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WASHINGTON, sausio 28.— 
Senatorius Walsh šiandie senate 
pareiškė, kad jei laivyno sekre
torius Denby dar šiandie nepa
duos prezidentui Coolidge savo 
rezignacijos, tai jis pareikalaus 
Denby pašalinti iš vietos. Pasak 
Walsh, sekretorius Denby pa
rodė visišką nesugabumą eiti 
savo pareigas, o laike laivyno 
rezervo aliejaus laukų išnuomo
jimo tyrinėjimų pasirodė, kad 
Denby nežino nė kas dedasi jo 
departamente.

Atstovi; butas 250 balsų prieš 
l priėmė bilių, kuriuo paskiria
ma $100,000 pasamdimui speci- 
alinių prokurorų ir vedimui by
lų dėl tų aliejaus laukų išnuo
mojimo. Bilius paduotas yra se
natui, kuris veikiausia be dide
lių ginčų jį priims. Tų pinigų 
paskirimo norįs ir prezidentas, 
kuris jau rengiasi pavesti visą 
bylą dviems žymiems advoka
tams, vienam demokratui ir vie
nam republikonui, kuriems bus 
įsakyta veikti visai nepriklauso
mai nuo justicijos departamen
to.

Kįla reikalavimai, kad ir ge
neralinis prokuroras Daugherty 

.tuojaus rezignuotų. Pasak at
stovų, skirimafc pinigų ir vedi
mas bylos'"1 atskirai nuo justici
jos departamento, aiškiai paro
dus, kad ir prezidentas nepasi
tiki Daugherty ir nenori pavesti 
bylą jo departamentui. Atstovų 
bute gi buvo atvirai reiškiama, 
kad Daugherty turi $850,000 ve
dimui panašių bylų, bet jis nie
ko neveikia ir valstybės labu ne
sirūpina. (Bet Daugherty yra 
labai greitas pulti darbininkų 
organizacijas ir todėl kapitalis
tams yra labai naudingas, tad 
kapitalistai jį gal ir išgelbės).

Išmainyk 
savo automobilių 

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabai 
rasi naudingu išmainyti ji ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
ri 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.

MASKVA, sausio 28. — Rusi
jos premieras Vladimir Iljič 
Uljanov, žinomas pasauliui 
kaipo Nikolai Lenin, vakar li
ko palaidotas didelėmis iškil
mėmis Raudonojoj -aikštėj, 
prie Kremlio. Tokių didelių 
iškilmių nebūdavo ir carus lai
do j aut.

Nežiūrint didelio šalčio, ku
ris siekė 30 laipsnių žemiau 
zero (Farenheito) į laidotu
ves atėjo į 500,000 žmonių. 4 
vai. po piet lavoną išnešta iš 
u‘nijų namo. Toj valandoj pra
dėjo šaudyti k anuo lės, skam
binti varpus, o judėjimas visoj 
Rusijoj apsistojo. Tai buvo ty
los valanda, išėmus kariuome
nės salva s. Traukiniai irgi bu
vo sustoję vaikščiot i 10 minu
čių.

Laidotu-ves parodė didelį 
žmonių prisirišimą prie Leni
no ir kad komunizmais pama
ži virsta į religiją, kur “visa
galinčiu” yra Leninas. Dabar 
kiekvienas jo žodis yra skaito
mas šventu. Ne veltui kaliniai 
prisiuntė, vainiką su tokiu už
rašu: “Aleisk mums, brangus 
Vladimir Iljič, utž nuodėmes, 
kurias mes papildėme sąmo
ningai ar nesąmoningai prieš- 
darbininkys.”

Iš unijų namo karstas liko 
ant pečių komisarų nuneštas į 
Raudonąją aikštę, kur tapo pa
laidotas dar nepabaigtame bū
davot! musoleume. Musoleu- 
mas yra toliau nuo Kremlio 
sienos ir netoli tos vietos, kur 
yra palaidoti žuvusieji bolše
vikų sukilimo Maskvoje. Mu
so leume bus įtaisyti veidro
džiai taip, kad visuomet bus 
galima ir iš lauko matyti Le
nino karstą.

Prie musoleUmo kalbą pasa
kė Evdokimov. Tą kalbą iškal- 
no paruošė sovietų centralinis 
komitetas ir joje paskelbiama- 
kad Leninas buYo “internacio
nalinis genius darbininkų re
voliucijos,” kuris stovėjęs an
goj “naujos amžių epoclios.”

Daug žmonių peršalo laido
tuvėse, net ir kareivių sargy
bas reikėjo nuolatos mainyti, o 
ir kasto nešėjai irgi nuolatos 
mainėsi. Per visą laidotuvių 
laiką btfvo griežiama ir dai
nuojama revoliucionierių lai
dotuvių maršą ir kitas komu
nistų giesmes.

Riaušės Berline.
BERLINAS, sausio 28. — 

Laikant Lenino paminėjimo 
susirinkimą viename teatre, 
didelė minia prie teatro sušu
ko: “Šalin apsaugos policija, 
šalin kapitalas.” Minia atsisa

kė išsiskirstyti ir policija tu
rėjo panaudoti ginkltte. Trys 
žmonės lapo areštuoti.

MacOonaldas pataria 
Francijai nustoti 

ginkluotis
Turi jieškotis didesnio saugu

mo tautų sąjungoj.

(LONDONAS, sausio 28.
Premieras MacDonaldas pasi
kalbėjime su Paryžiaus žurna
listu patarė Francijai mažiau 
pasitikėti ginklais, o jieškoti 
didesnio saugi‘mo tautų są* 
jungoje.

MaoDonaldas atvirai pareiš
kė ką mano Anglijos žmonės 
apie Franciją ir kodėl jie taip 
mano. Jis nurodė, kad Fran
cuos ginklavimasis, skatinimas 
mažas šalis ginkluotis gimdo 
neužsitikėjimą, o ginklavimą- 
sis gi visuomet veda prie karo. 
Ruhr okupacija gi niekam 
naudos neatnešė, bet Vokieti
jai buvo didelė nepalaima.

iDurb iečiai, sakė MacDo n ai
das, rūpinasi, kad Riteija ir 
Vokietija tuojaus butų priim
tos tautų sąjungom

Argentinai gręsia visuoti
nas streikas

Streikas gali kilti delei įvedimo 
labai netobulų pensijų.

BUENOS AIRFX sausio 28. 
Argentinai gręsia visuotinas 
darbininkų streikas, kuris pra
sidėjo vasario 1 d. Streikas 
yra kreipiamas prieš naujus įs
tatymus, kurie neva turi įves
ti visiems darbininkams pen
sijas. Valdžia yra labai keblioj 
padėty, nes jeigu! ji nepradės 
vykinti įstatymų vasario 1 d., 
jie liks neveikiančiais; jeigu 

gi bandys vykinti — susilauks 
darbininkų streiko.

Tie įstatymai buvo paskubo
mis pravesti pereito kongreso, 
kad radikalai galėtų pasigauti 
daugiau balsų. Kada juos įneš
ta, tai visi darbininkai tam pri
tarė, bet kada juos pravesta, 
tai visi pamatė, kad jie didelės 
vertes neturi.

Sulig įstatymais, darbininkai 
į pensijų fondą ttfri mokėti 
per pirmus du metus 9 nuoš. 
savo uždarbio, o paskui po 5 
nuoš. Tiek pat turi mokėti ir 
samdytojai. Nustatę tai, įstaty
mai darosi visai neaiškus apie 
tai kas globos tuo fondu, kas 
darys iš jo išmokėjimus ir ka
da, kiek ir prie kokių aplinky
bių tos pensijos bite mokamos. 
Jei valdžia visą tai kontrolius, 
tai tik -pasidaugins skaičius 
valdininkų^ o darbininkams 
mažai iš to naudos bus, delei 
netobulumo pačių įstatymų. Net 
ir Argentinos bankas atsisakė 
priiminėti pinigus į tą fondą. 
Tas ir verčia darbininkus prie
šintis naujiesiems įstatymams.

31 lavoną išimta iš 
kasyklos

SHANKTOWN, Pa., sausio 
28. — Lavonai 31 žmonių, ku
rie žuvo eksplozijoj Barnes & 
Tucker Coa'l Co. kasykloj, jau 
tapo išimti iš kasyklos.

Bet kasykloj dar yra kėlė
jas daugiau žmonių. Bet ir jų 
nebesitikima rasti gyvų, nes 
kasykla pilna “damp” dujų ir 
be to joj prisirinko daug van
dens. Tečiaus ir likusius žmo
nes bandoma surasti.

15 žnionią žuvo nuo gaso
Keli žmonės nutroško, o kiti žu

vo ekspliozijoj.

PAWTUCKET, R. I., sausio 
28. — 15 žmonių nutroško nuo 
žibamojo gaso, žuvo ekspliozi
joj ar po to kįlusiame gaisre. 
Nelaime ištiko dviejų šeimynų 
namely Cumberland Hill, Man- 
ville, šįryt. žuvo M. Conway, 
kuris gyveno vienoj pusėj namo, 
Adelanrd Hammel, jo pati, 6 
sunai, 5 dukterys ir viena mer
gina, kuri tik vakar apsigyveno 
pas Hammelius.

Gasas pradėjo eiti iš rųsio. 
Pajutus gasą, kada, manomą, 
jau daugelis žmonių buvo nu- 
troškę, vienas Conway vaikų 
atidarė rųsio duris. Tada gasas 
užsidegė ir ekspliodavo. Eksplio- 
ziją pasmarkino dinamitas, ku
rio irgi butą rūsy, kurį Hammel 
vartojo prie savo darbo. Namas 
liko sugriautas ir užsidegė, o ir 
visos apielinkės langai liko iš
daužyti. Niekad gyvenusių ta
me name neišsigelbėjo ir dar iš
likę gyvi žuvo liepsnose begelbė- 
dami kitus.

Ekspertai vyksta Seilinau
PARYŽIUS, sausio 22. — 

Šiandie ekspertų komitetas, ku
ris įieško būdų kaip sutvarkyti 
Vokietijos finansus, laike pasku
tinį posėdį Paryžiuje ir išvyks
ta į Berlyną, ant vietos tyrinėti 
Vokietijos finansinę padėtį. Ek
spertų pasitarimai bus daromi 
ir traukiny. Pirmas oficialinis 
posėdis Berline įvyks trečiadie
ny.

Ekspertai yra optimistingi ir 
jie tikisi, kad jiems pasiseks su
rasti budus pastatyti Vokietiją 
ant kojų ir išrišti kontribuci
jos klausimą.

SERBAI PRIĖMĖ FRANCUOS 
PASKOLOS SĄLYGAS.

BELGRADAS, sausio 28. — 
Jugo Slavijos parlamentas 
šiandie priėmė bilių, kūrinto 
priimamn \300l,0001.000 frankų 
($60,000,000) paskola iš Fran
ci jos valdžios.

Finansų ministeris pareiškė, 
<ad paskola bus panaudota 
pirmiausia šalies ekonominei 
rekonstrukcijai, o paskui už
baigimui ginklavimosi.

Moteris nusinuodijo.

CHICAGO. — Astor teatro, 
12 S. Clark St., kambary dvi 
moterys, Mrs. M. Boch, 20 m., 
ir Mrs. B! Hinman, 22 m., ku
rios gyveno 3608 Lake Park 
Avė., išgėrė karbolinės rukšties. 
Boch mirė gabenama į ligoninę, 
o kita yra arti mirties.

Rodzianko mirė.

BELGRADAS, sausio 28. — 
Vakar čia pasimirė paskutinių 
Rusijos durnos prezidentas 
Rodzianko, gimęs 1859 m. Jis 
pirmą kartą durnos prezidentu 
liko išrinktas 1911 im. ir kįlus 
revoliucijai jis priėmė iš caro 
abdikaciją.

pinigų kursas

Vakar, sausio 28, užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.24
Austrijos, 100,000 kronų .......  $1.45
Belgijos, 100 frankų ........... $4.10
Danijos, 100 markių ........... $1,6.08
Italijos, 100 lirų ................... $4.38
Francijos, 100 frankų ........... $4.60
Lietuvos, 100 litų ............... $10.00
Norvegijos, 100 kronų .... $13,62
Olandijos, 100 kronu ........... $37.20
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.32
Šveicarijos, 100 frankų ....... $17.28

Daug žmonių sušalo 
Graikijoj

ATHENAI, sausio 28. — 
Graikijoj siaučia nepaprastai 
dideli šalčiai ir jau desėtkai 
žmonių mirė nuo šalčio.

Viena Salonikų žinia sako, 
kad trys kareiviai ir 156 civi
liniai žmones, kurie gyveno 
vienoj šėtroj, mirė nuo šalčio.

Amerikiečiai siekias!
Italijos aliejaus

Sinclair kompanija veda dery
bas su Italijos valdžia.

RYMAS, sausio 28. -- Itali
jos valdžia ir Amerikos Sinc
lair (Iii Co. veda derybas apie 
koncesijas, kuriomis Amerikos 
kompanija, dalyvaujant ir itar 
liams, paimtų į savo rankas vi
są Italijos aliejaus produkci
ją. Standard 041 Co. bandymas 
pasigriebti tuos pačius alie
jaus laukus, nuėjo niekais.

Italija siūlo, kad amerikie
čiai parūpintų kapitalą, duotų 
dabartinėms Italijos aliejaus 
kompanijoms dalį serų ir pa
sirašytų kontraktą, kuris pil
nai apsaugotų valdžios intere
sus.

Purnell sūnus mirė
BENTON HARBOR, Mich., 

sausio 28. — Shiloh rūmuose 
šiandie pasimirė “Dovido izrae
litų” kolonijos “karaliaus” Ben 
Purnell suniis, Coy PurnelI, 40 
m. amžiaus. Manoma buvo, gal 
pasirodys ir pats Ben Purnell, 
kad nors prieš mirtį sūnų aplan
kyti, bet nepasirodė. “Kara
lius” gi yra j ieškomas policijos, 
kad pasodinus jį kalėjiman už 
tvirkavimą su jaunomis mergai
tėmis.

Izraelitų kolonija į mirtį ne
tiki. Kas įstoja į tą koloniją, 
tas daugiau nebemirsiąs. Jei ku
ris kolonijoj miršta, tai tik pa
pildęs nuodėmę, todėl į mirusius 
ten žiūrima su panieka. Purnell 
sunaus mirtis irgi nepadarytsian- 
ti jokių permainų tų “izraelitų” 
įsitikinimuose, nes jis buvęs nu
sidėjęs, kadangi jis buvęs ap
leidęs koloniją ir vedęs pasalietę 
merginą.

Apiplėšė degtinės sandęlį.

CHICAGO. — Nugirdę tris 
sargus tiek, kad jie nebegalėjo 
pastovėti ant kojų, 15 plėšikų 
apiplėšė Hammond Distillery Co. 
degtinės sandėlį. Jie paėmė 60 
statinių degtinės, vertės $66,- 
000, bet sandėly pasiliko dar 50 
statinių.

ST. LOUIS, Mo., sausio 28.— 
Laike pastarųjų 8 dienų gatvėse 
liko nušauti trys italai. Mano
ma, kad tai yra keršto aukos.

“Phisų Lietuvių Bal
sas” paliovė ėjęs.

Klaipėdoj leidžiamas dienraš
tis “Prūsų Lietuvių Balsas” su 
paskutine senųjų 1923 m. die
na paliovė ėjęs. Paskutiniame, 
302 num., “P. L. Balso” Re
dakcija savo “Atsisveikinimo 
žody” praneša, kad dienraštis 
pasitraukiąs ne be (įpėdinių. 
Vietoj “P. L. Balso” nuo sau
sio 1 d. pradėsiąs eiti Klaipė
doj naujas gotinėmis raidėmis 
spausdinamas (laikraštis “Lie
tuvos Keleivis” — tris kartus 
savaitėj, ir dienraštis, lotynų 
raidėmis spausdinamas — 
“Klaipėdos žinios.”

Trys lietuviai žuvo John- 
ston City kasykloje

Jie žuvo laike ekspliozijos kn 
rioj žuvo viso 32 angliakasiai.

JOHNSTON CITY, III., sausio 
28. — Ekspliozijoj East End 
kasykloj kuri priklausė Creerar- 
Clinch Coal Co. iš Chicago, pe
reitą ketvirtadienį, kurioj žuvo 
viso 32 žmonės, prarado savo gy
vastį ir trys lietuviai. Jais yra:

JURGIS ŽILINSKAS (rašy- 
davosi Geo. Philips), 62 m. am
žiaus, gyvenęs 1108 Gent St.,

JUOZAS ANCKATTIS, 56 m., 
700 W. 4-th Str.,

KAZYS NORBUTAS, 42 m.
Nežiūrint didelio skaičiaus 

žuvusių angliakasių, ekspliozija 
kasyklai pridarė mažų nuosto
lių.

