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WOODROW VVILSON MIRĖ
Ex-prezidentas 

mirė vakar
18 žmonių užmušta

Fall atsisako liudyti

žmonių, nes jis prižadais de
mokratinės taikos privertė vo
kiečius pasiduoti, o paskui pa
dėjo talkininkams padiktuoti 
Vokietijai plėšikišką taiką.

Net ir ministeriai nedrįsta 
išreikšti nors formalines ap- 
gailos. Kaip vienas augštų val
dininkų išsireiškė: “Tai labai 
opi tema — VVilsono .keturio
lika piAiktų išnyko, bet jie nė
ra teutonų užmiršti.”

Tik vienas Maximilian Har- 
den išdrįso prielankiai
liepti apie \Vilsoną, nors visgi 
pripažino, 
atsiekė, nors turej( 
daug daugiau atsiekti.

18 žmonių žuvo gatveka 
riams susidūrus

Angliakasiu konvencija 
užsibaigė

atsi

Ispanijos diktatorius pasitrauks
kad jis nedaug te- 

progų

Veik visi jie sudegė užsidegus 
sudaužytiems vagonams, 
žmonių guli ligoninėse.

40
Užsibaigė didęliu triukšmu dėl 

Howato, pb ko komunistai 
atlaikė savo “konvenciją.”

prezidento vietos, sako, jog la
bai retai būna kad ligonis išgy
ventų ketverius metus po visiš
ko sveikatos suįrimo. Jis sako, 
kad prezidentas buvo pilnai 
sveikas kada išvažiavo į Paryžių 
vesti taikos derybas. Bet sunkus 
darbas pagaminimo taikos su
tarties, susivilimas dėl negali
mumo įvykinti teisingą taiką 
taip pakirto prezidento sveika-j 
tą, kad jis sugrįžo iš Paryžiaus 
jau ligoniu.

Amerika jo paruoštąją Versa- 
lės taikos sutartį ir jo įkurtąją 
labai netobulą tautų sąjungą ir
gi labai neprielankiai pasitiko, 

kad mirtis artinasi. Jautė tą iri Kad apginti tą sutarti, jis, nors 
pats Wilsonas, betgį jis buvo ir sirgdamas, išvažiavo su pray
ramus. Vakar padėtis nepasikei- kalbomis. Bet nė jo prakalbos 
tė, nors jis visgi ėjo laipsniškai nepalenkė žmonių prie sutar- 
silpnyn. Pereitą naktį jis jau ties. O patį prezidentą prakal
bamo tiek nusilpnėjęs, kad nors bos tiek susilpnino, kad pasida- 
pažino visus, kurie pas jį apsi-lrė umus sveikatos suįrimas iri 
lankė, betgi kalbėti jau nebega-ljis toli neužbaigęs savo maršru- 
lėjo. Daktarai jau nebesitikėjo I to turėjo skubiai grįžti į Wash- 
jo gyvastį išgelbėti dr rūpinosi I ingtoną. Sugrįžęs į Washingto- 
tik, kad nors paskutinėse valan-|ną jis atsigulė lovon, dš kurios | 
dose jis nejaustų jokio 
mo. Apie vidurnaktį jis neteko | kelti, 
sąmonės, pradėjo merdėti ir 
po kelių valandų mirė.

Mirštant prie jo buvo jo žmo
na, jo duktė Margaret ir brolis 
Joseph Wilson, neskaitant slau
gių ir daktarų. Prie jo namų per 
visą naktį stovėjo minia žmo
nių, laukdama kokių nors žinių! 
apie ligonį.

Buvęs prezidentas mirė po la
bai ilgos ligos, kuri tęsėsi virš 
keturių metų. Jo gydytojas Dr. 
Grayson, kuris buvo jo asmeni
niu gydytoju nuo pat užėmimo

Buvęs prez. Woodrow 
Wilson mirė

Buvęs sekretorius Fall 
atsisako liudyti

Mirė vakar po ilgos dar Paryžiuj 
prasidėjusios? ligos.

WASHINGTON, vasario 3.— 
šiandie čia pasimirė buvęs pre
zidentas Woodrow Wilson. Mirė 
labai ramia mirtimi ir prieš 
mirsiant jokių skausmų nejautė. 
Jis silpnėjo laipsniškai, taip kad 
gyvastis jame užgęso kaip užgę
sta išdegusi žvakė.

Jau užvakar buvo jaučiama,

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi 'kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-žEMfi”.
čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nių NAUJIENOSE susirasi lietu- į 
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.

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

skaus-jtik labai retai teįstengdavo atsi- 
Kongresas, kuris vėliau

|jo padarytąją taikos su- 
I tartį ir jo sutvertąjąrtautų lyga 
Į atmete, buvo bepradedąs svars- 
Įtyti paliuosuoti Wilsoną nuo ėji- 
Imo prezidento pareigų ir jo vie- 
I ton pastatyti vice-prezidentą.
I Tuo labiausia rūpinosi jo prieši
ninkai, kurie betgi nerado gali- 

Imybės tai padaryti ir turėjo nu
rimti.

I Nors ir sunkiai sirgdamas 
Wilsonas ištarnavo iki pabai
gai savo termino ir perdavė 
valdžią dabar irgi jau miru
siam prezidentui Hardingui, o 
pats pasitraukė iš viešojo gy
venimo ir dau’giau nebesirodė 
publikoje, lik labai išimtinuo
se atsitikimuose valandėlei ap
leisdamas savo namus. Sako
ma, kad W i Įso na s būva labai 

| jautrus linkui savo ligos ir ne-Į 
I norėdavo 
ližuotu. 
įdomauti 
nuolatos 
demokratų vadovams., nors jo 
nesenai pasakyta per radio pra
kalba parodė, kad jis vistiek 
eina silpnyn ir kad tuo laiku 
jau buvo gana silpnas ir su 
vargu pasakė kelių minučių 
prakalbą.

rodytis dalinai para- 
Betgi jis nesustojęs 

viešu gyvenimu* ir 
duodavo patarimų

VOKIEČIAI NEUŽMIRŠTA 
WILSONO.

