tinka girdint dag’ 
nelieptus ratus girgždant, tai 
kaipgi jau juoktis koncerte?..

— Gužutis.

KELIONĖS GALAS Mrs. A michnievicz-vioikien;
AKUŠERKA

8101 So. Halsted SL kampas 81 gat 
Ofisas su Dr. J. F. Vau Paini

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai praklakavu 
si Pennsylvani 
jo« ligvniLučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso 
kiose ligose prie! 
gimdymą, taiki 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

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

Valandos nuo 
ryto iki 1 po pie
tų, 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. Nedėlioj nuo 

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

renkama aukos, bet 
kiek surinkta.

A. P. Serbas.

Grand Rapids, Mieli. Į Lietuvą
Žinelės.

Turbūt niekur kitur taip lie
tuviai nevargsta kaip pas mus. 
Ne tik kad paprasti darbinin
kai, bet ir amatininkai —■ 
šiaučiai, kriaučiaį, laikrodinin
kai, ir kiti biznieriai, dagi ii 
ūkininkai didžiausiame varge 
paskendę, o vis dėl tos nelai
mingos munšainės. Pirmiau 
darydavo ir pardavinėdavo ti’ 
paprasti žmonės, bet vėliau pa
matę, kad geras pelnas, pra
dėjo šmugeliuoti ir tūli biz
nieriai, ir farmeriai. Del to 
kratos ir areštai nuolatos pa
sikartoja. Trumpu laiku prieš 
Kalėdas buvo padaryta krata 
pas lietuvį laikrodininkų, — 
suareštavo moterį, nes vyro 
nebuvo namie; pnoteris gavo 
90 dienų kalėjimo. Sako, ne
būtų taip pikta, kad butų ar
eštavęs baltas, bet dabar arešt
avo juodukas policmonas.

Kiek vėliau buvo areštuotas 
ūkininkas G, net 18 mailių už 
miesto, ir su visais katilais 
parsivežė į policijos ^nuovadą. 
Kiek tas gavo bausmės, nete
ko girdėti. Ir visa eilė kitų — 
vieni laukia teismo, kiti jau 
teisiami, treti sėdi kalėjime, 
kiti jau parėjo atsitupėję. Ir

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

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

American Line Su
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plymouth — Southampton —
5 Cherbourg — Hamburg

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

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg — 

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

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

127 So. State St.. Chicago, III.

NORT

ei!
PLAČIAI PAGAUSĖJĘS 

L1NIMENTAS
Naudojamas nuo diegiančių sąnarių 

ir muskulų.
Nuo akauamų krutinėję ir pečiuose.
Kuomet reumatizmas jūsų muskulus 

sutraukia į mazgą.
Nuraminimui drebančių, durančlų 

neuralgijos gnaibymų. 
Nuo išnarinimu ir numušlmy. 

Nuo dieglių ir skausmų.
Patrinkit juomi — Pravys skausmą 

Salin.
Visuomet laikykite bonką po ranka— 

niekuomet negalit iinoti, kada jis 
jums bus reikalingas.

35c. ir 70c. ui bonką aptiekose,
F. AD. RICHTER & CO.

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

D

7907 Superior Avenue

4)
5)

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

YORK, VIGO (BPA1N), 
BORDBAUK

Rašykite dėl a»rMo
kaygnUa Jašą vietiniai agentai arba | 
did|jį oflaą 19 State Street New York.

New York. Kelionė yra labai maloni ant tų modemiškų laivų United 
States Linijos. Kuomet kelionė pasibaigia, tai išrodo, kad ji buvo perdaug 
trumpa. Keliauninkai ant United States Unijos laivų kelionė išrodo taip 
kaip nahrie ir keliauninkai taip paparanta prie keliones Jr laivų, kad jie 
nenori atsiskirti. Keliauninkams kurie pirmu sykiu plaukia per Atlantiką 
ant United States Linijos laivų, yra vien tiktai užganėdinimas.

Pirm važiavimo pasažieriai mano, kad kelionė bus labai nuobodi ir ne
bus kas veikti. Bet kaip nueina ant laivo tuojau susipažysta su daug naujų 
pažystamų. Prasideda muzika, šokiai ir kiti žaislai, taip kad kelionė pasi
daro netik nenuobodi, bet ir maloni. Patirta, kad ir labai nedrąsus žmonės 
čionai pradrysta ir ant United States Unijos laivų jie pasidaro draugiški 
ir veiklus visuose žaidimuose. Mr. Stevvards prižiūri, kad visi pasažieriai 
butų linksmus, nes jis yra vedėjas visokių žaislų.

Ant United States Unijos laivų netik paprastai pasažieriai tarp savęs 
pasižysta, bet čia būna tokios pažintys, kurios pasilieka visam gyvenimui.

I

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine

A. BARTKUS. Pres.

Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SĄNARIUOSE

REUMATIŠKI Skaudėjimai
Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik 

nusipirksi buteliuką 
MEŠKOS BALSAMO

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

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietinį aptiekorių arba parda
vėjų, prisiųsk' mums 35c. ir 5c. už pasiuntimų, mes tuojaus išsių
sim buteliuką'Bal šamo.

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

Dr. F. Matulaitis
8709 Jos. Campan Avenue 

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

Tel. Empire 6234 
Res. Walnut 3847 J

KOJŲ TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

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

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

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

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

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

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

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

Egzaminavimas Dvkai.

švarus dantys, tai 
geras dalykas — su 
dantų moŠčia kuri 
nesubraižo dantų. 
Plaukit si r® dan
tis su

COLGATES

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewidl 

BANIS 
AKUŠERKA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy- 

kiekvienam* 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

^•OR. HERZMAN^M

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

Gydo staigias ir chroniikaa 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

Telefonai i

7:30 vai. vakarais.
f Dienomis: Canal 

3110. Nakti
į Drexel 0950
( Boulevard 4186

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

........................—u .............................I ■ <

3410

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Zshland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2889

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN t
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

RMAN
LLOVO 

LAIVAKORTĖS 
į ir iš visų dalių 

LIETUVOS 
per 

BREMENĄ 
ant naujų gražių laivų 

MUNCHEN — STUTTGART — 
COLUMBUS 

in ant vienos kliasos populiarių laivų. 
Labai pagerintas trečios kliasos pa
tarnavimas, su uždaromais kamba
riais dėl 2 ir 4 pasažierių.

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

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

GYVENKIT ILGAI

Jauskitės 10 ar 30 metų jaunesniu. 
Nuo užkietėjimo, surūgusio skilvio, 
prastų kepenų ir pataisymo kraujo 
Bulgariška žiedų Arbata yra gera 
šeimynos gyduolė. Gerkit karštą 
eidami gulti,kad prašalinus šaltį. Par 
duodama visose aptiekose baksas 
$1.25 arba 3 baksai $3.15 arba 6 bak- 
sai $5.25. Adresuokite Marvel Pro
ducts Co., Marvel Building, Pitts- 
burgh, Pa.

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

“DIRVOJE” spausdinama garsus viso pasaulio lite-DIRVOJE spausdinama garsus viso pi 
raturoje Eugene Sue Romanas antgalviu “AMŽI- 
NASAI ŽYDAS. “DIRVOS” kaina metams $2.00.

NAUJAUSIOS KNYGOS IS LIETUVOS
TIK K4 GAVOME NAUJAUSIŲ KNYGŲ Iš LIETUVOS:
1) KŪRYBOS KELIAIS, Iliustruota. Kaina $1.00
2) GAIRĖS, Dvim€nesis žurnalas, iliustruotas, — Nr Nr 1 ir 2. Kai

na po $1.00
3) KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaiųa $1.00. 

TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eilės. Kaina 25c.
KELIONĖ APLINK PASAULI I 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal

poko pieštais paveikslais. Kaina $1.00.
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio šaržo Albumas. 33 spalvuoti 
paveikslai. . Piešė Adomas Varnas. Tekstą parašė Vaižgantas. 
Kaina $2.00

Agentams nuleidžiamo nuošimtį. REIKALAUJAME AGENTŲ VI
SUOSE MIESTUOSE. Geros sąlygos.

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

Cleveland, Ohio

Lietuviai Daktarai
t . .. ’ r > t ' ' : ,

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA I

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

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

k . i i , ..Z

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

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

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 i 
i., Chi

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
1259 So. Halsted St., 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.

ir »l,l|M»įfliiili|ll Įj I iilllliu'l I ■ I I SS

Telefonas Boulevard 7842

DU. C. Z. VE2ELIS
LIETUVIS DENT1STAS

Tel. Boulevard 8587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 Ūki 12 dieną, nuo 6 
ild 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Valandos: nu® S iki I wdhax 
Rezidencijos tel. Kedate 7t

DR. A. M0NTVI3
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 □. VVasnington Si.
Valandas: nuo 10 iki

DR. M. T. STRIKOL’S 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Av®.

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

Namai 6641 S. Albany A v®. 
Tel. Prospect 19tf 

Valandos pagal Mataiti
........ ——

Talapban® Yards 5888

DR. M. STUPNICK!
8107 So. Morgan SL. 

CHICAGO, ILL. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryt® ir 

nuo 6 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. V. A. SINKUS

•Ml

Gydytojas, Chirurgas Ir Akaiaria

Tel. Boulevard 1481

Garsinkitės Naujienose

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

Tel. Canal 2118

DR. J. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

INI 8®. Halsted St. 
•yvsMhu® vietai 4188 Archer Are. 

1 hd 4 po pieta 
Tel. Lafayette 0898

Garsinkitės Naujienose

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
. 9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 ild 12 
Telefonas Lafayette 6061 

>- . - - -.......... -

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

v Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone

I Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak.
I Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 

Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0610 
........... I ! /

DR. B. F. GARNTTZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
3149 So. Morgan St, 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. rytoj 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 v. ▼.

Telefonas Yards 0867
■■------------------------------------------------------------ •
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Valdžiai prikal
sią f a korupciją.

Kelios dienos atgal sena
torius Caraway pasakė aš
trią kalbą Jungtinių Valsti
jų senate, kaltindamas bu
vusįjį vidaus reikalų sekre
torių, p. Fall, kad jisai iš
nuomavęs be viešų varžyti
nių privatiniems kapitalis
tams tris milžiniškus val
džios aliejaus rezervus. Bu- 
vusis Hardingo kabineto na
rys už tą patarnavimą pri
vatiniam kapitalui gavęs 
$100,000. Senatas paskyrė 
komisiją ištirti tą skandalą.