Trys žmonės užmušti
CHICAGO. — Vakar automo

biliai užmušė tris žmones. Šie
met nuo sausio 1 d. automobiliai 
užmušė jau 33 žmones.

Derybos už sutaikimą Anglijos 
streiko neįvyks.

LONDONAS, sausio 28. — 
Viltis derybų, kurios turėjo už
sibaigti dabartinį geležinkelie
čių streiką, liko išblaškytos, 
streikierių sekretoriui Bromley 
paskelbus, kr jo organizacija 
kantriai lau einant gandams 
apie deryba.* >et toliau laukti 
nebegali ir ' H streiką pasmar
kinti. Stre uojh vien pečku- 
riai ir inžir iriai.

Tvirtinama betgi, kad trauki
nių vaigščiojimas visoje šaly
je nuolatos gerėja.

K. POŽĖLA PARITO 
P. NORKŲ 

C

Tai buvo įdomios “tėvo” ir 
“sunaus” ristynės.

CHICAGO. — Vakar Stru- 
milo svetainėj, Roselande, bu
vo įdomios ristynės tarp dvie
jų lietuvių: jauno “geležinio 
žmogaus” Karolio Požėlos ir 
tvirto roselandliečio Prano 
Vinco Norkaus, Rygos čempio
no; — ristynės tarp “tėvo” ir 
“sunaus,” kaip prasitarė juok
dariai, nes kuomet Požėla yra 
jaunas, vikrute, ir vidutinio ūgio, 
tai Norkus yra augštas, raume
ningas, bet jau pagyvenęs žmo
gus.

Ritosi jie gražiu graikų-ro- 
menų stilium, kuris draudžia 
visokius žiauriuos laužymus ir 
griebimus žemiau juostos. Pir
mą kartą Požėla parito Nor
kų į 25 m i n., 30 sekundų, o 
antrą kartą į 10 min., 33 se
kundas. Po ristynių Požėlai 
sukelta didelių ovacijų, nes 
nors Norkus yra roselandietis 
ir roselandiečiai, žinoma, karš
tai linkėjo kad jis laimėtų, 
jie visgi įvertino jauno ristiko 
jaunystę, spėką ir vikrumą, 
kurie teisingai ir laimėjo šio
se ristynėse.

Re to abu šie drutuoliai lenk- 
tiniavosi ir sunkiojoj atletikoj, 
kurią ja Norkus yra paskilbęs 
ir užsiima jau desetkus metų.

Re jų dar ritosi ukrainiečių 
milžinas Garkavienko su lat
viu Šilką ir pastarąjį lengvai 
parito.

Taipjai.* ritosi lenkas Role- 
vviez su švedu Peterson, bet vie
nas kito neparito.

KETURI ŽMONĖS SUDEGĖ.
Trys žmonės užmušti.

GHICA'GO. — Pereito sep- 
tintadienio peštynėse įvairio
se vietose liko užmušti trys 
žmonės, du kurių yni negrai.

RYMAS, sausio 28. — Jugo 
Slavijos premieras Pačič ir už
sienio reikalų ministeris NinčiČ 
su savo pačiomis šiandie apsi
lankė pas papą. Nors apsilan
kymas ir nebuvo oficialinis, 
bet manoma, kad juo rengia
ma kelias prie konkordato tarp 
Jugo Slavijos ir Vatikano.

FARRELL, Pa., sausio 28. — 
Keturi žmonės sudegė ir keturi 
liko sunkiai sužeisti gaisre, ku
rie čia sunaikino keturius na
mus.

ŠIANDIE — apsiniaukę, gal 
lietus; tiek pat šilta.

Saulė teka 7:07 vai., leidžiasi 
5:03 valandą. Mėnuo teka 12:28 
valandą nakty.
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Kova dėl Demokratijos 
Bolševikijoje

šiuo laiku Rusijoje tarpe bol
ševikų verda kova už demokra
tiją. Daugeliui gali atrodyti kei
sta, kad bolševikai, kurie nuo 
laiko įsiponavojimo Rusijoje, vi
suomet stovėjo už žiaurią mili- 
tarę disciplininą — kaip kariuo
menėje, taip ir partijos organi
zacijoje ir dirbtuvėse, dabar ga
lėtų kalbėti apie demokratiją. 
Bet tai faktas—bolševikai ginči
jasi apie įvedimą demokratijos 
ne vien komunistų partijoje, bet 
ir dibtuvėse ir unijose. Tie gin
čai apsireiškia kartais taip aš
trioje formoje, kad tarpe parti
jos narių atvirai kalbama apie 
galimą partijos skilimą.

Reikalavimas demokratijos 
buvo girdimas jau pora metų at
galios, kuomet Kronštatas suki
lo, bet po užslopinimo to sukili
mo mažai kas drįso ką-nors vie
šai sakyti. Tas klausimas viešai 
iškilo tiktai apie trejetas mėne
sių atgalios, ir nuo to laiko visa 
bolševikiška spauda pilna ginčų.

Kodėl reikalaujama demokra
tijos.

Dabartinis reikalavimas de
mokratijos yra kova prieš vieną 
iš komunistų pamatinių nusista
tymų savo partijos ir organizar 
ei jos tvarkyme. Jų partija rymo 
ant klaidingos papėdės, aštriai 
militarės disciplinos.

Jų organizacija pamatiniai 
tai — kovos organizacija, o ne 
konstrukcijos, ne visuomenės 
bndavojimo organizacija. Būda
ma kovos organizacija, supran
tama, ji turi būt militario po
būdžio disciplinuoU ir centrali
zuota. Kada armija eina mušyn, 
tai vadas juk negali laikyti mi
tingų su kareiviais ir tartis, ko
kios taktikos jis turi laikytis. 
Kiekvienas kareivis turi tik pil
dyti vado įsakymus, o ne svar
styti, ar jie geri ai- blogi. Taip 
buvo (ir da yra) komunistų par
tijose. Viską, kas paliečia pačios 
organizacijos tvarkymąsi, jos 
taktiką it tam panašius klausi
mus nutaria partijos viršūnes, o 
nariai tik pildo.

Demokratijos komunistai ne
pripažino savo partijoje todėl, 
kad ji yra kovojanti organizaci
ja; bet ji negalėjo jos pripažinti 
fiei šalies tvarkyme, kuomet val
džia pateko į jų rankas. Tas pa
rėjo nuo to, kad komunistai, bū
dami labai menkoje mažumoje ir 
neturėdami šalies pritarimo, tu
rėjo palaikyti savo tvarką prie
varta ir persekiojimais, uždrau
dimais ir kalėjimais. Duoti žmo
nėms pamatines demokratijos 
garantijas—laisvę žodžio, spau
dos ir susirinkimų, ir butų, reiš
kę bolševikams valdžios prara- ' 
dimą j mažiau kaip tris mėnesi- 

US. Savo galios palaikymui tat 1 
buvo paleista darban terorizavi- ! 
mo mažinerija. Paskui, prasidė
jus senosios tvarkos palaikytojų 
ginkluotiems puolimams ant 
Rusijos, apie demokratijos rei
kalavimą nebuvo galima ne mąs
tyti. Jos buvo paliovę reikalauti 
tūlam laikui net ir socialistinės 
partijos: — atmušimui senosios 
tvarkos rėmėjų reikėjo šalyje 
tvirčiausios disciplinos.

Bet kontr-revoliucionieriai ta
po sumušti visuose frontuose, 
o prie demokratijos kaip nema
noma, taip nemanoma grįšti.. 
žiauri disciplina ir biurokratiški 
patvarkymai nepasilauja viešpa
tavę ne tik visuomenėje, bet ir 
pačioje partijoje. I visus reika
lavimus 
ševikiškoj i 
kalėjimais 
me. Po Kronštato 
kad išvengus šalies galutino ban- 
kruto, buvo pravesta nekurios 
ekonominės reformos, laisvė vai- 
sbos ir tt., bet politinių reformų 
nei vienos. Bolševikai į demo-1 
kratiją vis tebežiūri, kaipo į 
“buržuazijos” įrankį.”

Šalies gyvenimui vis daugiau 
sugrįžtant j Normales vėžias, ne- 
normalė šalies politinė tvarka' | 
pradėjo darytis vis aiškesn 
aiškesnė. Tos tvarkos nenorma-

lumą pradėjo matyti ir didelė 
dalis eilinių komunistų. Atmin
tiną, laike ginkluotos kovos su 
kontr-revoliucionieriais (monar- 
chistais) daug komunistų rado
si kariuomenėje, kur, vadovų 
skatinami įvairiais prakilniais 
šauksmais, jie kovojo narsiai. 
Bet pargryžę iŠ karuomenės na
mo, jie vietojė skelbiamos pra
kilnios proletariato diktatūros 
rado tiktai žiaurią ir arogantiš
ką savo partijos vadų diktatūrą. 
Tarpe demobilizuotųjų komunis
tų apsireiškė nepasitenkinimas 
ir murmėjimas.

Pašalinti tą nepasitenkinimą 
partijoje, jos diktatoriai, kaipo 
tikri biurokratai, negalintas ma
tyti toliau savo nosies, padarė 
1921 metais “partijos valymą”. 
Jie išmetė iš savo partijos apie 

ketvirtdalį narių. Partijos dik
tatoriai manė, kad tuo “valy- 
m” politinių teisių reikalavimui 
bus padalytas galas. Bet jie apsi 
riko. Uetrukus ir likusieji parti
jos nariai ėmė reikalauti demo
kratijos. Kito “valymo” juk ne
buvo galima daryti, nes taip be
valant partiją ji galėjo palikti 
visai be narių. Prisiėjo mąstyti 
apie nusileidimą nariams. !

Reikalaujamos demokratijos 
platumas.

Lapkričio mėnesio pradžioje 
tat pats Zinovjevas pareiškė, 
kad reikia įvesti reformas, su
teikiančias partijos nariams de
mokratines teises. Nuo to laiko 
visa komunistinė spauda pilna 
ginčų apie tai.

Išpradžių ginčai ėjo apie rei
kalingumą demokratijos pačioje 
partijoje: apie davimą partijos 
nariams teisės kritikuoti parti
jos vadus, kalbėti, svarstyti ir 
tarti partijos reikaluose. Disku
sijoms besitęsiant, tie ginčai iš
sivystė į reikalavimą aprubeži- 
uoti partijos centralinių įstaigų 
savivaliavimą. Kad nuraminus 
narius, Maskvos organizacijos 
narių susirinkimas po ilgų deba
tų, dalyvaujant visiems įžymes
niems partijos vadams, 11-tą 
gruodžio, priėmė nutarimą, kad 
partijoje reikalinga įvesti demo
kratizmo principas.

Bet vien tik partijos demokra
tizavimu jau nebuvo galima pa
tenkinti žmonių reikalvimų po
litinių teisų. Pradėtosios disku- 
sios, tarsi kokia milžiniška ban
ga, užlieja vis didesnius ir dides
nius visuomenės sluoksnius, ku
rie reikalauja demokratinių re
formų.

Viena tokių reformų, tai de
mokratizavimas dirbtuvių komi
tetų, nustatančių darbo sąlygas 
dirbtuvėse. Iki šiol tie komitetai 
turi mažos reikšmes. Visų pir- 

ma, komunistai valdiškų įstaigų 
spaudimu neįsileidžia į juos ko
mu nistams neprielankių asmenų, 
ir todėl, tie komitetai daugumo
je atsitikimų susideda vien tik 
iš komunistų. Antra, jeigu kur 
įeina komitetan anti-komunistų 
daunguma, tai komunistinė 
franci j a atlieka visus nutarimus 
savo narių susirinkime, o komi
teto narių bendrame susirinkime
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jie tik padaro savo pranešimus. 
Jeigu komiteto dauguma bando 
priešintis, tai ji į trumpą laiką 
atsiduria ištrėmime. Dadar rei
kalaujama, kad tie komitetai bu
tų tikrai demokratiniu budu ren
kami ir kad juose komunistai bu 
tų tiktai frakcija, o ne bosai; 
kad komitetų nutarimai butų 
jo narių daugumos nutarimai, 
o ne komunistų frakcijos noras. 
Už šį reikalavimą stoja ir gana 
didelė dalis pta.čtių komunistų.

Kitas reikalavimas, kurį irgi 
remia gana didelis skaičius pačiu 
komunistų, tai demokratizavi
mas profesinių sąjungų. Jose iki 
šiol irgi vieni komunistai tiktai 
šeimininkavo. Dabar reikalauja
ma, kad prie jų valdymo ir tvar
kymo butų prileisti visi darbi
ninkai.

Tuos reikalavimus bolševikų 
valdžia turės išpildyti, jeigu ji 
nenorės būt pavaryta.

Prie dabartinių aplinkybių, 
kuomet komunistai viską laiko 
apžioję, darbininkai neturi noro 
dirbti nuoširdžiai, nes jų likimas 
juk “dirbk ir tylėk”, kuomet ko
munistai atlieka visą šeimimi- 
ninkavimą. Darbininkų darbo 
produktingumas bus galima pa
kelti, tiktai duodant jiems pati
ems progą imti dalyvumą savo 
reikalų tvarkyme, o ne varžy
mais ir persekiojimais.
Komunistų vadų nusistatymas.

Diskusijos tais klausimais ilgą 
laiką buvo draudžiamos, kiek
viena, kuris drįsdavo pakelti bal
są, reikalanjant reformų, nežiū
rint ar jis komunistas, ar ne, 
valdžia kimšdavo kalėjimam Jei
gu koks užrubežinis korespon
dentas norėdavo patirti, priežas
tį tokiu areštų, tai Jaroslavskis, 
sekretorius Kontrolės Komiteto, 
tėviškai pareikšdavo: “Apgailė
tina, bet mes turėjome taip pa
daryti, nes tie žmonės, nežiūrint 
visų pastangų, jokiu budu nebu
vo galima atvesti į tiesų kelią”. 
Kad paties Jaroslavskio kelias 
gali būt kreiviausis, tai to jis 
nemato. Girtam visas svietas 
strapalioja.

Kada didelė dalis narių pra
dėjo reikalauti reformų ir kada 
net po apsivalymui nuo visų “ne-
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vienynkų” reformų reikalavi
mai visgi nesiliovė, tai ir kai ku
rie partijos vadai pradėjo reika
lauti reformų. Pirmieji tarpe jų 
susilaukė kalėjimo, kaipo “maiš
tininkai”. Bet dabar tarpe refor
mų reikalautojų jau randasi to
kių įžymių asmenų, kad jų suar 
reštavimas reikštų pačios parti
jos skilimą arba net ginkluotą 
sukilimą prieš valdžią. Kai ku
rie tų vadų, be abejonės, pama
tė savo klaidas ir norėtų ir grįš- 
ti prie tos organizacijos formos, 
kurią praktikuoja socialistinės 
partijos. Jų tarpe randasi ir to
kių, kurie numato, kad jų visa 
šešių metų taktika buvo klaidin
ga, ir galvoja apie grįžimą prie 
socialistų.

ši opozicija yra turtinga ir to
kiais vadais, kurių tikslas yra 
asmeninis karjerizmas. Jie nu
mano, kad senąja militarės dis
ciplinos tvarka negalima šalies 
ūkį pakelti, ar, mato, kad susip
ratę darbininkai yra aiškiai nu
sistatę prieš tą bolševikų prie
vartos tvarką: tat jie pareina į 
opozicijos pusę, norėdami pasi
naudoti jos laimėjimu. Prie opo-

TŪKSTANČIAI TURI INK 
STy KLIŪTI IR VISAI 

NEŽINO TU
Norintieji apsidrausti pri
valo vartoti Swamp-Rootą.

Sprendžiant iš pranešimų, aptieki- 
ninkų, kurie tolydžio turi reikalų su 
žmonėmis, nėra tokio preparato, ku
riam pavyktų pergalėti šitos kliūtys. 
Lengva ir gydanti Dro Kilmero 
Swamp-Rooto veikme tuojau patiria
ma. Jis pasiekia augščiausj laipsnį 
savo stebėtino veikimo klotimi.

Kvočiamasis gydytojas prie vienos 
žymiųjų apdraudos kompanijų kalbė
damas apie tą dalyką, davė nuostabų 
pareiškimą, kad priežastis dėl kurios 
tiekis aplikantų apsidraudimui atme
tama yi’a tame, kad inkstų liga pas 
Amerikos žmones yra paprasta ir di
delė daugybė tų, kurių aplikacijos at
metama, net nežino, kad jie turi ligą 
Dro Kilmero Swamp-Root pardavinė
jama visose aptiekose, dviejų dydžių 
bankose, vidutinio ir didelio.