P-o Fall padaryton tran- 
sakcijon yra įvelta ir dau
ginus valdžios šulų. Vienas 
jų yra laivyno sekretorius, 
p. Denby, kuris sutiko, kad 
augščiaus paminėtieji alie
jaus rezervai, buvę pirma 
laivyno vyriausybės žinioje, 
butų pavesti vidaus reikalų 
departamento priežiūrai. 
Įvelti taip pat yra laivyno 
sekretoriaus pagelbininkas,

Theodore Roosevelt, ir gene- 
ralis valstybės prokuroras, 
p. Daugherty, kuris pripaži
no tą rezervų atidavimą pri
vatinėms kompanijoms le
galiu darbu.

Tai yra be galo nemaloni 
istorija republikonų admini
stracijai, kuomet artinasi 
prezidento rinkimai. Repu
blikonų partijos šulai, žino
ma, dės visas pastangas, kad 
tardymas butų nepasekmin- 
gas — taip, kaip Lietuvoje 
krikščionys demokratai da
ro su kun. Purickio byla.

Streikas 
Anglijoje.

Vakar nuo vidurnakčio 
prasidėjo inžinierių ir ug- 
niakurių streikas ant Angli
jos ir Škotijos geležinkelių. 
Jame dalyvauja netoli 60,000 
žmonių.

Tai yra labai stambus ke
blumas, su kuriuo susitiks 
Darbo Partija, kuomet ji 
paims valdžią į savo rankas. 
Streikininkų vadai, kaip 
praneša telegramos iš Lon
dono, nutarė šaukti tuos 
darbininkus į streiką, ne
paisydami to, kad Unijų 
Kongresas ir Darbo Partija 
nepritarė tam žingsniui. 
Prie šitokių aplinkybių 
streikas vargiai gali pasi
sekti.

Gaila, kad ir susiorgani
zavę darbininkai nevisuo- 
met sugeba susitarti tarp 
savęs. Iš to naudojasi kapi
talistai.

“GERIAUSI VAIKAI.”

Tautinės, pusiau-klerikalinės 
Lietuvos universiteto studentų 
draugijos, “Neo^Lithuania”, de
legatai, atvykę Amerikon, pra
šo aukų. Piešdami sunkią stu
dentų padėtį Kaune, jie tarp 
kitko sako:

“Ką bekalbėti, kad prie 
tokių nežmoniškų ' gyvenimo 
sąlygų geriausi lietuvių tau- 
tos vaikai nustoja sveikatos 
ir mokslų nebaigia.”

Kodėl studentai yra geresni 
tautos vaikai už visus kitus 
žmones, minėtosios draugijos 
delegatai nepasako.

“Neo-Li t Įmania” dalyvauja 
ir politikoje. Nesenai, kaip ra
se musų bendradarbis Dėdė

Edm. Garokuras.

Lekiamasis Rutulys.
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(Lakūno atsiminimai).

(Pabaiga)

Ar galvojau aš ką nors? Nežinau. Vė
jas nešė mudu kartu su debesimis. Jis pa
suko rutulį, ir baisioji mėnulio šviesa nukri
to mano tėvui į kaktą, akys jam tamsoje įdu
bo kakton, tačiau buvo atidarytos ir atkak
liai žiurėjo į mane.

Iš po sutrauktų antakių jos lyg grėsė 
man. Dvi kraujo srovės suskreto prie lupų 
kraštų ir atrodė mėlynos.

Aš atsigręžiau į priešingą pintinės pu
sę, kad bučiau toliau, kad nematyčiau. Bet 
kiekvieną kartą, lig tik aš stengiausi nu
kreipti akis į šalį, mirtingos, neatsitraukian
čios nuo manęs lėliukės, kuriose švietė mė
nuo, liepiamai šaukė mane į save. •

Daug kartų, kad jų nematyčiau, aš per
kreipdavau galvą ir stengiausi kuo nors nu
kreipti dėmesį: žiurėjau, kaip žvaigždės 
slapstosi po lekiamuoju rutuliu ir vėl išlen
da.

Bet akys vis mane šaukė.
Aš temačiau dabar vieną akį. Tėvo kū

nas pasitraukė. Pusė jo veido išnyko tam
soje, bet kairioji apšviesta akis, rodosi, dar

Žanas, ji rengė Kaune protes
to mitingą dėl lietuviu gimna
zijos uždarymo Švenčionyse, 
lenkų okupuotoje teritorijoje.

“GERIAUSI VAIKAI”.

Tautinės, pusiau-k|Ierikalinės 
Lietuvos universiteto studentų 
draugijos “Neo-Lithuania’,* de
legatai, atvykę Amerikon, pra
šo aukų. Piešdami sunkių stu
dentų padėtį Kaune, jie tarp 
kitko sako:

“Ką bekalbėti, kad prie to
kių nežmoniškų gyvenimo są
lygų geriausi lietuvių tautos 
vaikai nustoja sveikatos ir 
mokslą nebaigia.”
Kodėl studentai yra geresni 

tautos vaikai už visus kitus 
žmones, minėtosios draugijos 
delegatai nepasako.

“Neo-Lithuania” dalyvauja ir 
politikoje. Nesenai, kaip rase 
musų bendradarbis Dėdė Ža
nas, ji rengė Kaune protesto 
mitingą dėl lietuvių gimnazijos 
uždarymo Švenčionyse, lenkų 
okupuotoje teritorijoje. Prad
žioje tasai protestas turėjo būt 
kaip ir prieš valdžią, kad ji per- 
mažai reaguoja j lenkų žiauru
mus Vilnijoje, bet paskui jisai 
buvo nukreiptas visai kiton pu
sėn.

Musų bendradarbis apie tai 
sako:

“Ministerio Bistro lupomis 
valdžia jau senai norinti ir 
lenkus ir žydus pažaboti, bet 
nedrįsusi, neturėdama visuo
menes paramos. Dabar gi jie 
pasižadą sumažinti kreditus 
lenkų mokykloms, uždaryti 
kur reikės tas mokyklas, bau
sti valdininkus, kurie savo 
vaikų nemokina lietuvių mo
kyklose ir tt. Į mitingo orato
rius įsiveržė tas patsai Am
brazaitis ir kiti krikščionių 
šulai, kurie keikia socialistus 
ir liaudininkus ‘žydberniais’.” 
Iš to matome, su kuo eina iš

vien ir kam tarnauja tie “ge
riausieji tautos vaikai”.

RUSIJOS KOMUNISTŲ PAR
TIJOJE.

Musų skaitytojai jau žino, 
kad Rusijos komunistų partija 
turi tiktai apie 300,000 narių ir 
kad dauguma jų yra ne darbi
ninkai. Bet už tai tie partijos 
nariai gal yra šiaip nepaprasti 
žmones ---- be gulo veiklus,
energingi, susipratę ir pasišven
tę visuomenei? Jeigu Rusijos 
komunistų partija susidėtų iš 
tokių didvyrių, tai ji, kad ir 
maža būdama, galėtų turėti di
delį moralį autoritetą masėse.

Taigi pažiūrėkime.
Jau keletas mėnesių, kaip 

Rusijos bolševikų spauda pilna 
ginčų dėl vidujinių partijos rei

kalų. Tuose ginčuose keliama 
aikštėn įvairios partijos ydos ir 
mėginama surasti priemonės jų 
pašalinimui. Ir štai, kaip rašo 
oficialiniame Rusijos komunis
tų partijos organe apie ją patys 
josios vadai:

“Visa, kas yra gyva parti
joje, virsta smirdančiu lavo
nu”. (VI. Ivanov.) — “Par
tijos aparatas stingsta, ima 
pavirsti specialistų partijos 
darbininkų kasta.” (Nezam- 
raionec.) —“žymus partijos 
darbininkų sluoksnis pavirto 
valdininkų pasauliu, kur vis
kas atliekama, kaipo tarny
bos pareiga.” (A. Bobrov.)— 
“Dauguma partijos narių yra 
surišta su ja (grynai forma
liai, savo tarnybos pareigo
mis.” “Partijos masė kažin 
kaip užsispyrė tylėt, mecha
niškai išklauso rezoliucijas, 
partijos susirinkimai nuobo
dus arba turi mitingo pobū
dį —‘mišios*, sako kai kurie 
draugai.” (Ksenofontov.) — 
“Pas mus dar stiprus karo 
paprotys ‘komanduot smege
nims’.” (M. Grišin.) -r~ “Par
tijos nariuose išsivystė papro
tys laikyt tinkama ir išmin
tinga tiktai tą, ką pašildo 
viršūnės.” (F. Klimov.)—“Par 
tijos nariai bijo reikšti savo 
nuomones, kad jų nepriskir
tų kuriai-nors ‘grupei’.” (R. 
Rein.) — “Jeigu mums nepa
geidaujami ir pavojingi viso
kie ‘nukrypimai’, tai šimtą 
kartų pavojingiau, kad par
tijos nariai neturi jokios pa- 
žvalgos, jokios nuomonės.” 
(M. Čarnyj.) *

šitas ištraukas surankiojo iš 
Maskvos “Pravdos” socialde
mokratų laikraštis “Socialisti- 
českij Viestnik”V)

Jos aiškiai rodo, kas yra da
bartinė Rusijos komunistų par
tija. Ji visai nepanaši laisvai) 
susivienijimui žmonių, turinčių 
vienodus politinius idealus, bet 
greičiau panaši negyvai maži-' 
nai, kurią tam tikri gaivalai pa
naudoja savo tikslams.

Todėl suprantama, gyvesnio 
proto žmonėms pasidarė joje 
trošku ir jie ėmė kelti triukš
mą prieš partijoj “biurokratiz
mą”.

VYSKUPAS IR MUŽIKAS.

Vyskupas kartą žegnojo žmo
nių sus’ėjimą.

Vienas mužikas kepures prieš jį 
nenus‘ima!

Vyskupas pyksta, baras už tat 
ant mužiko.

Bet tas atsako: “Jus mylista 
veltui supykot:

Nes jei tamstos žegnonė tokios 
galios turi,

Kodėl negal ji perlyst per mano 
kepurę ?”

Dionizas Poška

Lietuvių laikraštininkų pasi- 
matymas su p. Davis’u.

Pasimatymas įvyko pačiam p. Davis’ui norint. Tikslas 
pasitarti Klaipėdos klausimu.

New York. — Išvažiuoda
mas Europon p. Davis, pirmi
ninkas Klaipėdos komisijos, pa
reiškė noro pasimatyti sųi A- 
merikos lietuvių spaudos at
stovais. Antradienio vakarą, 

sausio 15-tą, kalbamas pasima
tymas įvyko.