Bet, jei norėtum, ištirti šitą didįjį 
preperatą, pasiųsk 10 centų Drui Kil
mei’ & Co., Binghamton, N. Y., o gau
si pavyzdinę bonkelę. Rašydamas pa
minėk šitą laikraštį.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

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

demokratijos bol- 
valdžia atsakė 

ir mirties baus- 
sukilimo,

Severa’s
Cough Balsam

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai
kykite po ranka ypatingai žiemą.

Kaina 25 ir 50c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

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

ir W. F. SE^RA
* n .■» a r* » r. <? '' ■ K.

—.... ..................  Antradienis, Sausis 29, 1924
>zicijos šliejasi daug tokių ele- Puiki nauja gyduolė dėl 
mentų, kurie da šeši mėnesiai 
atgalios siuntė pragaran kiek
vieną, kuris tik drįso pasakyki, 
kad Rusijai reikia politinių re
formų. Anot tos lotynų patar
lės: “tempora mutantur, et nos 
mutamur in illis”—“laikai kei
čiasi, ir mes keičiamės su jais”.

‘Birutes’
šokis

Trečiadieny 
Sausio-Jan. 30 d., 1924

AUBURN PARK
MASONIC TEMPLE
7820 S. Union Avė

Pradžia 8:30 v. v.

/' 'Muzika
JONO BYANSKO

Kviečia
“Birutė”
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PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- j 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUSI 

ANT NAUDOS. I

Veikia kaip magija ant silpnų nervų, Į 
prasto miegojimo, prasto virškini- 1 

mo ir prasto apetito.
Skaitytojai šio laikraščio labai nu-1 

sistebės kaip dasižinos, kad ta nauja 
gyduolė, Nuga-Tone, suteikia tokį 
greitą palengvinimą tukstančiose at
sitikimų. Del silpnų nervų ir abelno 
nusilpnėjimo, prasto megojimo, galvos 
skaudėjimo, didelio vidurių suirimo 
po valgiui, tai nėra nieko geresnio 
kaip ši gyduolė. Ji padaro savo veik
mę ir daro tai labai greitai. Nuga- 
Tone auteikia geležį į k rii u j ą ir fosfo
rą į nervus. Yra tiesiog stebėtina kaip 
greit sugrąžina pep, vikrumą ir sma
gumą nuvargintiems nervams ip rau
menims. Budavoja raudoną kraują, 
stiprina nuolatinius nervus ir suteikia 
didelį stiprumą kunui. Suteikia atšvie
žinantį miegą, gerą apetitą, puikų 
virškinimą, regUliarį ėjimą lauk ir 
daug entuziazmo, ambicijos ir pep.

Jei jus nesijaučiate gerai, tai tas 
priguli nuo jūsų pačių, kad davus 
Nuga-Tone bandymui. Vartokite jį tik 
keletą dienų, ir jei jus nesijausite ge
riau, sugrąžinkite likusią dalį gyduo
lių aptiekoriui ir jis atiduos jums jūsų 
pinigus.

Išdirbėjai Nuga-Tone žino labai ge
rai, kad ji pagelbės tokiose atsitiki
muose ir jie yra privertę visus aptie- 
korius, kad davus garantiją ir sugrą
žinus jūsų pinigus, jei nepagelbsti. 
Yra labai nvaloni vartojimui ir jus 
gausite visam mėnesiui gyduolių apie 
už $1. Rekomenduojama, garantuoja
ma ir parduodama visų gerų aptieko- 
rių.

S. L. FABIOMAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta:

8323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, iiskyrm ketvergą.

Nediliomig nuo 9 iki 12 ryto.
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REUMATIZMAS.

Sustapdykit tą reumatizmo skaudė
jimą tuojau! Daleiskite Turpo Tur- 
pentine Ointment, kad jis įsigertų j 
skaudamą vietą ir tuojau prašlina 
ją! Turpo ir reumatizmo skausmai 
nesimaišo. Kuomet Turpo 
skausmas prasišalina.

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

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

Kodėl kentėti? Kodėl kęsti ? Kc- 
dėl daleisti sau skausmus? Daleis- ■ 
kitę, kad Turpo prašalintų jūsų skau
smus. Gaukite Turpo šiandien nuo 
jūsų aptiekoriaus. Nebūkite be to 
Terpentino Ointm'ento kuris turi tą 
atsakomingą Menthol ir Kumparą. 
Turpo 35c. ir 70c. slovikas.

ateina,

taip ne- 
Naujas

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: _9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir PžtnyČioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose tais- 
rnuose. Egzaminuoja Abstraktus 
>r padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus 

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

lengvomis išlygomis.

— ■ u

Tel. Dearborn 9057

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

Namu Tel. j Hyde Park 3396
■■■■■■■ ................ ,>)

Jūsų Šeimynų

Borden s
“Selected

šiandien

Reikalavimas bus geriau-

šiai prižiūrimas užtekamai

vartojant Borden’s “Select-

ed pieno.

Užsisakykit

BORDENS
EnuIioductsCo. of- Illinois 

Franklin 3110

s “Over-Glo” Anglys:
■ Vidutinė kaina minkštos anglys kurios dega su di
■ dėlių karščiu.■
■ Pabandykite jas — jus pamėgsite.
J Mes taipgi pardavinėjame augštos rųšies tikras tre-

• čios gyslos

Į Pocahontas Anglys
i Kuomet jus pirkaite nuo musų anglis jus gausite pil- ■
i ną svarumą ir greitą dastatymą. J

ANCHOR COAL COMPANY
420 West 29th St., Chicago, III 

Phone Boulevard 1323

MOTERYS VIDUTINIO
AMŽIAUS

Skaitykite, kaip dėl Mrs. 
Waish pagelbėjo varto

jant Lydia E. Pink- 
hamrs Vegctable 

Compound.
Mannington, West Virginia. — “Aš 

vartojau Vegetable Compound kuo
met turėjau persi
keitimą gyvenime. 
Aš sirgau per 7 
metus. Aš būdavo 
pasveikstu biskį, 
bet ir vėl atpuolu. 
labai butų sunku 
man aprašyti ko
kiame stovyje aš 
buvau, nes aš bu
vau visai ligota. 
Aš kentėjau nuo 
skniisimvi kairiam- 

jame mano šone ir aš turėdavau to- i 
kius skausmus, kad nežinojau nei ar 
galėsiu išlaikyti. Aš turėdavau to
kius skausmus kiekvieną savaitę. Aš 
buvau taip silpna, kad vos tik galė
davau pavalgyti. Mano darbas man 
buvo didelė sunkenybė. Aš negalė
jau dirbti savo namų larbo beveik pu
sė laiko. Draugė patarė man var
toti Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound, ir jos suteikė man stipru
mą ir sveikatą. Didelis karštis tuo
jau pranyko ir tuo pačiu sykiu prany
ko mano dideli skausmai. Pereitą 
vasarą aš galėjau dirbti savo namų 
darbą ir taipgi galėjau dirbti darže, 
aš pasakau visoms moterims kiek 
daug gero padarė jūsų puikios gy
duolės ir aš visuomet rekomenduosiu 
jas kitoms. Aš esu gimusi Marion 
County ir dabar ten gyvenu. Aš esu 
žinoma visiems mano kaimynams. Ir 
jus galite garsinti šį mano pareiški
mą, nes jis yra teisingas”. — Mrs. 
John W. Walsn, R. No. 1, Box 36, 
Mannington, West Virginia.

Įreg. S. V.

TIK PATRINKU JUOMI ;
** Kuomet jus kankina skaudus atakas
« rcumatiSkų skausmų, ar užpuola neu- *' 

ralgija, strflndloglis, skaudami sąna- . 
riai ir muskulai—-kokis neapsakomas 
palengvinimas patiriama tvirtai patri- 
naiit su

Pat. Biure. •

Ir tuojąus pajaudama maloniai' de- •' 
ginanti Šiluma besiskleidžiant po skau- • 
damą vietą,; kuri suteikia malonų ana-

• gumą I VisiSkai nėra reikalo kankintis * 
turint po ranka tokią tikrą pagalbą. •

Pain • Expelleria tikrai pagelbės ir *
• jums, kaip jisai pagelbėjo nesuskaito- r
• mįem tūkstančiam žmonių per daugeli
, metų. Visuomet laikykite jo bonką 

parankioje vietoje. ..
• 85c. ir 70c. už bonką aptiekose.
• F. AD. RICHTER & CO. ’
« 104-114 So. 4th St., Brooklyn, N.Y. ».

Town of
Lake

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-

JOHN I. BAGUZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 VVest 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

b. W. BANES, Advokatą* 
Vfll.j 9 A. M. iki 5 P. M 

Room 909 Chicago Trust Building 
79 Monroe Street, Cbicaąu 

Telephone Randolph 2900 
R e z. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
j ienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Bemins
1616 W. 4 71 Ii Street

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SL, 

Teiephone Randolph 6684 
starais: 107,36 So. VVabasb 

Te!.: Pullman 6377.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Salio St. Room SM 
Tel. Central 6390

Vak. 8228 S. Halsted St.. Chieago.
s Tel. Yards 4681

PINIGAI
Iš

Roselando
Lietuvon

Rosclandicčiams ir ken-
singtoniečiams 
iausia įstaiga 
m ui

artim-

Lietuvon
yra
233

pinigų
Tupikaičio aptieka, 
East 115th St. Pi

nigai nueina Lietuvon 
greitai, su pilni 
rantija. 
Iš Roselando ir

gva-

Ken-

pini-

Nau-

singtono siųskite 

gus Lietuvon per 
j ienų Skyrių Tupikai- 

čio aptiokoje, 233 E. 

115tli St., Kcnsington.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6800 

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero A v. 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, MICH.

Physical Culture Institute 
ER. J. A. VELONI8 

OsteopathaR, Chiroprata*, 
Naturopatha*

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

cijų, —- naujausiai® budais.
4204 Archer Avė. Brighton Park. J 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

NedfUdienld? nuo 9 iki 12.
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Antradienis, Sausis 29, 1924 NAUJIENOS, Chicago, UI,

KORESPONDENCIJOS
________ _ A

Cedar Rapids, lowa
I

A. a. K. Gudžienės laidotuvės.

Ūkio

Gruodžio 29, 1923 m. [Ir 
atsiminei parašyt kone mėne
sini praslinkus! — Red.] pasi
ni ii ė R. Gudžienė, palikdama 
dideliame nuliūdime vyrų ir 
penkias vaikučius, kurių vy
riausią yra apie 11 motų, o 
jauniausis 2’/2 metų. Velionė 
dar buvo jauna moteriškė, tu
rėjo apie 35 m. amžiaus, ir mi
rė tik dėlto, kad nėščia pasto
jus norėjo išsigydyti kūmučių 
patartais receptais. Nuvesta i 
Mercy ligoninę po sunkios li
gos mirė.

Velionė buvo laisvų pažiūrų, 
dagi komunistė. Priklausė vie
tos Sūnų ir Dukterų pašelpinei 
draugijai. Ji buvo ramaus bu
do, rimta ir visų gerbiama mo
teriškė. Pakliuvus į Mercy li
goninę ir sunkiai sirgdama ji 
buvo ten prikalbinta prisiimti 
dagi kunigą, taigi mirė gavus 
paskutinius sakramentus.

Graboriui atvežus į stubą 
velionės kūną, j šermenis pri
sirinko visokių žmonių — 
bažnytinių, komunistų, laisva
manių ir t. t. Po valandėlės 
viena stora komunistė pašte- 
liejo, kad grabas apšarvuotas 
kryžium ir sumanė jį pašalinti. 
Pasišaukė graborių ir su jo pa
galba nuplėšė nuo grabo Kris
tų, atnaujindama jo žaizdas. 
Bažnytiniai tai pastebėję labai 
pasipiktino, ir pasišaukę ve
lionės vyrą su graborių kry
žių vėl padėjo ant grabo.

Kilo tarp bažnytinių ir ko
munistų dideli kivirčiai, kaip 
reikės velionė laidoti, ar su 
bažnyčios apeigomis ar be. Ko
munistai tvirtino, kad velionė 
buvus laisva ir reikią laidoti 
tautiškose (? B.) kapinėse, o 
bažnytiniai spyrėsi, kad reikią 
laidoti bažnytinėse kapinėse, 
dėl to kad velionė mirdama 
padarius išpažintį ir mirus 
kaip katalike.

Kaip laidoti — nebuvo nu
tarta iki atvažiavo velionės 
brolis ir sesuo, nes vyras per 
porą dienų taip savo širdgėlą 
skaudino, kad su juo vargiai 
buvo galima susikalbėti. Tik 
giminėms atvažiavus buvo nu
tarta laidoti su bažnyčios apei
gomis.

šermenyse buvo dar pradė
ję rodytis keisti dalykai. Gale 
grabo stovėjo didelis liktorius 
su penkiomis žvakėmis, o vir
šui — kryžius, kuris kart-kar- 
tėmis suko į grabą nugarą. 
Bažnytiniai tai pastebėję pra
dėjo trinyti, ar čia stebuklai 
dedasi, ar kas nors šposus kre
čia. Ir pastebėjo, kad šposus 
daro komunistų A.

Kapinėse airių kunigui atli
kus visas ceremonijas, dar vie
nas komunistėlis bandė prie 
duobės kalbėti, liet kunigas nu
vilko jį šalin.

Dar negerai ir tai, kad Simų 
ir Dukterų pašaipiuos draugi
jos komitetas nedarė bent kiek 
geresnės tvarkos ‘šermenyse. 
Kaip gyvenu, pirmos tokios 
šermenys su tokiomis tąsynė- 
inis teko pamatyti.

Koperatyvy Suvažiavimas 
Mariampoleje

MariAmpolės žemės
Draugijos iniciatyva šauktas 
Mariampolės Apskrities Kopera- 
tyvų (žemės ūkio draugijų, var
totojų bendrovių ir smulkaus 
Kredito Bankų) susivažiavimas 
įvyko 1923 m. gruodžio 23 d., 
13-17 vai. Dalyvavo virš 30 as
menų — atstovų ir svečių. Su
važiavimo prezidiuman buvo iš
rinkti inžin. p. Vitkauskas — 
pirmininku ir agronom. p. Rim- 
džius — sekretorium.

Artimiausias suvažiavimo ti
kslas — steigti Mariampoleje 
rajoninę Koperatinę Bendrovę 
(maišyto tipo Koperatyvų Są
jungą), kuri imsis žemės ūkio 
produktų perdirbimo ir parda
vimo organizavimo, tarpinin
kaus pargabenti reikalingų vie
tos vartojimo reikalams prekių 
iš Kauno ir kitų Lietuvos mie
stų savo nariams — Koperaty- 
vams.

Lietuvos Koper. B-vių Sąjun
gos instruktorius p. Kuzneco- 
vas, darydamas pranešimą apie 
L. K. B. S-gą, išaiškino rajoni
nės Sąjungos nenaudingumą ir 
siūlė aukščiau minėtas pareigas 
pavesti esančioms vietoje Ko- 
peratinėms Įstaigoms, sustipri
nus jųjų veikimą.

Centr. U k. S. Liaudies Ban
ko atstovas p. Josiukas kalbėjo 
apie tojo Banko darbuotę, reko
mendavo busimai Sąjungai va
dovautis C. U. S. L. Banko įsta
tais, bet kitiems atstovams 
prieš išsireiškus, jis apleido su
sivažiavimą, 
gos steigimo 
atviru.

Tol hm seki
binskio apie Koperacijos plėto
jimosi tvarka Lietuvoje ir po
draug apie reikšmę Liet. Kope
racijos Banko musų ekonomi
niame gyvenime. Kitais dieno
tvarkės punktais buvo kalbėta 
nedaug.

Vietos atstovai nusiskundė 
daugiausia litų ir prityrusių ir 
sąžiningų vedėjų stoka.

Iškilus sumanymui steigti 
kaip galima daugiau Liaudies 
Rankų, Liet. Koperac. Banko 
instrukt. suteikė žinių (litera
tūros), kaip atlikti steigimd

Galų gale Sąjun- 
klausimas palieka

pranešimas p. Sa-

formalumus, o susivažiavimas, biustą Lietuvos Atstovo Londo- 
kad išplėsti pastarųjų darbuotę, 
priėmė pageidavimus — prašy
ti Lietuvos Koperacijos Banku 
duoti didesnes paskolas ir kaip 
galima ilgesniam laikui, ir tai
pogi atkreipti domę į koncen
travimą vietos kapitalų.