Iš lietuvių dalyvavo “žvaigž
dės” redaktorius kun. Milu
kas, “Tėvynės” red. Vitaitis, 
“'Garso” red. šimutis, “Darbo” 
red. Poška ir “Vienybės” red. 
V. širvydas. P. Davis, pasiro
dė, buvo pakvietęs dar ir po
rą lenkų.

Kas svarstyta tame pasima
tyme? Reikia pasakyti, kad 
nieko ypatinga ;i nesvarstyta. 
Pirmiausia p. Davis pareiškė, 
kad jis apsiėmęs dalyvauti šioj 
komisijoj ne kokiais asmeniais 
interesais ^vadovaudamasis. Jo 

tikrieji motyvai esantys įvy
kinti taiką nors viename Eu
ropos kampely. To reikalau
jąs lenkų ir lietuvių labas, to 
reikalaujanti tarptautinė pre
kyba ir Europoj gerovė.

Jis, Davis, nežinąs tikros da
lykų padėties Klaipėdos ginče. 
Jis neturįs išanksto nustatytos 
nuomones. Jis vykstąs Europon 
ištirinėti, išstudijuoti dalykus 
ir pasidarbuoti, idant sutai
kius lietuvius ir lenkus bent 
šiame ginče.

Bet, pareiškė p. Davis, Įsū
ni kymų paprastai galima at

siekti tik kokiais nors kom
promisais, tik kuomet ir vie
na ir kita pusė šiek-tiek nu
sileidžia. Jis pats darbuosiąs 
tokiam sutaikymui, kuris bu
tų teisingas, kuris, jei ne iš 
karto, tai ateity pasirodytų bu
vęs tinkamiausias galimas su
taikymas.

šiam jo darbui, pasak p. 
Davis’o, Amerikos lietuvių ir 
lenkų spauda galėtų daug pa
dėti, informuodama apie jį vi
suomenę ir darydama spaudi
mo į lietuvių ir lenkų vald
žias.

Toks daug-maž buvo p. Da- 
vis’o kalbos turinys.

Vitaitis pareiškė, jog lietu
vių nusistatymas dėl Klaipė
dos yra aiškus: lietuviai ma
no, kad lenkai neturi teisės 
reikalauti kokių nors ypatingų 
privilegijų Klaipėdoj.

Davis vėl prabilo. Jis primi
nė, kad lietuviai ir lenkai gy
veną kaiminystėj, kad daug 
dalykų rišą juos bendrai. Pa
galios jis dagi prasi tariu, kad 
jis pritartų federacijos idėjai. 
Abu lenku tuoj pareiškė prita
rimo federacijos idėjai. Lietu
viuose tokio pritarimo nebuvo 
matyti.

Kiek vėliau kone kilo smar
kių ginčų tarp lietuvių ir len
kų. Davis tečiaus pasisakė tu
rįs kitą konferenciją, ir pasi
kalbėjimas pasibaigė.

Jau gatvėj p. Davis prasita
rė, kad, jo manymu, Klaipėda 
priklausanti Lietuvai. Tas bet
gi pareiškimas ne kažin ką ža
da. Dalykas toks, kad Klaipė
da jau yra pripažinta Lietuvai. 
Ir ginčas tarp lietuvių ir len
kų Klaipėdos klausimu eina 
taip tik dėl to, kad lenkai rei
kalauja ten sau ypatingų pri
vilegijų.

“N—ų” /KorMpondentas.

Veterinorijos Ambulatori
jos reikalu

Mariampolės Apskrities vet. gy
dytojo atsišaukimas j Amerikie

čius.

Broliai Amerikiečiai!
Jus savo duosnumu gausiai 

šelpėte tėvynę ir kokią radote 
tėvynėje užuojautą ir padėka- 
vonę už jnsų taip gausingas au
kas, patys geriau atjaučiate, ku
rie apsilankote tėvynėje.

Žmonėms aukavot ir nuo žmo
nių “ačiū” gavot.

šiandie kreipiasi prie Jus pa
klusnus žmonių vergai — gyvu
liai. Lietuvos skurdi ekonomi
nė padėtis nepajėgia užganėdint 
rėkiančio ir į akis ryzgančio 
žmogaus reikalavimų, o apie be
namio gyvulio urną būvio page
rinimą nėr ką ir mislyt.

Nėra Lietuvos apskričiuose 
nė vienos veterinarijos ambu
latorijos, nėra visoj Lietuvoj 
nė vieno gyvuliams operaejios 
stalo. Pasigailėkit nors sergan
čių gyvulių; jie nesiunčia pas 
Jus aukų rinkėjų, kurių žings
niai labai brangiai Jums atsei- 
na, jie prašo pigiausiu hudu ar 
tai per laikraščių redakcijas, ar 
užtikimus žmones prisiųst au
kų, ir nedaug jie prašo: su 2000 
dolerių būt galima pradėt, o kad 
susidarytų apie 5000 dolerių, 
tai ir butų pakankamai.

Suminkštinkit savo širdis ir 
tie, kurie atgalia ranka atsižeg
noja! nuo tėvynės ir atminkit, 
kad gyvuliai partijų riejenose 
nedalyvauja, jie visai nekalti dėl 
to, kad Jums nedavė pirktis že
mes, kenkė steigt pramonės į- 
staigas ir nesuteikė Jums pilie
tybės. Paklusnus arkleliai kiek
vieną Jus važiojo, gal ne vienas 
užsilinksminęs užkirtot juos be 
reikalo botagu, jie jus grįžtan
čius į stotis palydėjo; karvutės 
savo sviestu ir pienu maitino;

Antradienis, Saus. 22, 1924 

paršiukai su gaidukais ne vie
nas savo gyvastį paaukavo, kad 
Jus skaniai pasotint.

Už tą viską tėvynės gyvulė
liai prašo nors po keletą centų 
paaukaut palengvinimui jų kan
čių ligoj.

Mariampolėje gautas sklypas 
žemės netoli Vilkaviškio plento 
tilto prie Šumsku kelio, ten bu
tų galima statyt patogiau ir 
greičiau butų, kad mieste nupir
kus namą ir jį priruošus ambu
latorijai. Jeigu butų keblumų 
daryt grynai auką, tai nors pa
skolos pavidale apie 5000 dole
rių, kuriuos iš pajamų butų ga
limą grąžint kas metai po 500 
dolerių.

Tikėdamas neatsakysit pagel
bėt, iš kalno siunčiu Jums šir
dingą ačiū nuo savęs ir bena
mių gyvulių.

Su visais reikalais, liečian
čiais ambulatorijos steigimą, 
krepkitės šiuo adresu: Mariam- 
polė, apskrities veter. gydyt. 
Andriui Brundzai.

Prijaučiančių laikraščių pra
šau perspausdint.

Vet. gyd. A. Brundza. 
1927-XII-23.
Redakcijos prierašas. — Mes už
jaučiame reikalui, tik pastebėsi
me, kad Amerikos lietuviai ne
pratę viešam reikalui dedamas 
aukas pavesti privačiam niekie
no nekontroliuojamam asme
niui. Atsišaukimo autorius kad 
ir Apskrities vet. gydytojas, vis 
dėlto jis mums yra tik privati
nis asmuo, o ne įstaiga, kurios 
nariai galėtų atsakyt dėl tiks
lingo visuomenės aukų suvarto
jimo.

JUOKAI
Tai velnio vaikas!

“Kaip tamsta neturi gėdos 
į mane merkti akis! Ar žinai, 
kas aš esu?” piktai kaliojo 
jauna moteriškė į nepažįsta
mą vyriškį.

“Meldžiu ponios atleisti”, 
linksmai atsakė gudruolis; “aš 
negaliu neprisimerkti dirstelė
jęs į saulę; talnistos gražumo 
spinduliai man į akis taip dū
rė, kaip nuo saulės”.

Dorybės diena.
f Baltruvienė, grūmodama 

aįiem kumštini:
“Labai gera tau lot šiandie, 

tu lakmitka, kad žinai, jog aš 
tik-ką po spaviednės. Bet pa
lauk iki rytdienos, aš tau iš
daužysiu visus dantis!”

KLAIDŲ PATAISYMAS.

Skyriuje “Darbo Unijos” sau
sio 21 d. 3-iamie paragrafe iš
spausdinta toks sakinys: “Di
delė firmų pigumą išduoda 
kontraktoriams atlikti darbą.” 
Vietoje “pigumą” turėjo būti 

dauguma.

labiau žiurėjo. Ji viena žibėjo, kaip dvi akys, 
ir buvo dar baisiau, kaip pirma. Nuo to lai
ko, kai viena akis užgęso, man rodėsi, jog 
tėvas dar labiau mirė.

Lavono akis lyg ką įsakinėjo.
Tada aš pasikėliau. AŠ tikriausiai ma

nau, jog lavonas mane hipnotizavo ir jog 
aš greičiau priklausiau jo valios, nei savo.

Nes, nieko negalvodamas, aš ėmiau kar
toti paskutinį jo judesį prieš mano apalpi
mą.... Įsitvėręs virvę, aš ėmiau ją traukti 
į save.

Veikiai aš pasijutau smarkiai lekiąs že
myn, bet tuo patim metu išgirdau baisų ūž
esį, panašų į knarkimą ir kažkieno šiltą al
savimą, kas atėjo čion į dangaus ir žvaigž
džių tarpą.

Tamstos spėjat, jog tai dujos buvo iš
siveržusios pro rutulio dureles. Bet aš to 
nežinojau. Pagautas neapsakomo siaubo dėl 
kažkieno laidojamą dejavimų ir šilto alsa
vimo, aš nubėgęs pasislėpiau už dėžių ir su- 
sigužiau. Laikas ėjo. Akis žiurėjo neatsi
traukdama.

Ilgainiui dangus pabalo. Pasidarė labai 
šalta. Pagaliau patekėjo saulė. O, kokia ge
ra ta šviesa! Ji išvaduoja iš siaubo. Aš lai
kiausi išgelbėtu. Ir pirmieji spinduliai ma
ne sušildė. Jura po debesimis tebebuvo juo
da. šilkinis rutulio paviršius pasidarė ugnin
gos spalvos, ir rutulys kilo, nelyginant auk
so taurė, šviesos pagimdyta. Aš dar labiau 
dusau. Mudu smarkiai kilome, man rodos.