— K. D. (“L. žinios“)

ne p. T. Naruševičiaus; tas biu
stas bus atlietas iš bronzos. Be 
to jis nulipdė labai dailius ba- 
reliefus pp. O’Hara ir Parkerio 
(anglų rašytojų), Atstovybės 
Sekretoriaus V. K. Račkausko, 
p. A. Viščiuliutės 
Skyriaus Vedėjo 
čio.

RMAN
ir Konsuliario 

p. K. Ginei-

Dailininkas Petras 
Rimša Londone.

Kauno “L. žinioms“ rašo 
Londono:

žinomasai “Lietuvos Moky
klos“ autorius, dailininkas Pet
ras Rimša nuo kurio laiko vie
ši Londone. Jisai čia atvyko su 
Vilniaus 600 metų Sukaktuvių 
Medelionu, kurį Lietuvos vald
žia dovanojo Anglijos Parlamen
to Delegacijai, lankiusiai Lietu
vą rugsėjo mėnesyje.

Viešėdamas Londone, p. Rim
ša lankėsi visuose Londone di
džiuosiuose muzėjuose, paveik
slų galerijose ir visur, kur tik 
galėjo susipažinti su anglų me
nu ir jo naujomis kriptimis. 
Liuosu gi laiku jis pasiryžo pa
žymėti savo apsilankymą kuo 
nors labiau apčiuopiamu. Todėl 
pirmiausiai padarė gan didelį

is

Į Lietuvą
Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani- 
jo3 nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams. ,

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

American Line Su
VVhite Star Line Sykiu

N. Y. — Plymouth — Southampton «— 
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
tų arba
Pasažierių Departamentas

127 So. State St.. Chicago. III.

Svies® ir pajiegą suvedame i senu® ir nauju® namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BR1DGEP0RT ELECTRIC CO., Ine.

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

Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SĄNARIUOSE

REUMATIŠKI Skaudėjimai
Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik 

nusipirksi buteliuką 
MEŠKOS BALSAMO

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

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

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

FRANCUZIŠKAS DAKTARAS
Specialistas kraujo, odos, chroniškų ir slaptų ligų 

Gydo su pagelba naujausių metodų. X-Ray Spinduliai.
Ofisas 1800 S. Ashland Avė., ant viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10. Nedėlioj nuo 3:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Are. Valandos nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8
Telefonas Lafayette 3878

DK. J. BEAUDETTE

kurios atsto-Anglų spauda, 
vai jau susipažino su p. Rimšos 
darbais, labai simpatingai apie 
jį atsiliepia. Be tų pastabų apie 
ji, kurios tilpo Londono laikraš
čiuose, “The Daily Mail“ ir “The 
Morning Post“, rašo taip jau 
“The Liverpool Post“ ir “The 
Newcastle Daily Chronicle.“

NORT 
LLOYD 

LAIVAKORTES 
j ir iš visų dalių 

LIETUVOS 
per 

BREMENĄ 
ant nauju gražių laivų

MUNCHEN — STUTTGART — 
yCOLUMBUS

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 bilc prie 
vietinių agentų, arba

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

BULGARIŠKA žiedų 
ARBATA

(Seniau vadindavosi kraujo arbata.
Gerkite karštą einant gulti. Kad 

PRAŠALINUS ŠALTĮ. Kad sustip
rinus kepenis.

Kad viduriai gerai dirbtų.
Bulgariška žiedų arbata yra sudė

ta iš grynų žiedų. Ji pataiso kraują 
ir pagelbsti būti geroje sveikatoje.

Parduodame pas kiekvieną aptieko- 
rių arba pirkite apdraustu siuntiniu, 
vienas didelis šeimynos baksas $1.25, 
arba 3 baksai $3.15, arba 6 baksai 
$5.25. Adresas H. H. Von Schlick, 
President Marvel Products Company, 
25, Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

Tel. Blvd. 8188 
M. Woitkewidi 

BANIS 
AKUŠERKA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 

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

3113 South 
Halsted St.

DOVIERNASTIS
(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 ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St,
Chicago, III

—Ten buvęs.

NEW YORK—HAVRE
LA SOVOIE ..................  Feb. 2
PARIS ........................................  Feb. 6
ROCHAMBEAU ............... Feb. 20
SUFFERN........................ Feb. 27
CHICAGO ..........................  Mar. 11

N«W YORK, VIGO (SPAIN). 
BORDRAUI

Rašykite dėl *tn<eidžfo« apvalomo* 
kaycaUe jaiq vietiniai arentai arba | 
dldlJi oflaa II Šute Street New York.

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

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

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

na po $1.00
8) KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00.
4) TRAUKINYS. Juozo Tysliavos Eilšs. Kaina 25c.
5) KELIONE APLINK PASAULI Į 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal
poko pieštais paveikslai®. Kaina $1.00.
6) ANT POLITIKOS LAKTŲ. Politinio Šaržo Albumas. 33 spalvuoti 
paveikslai. . Pieš® Adomas Varnas. Tekstą parašė Vaižgantas. 
Kaina $2.00

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

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

“DIRVA”
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio.

MIS. A MimitVICZ-VIDIKIEKt
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampan SI <»’• 
Ofiaaa su Dr. J. F. Van Paini

Tel. Yard® 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; i) 
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
joa HgūnCučiuO 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuo ' 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakar®.

Tel. Haymarket 1044
DR. G. J. ADLER

Specialistas Venerinių Lipų 
Valandos nuo 11 iki 1 ir nuo 5 iki 
8 valandą vakarė. Ncdėlioj nuo 

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

KOJp 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 pagelbėjau daugu
mui. Kodėl ne jums? Jei jus buvo
te visur ir nieks nepagelbėjo, tai atei
kite ir pasimatykite su kojų specia- 
lictu

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

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

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

Egzaminavimas Dvkai.

Dr. F. Matulaitis
8709 Jos. Campan Avenue 

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

Tel. Empire 6234 
Res. Walnut 3847 J

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

Ofiso va!.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tek Yards 1699

%Hll...........J-J I I '■ ! .t..'...... .

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedalioj 10-12 dieną. DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1980 

Valandos pagal sutarti

Telephone Yurd® 5082

DR. H. STUPNICn
• 8107 So. Morgan 8L.

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

DR.A. MONTVĮD
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą® 

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

Telephoą® Centrai 8066 
1824 Vvabansfa Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VElELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1910 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietą 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted SL
■ ■ ............................... i ............... .i ■

Garsinkitės Naujienose

DR. P. ŽILVIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

8243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rerid. Tel. Falrfau 5574 
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės Naujienose

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

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

Gydo staigias ir chroniška® liga® 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

į Dienomis: Canal 
fĮ, - . . J 3110. Naktį
Telefonali j Drexel 0950

( Boulevard 4136

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

......  I U ■■■ ...................... ■

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avc., 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.
Telefoną® Drexel 2889

J

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

i ■ .

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dieną j
ir 6:30 iki 9:30 vakare '

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

Tel. Boulevard 9537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Jei abejoji akimi®, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optumotrlat 
T«L Boulevard S487 
4949 8. Aohland Ava 
Kampa* 47-to* «at.

2-ro* loboba

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų lirų 

Ofisas: 3885 So. Halsted St„ Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicagą

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0610L. .. .... . 1.1 .. ..... z

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
3149 So. Morgan SL, 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. ryto; 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 v. v.

Telefonas Yards 0867
b-' i ■ i> i.............. n
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burbulas. Ji įsiveržė į 
Ruhr dėlto, kad jai reikė
jo kokso, ir dėlto, kad ji 
nori suskaldyti Vokieti- 
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Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8500
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
U. — Telefonas: Roosevalt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
paštu: 
________________$8.01

4.00 
2.00 
1.50 
.75

Chicagoje — 
Metams.

Pusei metų 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam . 
Vienam mėnesiui

8c 
18c 
75c

Chjcagoje per nešiotojus
Viena kopija ....... ........
Savaitei ------------------
Mėnesiui ........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams.............._
Pusei metų .......
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

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

Orderiu, kartu su užsakymu.

f . fstebėjimą Westvillės klebono Kristaus. Tarp jų dviejų yra pa- 
pasielgimu. Jisai sako jiems:

“Kad išblaškyti tas sun
kias jūsų abejones bei tą bai
mę iš pusės (dėl. “N.” Red.) j 
bedieviškuos laikraščiuos (tel
pančių) pranešimų ir kad ma
žiausias vėjo pūstelėjimas 
neprišluotų jus prie bedievių, 
štai ką turite dalyti: Bukite 
gerais, pavyzdihgais katali
kais, o ne akyplėšomis, ramy
bės ardytojais; kreipkite dau
giau domės į meilę artimo, o 
tie visokį pavojai savaime 
pranyks.” , ' I
Nėra jokios abejonės, kad ši

tie keletas sakinių sumuša visą 
ilgą “Draugo” pamokslą. Tą pri
pažįsta ir jisai pats, nes priera- i 
še prie kun. Brigmano laiško, 
pastebi:

“Gerb. klebono patarimą 
apie artimo meilę mes atsi
minsime.”

bę ir išlaikius savo rankose vai- Gyvybės Malūnasnašumas tame, kad nė vienam, 
nė antram jų nepasisekė įvy
kinti savo tikslą; bet yra mil
žiniškas skirtumas tarpe asme
niško likimo, kuris juodu išti
ko.

Jėzus kovojo už savo tikslą 
ir toje kovoje žuvo, apgalėtas 
priešų. Dėlto pas jo pasekėjus 
paliko apie jį atmintis, kaipo 
apie idėjos kankinį. Tuo tarpu 
bolševizmo vadas savo priešus 
nugalėjo, bet, nugalėjęs juos, 
žingsnis po žingsnio atmetė sa
vo pirmesniasias idėjas ir iš 
darbininkų vaduotojo pavirto 
aršiausiu jų despotu. Jėzus sa
vo idėjai paaukavo savo gyvy
bę, o Leninas paaukavo savo 
idėją, kad išgelbėjus savo gyvy-

Krikščionybės steigėją Romos 
despotų policija suėmė, o karei
viai prikalė prie kryžiaus. Bol
ševizmo gi steigėjas numirė, 
pats būdamas despotiškos vald
žios galva, ir tos valdžios ka
riuomenė su didele pagarba nu
lydėjo jį į kapą, o valdžios žval
gybos viršininkas, kruvinasis 
Dzeržynskis, buvo tų iškilmin
gų laidotuvių tvarkos vedėjas.

Veltui todėl komunistai sva
joja, kad “draugas” Leninas 
vėl ateis, kuomet laimės kovą 
pavergtųjų žmonių klasė. Kuo
met pavergtieji Rusijos žmonės 
laimės, tai pirmas jų žingsnis 
bus pasiųsti velniop visą Leni
no garbintojų šaiką.

Sekant W. Ostwaldu parašė Dr. A. Garmus
(Tęsinys)Apie Versalės taikos sutar

tį buvusia premjeras išreiš
kia tokią nuomonę:

“Francija visa tai (Sa- 
aro Lankos užgrėbimą, 
Augštosios Silezijos su
skaldymą ,Ruhro srities 
okupavimą , Vokieti jos su
ardymą) suplanavo savo 
prieduose prie Versalės 
Sutarties. Tie priedai bu
vo laikoma nesvarbiais. 
Aš abejoju, ar Lloyd 
George ir Wilson pasisten
gė bent perskaityti juos. 
Bet Francijos žiūrėjimo 

. punktu, jie yra sutarties 
nugarkaulis?’
Kas gali nesutikti su ši

tais p. Nitti išvadžiojimais? 
Reikia pridurti, kad buvusis 
Italijos valdžios galva yra 
parašęs keletą knygų apie 
Europos padėtį po karo, ir 

i jose visose jisai taip pat

Komunistai žvalgybininkai

Kai kuriuose miestuose yra 
gatvėse lempos taip įtaisytos, 
kad jos pačios savaimi gali 
užsidegti. Tokios lempos turi 
tam tikrus platinos sietelius. 
Kaip tik tokį sietelį pasiekia 
degamasis gazas, jis taip įkais
ta, kad užsidega šviesia lieps
na. Mokslininkai išaiškina tokį 
patį savaimi gazo užsidegimą 
taip: neteptos vežimo ašys sun
kiai sukasi; patepę degutu ar
ba tam tikru 
mažiname tik 
nimosi) jėgą, 
ašis mažiaus
kitą. Tas pats ir su degimu. 
Degant vienas kūnas susijun
gia su kitu. Kitaip tarus, dega
moji medžiaga susijungia su 
oro degiu. Toksai kūno susi
jungimas su degiu esti ir be 
liepsnos. Kuomet gazas susi
maišo su oro degiu, jis neuž- 
siliepsnoja, bet be liepsnos, vi
sai pamažu, dega, t. y. susi- 

. jungia su degiu į angliarukštį 
ir kitas dalis, 
gazo ir oro

tepalu mes su- 
trinimo (kabi- 
rato stabulė ir 

trinasi į viena

giu ir vėl keliauja per širdį į 
giliausias kūno vietas. Kūno 
gilumoje degis susijungia sir 
maisto dalelėmis, nuo ko atsi
randa daug šilumos. Tie patys 
raudonieji skritulėliai perde- 
gimo liekanas, angliarukštį ir 
vandens garus, gabena per šir
dį į plaučius laukan išmesti. 
Tarp kuro degimo krosnyj ir 
maisto kūne yra dar ir kitas 
skirtumas. Kiekviena geresnė 
krosnis turi dureles ir kaminą. 

(Bus daugiau)

$7.00 
8.501

’ 1’25;

(griežtai kritikuoja prievar
tos ir grobimo politiką, kaip 
augščiaus minėtame inter- 
view.

Taigi negalima sakyt, kad 
buržuazijoje nėra žmonių, 
kurie sugebėtų matyti daly
kus tikroje šviesoje. Bėda 

• tečiaus, kad tie žmonės daž
niausia neturi jėgos, kuria 

Buržuazija susideda ne iš ’ jie galėtų pasiremti savo 
vienodų elementų. Ji nėra pažvalgų vykinimui.
klasė, bet keleto klasių misi-Į Tokia jėga šiandie randa- 
nys. Todėl butų stambi!si tiktai darbininkų klasėje 
klaida manyti, kad kiekvie- — tenai, kur pastaroji yra 
nas žmogus, priklausantis politiniai susiorganizavusi, 
buržuazijai, būtinai turi būt j štai kodėl p. Nitti neturėjo 
atžagareivis. , pasisekimo Italijoje, ir ko-

Palyginkite tokį buržuazi- dėl p. Wilsonas, neturėda- 
jos atstovą ,kaip p. Nitti,'mas paramos Amerikoje, 
buvusį Italijos premjerą, su j pasidavė imperialistams 
dabartiniu Italijos valdžios Versalės konferecijoje. Štai 
galva, p. Mussolini. Pasta- 
rasis, žinoma, 1
nierius

Francuos 
politikos kritika.

.75

Bėda tečiaus, kad Bumšo re- 
daguojamasai laikraštis tą arti
mo meilės prisakymą užmiršta 
perdaug tankiai. Yra pavojaus, 
kad netrukus jisai vėl jį už
mirš.

Ar nebūtų tad gerai, kad 
“Draugo” redaktorius užsirištų 
mazgelį ant savo nosinės skepe
taitės? Tas labai padėtų jo silp
nai atminčiai. Kiekvieną kartą, 
kai jisai išsitrauktų iš kišeniaus 
skepetaitę nosiai nusišnypšti, 
tai jisai pamatytų mazgelį, už
rištą ant skepetaitės kampo, ir 
atsimintų, kad tas mazgelis rei
škia, jogei jisai turi neužmirš
ti, kad Kristus mokino mylėti 
savo artimą! Tuomet “Draugo” 
redaktorius nerašytų akyplėšiš
kų straipsnių ir nesakytų baž
nyčiose 
kuriais 
si.

akyplėšiškų pamokslų, 
net katalikai piktina-

LENINAS PRISIKELS!

[Koresp. iš Lietuvos]

kodėl ’ liberalų partija su
yra reakcio-' smuko Anglijoje, ir libera- 

žemiausios rųšies. i lizmo politiką tenai dabar 
Bet apie p. Nitti to negali- tenka vykinti Darbo Parti
niu pasakyti.

New Yorko laikraštyje- 
“World” šiomis dienomis bu-1 
vo paskelbtas interview (pa-' 
sikalbėjimas) su buvusiuoju 
Italijos premjeru. Tame in- 
terview griežčiausiu budu 
pasmerkiama imperialisti- Į 
nė Francijos politika. P-as 
Nitti tarp kitko sako:

Apžvalga

Daug kartų buvo nurodyta, 
kad šių dienų komunistai yra 
labiaus panašus religinei sek
tai, negu politinei partijai. Apie 
tai liudija jų fanatiška neapy
kanta linkui kitaip protaujan
čių žmonių, jų aklas tikėjimas 
savo vadams, jų palinkimas gy
venti svajonėmis, nesiskaitant 
su tikrenybės faktais. Bet ryš
kiausias to religinio sektantiz- 
mo pavyzdys yra sekantis.