Apšviestoji akis ėmė širsti. Kad nepyk

dyčiau jos dar labiau, aš pakilau ir, kaip 
pirma, pasiduodamas kieno valiai, įkibau į 
virvę: mudu leidomės žemyn.

Šį kartą ūžesys manęs daugiau nebe
gąsdino, nes aš supratau jo priežastį, ir tris 
kartus pradėdavau darbą iš pradžių. Pasi
darė lengvviau kvėpuoti. Aš supratau, jog 
virvė, traukiama žemyn, priverčia ir rutu
lį leistis žemyn, ir stebėjausi, jog būdamas 
toks silpnas, galiu traukti žemyn tokį dide
lį daiktą. Aš įsivaizdavau dabar, ko iš ma
nęs nori tėvas. Jis nori mane išgelbėti ir 
liepia tat man daryti.

Aš labai smarkiai patraukiau virvę. 
Laivelis sudavė į vilnis. Jos pripildė pinti
nę, ir jos sunkumas traukė žemyn. Paskum 
jį, pakrypus, tuštėjo, ir smarkiu dužiu mu
du vėl kėlėmės aukštyn ir vėl leidomės že
myn.

Tačiau savo rėžtu aš dariau visa, kad 
išsigelbėčiau gyvybę. Jura siautė vis labiau 
ir labiau. Viesulas nunešė vieną dėžę, ir ru
tulys žymiai pakilo aukštyn. Tat davė man 
mintį, numesti vandenin keletą sunkesnių 
dalykų. Bet aš negalėjau jų pakelti. Aš bu
vau baisiai pavargęs ir galėjau išmesti tik 
lengvesnius daiktus. Bet kantriai ir atsidė
jęs aš kračiausi sunkumais. Vilnys mudvie
jų nelietė. Aš atsiguliau laukdamas mirties 
ir lyg apmiriau. Staiga užėjo audra.

Man nebebuvo jėgų ko nors bijotis. Var
gais tesivaizdavau padėtį ir nieko nepami
niau. žaibas apakino mane, aš užsidengiau 
veidą rankom ir tuojau užmigau.

Aš miegojau ištisas valandas, tūkstan
tį kartų nubusdamas nuo daužymų ir supi
mų ir vėlek migdamas. Baisiausius mačiau 
sapnus. Lyg tėvas butų atsikėlęs ir baręs 
mane, grasinęs mirtinga akim. Jis stumdė 
mane, grėsė kumščią, mušė mane pirmą kar
tą gyvenime.... Pagaliau aš nubridau daužo
mas ir pamačiau išblyškusį lavoną šalia sa
vęs, bet jis, rodosi, judėjo, grėsė, visas api
piltas vandeniu.

— Tėvel, prašau tavęs, neliesk, neliesk 
manęs!

Audra nutilo, aš norėjau nueiti nuo ru
tulio ir šokti į jurą. Bet ji buvo toli, ir aš 
neišdrįsau, bijojau. Nuo karščio ir vėjo ru
tulys vėl išsipūtė ir veržėsi aukštyn.

Mintis kilti aukštyn su baisiu lavonu 
varė m&ie iš galvos. Tuščio dangaus mėly
nė, nelyginant pragaro bedugnė, šukė man 
galvą.

Aš rėkiau: “Ne! Ne! Ne!”
Manau, kad tai kaip tik buvo patsai di

dysis siaubas.
Pakilti aukštyn ant visados ir iš am

žiaus į amžių būti šalia lavono!! Taip aš pa
maniau tą valandą. Nervingai įkibau į vir
vę. Mudu leidomės žemyn.... Aš buvau lai
mingas matydamas galįs mirti juroje, toli 
nuo lavono.

Staiga aš išgirdau rėkiant. Laivas sto
vėjo arti manęs, ir rutulys ėjo į jį. Man su
riko: “šok vandenin!”

Aš šokau į jurą. Mane ištraukė. Rutu
lys,’ atsikratęs manimi, pakilo — man pas

kum pasakojo — nelyginant didžiulė pašvai
stė, kadangi saulė uždegė jo raudoną pavir
šių visomis vaivorykštės varsomis. Aš nie
ko nemačiau. Mane paguldė pusgyvį laivo 
asloje ir, gulėdamas aukštininkas, aš žiu
rėjau, kaip mano tėvas dingo debesyse.

[“Lietuva”] Vertė J. N.

B. Buivydaitė.

Du žiedu.
Du kraujo raudoni lašeliai — 
Du žiedu ant rankų baltui...
Ir perbėgę skruostus vėjeliai 
Nusinešė kaukes veidų.

Pavirpino pirštai blakstienas;
Pasakę:'Tau skirta žiūrėt,
Kai džiaugdamos sukasi dienos....
Nelaimėję laimę minėt....

Ausysna subėgo perkūnai, 
Ir trenkė: nubudo miškai! 
Nubuskit ir žemės, klajūnai, 
Pakilkit, kaip laimės vaikai....

Ir nušvietė skliautą dvi žvaigždės....
Į viršų pakėliau akis. «
Ir ilgai krutinėję svaidės 
Varguolė, mažytė širdis....

[“Vairas”]
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27 d., Auditorium svet. prie 
Michigan ir Grand bulvaro.

Šiandie K. Požėla ritasi 
su Geo. Walkeriu.

S. L. Fabiono firmos 
metinė peržvalga.

Fabi- 
ž mo
da ly-

Pagal seną paprotį, visos įs
taigos metų gale išniieruoja- 
apkainuoja savo senų metų at
liktus darbus, pasisekimus ir tt.

Taipgi prie progos viršminė- 
ta‘ firma bando dirstelti atgal, 
kad apkainavus savo darbus už 
1923 metus.

Pradedant 1923 metus 
ono firmoj tedirbo tik 5 
nes, bet laikui bėgant,
kams besitvarkant, ir gerėjant 
bizniui, iki pabaigos 1923 me
tų, firma išaugo net iki skait- 
liaus 25 žmonių-darbininkų.

Visi Fabiono firmos darbi
ninkai yra po kaucija (Bonds), 
res to reikalauja visos finansi
nės įstaigos, o viena iš tokių 
yra Fabiono firma.

Kas kiekvieną mėnesį už 1923 
metus viršminėta firma parda
vė apie 24 namus. Tūkstan
čiams žmonių tūkstančiai pini
gų tapo perleista Europon be jo
kių kivirčų. Apdraudos (Insu
rance) skyrius turėjo labai di
deles pasekmes k. v.: namų, 
automobilių ir šiaip biznių, sie
kia gan aukštas skaitlines ir 
sėkmingą uždarbį.

Patarnavimo (Service) sky
rius davė didžiausį užganėdi- 
niiną, dideliam skaitliui vietos 
koštu merių, per ką firma įgi- j 
jo didelį pasitikėjimą pas žmo
nes. / •

Paėmus viską vienu kartu, 
už 1923 metus, apyvartos tapo 
padaryta apie 2,000,000.00, kas 
ir stumia Fabiono firmą į pir
mutines eiles sėkmingų biznių 
už pabaigtus 1923 metus.

---- S. J. Dargužis, Mng. |

809 West 35-th Str.

vadi- 
Geo.

labai

Šiandie vakare First Regi- 
ment Armory, 16 ir Michigan, 
K. Požėla grumsis su taip 
namu Kanados tigru, 
Walker.

Walker, sakoma, esąs
geras risti kas. Be to, ir kitos 
poros bus labai geros: J. Pare- 
lli kibsis su Pete Zbyszko, Ku
ko su Thor Ilanson ir John 
Kilonis su Tom Hanson.

Ristynės rengia Gharlie Cut-

Lietuvių Rateliuose
Kokią įtaką klimatas da

Mokslo Draugai jau gavo čarte- 
lį—Veikimas bus praplėstas. 
—Paskaita tema “Klimatas ir 
civiilzacija” pavyko gerai.

Pereitą sekmadienį Baymond 
Chapel įvyko Mokslo Draugų 
paskaita. Kl. Jurgelionis pra
nešė, kad jau esąs gautas čar- 
teris. Busią dabar galima Mo
kslo draugų darbuotę praplėsti: 
netik bus skaitomos paskaitos, 
bet taipgi bus bandoma artimes
ni ryšiai palaikyti su Lietuvos 
švietimo įstaigomis — universi
tetu. Mokslo Draugai savo or
ganu pasirinko “Gyvenimą”.

Paskui sekė paskaita lema 
“Klimatas ir civilizacija”, kurią 
laikė K. Augustinavičius.

ši paskaita, kaip jau daugu
mui chicagiečių žinoma, buvo 
ne pirmutinė, kurią Mokslo 
Draugai surengė. Visos iki šiol 
Mokslo Drangų duotos paskai
tos buvo ganu įdomios ir žingei- 
džios, bet šioji, tai ištikiu jų bu
vo viena, mano supratimu, žin- 
geidžiausiųjų ir geriausiai pri
rengtų. O ta paskaita buvo į- 
domi ačiū K. Augustinavičiaus 
geram prisirengimui savo užduo
tį atlikti.

Ta prelekcija tai buvo faktų, 
Paul-I tirimų rinkinys, kuriuos patie-

K. Požėla laimėjo.
Pereitą šeštadienį ritosi Ka

rolis Požėla su Teodore 
son, K. Požėla laimėjo į 28 m.|ke įvairių įžymesniųjų univer- 
30 sek. Isitetų atsižymėję profesoriai

J. Banvecičius laimėjo 111,01 kaip rezultatą savo ilgų metų 
R. Šilką. Ir Chas Peterson.lai-LarįjO< šiuos faktus surinko K. 
mėjo nuo Panfilo La Marca. I Augustinavičius ir perdavė 

Dr. P. Zalatorius ekzamina-1 ]eng^a — visiems suprantama 
vo ristikus ir dabojo laiką. klausytojams. Be to, pre-
tjiiių spiendėju (refeiee) buvo hGgenįas pritaikė tokius aiškius 
P. Kataus as. I prilyginimus, iš kasdieninio gy-

* * Ivenimo ir savo patyrimų, kurie
* [palengvino ir paprastam pilie-

Dabartiniu laiku K. Požėla čiui mokslišką paskaitą suprasti, 
smarkiai treniruojasi, kad ge- Labai girtinas prelegentas ir 
rai atsispyrus prieš stipriausią- už tai, kad jis, kur tik susidūrė 
jį žmogų p. Praną Norkų. su kitomis mokslo šakomis savo 

Iš Roselando žmonės sako, prelekcijoj, trumpai jas paaiški- 
kad P. Norkus turi, net tris no klausytojams, kad jiems bu- 
ypatas, su kuriomis jis irgi visu tų lengviau suprasti. Ir reikia 
smarkumu treniruojasi. [pasakyti, kad jeigu kur prele- 

Kaip žinoma, 
sausio 28 d., j 
re p. Strumilos svetainėje.

♦ ♦
*

Karolis Požėla aplankys Mel- 
rose Parką sausio 26 d. Melro- 
se Park Auditorium Lake Str.

jie susikibs gontas užėjo kokį nors papras- 
pirmadienį, vaka-1 (am klausytojui nesuprantamą 

dalyką, tai jis, taip sakant, kaip 
šiltą vilną suglamžė ir perdavė 
klausytojams tokioj formoj, ko
kia jiems tinkamiausia, supran
tamiausia.

Apie prelekcijos turinį čia 
man neprisieis daug kalbėti, nes 
tai butų man persunkas darbas 

Mano manymu, ta pre-
Taipgi jis aplankys ir India

na Harbor septintadienį, sausio atlikti.

EDGEGATE

NAUJIENOS, CKicagO, III.

Šokis.

iš eiles 
“Birute”

GRAŽI JUGOSLAVŲ KARALIENĖ IR JOS SŪNUS.
Nauja ir labai gerai nutaikyta fotografija Jugoslavijos ka

ralienės Marie su jos pirmu sunum, kuris yra tuo tarpu vienin
teliu įpėdiniu ant Jugoslavų sosto. Karalienė Marie yra duktė 
Rumunijos karalienės Marijos.

lekcija turėtų būti pakartota, 
arba butų, gerai, kad prelegen
tas pats parašytų jos turinį laik- 
raštin. Tik trumpai noriu pa
brėžti, kad klimatas, prelegento 
įrodymais, yra tiek svarbus 
žmonijos gyvenime, kad nuo 

jo priklauso žmonijos civilizaci
ja: jeigu klimatas keičiasi — 
keičiasi kartu ir civilizacija. Jei
gu tinkantis civilizacijos kįlimui 
klimatas persikelia į kitą dalį 
žemės kamuolio, drauge su juo 
gema naujoj vietoj civilizacija 

ir kįia ant augštesnio laipsnio, 
gi senoj vietoj, kur klimatas 
pasikeitė neprilankion civilizaci
jai pusėn, ten civilizacija mer
dėja.

Be to, mums, lietuviams pre
legentas patiekė gerą žinią. Vie
na, kad Lietuva stovi ant daug 
augštesnio civilizacijos laipsfi^io 
už Rusiją Ir kitas rytų tautas 
(net kai kurias Amerikos pieti
nes valstijas, o antra, dar svar
besnę žinią, — kad už apie pus
antro šimto metų musų Klaipė
da busianti civilizacijos centras. 
Taigi, jeigu busime tiek stiprus 
ir laimingi to laiko sulaukti, tai 
pamatysime ar prelegento pra
našystė išsipildys.

* _ *
♦

MoksloNorėčiau patėmyti 
Draugams vieną dalyką, būtent 
tą, kad jie, jeigu galima, trupu
tį trumpesnes prelekcijas duo
tų. Sakysime, ne trumpesnes 
kai valandą ir ne ilgesnes kai 
dvi valandi. Aplamai, kad pre
lekcija užimtų apie pusantros 
valandos laiko. Dabar, nors 
klausytojai dvasiškai ir daugiau 
pasinaudoja, bet už tai ir pats 
prelegentas privargsta ir klau
sytojai, kurie ateina be pusry
čių, turi perilgai laukti nevalgę, 
kuomet prelekcija tęsiasi apie 
pustrečios valandos.—Studentas.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.
L— ---------------- ,-----------

Iš Birutės

šiuose 1924 
patieks chi- 
šokį, kuris 

sausio 30 d., 
Park Maso-

0. Pocienė sveikina 
naujieniečius

Pagelbėjo jai 
visuokiuose atsitikimuose

SLA. Motery 134 kuopos 
puota

ne- 
val-

Nepaprasfa vakariene, 
paprastas svetingumas: 
giau ir gėriau, ir visi svečiai 
jautėmės kaip savo namuose.

Tą puotą kėlė, tą pramogą 
teikė naujai susikurusi 134 
kuopa SLA — vien tik moterų 
kuopa. Vyrų nepriima, nors 
ir malonu jų tarpe karts nuo 
karto pabuvoti.

Žinomos plačiai chicagie- 
čiams veikėjos p. P. Balickie- 
nė, M. Kenuticnė, K. Katkevi
čiene ir kitos moterys daug pa
sidarbavę Lietuvos našlaičių 
šelpime šiame vakare buvo 
“fteception Committee.” P-n i 
P. Balickienė dargi buvo ir 
vedčja vakaro.

Negana, kad širdingai pavai
šino, bet daktariene Biežienė 
gražiai padainavo, sielą atgai
vino. Kalbėtojai irgi parinkti 
išreiškė gerus velijimus naujai 
SLA moterų kuopai. Pastebė
tinai gražiai ir taktingai p. .V. 
Miišeika, “Naujienų” Špilkos 
vedėjas, apibudino tikslą nau
jos 134 kuopos; ir už tai plo
jome delnais, — plojau ir aš.

Po viskam, stalus nuEraus- 
čius, prasidėjo šokiai ir prira
šinėjimas naujų narių. Dar 
niekad SLA istorijoje nebuvo 
atsitikę, kad visos moterys ir 
merginos, dalyvavusios poki- 
lyje vienos minties taptų ir pri
sirašytų. Čia gi atsitiko stebuk
lai, — visos viešnios, prisirašė 
į 134 kuopą.

Na, ir ūpas buvo pakilęs, — 
šokau ir aš su ponioms, nežiū
rint to, kad kaulai barškėjo, it 
didžiajam ketverge klekfetai 
klapčiukų rankose bažnyčioje 
laike pamaldų.

Tad chicagietės moterys ir 
merginos, jei norite smagiai, 
linksmai ir naudingai praleisti 
vakarus ir priegtam dar apsi
rūpinti rytojaus diena laike li
gos ar negalės, tad prisirašy
kite prie moterų 134 kuopos 
SLA, o j jūsų keliamus poki- 
lius, jei gyvas ir sveikas busiu, 
tai pirmas pribusiu.

Tardamas širdingiausį ačiū 
už pavaišinimą, — iki pasima
tymo. —<Dr. A. L. Graičunas.

metuose 
cagiečiams gražų 
įvyks trečiadienį, 
žinomoje Auburn 
nic Temple svet., prie Union ir
79 gat. Grieš specialialis p. J 
Byansko orkestras taipjau, re
gis, keletas solistų ims dalyvu- 
mą. Bilietai jau gaunami pas 
birutiečius ir konservatorijoj

^Cukrinis kareivis.”
Daug jau yra kalbama apie 

šią didelę 3-jų aktų Strauso 
operą,, prie kurios “Birutė” su 
visu smarkumu rengiasi. Teko 
man sužinoti, kad į tą veikalą 
įeina visi musų vietiniai artis
tai: Liaubertas — tenoras, Sto- 
gis, širvaitė, Krasauskienė ir 
taipat malonu bus išgirsti, kad 
Leokadija ir Kastas Sabopiai 
ima dalyvumą. Tas parodo, 
kad “Birutė” savo bepartyviu 
nusistatymu neatkreipia ma
žiausios atydos į žmogaus par- 
tyviškumą, bet įvertina jį kai
po artistą iv jeigu rolė atsiran
da tinkama tai ypatai, kuri at
sako reikalavimams, tuoj aus 
gauna pakvietimą. •

Jeigu pp. Saboniams nieks 
ultimatumo nepaskelbs, tai 
tuomet musų “Birutė” bus 
įtikinus žftiones Chicago je, kad 
ištiesų “Birutė” buvo ir bus 
vien tik dailės draugija.

Nors musų Norai nesiranda 
šiame veikale jai tinkamos ro
lės, tečiaus iš “Birutės” sužino
jau, kad yra galimybė ir ją 
pamatyti ant scenos. Jeigu taip, 
tai ištiesų malonu. Nors kartą 
mums toks matyti p. A. Kvede- 
rą savo rolėje, tai yra dirigen
to. Nors p. Kvederas yra geras 
artistas ir jį visuomet malonu 
ant scenos matyli, tečiaus jisai 
bu s <ln tinkamesnis užimti <liri- 
gento vietą. Taigi lauksime pa

sekmių. ; —Ten buvęs.

Pagarsėjusioji tarpe Aniieri- 
ko« lietuvių dainininkė Ona 
Pocienė, kuri dabar dainuoja 
Lietuvos Operoje, Kaune, siun
čia labų dienų naujieniečiams. 
Atvirutėje, adresuotoje “Nau
jienų” redaktoriui, ji sako:

“Sveikinu \visuis naujie
niečius, iš Kauno. Rašau 
trumpai, nes to darbo čio
nai labai daug. Dabar ren
giuosi prie debiuto sekma
dieniui, Gildo s rolėje (“Tra
viatoje”. Red,.)^ Pirmutinis 
koncertas pasisekė gana ge
rai. Lietuva man labai pa
tinka, tik chicagiečių išsiil
gau.”
Laiškelis išsiųstas iš Kauno 

gruodžio 20 d. 1923 im.

Taip rašo Mrs. Trombley iš 
Sharon, Vt., kas link 

Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Com- 

pound.

Ai

He Was At Least An Ihventor of Very TlaušiMe Escuses!

Cicero
P. Justo Kudirkos koncertas ge

rai pavyko.

Pereito sekmadienio vakare, 
neveizint didžiai šalto oro, pasi
klausyt didžio Lietuvos Operos 
artisto tenoro, Justo Kudirkos, 
koncerto prisirinko pilna Liuo- 
sybės svetainė. Svetainėje ma
tėsi daugiausia vietos lietuviai 
ir nemažai kitataučių. Buvo 
svečių ir iš Chicagos, alc ne
daug: jie matomai pabūgo to 
nepaprastai didelio šalčio, kuris 
netikėtai užklupo chicagiečius.

Programas buvo atliktas la
bai gerai: ponas Kudirka neap
vylė ciceriečių alc pasižymėjo, 
kaipo tikras dainininkas — ar
tistas ir didelis talentas. Taip 
bent atrodė Kudirka man, mė
gėjui muzikos ir dainų, bet ne 
jų kritikui; taip, kiek girdėjau 
atrodė jis ir kitiems žmonėms, 
kurie taip, kaip ir aš su pasige
rėjimu minėjo jo vardą.