“Laisvė” išspausdino pirmam 
puslapyje eiles, pašvęstas Leni
no mirčiai, ir ve kaip 
paskutinis jų posmas:

“Ir ateis jis vėl pas
“štai jau girdime

skamba

mus: 
griaus
mus 

“Pavergtų žmonių bendros 
“Revoliucinės audros, — 
“Jos perkūnais ir žaibais 
“Draugas Leninas ateis!”

Miręs bolševikų vadas, vadi
nasi, ateis ir vėl bus su savo 
pasekėjais! Na, ar tai ne toks 
pat tikėjimas, kokį turėjo pir
mieji krikščionys po to, kai nu
mirė jų vadas ir mokytojas?

Mes betgi nenorėtume, kad 
skaitytojai įgytų nuomonę, jo- 

Visa tai yra kalų dienraštį reiškė savo nusi- gei mes statome Leniną šalę

TURĖTŲ UŽSIRIŠTI 
MAZGELĮ.

“Draugas” anądien pasakė il
gą pamokslą Westvillės klebo- 

“P rancija kalba apie re-• nui, kun. L. Brigmanui, kuris 
paracijas. Amerikos žmo- siuntė pranešimą “Naujienoms”, 
nes mano, kad Franci ja’Dabar kun- L- Krigmanas moki- 
jsiveržė j Ruhr sritį, kad "a “f)raLl^” ir tu°s n®Pa8jr* 
uztiki mus sau reparacijų kus”, kurie per Chicagos kleri- 
mokėjimą.

A. čechov.

Laimingasis.
(Tęsinys)

Keleiviai, žiūrėdami į girtutėlaitį lai
mingą jaunikį, užsikrečia jo linksmumu ir 
jau nejaučia snaudulio. Vietoje vieno klau
sytojo, aplink p. Joną radosi penki. Jis su
kinėjasi, rankomis mosikąuja ir plepa be 
perstojimo. Jis juokiasi, ir visi juokiasi.

— Svarbiausia, ponai,, reikia mažiau 
mąstyti! Po velnių visi tie analizai. Nori iš
gerti, tai ir gerk, ir nėr ko ten filosofuoti, 
ar kenksminga, ar naudinga. Visas tas fi
losofijas ir psichologijas velniop!

Per vagoną pereina konduktoris.
— Malonus žmogau, — kreipiasi į jį 

p. Petras: — kai eisi per vagoną No. 209, 
tai rasi ten ponią, pilka skrybėlė apsigobu
sią; pasakyki jai, kad aš čia!

— Klausau! Tik tame traukinyje nėra 
209 No.; yra 219 No. i

— Te bunie 219! Nevistiek?! Taip ir 
pasakyki tai poniai: vyras sveikas ir links
mas.

P. Jonas čia grėbiasi sau už galvos ir

išvedžioja:
— Vyras.... Poni.... Ar senai tas? Vy

ras....... cha-cha....! Rykščių tau reikia, o tu
vyras! Ot, idijotas! Bet ji? Vakar buvo tik 
mergiotė, drugelis... Tiesiog neįtikėtina!

— Musų laikais dargi keista matyti lai
mingas žmogus, — sako vienas keleivių. — 
Greičiau baltą dramblį pamatysi.

— Taip, bet kas kaltas? — sako ponas 
Jonas, ištiesdamas savo ilgas kojas, “džimi” 
bateliais apautas. — Jei tamsta negali bū
ti laimingas, tai pats kaltas. Taip, o tamsta 
kaip manei? Kiekvienas žmogus kala sau 
laimę. Jei panorėsi tamsta, tai ir tapsi lai
mingas, bet juk nenori. Tamsta vengi lai
mės.

— Argi? Kokiu budu?
— Labai paprastai! Gamta reikalauja, 

kad žmogus tam tikrame laike mylėtų. Už
stojo tas periodas, tai ir mylėk visomis ke
turiomis, o tamstos juk neklausate gamtos, 
kaž-ko laukiate vis. Toliau.... Įstatyme pa
sakyta, kad normalus, individumas turi ve
sti. Be vedimosi laimės nėra. Atėjo patogi 
valanda, tai ir veskis, ne ten šuns gyvenimu 
gyvenk. Bet jus vis nesi vedate, kaž-ko lau
kiate. O kai dėl išsigėrimo, tai ir šventame 
rašte pasakyta, kad vynas linksmina žmo
gaus širdį. Jei tau gerai ir nori, kad butų

Šiaulių miesto darbininkų 
profesinė sąjunga turi netoli 
500 narių. Turi nusinuomavusi 
didelį butą su keturiais kamba
riais ir sale vakarams bei susi
rinkimams. Tame bute spiečia
si keletas darbininkų organizar 
ei jų.

Senoji sąjungos valdyba taip 
įklampino sąjungos reikalus, 
kad jai sunku atsigauti. Toje tai ir du nepartiniai. Naujai vai- i 
valdyboje pirmininku buvo ko-^dybai dirbti ir išvystyti sąjun-' 
munistas Tarnas Dulkinas, kurs ■ gos veikimą begalo sunku, nes 
sovietų okupacijos metu komi- komunistams “pasidarbavus” 
saravo Ukmergės apylenkėje ir, jos reikalai užleisti. Tačiaus šis 
pridirbęs daug šunybių, pabė-jtas jau dabar padaryta — są

jungos butas atremontuotas,!
Pasibaigus komunistų okupa- dramos sekcija atgaivinta, šiek ’ 

cijai, T. Dulkinas apsigyveno tiek ir pinigų kasoje yra. Bet! 
netoli Šiaulių, čia jis vėl veikia turi didelių skolų už butą, ku 
kaipo komunistas ir lošia labai'rias senoji valdyba paliko. Nau 
žymią rolę komunistų eilėse. I jai valdybai teks daug pasidar- 
Jam paveda eiti atsakomingas buoti, kad tas skolas išmokė- 
vietas profesinėse sąjungose.! jus. 
Pastaruoju laiku buvo miesto 
darbininkų profesinės sąjungos je neteko vietų. Todėl dabar jie 
pirmininku, odos darbininkų 
profesinės sąjungos valdybos 
nariu ir Šiaulių srities darbinin
kų profesinių sąjungų biuro sek
retorius. Socialdemokratams 
nuo pereitų metų buvo aišku, 
kad komunistas T. Dulkinas dir
ba provokatorišką darbą. Bet 
komunistai nenorėjo apie tai ir 
girdėti, koliodavo visus tuos, 
kurie mėgino kelti aikštėn Dul
kino juodus darbelius.

Pagaliaus dalykai visai paaiš
kėjo: komunistas T. Dulkinas 
tarnavo žvalgyboje ir dirbo kle
rikalų valdžios naudai. Ačiū jo 
darbuotei ne vienas Visai nekal
tas darbininkas liko patupdytas 
kalėjimai!. 1923 m. liepos mėn. 
komunistas — žvalgybininkas 
Dulkinas pabėgo pavogęs profe-

Aukos Mariampolės Realei 
gimnazijai

1. Draugystės Palaimintos 
Lietuvos nariai (Chicago) suau- 
kavo $36.00.

Be to, p. Žilinskų namuose 
dar surinkta $4.00.

Perlaidą $40.00 per “Naujie
nas” prisiuntė p. Ig Žilinskas.

Padėdami į tokį j 2. Adomas Shulkauskas iš 
mišinį platinos Cusson, Minn., prisiuntė $6.00.

go.

darbin. prof. sąjunga įbrido į 
skolas. Dabartiniu metu reika-. 
linga mokėti keletas tūkstančių 
litų skolų už butą. Sąjunga dėl 
komunistų žvalgybininkų veiki
mo begalo daug nukentėjo ma
terialiai ir moraliai. i

Jau mėnuo kaip išrinkta nau
ja valdyba. Dabartinėn valdy- ...... w ... ... _ A
bon įeina penki socialdemokra-( .? ’u* v Pa8reį iaame • SLA. 9 kuopos (Divernon,

silpną, be- liepsnos degimą, pa- III.) nariai ir pašalimai aukavo 
našiai kaip tepalas palengvina sekamai:
rato sukimąsi. Gazo dalelės, j Po $1.00: K. Malakauskas, G. 
paliečiančios platinų įgija jėgų žilinskis, V. Vasilauskas, J. Uk- 
daug greičiaus susivienyti su sas, P. Jurginas, J. K. Jutelis, 
oro degiu. Jos įkaista, įkaitu- M. Padulskis, A. Karanauskas, J 
sios gazo dalelės įkaitina arti- Danis, J. F. Danis, M. Danis ir 
miausias, taip kad jos gali už- J. Lesajus.

i siliepsnoti. Platinos tinklelis 
į nesudega, jis tik įkaista.
i kie kūnai, kaip musų pavyzdy- 

> tinklelis, vadinasi 
katalizatoriai. Toksai degimas 
su pagelba katalizatorių gali 
būti prie įvairiausios tempere- 
turos. Maisto degimas be lieps- 

i nos esti gyvulių ir žmogaus 
kūne. Maisto dalelės kūne su- 

Įsijungia su degiu, perdega į 
i angliarukštį ir vandens garus.
Perdegimo liekanos, anglia- 
rukštis ir vandens garai, išei
na per plaučius laukan. Svar
biausia tokio degimo pasekme 
yra šiluma. Tik ačiū nuolati
niam kūne degimui gali pasi
likti pas šiltakraujus nuolati- 

' nė kulno temperetura. Pas šal- 
i takraujus širdis nėra taip to- 
: biria, kad galėtų perdegusias 
i kūne medžiagos daleles atskir- 
iti nuo dar nesuspėjusios per
degti. Kuomet kūne perdega 
daugiaUs medžiagos, tuosyk 
atsiranda dauginus ir šilumos. 
Atsiranda karštis. Juo didesnis 

Ne vien Lietuvos komunistai • kūne degimas, juo daugiaus 
Estų vai-1 reik “kuro.” Suprantama, ko- 

1
nautojų yra komunistų partijos 
nariai. Lietuvoje tas nuošimtis 
bus dar didesnis. Kiekvienas tai 
turi įsidėmėti.

Odininkas.

Komunistai naujoje valdy.bo-

įvairiais budais trukdo sąjun
gos veikimą, šmeiždami ir pro- n.' 
vokuodami. Matyt, vėl nori su-* 
daryti valdybą iš žvalgybinin
kų, kad tuo budu visai sugrio
vus profesinę darbininkų sąjun
gą. Bet darbininkai gerai pažį
sta jų darbus ir nebesiduos mul
kinti savęs komunistams-žvalgy- 
bininkams.

Tai matot, draugai, kas tie 
komunistai. Jie sugeba dirbti1 
dviem ponam: Maskvos sovie
tams ir klerikalinei Lietuvos 
valdžiai, žinoma, iš abiejų gau
na gerą atlyginimą. Tokių pro- ’ 
vokatorių, kurie patupdė ne vie
ną darbininką kalėjiman, jų ei
lėse begalo daug.

X i / .tarnauja žvalgyboje. Estų vai- reik “kuro.” k.-
An-p • i -1V* džios žvalgyboje 50% visų tai- dėl sergantis karštinėmis lie-
Apie tai pranešta vietos milici- __ . • . > __ • i...___ . . . . •Apie tai pranešta vietos milici
jai, tik, matyt, nieko nedaro
ma, kad suradus vagį. Nėra abe
jonės, kad Dulkinas kuriam 
nors Lietuvos kampely vėl dir
ba tokį pat juodą darbą. Retkar
čiais slaptai pasirodo ir Šiau
liuose.

Dulkinas, būdamas žvalgybi
ninku, visais budais trukdė są
jungų veikimą. Todėl miesto

12. XII. 23 m.

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

sėja, nes perdega maisto dau
giaus, kaip įgabenama jo.

Kokiais keliais gauna kūnas 
degį? Reik atsiminti, kad gy
vulių kraujas susideda iš kele
to dalių. Rugenos (serum) yra 
kraujo dalis, kūno maistas. Ki
tos dalys, kaip raudonieji skri
tulėliai, keliauja kraujo indais, 
į plaučius, ten prisisiurbia de-

Po 50 centų: J. Cherniawich, 
To- J. Gulbinas, A. Bagočius, J. 

Ačas, B. Bukontas ir Klapataus- 
kas.

Po 25 centus: J: Stanaitis, J. 
Petrauskis, A. Judinas ir F. At- 
kočaitis.

Aukas ($16.00) surinko ir 
prisiuntė J. Cherniawich ir D. 
Mikužis.

4. SLA. 77 kuopa (Rockford, 
III.) iš iždo aukavo $5.00, o na
riai sudėjo sekamai:

Po $1.00: J. Benikaitis, J. Pe
trauskas ir S. Jokubauskas.

Po 50 centų: P. J. Aleksynas, 
T. Aleksynas, A. Savickas ir A. 
Kumpauckas.

Smulkių aukų $1.78.
čekį $11.78 prisiuntė p. P. C 

Aleksynas.
5. Lietuvos Moterų Draugija 

“Apšvieta” (Chicago) paaukavo 
iš iždo $15.00.

Čekį $15.00 prisiuntė p-nia A. 
Valančauskienė.

Lietuvos Mokytojų Profesinės 
Sąjungos Atstovybė Amerikoje 
visiems aukavusiems taria nuo
širdų ačiū.

K. Augustinavičius, 
LMPS. Ats. sekretorius.

Sako, nekibink svetimą mer
gaitę;

Kito pačią; nejudink našlaitę; 
Klioštorinių negali nė palytėti. 

Po šimts pypkių! Tai ką jau 
mylėti ?

Dionizas Poška.

dar geriau, tai eik ir išsigerk. Svarbiausia 
— negudravoti, iš peties, kaip sakoma!

— Tamsta sakai, kad kiekvienas savo 
laimės kalėjas. Koks Ijis, po šimts pipkių, 
kalėjas, jei užtenka dančiui susopėti, ar pik
tos uošvės, kad laimės nei pėdsako neliktų? 
Viskas pareina nuo nuotikio. Tegu atsitin
ka su tamsta kokia nors katastrofa, tai vi
sai kitaip giedotumei.

— Niekai! — priešinosi p. Jonas. — 
Katatetrofos būna tik kartą į metus. Jokių 
nelaimių nebijau, nes nėra progos joms at
sitikti. Nelaimės retai atsitinka! Bala jų ne
mato! Ir kalbėti nenoriu apie jas! Bet mes 
jau, rodosi, prie stoties privažiuojame.

— Ar toli dabar važiuoji? — klausia 
ponas Petras. — Maskvon, ar dar toliau į 
pietus ?

— Še tau! Kaip aš, važiuodamas į žie
mius, papulsiu į pietus?

— Bet juk Maskva ne žiemiuose!
— žinau, bet mes juk važiuojame į Pet

rapilį! — sako p. Jonas.
— Dovanok tamsta, į Maskvą mes va

žiuojame.
— Kaip tai į Maskvą? — stebisi p. Jo

nas.
—Keistai.... Į kur bilietą tamsta pirkai?
— Į Petrapilį.

— Jei taip, tai sveikinu tamsta. Ne į tą 
traukinį įšokai.

Visi tyli. Ponas Jonas stojasi ir susimą
stęs akimis vadžioja.

— Taip, taip, — aiškina p. Petras. — 
Bologoje ne į savo traukinį įlipai. Po kon
jako į priešpriešai einantį traukinį įsiki
bai.

P. Jonas bąla, griebiasi už galvos ir sku
biai žingsniuoja po vagoną.

— Ir buk man tokiam asilui, idijotui! 
—- sielvartoja jis. — Ach, kad mane velniai 
prarytų! Ką aš dabar darysiu ? Juk .ten ma
no žmona! Ji ten viena, laukia, sielojasi!

Ponas Jonas krenta į suolą ir purto
si.

— Nelaimingas aš žmogus! — vaito
ja jis. r— Ką aš dabar pradėsiu? Ką?

— Na, na.... — ramina jį keleiviai. Nie
kai. Tamsta pasiųsk žmonai telegramą, o 
pats greituoju traukiniu ją pavyisi.

• — Greitasis traukinys! — verkia “ka
lėjas savo laimės.” — Iš kur pinigų imti, vi
si pinigai pas žmoną!!1

Pasišnybždėję, keleįiviąi juokdamiesi 
sumeta laimingajam reikalingus pinigus.

Sulietuvino P. Bortkev.
(Pabaiga)

L. Skabei k a.

Sieloti ilgesiai.

Kurios dėl asmenybės sutverei 
Saulėtųjų Tavo amžinatvę? 
Kam saulėn nemarybių atvėrei 
Nesęstančią amžių jaunatvę? *

Verkianti vėjai debesius audžia, —
Tai valsais, tai liūdesiais erdvėje skrieja 
Amžiai prityla, ilgesiai snaudžia, 
Tai vėl pravirksta — ašaras lieja.

Tu leidęs grožybių tvinstančią gaidą 
Pamilti rasotųjų vėjų sieloms, 
Nuo saulės atskyrei temstantį veidą, 
Kad siaustų ir šeltų su šmėklų audroms

Sukūrei Tu sjelotų verpetų
Amžinatvėn aidėjančią sielą, 
Ir įkvėpei nemarių metų 
Visagalinčių ilgesio gėlą.

Blaškausi, klajoju, o ilgesių naktys 
Su giela atgimsta troškimuose mano. 
Nuilstų, sustoju... vien lūkesio akys 
Rasoja ir Trokšta prie Aukuro Tavo.
11—VII—23.
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Liucolnas nužudęs kelis 
žmones

ko, jog Lincoln esąs pamišėlis. 
Esą jį reikia tuoj beprotnamyj 
uždaryti, o ne tardyti teismuose.

Kaip visas reikalas užsibaigs, 
—sunku pasakyti. Bet dabar pla 
čiai kalbama apie tai, kad Lin
coln esąs savo rųšies Landru. O 
Landru, kaip žinia, buvo francu- 
zas, kuris irgi gyveno mažoj vi
loj netoli Paryžiaus ir išviso nu
žudė apie tuziną moterų jų tur
ki pasisavindamas.

Auroroj advokatas nužudęs sa
vo pirmąją žmoną. — Dakta
ras sako, kad jis esąs pamišė
lis.

Prie Auroros gyveno advoka
tas ir gėlių augintojas VVarren 
J. Lincoln. Apie jį jau nuo senai 
ėjo visokių girdų. Išviso jis bu
vo skaitomas misteringu žmo
gumi. Bet praeitų metų pabai
goje pradėjo reikštis tokių da
lykų, kurie nustebino visus 
kaimynus. Netikėtai prapuolė 
pats Lincoln. Paskui jis atsira
do, bet prapuolė jo žmona, Li
na, ir jos brolis Byron Shoup. 
Kai dėl to įvykio buvo leidžia
ma visokiausių paskalų ir skel
biama įvairiausių teorijų. Bet 
šiomis dienomis misterija išėjo 
aikštėn. Tapo surasta Linos ir 
jos brolio lavonai. Galvos nuo 
aukų buvo nuplautos. Prie tos 
baisios piktadarystės prisipaži
no pats Lincoln ir net davė nu
rodymų, kur ieškoti lavonų.

žinoma, Lincoln sugalvojo ir 
pasiteisinimų. Bet tie pasiteisi
nimai priešinasi vieni kitiems.

Tyrinėtojai spėja, kad tikro
ji dalykų padėtis yra maž daug 
tokia: prieš septyniolika metų 
misteringu budu mirė Lincolno 
pirmoji žmona. Tuo laiku Lin
coln miestelyj Mount Pulaski ėjo 
pašto viršininko pareigas, o jo 
pagelbininke buvo Lina Shoup. 
Miestuko gyventojai pradėjo 
spėlioti, jog Lincoln savo pirmą
ją žmoną nunuodijo. Tie spėji
mai dar labiau padidėjo, kuomet 
Lincoln apsivedė su Lina Shoup. 
Bet metams bėgant viskas nuti
lo.

Lincoln apsigyveno netoli Au
roros ukyj ir iki šiol apie jį nie
ko nesigirdėjo. Manoma betgi, 
kad jo žmona ir Byron Shoup ži
noję apie tai, kad jis savo pir
mąją pačią nužudęs. Kad atsi
kračius nuo liudininkų Lincoln 
esą nužudęs juos.

Išėjo aikštėn dar ir kitas įdo
mus dalykas. Pasirodo, kad 
kad Lincoln planavęs vesti Lil- 
lian Bergholtz Secord IvUssell, 
4 Iri E. 50 PI. 1 asak K’sslJI, jų 
dviejų susipažinimas buvęs la
bai romantingas. Detroite Rus- 
sell vos vos nebuvusi suvažinė
ta,
p ižino, sustirau 
dęs jai nepaprastai mandagiu 
žmogumi. Nuolat siuntęs jai gė
lių. Toliau, daugiau: jiedu jau 
buvo nutarusiu vesti. Tik viena 
kliūtis stovėjusi kelyj: jinai
nors ir negyveno su savo vyru, 
bet turėjo gauti formalį išsisky
rimą. Jis irgi žadėjo gauti “di- 
vorsą”, nors tuo laiku jis buvo 
žmoną jau buvo nužudęs.

Spėjama dar, kad Lincoln nu
žudė milžiniško ūgio raudonų 
plaukų žmogų, kurio lavonas 
prieš 11 mėnesių buvo surastas 
St. Charles kelyj. Esą tasai mil
žinas pagelbėjęs Lincolnui jo 
žmonos ir Byron Shoup lavonus 
paslėpti. O tokių liudininkų 
Lincoln, žinoma, nenorėjo turėti.

Prie viso to reikia pridėti, 
kad Dr.- Joseph Springer, koro- 
neriaus vyriausias daktaras sa-l Helena Rimšiutė, 15 metų am

Karolis Požėla vis dar laimi.
šeštadienio vakare Melrose 

parkiečiams teko pamatyti Ka
rolį Požėlą, ir jie stebėjosi. Du 
dideli vyrai mušė priekalą, ir 
mušė su kūjais taip, kad kotas 
skylo pusiau.

Jisai parito S. Glazowski į 7 
minutes. Publikos buvo apsčiai, 
čia daug pasidarbavo p. J. Jonai 
t i s.

♦ *
Sekmadienį Požėla atlankė In

diana Harbor. Ristynes jam su
rengė pp. B. R. Yasulis F. Rice 
ir J. Sidauga. Jis parito Pete 
Zbyszko pirmą kartą į 31:30 
antra į 7 min.

Publikos buvo daug ir jam su
kėlė ovacijas.

Po ristynių p. Jonas Sidaugis, 
gyvenantis 2006 Broadvvay, su
rengė svečiams Požėlams ir 
Uktveriui vakarienę. Apart sve- 
čių buvo ir keletas vietinių vei
kėjų.

Tikslas vakarienės — pagerbi
mas K. Požėlos. Kada visi iš
sikalbėjo p. B. R. Yasulis pakal
bėjo apie mokslą ir pasiūlė su
mesti Mariampolės Gimnazijai. 
Visi ant to sutiko ir sumetė $16.

* ♦
♦

K. Požėla ritasi su greku.
Ateinantį ketvirtadienį K. Po

žėla persijims su “pasiutusiu” 
greku p. Meldažio svetainėje. 
Bilietai gaunami “Naujienose”, 
jų skyriuj Bridgeporte ir pas p. 
J. Urman aptiekoje.

Lietuvių Rateliuose
Istorija apie nužudymą 
lietuvio Augusto Cicėno

Cicėnas, artimas gi-

Ją išgelbėjęs L ncoln. Susi
uvo. Jis pasiro-

Antanas
minaitis velionio Augusto Cicė
no, pridavė mums keletą egzem
pliorių “Wisconsin Rapids Daily 
Tribūne”, kuris labai plačiai ra
šo apie nužudymą Augusto Ci
cėno, tos užmušystės tyrinėji
mus ir pasekmes. Cicėnas prašo 
musų aprašyti apie tą dalyką 
“Naujienose”, kad tuo davus ži
nią jo giminėms čia Amerikoje 
ir Lietuvoje gyvenantiems.

žinia, kaipo tokia ji pati sa- 
vaimi yra žingeidi, tik jau la
bai pasenusi. Bet “Naujienos”, 
jei joms niekas tokių dalykų ne
praneša, negali pačios viską ži
not ir laiku aprašyt. Tai paduo
sime šią žinią, kad ir pasivėli
nę.

Cicėnas rasta negyvas.
Netoli nuo Wisconsin Rapids, 

VVis., yra mažas miestelis vadi
namas Milladore. Apie tą vietą 
yra apsigyvenę keletas lietuvių 
ūkininkų.

Spalio 22, apie 8-tą vai. ryte,

žiai^s duktė V. Rimšos, eidama 
darban atrado Cicėną negyvą 
prie kelio, pokraštyje to mies
telio ir davė žinią šerifui.

Cicėnas buvo čikagietis. Gy
veno Town of Lake kolonijoje 
ir dirbdavo gyvulių skerdyklo
se. Bet dažnai, kada nebūdavo 
'darbo čia, važiuodavo pas f ar
mėnus į Milladore ir ten pas sa
vo pažįstamus farmerius dirbda
vo. Dabar jis į čia buvo nesenai 
atvykęs ir apsigyvenęs pas V. 
Rimšą, kurio duktė ir atrado jo 
lavoną.

Lavonas rasta tokiose aplin
kybėse, kad išsykio buvo aišku, 
jog jis yra užmuštas kui’ nors 
kitur ir čia padėtas.

Koronerio tyrinėjimai.
Atradimas lavono tokioje vie

toje sukėlė valdžios nuožiūrą, 
kad Cicėnas tapo užmuštas žmo
gaus ranka ir čia padėtas, ir 
tuo dalyku pradėta tyrinėji
mai.

Pašaukta keletas liudytojų, 
kurie važiavo ar ėjo tuo keliu 
biskį ankščiau, bet jie nurodė, 
kad nieko nepastebėję. Rimša 
ir čekauskis, du lietuviai far- 
meriai, kuriems Cicėnas buvo 
draugu ir dirbdavo tai pas vie
ną tai pas kitą, liudijo, jog jie 
mokinę joti arklį ir tas arklys 
Cicėną nuspyręs, bet daktarai 
pripažino, kad žaizdos padary
tos galvoje nėra nuo arklio ko
jos, o greičiausia perkirsta žmo
gaus ranka su kokiu aštriu daik
tu.

Čekauskis liudijo, jog Cicė
nas pas jį dirbo kiek seniau ir 
apie rugsėjo mėnesį užmokėjęs 
jam $600 algos ir dar yra sko
lingas $800, kuriuos buvo pasi
skolinęs, kada pirko farmą.

Kūną palaidojo be galvos.
Kada tapo pranešta apie

mirtį jo giminėms Chicagoje, iš 
čia tuoj duota reikalavimas, kad 
lavonas butų prisiųstas Chica- 
pmi. O kala valdžia pranešė 
kad jei jie labai skubinasi su pa
laidojimu ir nenori laukti jo už
mušimo priežasčių ištyrimo, tai 
lavoną galės prisiųsti, bet be 
galvos. Atsisakius čikagiečiams, 
kurie tuo dalyku rūpinosi, lauk
ti, lavonas tapo prisiųstas be 
galvos ir palaidotas graboriaus 
Eudeikio Tautiškose kapinėse. 
Galva gi tapo palikta tolimes
niam tyrimui.

Įsigilinus j visą tą dalyką, pa
sirodo, kad čia yra kokių tai ne
išaiškinamų slaptybių. Velionis 
sako turėjęs nemažai pinigų. 
Dalis tų pinigų buvę padėta pas 
kai kurias gimines Town of 
Lake kolonijoje.

Wisconsin Rapids, Wis., tyri
nėjimai dar nepasibaigė, yra de
dama pastangų, kad jo užmušė
jus suradus ir manoma, kad jie 
ar jis bus surasta.

Antanas Cicėnas deda pastan
gų, kad jo likusis turtas, prie 
kurio yra įrodymų, butų pasių
stas jo dukteriai, kuri gyvena 
Lietuvoje.

Artisto J. Babravičiaus 
išleistuvės

Arba kaip išleistuvių dalyviai 
neturėjo progos atsisveikinti 
su artistu.

Pereitą šeštadienį p. J. Babra
vičius apleido Chicagą ir išvažia 
vo Italijon. Atsisveikinti su juo 
susirinko apie 30 žmonių į Audi
torium viešbutį.

Bet atsisveikinti jiems nete 
ko. ;

U tai gal ir y^a įdėmiausias tų 
išleistuvių įvyk>

Susirinkę '.'dcl.i sve nm valgė, 
kalbom, juokavo. Subruko jie 
ne “sudieu” artistui pasakyti, o 
tik iki pasimatymo.

Iki pasimatymo sekamą se
zoną Chicagos Operoje, kur p. 
Babravičius rengiasi debiutuoti.

Pasikelia p. Babravičius ir pa-

reiškia, kad turįs važiuoti sto-’žą, tai tapo paklausta juoduko 
tin bagažą sutvarkyti. Ten esą 
jis su visais svečiais pasimaty
siąs ir atsisveikinsiąs.

Toliau jis pasakė, jog dar nė
ra tikras, kad dainuosiąs ope
roje, o tik turįs gerus šansus ir 
beveik esąs tikras.

Po kalbų tuoj patėmyta, kad 
laikas labai trumpas ir kad rei
kia skubėti, nes prieš 12 valandą 
nakties išeina trukinys į New- 
Yorką. Kuogreičiausiai paim
ta Yellow Cab, sumesta Babra
vičiaus penki krepšiai ir dui 
Illinois Central stotį, nes buvo 
svečiams ir kitiems (nedalyva
vusiems puotoje) taip painfor
muota. Mat, taip bilietą pirko ir 
tokias gavo informacijas.

Ir Yellow Cab pirmiausiai, o 
paskui kiti vieni su cabais kiti 
savomis mašinomis lekia ten. 
Bet kada Babravičius lipo jau iš 
cabo ir juodveidis su raudona 
kepure pradėjo kraustyti baga-

ar nepavėluota ant trūkio į New 
Yorką. Juodukas nustebo, su
mirksėjo akimis ir mandagiai 
pasakė, kad iš Illinois Central 
stoties jokis traukinys į New- 
Yorką vidurnaktyje neina. Trau 
kinys tik iš La Šalie stoties tuo 
laiku einąs. Nepatikėta ir bėg
ta prie informacijos biuro. Ten 
gavo tokį jau atsakymą. Kas

Paprasčiausias Apsiėji
mas Tankiai Apsaugo 

Vaikus Nuo Paga
vimo Šalčio.

Kada jie pareina sušalę, šlapi 
ir šniukščiodami aptepk 

garuojančia mostim.

jo

Complete in Itself
Išgalanda blade dėl razor 
be išėmimo jos. Greitai. 
Parankiai. Lengvai išva
lyti. Pilnas setas — ra
zor, su dirželiu ir ęjetra 
hiades, $1.00 ir aukščiau.

ValetAitcrStrop Razor

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo

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

Pinigus gavo:
19529—E. Puskunigiutė 20008—U. Kužinauskienė
19574—U. Cijudskienė 20014—J. Baranauskienė
19577—O. Bal-trušienė 20164—J. Davidonis
19579-—J. Aidukas Čekiai:
19580—M. Pilkienė 5245—V. Adomavičius
19589—A. Adomaitis 5269—E. Indrikus
19592—K. Keteras 5277—J. Blažienė
19596—M. Augaitis 5286—Kultūros Bendrovė
19609—O. Kavaliauskienė 52’90—O. Gedvilaitė
19619—M. Gervienė 5291—M. Pakotidskas
19623—R. Kaviniukė 5305—J. Valskis
19630—J. Daniunienė .5310—P. Vitartas
19635—P. Milčinauskienė 5313—A. Kritikas
19641—V. Rukšteliedė 5314—A. Balčiūnienė
19560—D. Norgelaitė 5333—K. Belinis
19653—K. Narmontas 5334—K. Bielinis
19671—K. Pūkis 5336—p. Klimka
19692—K. Sungaila 5341—Z. Sinkevičienė
19695—J. Marcinkevičius 5350—Lietuvos Ūkininkas
19697—A. Paklovanskis 5351—Socialdemokratas
19701—M. Jankevičienė 10469—J. Zekis
19710—K. Urbutis 10465—P. Jarutis
19712—U. žiurienė 10470—0. Butienė
19715—B. Detkunas 10474—O. Paulauskaitė
19722—J. Mažeikis 10476—M. Medžianskis
19731—J. Bagdonavičia 10477—P. Bogučiadskis *
19741—O. žiugždienė 15099—T. Stankuvienė 5
19747—B. Jokūbaitis Tel. iš 8/XlI. V. Rukštelienė
19750—O. Marcidkaitė Tel. iš 22/XI. A. Jakimavičienė *
19758—S. Miliūnas Tel. iš 31/X. O. Norgelaitė
19759—R. Miliūnas Tel. iš 10/VIII. V. žagaras
19762—P. Kunca Dolerinės perlaidos
19766—B. Baranautienė 540—L. Ligmaliutė k
19769—M. Lapačinskienė 562—M. Rimkienė ’
19770—S. Šimkūnas 563—L. Baltunienė
19775—A. Markus 565—A. Krasauskienė č

19784—L. Mačiulienė 576—O. Miniotienė c
19786—V. Krasniekas 618—V. Sabaliauskienė J
19796—K. Vaičiuliede 634—J. šislauskis
19818—K. Valkūnas 635—D. Stalgaičiutė 1o J.
19835—R. Bieliūnas 636—M. Rypkevičia I
19852—A. Arminas 637—O. Milerienė [
19859—J. Dicmonienė Litais
19875—C. Liotkaitė 18917—A. Jodukienė
19889—S. Karvovska 18917—M. Mikutienė 8
19903—K. Seivutienė 19336—E. Kukuraičiutė
19910—T. Drevinskienė 19738—M. Stalgaitienė
19911—F. Sadauskas 20065—S. Krasneckaitė
19917—J. Karbauskas x 52098—A. Valčiauskaitė
19923—J. Rudinskas 52101—K. Tiškus n
19924—J. Rudinskui 52108—A. Za'latoris i
19958—A. Krikščiudienė 52110—M. Budrevičienė
19991—A. Laipalas 52115—R. Tareškevienė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi
“Naujienų” ofise.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

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

operacijų
4647 So. Halsted St., 

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tel. Roulevard 4774

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Tel. Lafayette 4223'

Kaipo lietuvis, lietuviams viisjdoB 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 88th St., Chicago, OI.