Smulkiau apie koncertą bus 
aprašyta vėliaus, dabar noriu 
pasakyt, kad įvykusis koncertas 
ir p. Kudirkos dainos ilgai, il
gai pasiliks mano atmintyj.

—Murmulėjaus Inspektorius.

Mount Greemod
Kur randasi Lithuanian Bene- 

fit Association pinigai?-
*Z ' ‘..

Kaip ir kituose Chioagos 
priemiesčiuose yra lietuvių ap
sigyvenę, taip ir Mount Green- 
woode yra keletas desėtkų 
šeimynų. Bet žinučių iš šios 
apylinkės nematyti laikraščiuo-

Sharon, Vermont. — “Aš buvau 
begalo silpna, ir jaučiausi visada nu

vargusi ir turėjau 
skausmus. Pama
čiau apskelbimą 
laikraščiuose apie 
Lydia E. Pink
ham’s Vegetable 
Compound ir pra
dėjau juos ‘ vartoti. 
Jos tuojau sulaikė 

1 m a n o didelius 
skausmus ir kitus 
nemalonumus ir 
pagelbėjo man vi

sokiuose atsitikimuose. Aš turiu la
bai daug pasitikėjimo į Vegetable 
Compound, taip kad aš jas turiu pas 
save namie visada ir rekomenduoju 
jas kuomet tik turiu progos.” — Mrs. 
Lewis Trombley, Sharon, Vermont.

Malonu pagelbėti kitiems.
“Aš turėjau skausmus nugaroje ir 

šonuose per daug mėnesių ir mano 
darbas butų nepadirbtas iki dabar. 
Mano sesuo pasakė m-an kokį gerą 
daro jai Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compound, aš irgi pabandžiau 
ir nuo trecio butelio aš pasveikau ir 
kiekvienas^ pasako man, kad išrodau 
geriau. Aš maloniai pagelbėsiu ir ki
tiems atgauti sveikatą ir jus galite 
vartoti mąno paliudijimą”. — Mrs. 
Mabel Hartmann, -1824 Greene Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Jus galite pasitikėti, kad gyduolės 
kurios pagelbėjo kitoms , moterims, 
pagelbės ir jums. Jus Iturite pa
bandyti.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

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

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

mos, 1,000 išgydytų ant rekordo. 
Ateikite ir gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuris specialiai ętudija- 
vęs galvą, specialiai gydyme

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas

Kurčios .... ausįs 
Varvančios ausįs 
Ūžiančios .. ausįs 
Nesveikos

LIETUVIS
AKIŲ DAKTARAS

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus. •

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

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki O, 
Nedeliomis nuo 1O iki 1.

1678

No. 1678. Mažai mergaitei graži ir 
lengvai pasiuvama suknelė. Sukirp
tos mieros 2, 4, 6, 8 ir 10 metų. Kel
naitės yra skyrium nuo suknelės.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
įurodytu pavyzdžių, prašome iškilnoti 
jaduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
Ižio numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 

’ įdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:
' Naujienų; Pattem Dept., 1739 So. 
lalsted St., Chicago, III.
' NAUJIEJ^^ttenTDept

j 1739 S. Halsted St. Chicago, III.
siųsti man pavyzdi No....... .....

čia įdedu 15 centų ir prašau at-

Mieros per krutinę
1 » K

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valat.)

Garsinkitės Naujienose
BYtoiJfii

■« ■ ■ ■■■ ■■ ................ .. _____________________________________________

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., Chicago, III.
Vai. nuo 9 iki 5, Nedėlioj 10 iki 12

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

ištesėti

privatiškų gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką i* TX5iGpe- 
jišką gydy
mo. skai
čius li<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite ap^e save tiesą, Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Bųilding. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietojja 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų.I
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. 
ną. Pancdėlyj, ere ' 
subatoje nuo 10 vai. *rytų 
iki 8 Vai. vrhn <



3 NAUJIENOS, Chicago, III Antradienis, Saus, 22, 1924

Lietuvių Rateliuose . Atvažiuoja iš Lietuvos {VAIRUS SKELBIMAI AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-2EME
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

se. Lyg lietuvių čia visiškai 
nebūtų. Gal iš Čia nieko nesi
girdi dėl to, kad vietos lietu
viai nelabai tesugyvena ir be
veik nieko neveikia. Tiesa, 
kartais sumanoma šis tas veik
ti, bet visuomet surandama 
kabliukų, delei kurių sumany
tas darbas niekais nueina.

Buvo sumanyta ir sukurta 
The Mount <rreenwood Lith- 
uanian Benefit Association. Bet 
ilgai netruktus prasidėjo vai
dai ir daugumas narių susirin
kimus paliovė belanlkyti. O da
bar, kaip girdėti, draugija jau 
tapo suardyta, gi turtą pasi
savinę keli nariai, visai nebo
dami, kad tai visuomeniškas 
turtas. Kiek girdėjau, kasoje 
buvę apie $120. Tai butų bu
vusi graži auka Lietuvos naš
laičiams ar kokiam nors kitam 
geram tikslui.

Klausiu paskutiniojo buvu
sio pirmininko, ar tai yra tei
sybe, kad pinigus pasisavino
te. Meldžiu paaiškinti per Nau
jienas, nes tą laikraštį dau
giausia skaito.

Jeigu jus tylėsite, tai mes 
busime tikri, kad draugijos 
pinigai tapo 'kelių asmenų pa
sisavinti.

‘ — Buvęs narys.

Padėkos Žodis

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

PARDAVIMUI bekernė, biz
nis gerai išdirbtas; turiu par
duoti į trumpą laiką. Priežastis 
pardavimo — turiu apleisti Chi- 
cagą. Telefonas Lafayette 4005, 
4530 So. Honore St.

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 dra- 
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 tuojaus laišku 
ar telefonu:

ADAM MARKŪNAS, 
Generalis Manegeris 

800 First National Bank 
Building 

68 W. Monroe St.
Tel. Randolph 7400

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. Čo., ' 2409 N. Crawford Avė. 
Phone Spaulding 5821, vakarais Juni- 
per 0920.

GARANTUOTI plumbingo ir ap
šildymo įrengimai. Olselio kaina 
visiems. Reikalaukit kataliogo. B. 
Karo! and Sons Co., 300-806 So.

Kcdzie Avė. Tel. Kedzie 9440

Per Naujienių laivakorčių 
skyriaus patarnavimą, atva
žiuoja iš Lietuvos, laivu “Ame
rika”, kuris pribuna New Yor 
kai^ sausio 26 dieną, Antanas 
Aniulis, pas savo tėvą Aniulį, 
3700 Lawndale Avė.,

Pranas (M i Meri s ir 
ka M Milerienė, pas 
Millerį, 532 W. lįst 
cago.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS, 
Chicago, III., Valdyba 1924 metams: 
Pirmininkas Thonvas Janulis, 3430 
S. Morgan St.; Vice-pirm. A. Vais- 
villa,, 3324 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Petras P. Kenutis 4118 Gla- 
dys Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasier. J.~Jo- 
kubauskas, 3213 Lime St.; Kontro
lės jrašt. K. J. Demereckis, 3831 
Wallace St.; Knygiai F. Valančius, 
953 W. 34th PI. ir VI. Stankus, 
1819 So. 50th Avė., Cicero; Marš. 
Julius Racevičia, 3326 Union Avė.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1924 metams: Pir
mininkė Petr. Kvietkienė, 3231 S. 
Union Avė.; Vice-pirm. Petr. Se- 
nulienč, 3405 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. E. Jozaitienė, 736 W. 61 St.; 
Fin. rašt. H. Camey, 6920 S. Peo- 
ria St.; Kontrolės rašt. U. Radze
vičienė. 3347 S. Union Avė.; Iždin. 
B. Bakienė, 6759 Elizabeth St.; 
Kasos glob. A. Dudunienė ir O. Ja
nušauskienė; Maršalka Pet. Grigo- 
nienė.

OAKLAND BARGENAI
Chicago.
Sko.lesti-

Mykolą
St./ Chi-

Pirkite tuojau

laivakorčių siuntėjų 
paminėti antrašai nė- 
malonėkite pataisyti,

čion ai s
ra geri, 
kad galėtumėm pranešti, ka
da pasažieriai pribus Chica
go n.

Laivakorčių Skyrius.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia. /

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
uojaū ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda- 
nas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
iepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
>inigo, kad nusipirkus sau namel].

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

JIESKO KAMBARlįl
PAJIEŠKAU kambario bridgeporto 

apielinkėj; tarp 31 ir 35 gatvės. Kas 
turite apšildomą kambarį dėl dviejų 
merginų, kad būt galima pasigamint 
valgj. Geistina, kad butų švarus 
žmonės. .

AUŠROS KNYGYNAS, 
3210 So. Halsted St. ‘ 

Box, 64

SIŪLYMAI KAMBARIU
ANT RENDOS didelis kam

barys dėl 1 arba 2 vaikinų, su 
valgiu ar be valgio, štymu ap
šildomas.

7838 So. Green St.
1 floras iš fronto

Justo Kudirkos Koncerto ren
gėjams, rėmėjams ir visiems 
dalyvavusiems.

“Birutės” repeticijos
“Birutes” choro repeticijos Įvyksta 

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

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

PARANDAVOJŲ kambarį 
dėl vaikinų arba dėl merginų. 
Kambaris šildomas. Ar su val
giu ar be valgio. 2 lubų iš prie
kio. J. K., 703 W. 21 PI., Chi
cago, III.

REIKIA DARBININKįj
MOTERŲ

Turiu garbės pareikšti savo 
gilios padėkos žodžius rengėm 
jums mano koncerto, pirmiau
sia: poniutėms Šerauskiened 
Lauraitienei daug, daug 
darbavusioms rengime 
koncerto 
ponams Strumskiui, 
Jankauskui, Švėgždai/ Dabuls- 
kiui, Jonaičiui ir Lauraičiui; 
visoms panelėms ir ponioms pa- 
sidarbusioms koncerto dienoje; 
visiems biznieriams, kurie dė
dami savo paskelbimus koncer
to programe, parėmė mane ir 
visiems skaitlingai atsilankiu
siems ciceriečiams ir svečiams 
chicagiečiams; taipgi “Naujie
noms”, .kurios neatsisako pa
remti šį mano koncertą ir talpi
no be jokio atlyginimo praneši
mus ir korespondencijas bėgyje 
dviejų savaičių; visiems reiškiu 
o vo širdingiausią ačiū!