NUPIRK
Typewriterį arb: 
rašomą mašinėlę

ir rankomis, 
jus jau esat 
pagavo šaltį, 

maudynes, 
tankiau-

Kada vaikai pareina žaidę 
su šliapioms kojoms, pamėli- 
navusia nosim 
lyg ledo čmotai, 
tikri, kad jie jau 
o tąsyk karštos
kamparinis aliejui, 
šia jau jo nebeprašalina.

Mėgink Vicks VapoRub. Ap
tepk gulti einant aplink gerk
lę ir krutinę, o vaikas per vi
są naktį kvėpuos gydančiais 
garais iš kamparo, šaltmėčių, 
ekuliptus, timelio ir turpetino. 
Nėra reikalo uždarinėti langų.

Šis gydymas paprastai ap
saugoja nuo šalčio, ir pragena 
krupo atakas.

Vicks yra geriausia gyduole 
niro visokių šalčio bėdų. Jis 
pakeičia gėrimą vidun ir yra 
nepavojingas visais atžvilgiais.

(jaunamas visose aptiekose. 

VICKS v VapoRub

LIETUVIS
AKIŲ DAKTARAS 

l'atarnaus dėl įųs geriau. Jei kenti 
galvos skaudėjimą, jei turi akių už
degimą, jei skaitant ar siuvant akis 
skauda ,tuomet ateik pasitarti.

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

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

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

Kaina $60
Tuomi padarysi didelj smagumą 
pats sau, savo giminėm a ir drau
gams su kuriais susiraŠinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laiškų ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str, 

Chicago, III.

is žmonių Dr. Ross’ ofi- 
kasdien, dėl gydymo 
liškų, nervų, kraujo, 
ų, pūslės ir šlapumo Ii-

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

eriausį Ameriko- 
išką k TX*£Cpe- 
ioką U iti i'ydy- 
x>. Dieki U skal
ius žmožAų U<y- 
omų kasdien. per 
)r. Ross, sutei- 
ia progą duoti 
eriausį medikalj 
atarnavimą že- 
liausia kaina. To

mokesti gali kiekvienas ištekėti 
okėti, taip kad nei vienas nereiks 
uja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie saye tiesą. Visiška pa- 
aptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearbom ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
risdešimt metų toje pačioje vietoje, 
dėmimo kambarys 506 dėl vyrų.
dėmimo kambarys 508 dėl moterų 
alandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 6 

vai. vakare. Nedėlioj nuc 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyį, sereV^J b 
subatoje nuo 10 vai. ryte 
iki 8 vai. vakare.

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

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

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas

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

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

nosis 
nosis 
nosis 
nosis

Skaudanti gerkle 
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, Ncdėlioj 10 iki 12

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

PINIGAS 
iš 

ROCKFORDO

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate Į 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St 
Rockford, III,
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(Tąsa nuo 5-to pusi.)
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Lietuvių Rateliuose “1. Kad Lietuvos valdžia gin
tų tėvynes reikalus ir neatiduo
tų nė vieno pėdos žemės prie
šams;

2. Kad su lenkais, kurie sulau
žė sutarties šventumą, užimda
mi Vilnių ir kitas Lietuvai pri
klausančias teritorijas, nebūtų 
daroma jokių santykių, koliai jie

darytino jau liko, tik 15 minu
čių. Kuogreičiausia p. Babravi
čių su bagažu iš penkių krepšių., 
be-je, dar ir jauną panelę nu
vežė į La Šalie stotį. Visi kiti dar nesugrąžins užgrobtųjų teritori- 
nesuspe.io atvykti. Atvykę šie 
eme ieškoti p. Babravičiaus.
Niekur nieko. Tūla poni paaiški
no, kaip atsitiko.

Vieni juokėsi, kad p. Babravi
čius su gražia panele Z. “elopi- 
no” — pabėgo; kiti pyko, kad 
esą vėpla buvęs bilieto pirkė
jas, jog nepaklausęs kada ir iš 
kur reikės važiuoti; O vėl kiti 
pyko, kad jie “atsisveikino” taip 
šauniai su J. Babravičium.

Tuo laiku Babravičiaus cabas 
atlėkė į stotį ir vos vos bepaspė- 
jo į traukinį įšokti.

Viena laimingiausiųjų atsis
veikinime buvo panelė Z...

— Reporteris.

tikietą trys detektyvai išėjo iš 
svetainės ir suriko: nepardavot 
tikietų, nes mes uždarysime jū
sų “joint”.

Vietoj tikieto kasierius .paduo
da man banknotą. Aš kišu jį į ki
šenių, kad greit pabėgus iš susi
grūdimo. Bent kiek paėjęs pa
žiūriu, kad trūksta vieno dolerio.

Grįžtu reikalauti savo dolerio, 
žiuriu “patrol vegenas” važiuoja 
bažnyčios link. Privažiavę poli-

ASMENŲ JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ NAMAI-2EME

Iš Birutės
šokiai jau čia pat.

Taigi trečiadienį, sausio 30 d., 
“Birutė” patieks chicagiečiams 
šokių. Be šokių birutiečiai dar 
turi paslaptyje ką tokio naujo. 
Bus solistai; bet kas — negalė
jau sužinoti. Tatai pamatysime 
ir išgirsime ant vietos. Šokius 
“Birutė” rengia tikslu susipažin
ti,su savo rėmėjais ir abelna pu
blika, nes bus dauginus laiko, šo
kiai įvyks žinomoj Masonic 
Temple svet. prie 7823 So. 
Union Avė. Gros p. Jono Byan- 
sko orkestras. Tai reiškia, 
muzika bus pirmos rųšies.

j ii ii- neatsilygins už padarytą
sias skriaudas;

3. Kad lietuviai visomis išga- Įcmonai iššoko iš vežimo ir įbėgo 
lėmis padėtų savo broliams oku- 
puotose Lietuvos žemėse ginti 
savo kalbą ir kultūrą ir aprūpin
ti našlaičius, kurių tėvai žuvo 
kovoje už Lietuvą.”

“Darbuotis šitam reikalui”, 
tolinus sakomn rezoliucijoje, 
“yra visų lietuvių pareiga. Mes 
numatome, kad kova su lenkais 
dėl Vilniaus bus ilga ir sunki, 
nes dabar nėra teisybės pasauly
je, kur viešpatauja ginklo jėga. 
Todėl kviečiame Nisus lietuvius 
stovėti tvirtai ir ginti savo auk
štus tikslus su viltim, kad tei
singumo jausmas, giliai gulintis 
žmonijos širdyse, visgi paims 
viršų ir tuomet musų sostinė su- j 
grįš prie Lietuvos.”

Po rezoliucija pasirašo: i

į svetainę. Už poros minučių 
baliauninkai pradėjo virste virs
ti iš svetainės. Kuone visi j 
ouvo jaunuoliai toli gražu dž 
nepilnamečiai. Muzikantai ir t 
ant tiek greitai traukė gatv 
kad ir pavyti nebūtų pasisekę

— Alex.

PAJIEŠKAU brolio Miko Kil- 
da. Paeina iš Lietuvos Mediniš- 
kų sodžiaus, Smilgių, par., Pane-| 
vėžio apskr. Apie 17 metų kaip' 
Amerikoj. 10 metų atgal gyveno 
Bostone, o dabar nežinau kur jis 
yra. Malonėkit pats atsišaukti, 

kas žinodamas apie jį ma
lonėkit pranešti, busim dėkingi. 
Sesuo Veronika Carna ir pus
brolis A. Kilda, 10539 S. VVabash 
Avė., Chicago, III.

VYRŲ
REIKIA —

5 bučerių, beef bonerių tiktai 
Nuolat darbas.

Atsišaukite
2029 Grenshaw Str.

iš užpakalio

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

budavoti.

2423 VteŽ

Tel. Prcsncct 4345

PARDAVIMUI

Antanas Margewicz, pirm.
Izidorius Juščius, nut. rast
Izidorius Wedeckis, fin. sekr.
Rezoliucijos nuorašas tapo pa

siųstas Lietuvos valdžiai.

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
KASDIEN tamsta gali prisiraš] 

Trie Naujienų Spulkos, ir prisiraš; 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėd 
mas kas savaitė po dolerj-kitą, r 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektir 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujięnų Spulka
1739 S. Halsted St.

Antradienis, Sausis 29, 1924

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS, 
Chicago, Iii., Valdyba 1924 metams: 
Pirmininkas Thomas 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 Eime St.; Kontro- 
lės *rašt. K. «T. Demereckis, 3331 
Wallace St.; Knygiai F. Valančius, 
953 W. 34th PI. ir VI. Stankus, 
1819 So. 50th Avė., Cicero; Marš. 
Julius RaceviČia. 3326 Union Avė.

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

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

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGY
STES Valdyba 1924 metams: Pir
mininkė Petr. Kvietkienė, 3231 S. 
Union Avė.; Vice-pirm. Pctr. Se- 
nulienė, 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.

ie
APSIVEDIMUIte _______________ ____________

e, PAJIEŠKAU merginos arba naš
lės, be vaikų, nuo 30 iki 40 metų. Aš 
esu 42 metų, ūkininkas, turiu nemažą 
ūkę, reikia gaspadinės. Malonėkit 
rašyti.

SENAS ŪKININKAS 
4523 S. Paulina St., 

Chicago, III.

1 JlEšKAU apsivedimui merginos 
ar našlės, senumo nuo 25 iki 40 me
tų, aš esu našlys, 38 metų senumo, 

i turiu savo namą išmokėtą. Geistina, 
kad merginos butų pažangių minčių. 
Praneškite laišku, duosiu atsakymą 
kiekvienai.

3210 So. Halsted St., ’
Box 69 1

U . —____ , . ■ — ____ .

; ĮVAIRUS SKELBIMAI 1
1FIXTURES

Mes perdirbame visokius fixtures dėl 
krautuvių ir restauranų, vartojame 
jūsų senus fixtures. Geri fixtures 
atneša (laukiau biznio. Dykai sutel-

a kiami planai ir apskaitliąvimas. Grei- Į 
ta padarome darbą. Wiese-Rahn |

a Mfg. Co., 2409 N. Cravvford Avė.
Phone Spaulding 5321, vakarais Juni-| 

s per 0920. Į
GARANTUOTI plumbingo ir ap- 

_ šildymo įrengimai. Olsclio kaina 
3 visiems. Reikalaukit kataliogo. B. 

Karol and Sons Co., 800-806 So.
Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440 1----  1

ISRENDAVOJIMUI
5 PARENDAVOJIMUI 4 kam-
j barių pagyvenimas netoli Cicero
■ $20. Savininkas gyvena 1345 —

So. 49 Av. Cicero. Matyti ga- L
Įima nuo 6 vakare. |

’___________ ____________  _______ 1

i SIŪLYMAI KAMBARIŲ |l

KAMBARYS ant rendos dėl L 
vieno ar dviejų vaikinų, didelis L 
garu apšildomas, su valgiu ar be 
valgio. Atsišaukite 1511 So. 
49 Ct., Cicero, III., ant 2-rų lubų.

ĮIEŠKO DARBO
30 METŲ VYRAS pajieškau dar

bo prie janitoriaus arba į Bekarnę ‘ 
mokytis, pradėčiau už mažą algą, {1 
taipgi esu dirbęs prie bekamės apie Į r 
3 mėnsius. 1.

Atsiliepkit ‘
3210 So. Halsted St., 

Box 68

REIKIA OARBININKŲ 1

MOTERŲ p
REIKALINGA MOTERIS prie J 

namų darbo. Alga, butas ir val
gis. Atsišaukite po 6 valandų va- 1 
kare. P. SARPALIUS !

812 W. 33-rd St. 3-rd fl. 1
h

M ’ 'Merginy I1
REIKIA OPERATORKŲ a
PATYRYMAS !
NEREIKALINGAS 

_ ' 1 f
Patyrusios operatorės ar mer

ginos norinčios mokintis. Nuo- 4 
latinis darbas, gera alga. J

1 v
A . STEIN AND COMPANY

1151 W. CONGRESS ST.
Kamp. Racine Avė.

REIKIA DARBININKŲ }
VYRU P

NEPAPRASTA proga dėl 5 ener-11 
giškų vyrų veikti kaipo salesmanai ir 
sales manageriai dėl senos finansinės lf 
įstaigos. Pardavinėti garantuotas Į 
notas, paremtas dideliu kapitalu. Al-1 
ga ir nuošimčiai. 1 1

GEO. E. BRILL & CO.,
29 S. LaSalle St., Tel. Randolph 6876 ®

REIKALINGAS vyras į po-Į 

pieros dirbtuvę. n
HIGINS & HENRY CO. '

422 Federal St. "
Tel. Herrison 1365 B

TEATRAS! TEATRAS!
700 sėdynių, vargonai, pianas, 

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

Turi būt parduotas greitai.
Kreipkitės

pas:
M. J. KIRAS REAL ESTATE 

IMPROVEMENT CO.
3335 So. Halsted Str.

Tel. Yards 6894

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

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

MORTGECIAI -PASKOLOS

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. Lungc- 
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. LOmoyne St. 
ir J. Radišauskas, 5124 Dakin St.; 
Maršalka J. Dauginis, 4434 S. Tal- 
man Avė.; Daktaras-kvotėjas A. 
Montvidas, 1824 Wabansia Avė. — 
Susirinkimai laikoma kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį. 2 vai. po 
pietų, Zvviązek Polek salėj, 1315 N. 
Ashland Avė.

SKOLINAM PINIGUS
Prieinamas nuošimtis, mažais mėnesi
niais išmokėjimais. Paskola metams. 
Greitas patarnavimas ant gerų stakų 
ir bonų. Pilna marketo vertė. Mes 
perkama, parduodame ir pasakome 
kainas vertybių.

Swanson—Haderlein and Co., Ine.
111 W. Jackson Blvd., Chicago.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė, 
gerai išdirbta vieta. Kas nori pasi
naudoti gerai, tai nepraleiskite šitos 
progos. Pragyvenimui ruimai sykiu. 
Savininkas galima matyti visados. 
Priežastis pardavimo—dvi bučernės.

Atsišaukite i “N.” ofisą No. 424.“Birutės” repeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvykst: 

reguliariai kas ketvirtadienį Mari 
White Square Parko salėj. Pradžii 
8 vai. vak.

Jau yra pradėta mokytis naujai 
veikalas “Cukrinis Kareivis” — tri 
jų veiksmų opera. Labai yra pagei 
daujama, kad buvusieji seniau biru 
tiečiai dalyvautų viršminėto veikale 
perstatyme.

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

MOKYKLOS DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TERŲ Valdyba 1924 metams: 
Pirm. K. Lengvinas, 3356 South 
Lovve Av., Padėjėjas J. Kazlaus
kas, 920 W. 54th PI; Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 Lovve 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 si: Maršalka Z. Leinps- 
kis, 3632 Lovve av. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. pirmą sek
madienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union 
Av.

PARDAVIMUI grosernė ir visokių 
smulkmenų krautuvė. Taip pat daro
ma geras biznis su kava ir užkan
džiais. Vieta apgyventa pasiturin
čiais amerikonais, kreditų nėra. Del 
svarbios priežasties turi būt parduota 
greit, rendos .$45 į menesį, 4 kamb. 
užpakalyj krautuvės, lysas 3 metams, 
vieta randasi 5343 So. Halsted St., 
Tel. Baulevard 3277. '

North West Side
Gim-

kad

re

NAMAI-ŽEME
Rezoliucija dėl Vilniaus F.

M.

JURGIS ŽIČKUS

Nužudė lietuvį

pasirodo

ADOLPO POCEVIČIAUS

ASMENŲ JIESKOJIMAI

jleškoji- 
jiefikoji- 
apmoka-

— Vaikų draugijų 
sekančios painoko:

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
m ai, apsiveji mai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno 
mi,

Baigė mokyklas.
Tarp Chicagos studentų bai

gusių įvairias mokyklas, taip- 
pat randasi dvi birutietės. Jos 
yra: Julė ir Vanda Micevičiutės. 
Julė baigė F^lower Techincal 
High School, o Vanda pradinę 
mokyklą Julė tuoj aus pradės 
lankyti Chicagos Universiteą, gi 
Vanda High School. Abi jos yra 
birutietės. Beabejo, birutiečiai 
joms linki gero pasisekmo.

Draugystė Meilės Lietuvių A- 
merikoj, Chicago, III., savo su
sirinkime, laikytame sausio 12 
d. šių metų, apsvarstė lietuvių 
padėtį lenkų okupuotame Vilniu
je ir priėmė rezoliuciją, kurioje 
reikalaujama:

Mirė Sausio 28 d., 1924 met., 
6:25 vai. vakare. Senumo 10 
mėnesių ir 20 dienų. Laidotu
vės atsibus Sausio 31 dieną, 
Ketverge ryte, 8 vai. iš namų, 
903 W. 35th St. į šv. Jurgio 
Bažnyčią, iš tonais į šv. Kazi
miero Kapines.

Giminės ir pažįstamus mel
džiame dalyvauti laidotuvėse.

Liekames nubudime
Tėvas motina ir broliai, 
Jonas, Kazimieras ir 
Vincentas.

Ant atminties

Kuris persiskyrė su šiuom pa
sauliu 4 dieną Sausio, 1924 m., 
paėjo iš Alsėdžių miestelio, su
laukęs 55 metus amiaus.

Paliko nubudime Lietuvoj 
moterį Marijoną, sūnų Praną, 
brolį Liudviką ir seserį Johaną, 
Amerikoi dukterį Emiliją ir 
žentą Pranciškų Pormalį su jų 
dukrele Emilija.

Lai būna jam lengva Lietuvos 
žemelė.

Nubudus duktė ir žentas
Pormaliai,

3228 S. Halsted St

Auka Mariampolės Realei 
gimnazijai.

šeštadienį įvyko varduvės 
p-lės Eugenijos Radžiūnaitės, 
kuri dabar lanko High School. 
Besikalbant Antanas Yuška pri
siminė apie Mariampolės Realės 
gimnazijos atsišaukimą dėl au
kų. Jis perstatė P. Galskį paai- 
škintį plačiau apie reikalingumą 
remti tokią mokyklą. Po paaiš
kinimo buvo padaryta liuosnorė 
mezliava parėmimui Mariampo
lės Realės gimnazijos. Aukavo 
sekamai:

North Side. 
lės Bijūnėlio 
bus šitaip: lietuvių kalbos ir rašy 
bos mokina Dr. A. Montvidas 
smuiku duoda lekcijas drg. p. Sar 
palius. Paminėtos lekiijos bus 
guliariai kas šeštadienis 1:30 
po pietų.

Kas sekmadienis bus dainų 
peticijos kai 10 vai. ryto

Visi Bijūnėlio nariai susirin 
sekmadienį pažymėtu laiku, nes 
mokytojas P. Sarpalius sake, kai 
turėsią dabar stropiai mokintis 
operetę Birutę, kuri bus statomu 
balandžio 13 d. p. Meldažio svet.

Pirmininkas.

PARDAVIMUI biznis, vertas 
>6,000 už $1,500, greitai bus 
varduotas. 50 mylių nuo Chica- 
(os lietuvių apgyvenąs miestas. 
Randasi viena lietuviška duon- 
tepykla. Gerįausi proga kam pa
sipelnyti. Savininkas guli ligon- 
)uty priverstas biznį uždyką 
itiduoti. Del platesnių infirma- 
iijų kriepkitės adresu: H. M. 
>614 Wayne Avė., Chicago, UI.

Tel. Ardmore 1955

Išmokite dressmaking
Kirpim-o, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialės vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE, 

2407 W. Madison St.
Phone Seeley 1643 

Sara Patek, Principal

Ant. Yuška ......
A. Budvitis ......
Radžiūnai .........
A. Bočiunas ....

Galskis ........
Barčaitis ......
Janušaitis ... 
Budrevičia ... 
Budrevičia ...

Mačinskas....
Gumauskas . 
Gajauskas ... 
Kiniauskas ...

A. Kodzievskis ...

$5.00 
$2.00 
$2.00 
$2.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 

. 50c. 
$1.00 
$1.00 
$1.00

Bridgeport. Susivienijimo Lietuviu 
Draugijų ant Bridgeporto metinis su
sirinkimas įvyks antradienį; Sausic 
29 dieną, 8 vai. vak., Mildos svet. 
3142 So. Halsted St.

Visi delegatai malonėkite pribūti 
laiku, nes randasi daug svarbių daly
kų dėl apsvarstymo. Taipgi bus rin
kimas naujos valdybos 1924 metams,

— A. J. Lazauskas, rašt.

North Sidlės Draugijų Sąryšio Vie
šo knygyno palaikymui delegatų susi
rinkimas įvyks sausio 31 d., 1924 
Liuosybės sveainėj (1822 Wabansia 
Avė.) 7:30 vai. vak.

Visų draugijų delegatai meldžiame 
atsilankyti laiku.

— R. Shaikus, sekr.

PARSIDUODA namas ir Hard- 
mre krautuvė biznis išdirbtas 
įer 13 m. gera vieta lietuviui 
’amatykite. Priežastis pardavi- 
io patirsite ant vietos. Atsišau- 
:ite: 1842 W. 47-th Str.

Viso aukų $20.50
Jeigu daugiau butų tokių pa

vyzdingų susirinkimų, tai gim
nazija greit atsiektų savo tiks
lo prie kurio dabar ji siekiasi.

—Vietinis.

Keistučio Kliuho Dramos Skyriaus 
repeticijos veikalo “Samsonas ir Da
ilia” įvyks trečiadienį, sausio 30 d., 
7:30 vai. vak., M.- Kasparavičio na
muose, 3827 Archer Avė., pirmas 
aukštas iš užpakalio.

Lošėjai malonėkite laiku pribūti.
— Dramos Skyrius.

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais I

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

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

Prie 47-tos ir S. Wentworth 
rasta bemirštantis Mykolas Ju- 
raškis, 5942 S. Rockwell St. Jis 
tapo nugabentas į Cook pavieto 
ligoninę, kur neužilgo ir numirė. 
Išpradžių jis nenorėjo pasakyti, 
kas jį peiliu perdūrė, bet pas
kui prisipažino, jog jisai susi
mušęs su Rapolu Kavaliuku 
(2412 W. 47 St.) ir tapęs peiliu 
perdurtas.

Policija areštavo Kavaliuką ir 
nuvežė į ligoninę, Juraškis jau 
buvo numiręs.

Jaunuolių Orkestrus metinis susi
rinkimas įvyks Sausio 30 d., 1924 m. 
Mark White Sųuare svet.,

Malonėkite visi nariai ir jų tėvai 
atsilankyti.

— Rašt. Eugenija Grušaitė.

SAVININKAS parduoda ko
rius bizniavus lotus labai 
giai ant gatvės, kur yra ka

liu i ja Kedzie Avė. arti 63. 
’ti yra 2,0(X) sėdynių teatras, 
tris bus atidarytas trumpu 
iku dėl lošimo, pusė bloko 
10 šitų lotų. Dabar žemė 
rsiduoda už $600 ir daugiau 

pėdą. Pirkėjas gali patvi- 
binti savo pinigus trumpu 
iku arba užsitikrins $erą 
snio vietą šitoje labai geroje

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

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

THE MOLER COLLEGE.
05 So. Wells St.. Chicago, III.

DRAUGIJOS IR OR
GANIZACIJOS

LIETUVIŠKOS TEATR. DRAUGYS
TĖS RŪTA No. 1 Valdyba 1914 me
tams: pirm. J. D. Doveika 3000 
W. Persing Rd.; padėjėjas A. Sa- 
baitis 1947 So. String st.; prot. 
rašt. F. Žukauskas 4409 S. Rich- 
mond St.; fin. rašt. J. Razmenas 
916 W. 18 PI.; kontr. rašt. F. Auš
ra 3009 S. Union av.; kasos glob. 
A. Kavaliauskaitė 2850 W. 40th 
St.; Kasierius J. Vilius 833 W. 33rd 
st.; maršalka K. Mickus.

Policija išvaikė Tautiš 
kos parapijos šokius.

Sekmadienį apie 8 vai. vakare 
nueinu į Lietuvių Tautišką Pa
rapijinį balių prie 35 ir Union 
Avė., kad lietuviškai pasišokus. 
Buvo garsinta, kad vien lietuviš
kai ten bus šokama ir vien lietu
viai tebus leidžiami.

Priėjus prie durų pamačiau 
didelį būrį vaikėzų ir kelioliką 
mergaičių neįleidžiamų į svetai
nę. Įsigrūdęs per jųjų tarpą 
prieinu prie kasos nusipirkti ti- 

I Kietą. Paduodu kasieriui du dole-

PASARGA.
BE SIG AUŠINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbimo, turi 
būt atitaisytos Į 24 vai.

Jokia apskelbimai ii streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi praneiti Naujie
nų ofisau apie einančius streikus, 
fdant Naujienų darbininkai genaus 
■'alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Jeigu kurie apskelbimai 
ihejotini, Naujienų adminiatracija pa
nieka teinę jų netalpinti, kol nsii- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint 1 sekamos din 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va-

KUR BŪNA Frank Sukis, ma
lonėkite atsišaukti, arba jojo par 
žystami praneškite. Girdėjau tu
ri farmą. Vartokite telefoną La- 
fayette 6195. V. Strygas, 3856 

riu; pirm negu jis man padavė Archer Avė., Chičago, Ilh

REIKALINGAS pirmarankis 
bekeris prie juodos duonos. 
Darbas pastovus.

Kreipkitės
906 W. 81 Sti

Atsišaukitc į Naujienų ofisą 
> numeriu 426.
PARDAVIMUI medinis 2 aukščių, 
pagyvenimų. Vanos ir elektra, beiz- 
entas, garadžius 2 mašinoms. Par- 
losiu pigiai, nes išvažiuoju .j Lietu- 
i.

P. YANKUS 
2037 Canalport Avė.

$200 ĮMOKĖTI
Kitus po $10 į mėnesį įm

irksite puikų Riverside lo- 
į, 50x100 pėdų. Yra gelž- 
elis ir gatvekarių trans- 
ortacija. Netoli nuo geros 
iznio sekcijos. Turi būti 
arduotas už didelį bargeną. 
eikite greitai. Naujienos, 
739 So. Halsted St., Chica- 
o, III. Box No. 428.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS' valdyba 1914 m: pirm. A. Li<k- 
nickas 3364 S. Haslted; padėjėjas 
J. Norvaiša 3318 S. Auburn Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Demereckis 3321 S. 
Wallace st.; fin. rašt. P. Paužomis 
3524 S. Halsted; kasier. A. Urbo
nas 3338 S. Auburn Av; kasos gi. 
Fr. Kiaunė ir A. Knistautas; mar
šalka Ant. Strazdas. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. antro šešta
dienio vakarą A. Urbono svet. 3338 
S. Auburn Avė. Nariais priimama 
sveiki vyrai nuo 18 iki 40 metų 
amž.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO val
dyba 1924 m: pirm. A. J. Zalatoris 
827 W. 33rd St., padėjėjas V. Kriš
čiūnas 930 W. 33rd st.; nut. rašt. 
Kaz. Demereckis 
st.; fin. rašt. V. Pakeltis 3546 S. 
Union av.; kontr. rašt. St. Grikštas 
3520 S. Lowe av.; kasos glob. Jonas 
Jurijonas; maršalka Juozas Rachu- 
nas. — Susirinkimai laikomi kiek
vieno Šeštadienio vakarą Jono Mo- 
zeliausko svet. 3259 S. Union Av. 
Narai priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 m. amžiaus.

3331 S. Walace

PARSIDUODA muro namas 7 
lėtų senas, 4 flatų po 5 kamb. 
isi naujausios mados įtaisy- 
ai. 3416 Lowe Avė. Antanas 
repą, 2nd fl.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas 5 ir 6 kambariai, maudynės, 
elektros šviesa, garadžius 2 mašinom 
ant Justin St., netoli 63 St. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant biznio, 
grosemes, bučemės ar mažo namuko. 
Kreipkitės J. Balchunas, 3200 So.

Lowe Avė. Tel. Boulevard 92651

ROSELONDO L. A BENO Valdyba 
1924 metams: pirm ir dirigentas 
Geo. Victor 9431 Canplain Av., 
Tel. Chesterfield 0498; padėjėjas 
J. Chernauskis 10610 Edbrooke 
Avė., Tel. Pullman 5692; rašt. 
Fr. Puchkorius 10910 Edbrooke 
avė., Tel. Pullman 5516; kasier. 
Jonas Bumglauskis 10712 South 
State st., Te). Pullman 8303; ka
sos glob. VI. Vasiliauskis 10728 
Wabash Avė; maršalka Geo. Kris- 
topaitis 209 E. 107 st.. Tel. Pul
lman 8349. — Repeticijos laiko
mos kas antradienis,, susirinki
mai — pirmų antradienį kiek-

GARFIELD PARKO LIET. VYRŲ 
IR MOTERŲ PASELPINIO KLIU
BO Valdyba 1924 metams: Pirm. 
Napoleonas Vilimaitis 3154 Doug- 
las Blvd; Pirm, padėjėjas Anta
nas Matukas 4041 W. Madison 

I st; Fin. Sekr. Vincas Manikas 17 
S. Springfield av; Nutarimų rašt. 
Marijona Medalinskas 5564 W. 

I Jackson., Blvd; Kasierius Mykolas 
Kaziunas. 3959 W. 11>th st; Knyg- 

I ved i s Jurgis Medalinskas 5564 
Jackson Blvd; Ligonių globėjas 

I Martinas Krisikėnas 709 Inde- 
I pendenceį Blvd; Kasos globėjai 
j Juozas Petrulis, Teodorija šaltis 

ir Petras Petronis; Maršalka An- 
tanas Rudis.

VYTAUTO BENO Valdyba 1924 me
tams: Pirm, ir dirigentas Jos. 
keturakis 4010 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- 
kaitis 2818 W. 39 PI; kasos glob. 
Jos. Mačis 1900 S. Union av. ir 
J. Petraitis 5639 S. Paulina st; 
maršalka Jonas Bernotas 663 W. 
14 PI. — Repeticijos laikomos 

l kas antradienis, susirinkimai ant
rą antradienį kiekvieno mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. Union av.

DRAUGYSTĖS M EI LĖS LIETU VIŲ 
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 šeštadienj, 
7:30 v. v. salėj 1900 So. Union 
avė.

ILLINOIS LIETUVIŲ RAŠElTPOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams: 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 33 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 8314 S. Auburn 
Avė.; nut. rašt. A. J. Lazauskas 
3339 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.

SU SIVIENIJ1MO LIETU VIŲ N AMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR
TO valdyba 1924 metams: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halsted St.; padė
jėjas J. Motejunas 3820 So. Lowe 
Avė.; nut. rašt. D. Gulbinas 3144 
S. Wallace St.; turtų rašt. A. J. 
Lazauskas 3339 S. Union Avė.; ižd. 
J. Žilvitis 3308 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 sve. 
3142 So. Halsted St.

KENSINGTON. — TAUTIŠKOS 
DRAUGYSTĖS 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. Dargia 10520 S. State 
St.; ižd. J. Balvočius 138 E. 116 PI. 
—Susirinkimai laikomi pirmą penk
tadienį kiekvieno mėnesio vak., F. 
Shedvilo svet. 841 E. Kensington 

visi sveiki 
iki 40 met

vieno mėnesio Visų šš. Parapijos] Avė. Nariai pri imamisvet«, Roselund. 1 vytai ir moteris ruio 18
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