—Justas Kudirka.

ir 
pasi- 

mano 
Ciceros kolonijoje; 

Ferantui,

Lietuvos Dukterų Draugija ren
gia puikų rožinį su skrajojančia 
krasa balių vasario 9 dieną, 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 Raynrond Institute, 816 W. 
31 gatvė. Kiekvienas narys žinoda
mas svarbą metinio organizacijos su
sirinkimo lai pasirūpina būtinai da
lyvauti, ir atvykti nešivėluo.iant.

—Valdyba.

North Slde. — LSS. 81 kp. rengia 
svarbų referatą temoje Demokratija 
Istorijoje, kuris įvyks ketvirtadienį, 
sausio 24 d., 7:30 vai. vak., Liuosybės 
svetainėj, 1822 Wabansia Avė.
,Prelegentu bus Naujienų redakto

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

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

įžanga dėl lėšų padengimo 10 cen
tų ypatų. Komitetas.

Atsiimkit laiškusis Pašto
Prakalbos, temoje “Ar Dievas Pri

ims Katalikus į Dangų?” ir “Ar Seną 
Galima Atjauninti?”, seredoj, Sausio- 
Jan., 23 d., 1924, Strumilo svet., 158 
E. 107th St., Roseland, III. Pradžia 
7:30 vakare. — Komitetas.

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

Stankūnas Photographer 
3315 S. Halsted Str. Yards 1546

Merginu
Patyrusių, prie siuvamų ma

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

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

Reikia
MERGINŲ

Šie laiškai yra atėję iš Euro
pos. Kam jie priklauso, tegu; 
nueina į vyriausįjį pašta 
(Clark ir Adams gat.) atsiim 
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur.padėta iškaba “Advertised 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy 
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi 
mo.

Prakalbos. Apdrauda, ar ji reika
linga? Kokias apdraudos draugijas 
mes turime? Kokis jų stovis ir nau
dingumas? Ar verta lietuviui darbi
ninkui prie jų priklausyti ir prie ku
rių geriausia? Ar žinote kokis pavo
jus gręsia Amerikos lietuviams? Šie 
visi klausyrą-ai tinkamiausiai ir nuo
dugniai bus išaiškinti geriausių kal
bėtojų. Ketverge, Sausių 24 d., 1924, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St., 
ant 2 lubų., Chicago, III. Pradžia 7:30 
vai. vak. Širdingai kviečiame kiek
vieną atsilankyti.

SLA. 36 kp. Komitetas.

902 Baltrimas K.
903 Baltrušaitis Juozapas
907 Biknius Chas
915 Čepulis Veronika
917 Chemaus Ona
919 Cicelis Juozapas
920 Cinga Micrael
928 “
930
934
943
949
951
958
962
963
965
967
977
981
985
984
989
992
993
994
999

1002
1008
1010
1014
1020
1026
1029
1045
1046
1047

1057 Zikiuti Marijona
1058 Zvikas Peter 2

Downorowicz Vaclav 
Dudonis T. 
Garytei Onai 
Guzauskas Mrs. L. 
Jaroszewicz Aleks 
Janczer Vincene 
Juszkievicz Antonina 
Karatski John 
Kasmauskas G. 
Karpavičius Kazimieras 
Kiršis Stanley 
Kupčiūnaitei Varusei 
Laiškas 
Liutkus 
Maciene 
Mankus 
Martinaitis Nori P. 
Meliauskas ZaZkaras 
Milazevvicze Goz. 2 
Nalinskas A. 
Nirncauskeni Mikalina 
Pilkeni Juzapas 
Plaskunas Ignas 
Pocius Paulina 
Ribinskas Valerija 3 
Rybokas N. K. 
Sakunienei Onai 
Urbonas Alek 
Urliak Zuzana 
Vitkauskienie J.

Abdraustas 
Vincent 
Zuzana 
Alek

U

, PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
aut atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tą rietu nėra priimami. Visi Naujie- 
iu draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
dant Naujienų darbininkai geriaus 
alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda- 
nais apskelbimais.

f , _____________

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
n ai. apsivedimai, asmenų 
nai Ir Lt. turi būt iš kalno 
mi.

jieSkoji- 
jieikoji- 
apmoka-

pasirodoJeigu kurie apakelbimai
‘-'nlotini. Naujienų administracija pa

silieka teisę jų netalpinti, kol neli- 
tlrs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikas r ei kai avim amo.

Norintieji pasigarsint t sekamas die 
los Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

ASMENŲ JIESKOJIMAl
PAJIEKOJIMAS. Giminės Telklės 

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

Pagal musų specialių išmokėjimų. 
Mes turime perbudavotus, permalevo- 
tus karus sekamų modelių:
1923 Oakland 6-44 Business Coupe, 

$365.78 įmokėti, išmokėjimais po 
i $42 per 12 menesių.

<•
1923 Oakland 6-44 Sport modelis, 

| $375.47 įmokėti, kitus po $42 į mė- 
] riesį per Į 2 mėnesių.
1923 Oakland 6-44 Touring, $314.86 

įmokėti, kitus po $38 į mėnesį per 
12 mėnesių.

1922 Oakland 6-44 Sedan, $385.28 
kitus po $45 į mėnesį per 12 mė
nesių.

1922 Oakland 84d Sedan, $280.10 įmo- 
kėtiT* kitus po $36 į mėnesį per 12 
mėnesių.

11922 Oakland 6-44 Touring, $261.62 
įmokėti, kitus po $29 į mėnesį, per 
12 mėnesių.

1922 Oakland 6-44 Roadster, $231.64 
įmokėti, kitus po $27 į mėnesį per 
12 mėnesių.

1922 Oakland 6-44 Busines Coupe, 
$280.10 įmokėti, kitus po $36 į mė

nesį, per 12 mėnsių.
1921 Ųakland 34C. Sedan, $259.11 

įmokėti kitus po $29 į mėnesį per 
12 mėnesių. ,

1921 Oakland 34C. Touring, $185.43 
įmokėti, kitus po $22 į mėnesį per 
12 mėnesių.

1920 Oakland 34C. Sedan, $202.18 
įmokėti, kitus po $25 į mėnesį per 
12 mėnesių.

OAKLAND MOTOR GAR

PARDAVIMUI kriaučiaus 
biznis — pigiai. Randa pigi, biz
nis geras. Parduosiu iš priežas
ties važiavimo į šiltus kraštus. 
J. W. Bružas, 1202 Main St., 
Rockford, III.

NAMAI-ZEME
KAS KO NORI 

Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 
budavoti.

Tel. Prospect 4345

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

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

2 Flaty Badenas

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGY
STĖS SAVITARPINĖS PAŠAL
POS Valdyba 1924 metams: Pirm. 
J. Mickevičius, 1614 W. 46th St.; 
Vice-pirm. J. Ascilla, 1443 North 
Paulina St.; Prot. rašt. A. Lunge- 
vičia. 1737 N. Robey St.; Fin. rašt. 
V. M. Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; Kasier. John Degutis, 1521 
N. Irving Avė.; Iždo glob. Ign. 
čerauskas, 3327 W. Lemoyne St. 
ir J. Radišauskas, 5124 Dakin St.; 
Maršalka J. Dauginis, 4434 S. Tal- 
man Avė.; Daktaras-kvotėjas A. 
Montvidas, 1824 Wabansia Avė. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį. 2 vai. po 
pietų, Związek Polek salėj, 1315 N. 
Ashland Avė.

COMPANY
CHICAGOS SKYRIUS

2426 Michigan Avė
Tėl. Calūmet 5310

Atdara vakarais ir nedaliomis.

PARDAVIMUI
Ai—

---- TEATRAS! TEATRAS I
Prie siuvimo rankomis, nuo- 700 sėdynių, vargonai, pianas, 

lat darbas, mokestis pradžiai power mąšmęą Motorai, genera- 
25c. į valandą. | toriai ir Riti vfši įtaisymai. Ge-

Atsišaukite
CONTINENTAL CUSHION

SPRING CO.
4925 South Halsted St.

Reikia —
Patyrusių merginų preserkų, 

prie veisčių ir nickerių. Didelė 
sanitarė dirbtuvė.

Nuolat darbas.
Gera mokestis.
Subatoje nedirbama.

THE ARMAC CO.
1120 N. Ashland Avė.

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

REIKIA anglių pardavėjų. 
Pardavinėti anglis retail pirkė
jams. Turi kalbėt angliškai. Ko- 
mišino pamatais. Geros anglys, 
didelė ir atsakanti kompanija.

420 W. 29-th Str.

REIKIA virėjo, kad butų pa
tyręs savo darbą. Darbas pas
tovus. Gera mokestis.

Kreipkitės
4648 So. Western Avė.

. ... LĮi'm-rr- n- 1,1

REIKIA DARBINMKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

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

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU

4191 So. Halsted St;

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

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

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. vakare.

NATIONAL BUILDERS CO., 
105 W. Monroe St., 

Central 6012

PARDAVIMUI — 3730 Parnell 
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

NAŠLĖ turi pardavimui lotą 
ir turi jį parduoti kuogreičiau- 
sia, nes pati serga ir turi Lut 
ligonbutyj. 
išmokėtas, 
dėj ir labai 
lietuviams.
ga įsigyti pigiai lotą ir tuo pa
čiu kartu duoti pagelbą biednai 
našlei. Kreipkitės į Naujienas 
ir klauskite Jurgelionio.

Lotas dar nepilnai 
Randasi North Si- 
tiktų North Sidės 

Geram žmogui pro-

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TERŲ Valdyba 1924 metams: 
Pirm. K. Lengvinas, 3356 South 
Lowc Av., Padėjėjas J. Kazlaus
kas, 920 W. 54th PI; Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 Ix>we av; 
Fin. rašt. P. Zaveckis, 3535 So. 
Halsted st; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 W. 35th st: Kasos 
glob. J. Saldukas, 3701 So. Hals
ted st. ir M. Juršis, 2612 W. 47th 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted st: Maršalka Z. Leinps- 
kis, 3632 Lowe av. — Susirinki
mai laikomi kas mčn. pirmą sek
madieni 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union 
Av.

FRANK J. PETRU
1443 West 18tr Street 

Phone Canal 0806

PARDAVIMUI, t-7,,Tik $1000 nini- 
gais kitus po/t$65 į mėnesį nupirksi te 
naujai pastaytą 5 kambarių bungalow 
su cimentiniu skiepu. Užbaigtas 
attic dėl 2 kambarių. Fumace šildo
mas ir viskas modemiška ,tuojau ga
lima gyventi. Tie bungalovv randasi 
5405-5423 W. 30 St. ir 5420-5429 W. 
30 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

WEST PULLMANE

DIDELIU BARGENU parsiduoda 
” visi 

įtaisymai, biznis geras ir ant gero 
kelio. Kampinis namas, o iš šalies 
tušti lotai. Namas tinka dėl 
biznio. Parsiduoda pigiai. Kreip- 

\ | kitos į savininką.
| 453 Vermont St. ir Blue

ra vieta, biznis išdirbtas. Gali-Įbiznlavas namas su saliunu; 
ma nupirkti su mažai pinigų.

Turi būt parduotas greitai.
Kreipkitės r 

pas:( <
M. J. KIRAS REAL ESTATE 

IMPROVEMENT CO. 
3335 So. Halsted Str.

Tel. Yards 6894

Visiems žinoma, nes West Pullma- 
ne sparčiai pradėjo kilti prapcrtes 
kaip tik išgirdo, kad pradės dirbti 
laivų stotis, praves elevatorių iš mie
sto iki 121 gatvės. Tuomet pradėjo 
kilti visokios nuosavybės, bet tiktai 
svetimtaučiai, nes lietuviški laikraš
čiai to neaprašė. Taigi dar dabar no
rėdami apsipažinti ir pasipelnyti di
deliais nuošimčiais. Turiu gerų lotų 
ir namų 6 šeimynų, namai pastatyti 
dėl biznio ir 3 lotus prie šalies gali
ma nupirkti už $32,000 įnešdami ma
žą mokestį. Meldžiu kreiptis

S. MARKŪNAS, 
654 W. 120 St. Tel. Pullman 2856

visokio

Island

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 Western 
Avenue.

Atsišaukite
2502 West 69-th Str 

Phone Republic 5705

PARDAVIMUI groserriė ir bud 2 FLATAI
černė, kas nori pasinaudoti gerai Į Mūrinis namas parsiduoda labai 
išdirbta vieta, taigi ne praleiskite I pigiai tiktai už kaina $9,500. cash 
šitos progos. Kas pirmesnis tas lai-1 reikia inešti $1,500. Randasi South 
mės. Priežastis pardavimo — dvi ! SidGj.
bučernCs. Savininkas galima matyti I u. BUTKEWICZ 
visados. I 2502 West 69 Str.

Naujienos 1739 So. Halsted Str I Phone Republio 5705 
Box 416 I *

PARDAVIMU] grosernė sal
dainių ir cigarų krautuve, geroj 
vietoj arti teatrų, parduosiu pi
giai, nes išvažiuoju į kitą mies
tą. Atsišaukite 5039 So. Halsted

ENGLEWOOD
12 flatų namas (2-6 flatai ir 1 geras 
skiepe flatas). Gegužy rendų — 
$10,400, labai pigiai. Geroj apielinkėj. 
Gera transportacija. Kaina $57,500, 
pinigais $12,500. Turi būt parduo
tas tuojaus. Mr. Moor, Guarantee 
Realty Co., 710 Otis Bldg. State 7699

SUBDlVlSION SALES MANAGERS 
PARDAVIMUI

FORD CALUMET HIGHLANDS

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių tautų apgyventa vieta. 5 rui
mai gyvenimui. Pigi renda. Arba 
mainysiu ant automobiliaus ar lo
to. Greitai turi būti parduota arba 
išmainyta. Kreipkitės 
459 W. 26 St., Tol. Boulevard 7931
• DiDnOrTum ---- S------ I MES NORIME GAUTI NAUJUS

PARDAVIMUI bekernė su visais mANAGERIUS KURIE TURI SAVO 
įrengimais, 4045 So. Kedzię Avė. KARUS IR KURIE TURI PATYRI- 
Rendon krautuvė, taipgi mūrinis na- M0 UŽBAIGTI BIZNĮ. TIKTAI 
mas pardavimui, išmokėjimais. Par-|TIE KURIE GALI PRODUKUOTI 
davimui 3 'murinės krautuvės, 4245-47 IR GALI TAI PATVIRTINTI, BUS 
So. Kedzie Avė. Savininkas IPASAMDYTI 

C HYOUNG, ATSIŠAUKITE
70 E. 49th St. J ' ROOM 201,

168 N. MICHIGAN AVĖ. 
KLAUSKITE MR. CRYER.PARDAVIMUI grosernė ir visokių 

smulkmenų, saldainių, tabako, ci
garų. Vieta išdirbta per daug me
tų. Rendos į mėnesį $25.00. Lysas 
ilgam laikui. Nupirksi pigiai, 5 rui
mai gyvenimui. Priežastis pardavi
mo patirsit ant vietos.

3642 Parnell Avė,

GERA PROGA dėl namų savininkų, 
kur galima suseivinti šimtą dolerių 
dabar statant garadžių, kuris neša 
didelį nuošimtį už mažą sumą pini- 
gxj įdėtų. Tai nelaukite nieko, tuo
jau statykite garadžių. Pastatau 
tvirtus medinius, tvirto materiįolo ir 
nebrangiai. Norintieji statyti, gali 

rarloras lietuvių apgyvento, P° * TOb
ionijuj. Parduosiu visą ar pusę, Ka]bu liehlviskaL 
ai pigią kainą. Vieta gera, šalę 
teatro ' B- G- SHUKISCfcai10, 2820 W. 40 St.,

814S So. Halsted Str, . | - T<1. L>fayatu g21.

PARDAVIMUI Ice Cream

WEST PULLMAN

Parsiduoda kampinis namas 5 kam
barių ,elektros šviesa, vanos, 2 maši
nų garadžius už $3,500. Meldžiu ne
praleisti progos, nes tik padavė ant 
pardavimo. ,

Turiu tūkstantį dolerių ir 3 tonų 
troką, noriu mainyti ant namo, nes 
apsikoliečyjau ir nebgaliu važiuoti.

Kreipkitės
S. MARKŪNAS, 

654 W. 120 St. Tel. Pullman 2856

MOKYKLOS
Išmokite dressmaking-

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo 

Klesos Dienomis ir Vakarais 
Specialus vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE, 

2407 W. Madison St.
Phone Seeley 1643 

Sara Patek, Principal

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

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

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Mūrų 

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, Welh St„ Chicagej III,

GARFIELD PARKO LIET. VYRŲ 
IR MOTERŲ PAŠELPINIO KLIU
BO Valdyba 1924 metams: Pirm. 
Napoleonas Vilimaitis 3154 Doug- 
las Blvd; Pirm, padėjėjas Anta
nas Matukas 4041 W. Madison 
st; Fin. Sekr. Vincas Manikas 17 
S. Springfield av; Nutarimų rašt. 
Marijona Medalinskas 
.Tackson Blvd; Kasierius Mykolas 
Kariūnas 3959 W. 16th st; Knyg- 
vedis Jurgis Medalinskas 5564 
.Tackson Blvd; Ligonių globėjas 
Martinas Krisikėnas 709 Inde- 
pendenc<4 Blvd; Kasos globėjai 
Juozas Petrulis, Teodorija šaltis 
ir Petras Petronis; Maršalka An
tanas Rudis.

VYTAUTO BENO Valdyba 1924 me
tams: (Pirm, ir dirigentas Jos. 
kelurakis 4040 S. Francisco av., 
telef. Lafayette 4167; padėjėjas 
Jos. Balakas 1432 So. 50 Court, 
Cicero; nut. rašt. Jonas BarČis 
1437 So. 49 Court, Cicero; fin. 
rašt. Ben. Stanevičia 1747 South 
Halsted st; kasierius Aleks. šim- 
kąitis 2818 W. 39 PI; kasos glob. 
Jos. MaČis 1900 S. Union ay. ir 
J. Petraitis 5639 S. Paulina si; 
maršalka Jonas Bernotas 663 W. 
14 PI. — Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rą antradienį kiekvieno mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. Union av.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm. Ant Margevičia; pa
dėjėjas Kazimeras Kazlauskas; 
prot. rašt. Izidorius Juščius; fin. 
rašt. Vincas Norkus 639 W. 18 
st; kontrol. rašt. Fr. Kakšans- 
kis; kasos glob. Vincas Greitjur- 
gis; kasier. Petras Paulauskas;
I maršalka [Vincas Balsevičia,
II marš. Ant. Klimaitis; ligonių 
glob. Ant, Ribinskis;. teisėjas 
Ant. Juščius. — Susirinkimai lai
komi kas mėn. antrą šeštadieni, 
7:30 v. v. salcj 1900 So. Union 
avė.

5564 W.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams: 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 33 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 3314 S. Aubum 
Avė.; nut. rašt. A. J. Lazauskas 
3330 So. Union Avė. (Phone Blvd. 
2293); turtų rašt. P. Norkus 3343 
So. Union Avė.; ižd. B. Butkus 840 
W. 33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; iždo ir ligonių globėjas K. 
Karackas; maršalka P. Gerlikas.— 
Kliubo susirinkimai laikomi kiek
vieno mėnesio pirmą šeštadienį, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St— 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR
TO valdyba 1924 metams: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halstėd St.; padė
jėjas J.‘Motejunas 8820 So. Lowe 
Avė.; nut. rašt. D. Gulbinas 3144 
S. Wallace St.; turtų rašt. A. J. 
Lazauskas 3339 S. Union Avė.; ižd. 
J. Žilvitis 3808 S. Emerald Avė.; 
iždo globėjas B. Erešiunas 3404 S. 
Union Avė.; advokatas A. E. Sta- 
sulanis 3236 S. Halsted St. — Su
sirinkimai įvyksta kas mėnuo pir
mo trečiadienio vakarą Mildos s ve. 
3142 So. Halsted St.___________

KENSINGTON. — TAUTIŠKOS 
DRAUGYSTES MYLĖTOJŲ LIE
TUVOS BROLIŲ IR SESERŲ val
dyba 1924 m.: pirm. Stanislavas 
Barzdys 338 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas V. Markūnas 355 E. Ken- 
sington Avė.; prot. rašt. J. Valan- 
chius 10910 So. Edbrooke Avė.; 
turto rašt. V. Dargis 10520 S. State 
St.; ižd. J. Balvočius 138 E. 116 PI. 
—Susirinkimai laikomi pirmą penk- / 
tadienį kiekvieno mėnesio vak., F, 
Shedvilo svet. 341 E. Kensington 

Avė. Nariai priimami visi sveiki 
vyrai ir moteris muo 18 iki 40 • at.