Niekas jo tenai negiria.

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

BERUNAS, vas. 3. — Vo
kietijos laikraščiai, spausdin
dami žinias apie Wilsono sun
kią ligą, arba visai nieko nesa
ko, arba patį Wilsoną aštriai 
kritikuoja. Bet niekas neiš
reiškia jam jokios apgailos, 
nes Vokietijoje Wilsonas buvo 
vienas labiausiai nekenčiamų

Jis galįs įkriminuoti save, 
natoriai nori pasodinti jį 
lėjiman.

Se
ka-

; WASHINGTON, vas. 3. — 
Senatoriams susekus, kad bu
vusio vidaus reikalų sekreto
riaus Fall, kuris išnuomojo 
privatinėms aliejaus kompani
joms valdžios aliejaus laukus, 
liga yra nudu’ota ir išnaujo pa
šaukus liudyti prieš senato ko
mitetą, kuris tyrinėja tą alie
jaus laukų išnuomojimą, Fall 
griežtai atsisakė liudyti.

Jis teisinasi tuo, kad liudy
damas prieš komitetą jis galįs 
save įkriminuoti ir kad komi-] 
tetas neteko 
nėjimus.

j Buvusiam 
pasipriešinus 
tui, busią bandoma jį patrauk- 

| ti į teismą ir nubausti kalėji- 
I mu n,ž komiteto paniekinimą.

Kartu/ 'eina judėjimas, kad 
kongrese išnešus prieš jį ap
kaltinimą, nors jis jau senai 
neužima jokios valdiškos vie
tos. Jei jis liktų apakltintas, 
jis netektų pilietybės, negalėtų 
daugiau užimti jokios valdiš
kos vietos ir negalėtų balsuoti.

Komitetas išleido daugybę 
naujų pašaukimų liudyti prieš 
tu laukų išnuomojimą. Nors 
vardai šaukiamųjų žmonių yra 
slepiami, bet manoma, kad 
šaukiama daugiaUsia tie, ku
rie pardavinėjo Šerus naujai 
sutvertoms kompanijoms val
džios aliejaus laukus naudoti, j 
Senatorius LaFollette, kuris i 
ir pradėjo tyrinėjimus tų lau
kų iŠnitomojimo sako, kad par
davinėdami tuos šorus, Sinclair 
ir Doheny susirinko po kelis 
desėtkus milionų dolerių.

teisės tęsti ' tyri-

sekretoriui Fall 
Jsenato komite-

Obregono kareiviai užėmę 
Vera Gruz

svar-Sukilėliai apleidę savo 
i blausią tvirtovę.
Į NOGALES, Ariz 
Meksikos 
paskelbė gavęs žinią, kad 
ikos sukilėliai evakavo 
svarbiausią tvirtovę ir 
Vera Gruz, kurį užėmė 
raliniai kareiiai.

Laukiama smarkių mūšių 
su? gen. Estrada. Kareiviai į tą 
frontą gabenami yra taksika- 
bais. Visi Mexico City taksi- 
kabai liko valdžios rekvizuoti 
tam tikslui, pritarus šoferių 
unijai.

Tikimąsi, kad Meksikos su
kilimas užsibaigs už savai Sės 
laiko, galutinu de la HUertos 
pralaimėjimu.

vas. 3. — 
konsulas Terrazas 

Meks- 
savo 

portą 
fode-

FORTVJLLE, Ind., vas. 3.— 
Mažiausia 18 žmonių žuvo sur 

I sidurUs dviem 
[Traction Co. 
| gatvekariams.
I vakar ant smarkaus 
mo ties Fortville; abu gatve-

I kariai ėjo apie 50 mylių į va
landą greitumu ir susidūrę su
birėjo į šipulius. (Laužai tUo- 
jaus užsidegė, o kadangi .vago
nai buvo mediniai, tad degė 
smarkiai. Ugnis ir didelis karš
tis neleido gelbėti ir daugelis 
sužeistų žmonių sudegė, ka

dangi jiems negalima buvo 
suteikti jokios pagelbos.

Devyni sudegę lavonai jau 
tapo išimti iš griuvėsių ir griu
vėsiuose yra dar apie 8 lavo
nai. Vienas gi sužeistųjų mirė 
ligoninėj. 40 sužeistų žmonių 
guli Anderson ir Indianapolis 
ligoninėse. Abu gatvekariai bu
vo pilni žmonių ir nė vienas 
neišsigelbėjo ne sužeistas. La
vonai gi yra taip sudegę, kad 
niekurių gal niekad nepavyks 
identifikuoti. Ikišiol identifi
kuota tik Dr. Haskin iš India
napolis lavonas.

Indiana Union 
tarpmiestiniams 
Nelaimė ištiko 

užsisuk i-

Ispanijos diktatorius 
pasitrauksiąs

De Rivera netekęs armijos 
karaliaus paramos.

ir

MAiDRIDlAS, vas. 3. — Ge
rai patyrusiuose rateliuose tik
rinama, kad Ispanijos diktato
rius įPrjmo de Rivera, po ke
turių menesių diktatoriavimo, 
rengiasi pasitraukti ir ka^i jo 
vieton už kelių dienų bus pa
skirtas kitas žmogus. Del savo 
žiaurumo su politiniais opo
nentais jis netekęs armijos 
paramos ir karaliaus ir jo dva
ro prielankumo.

Tikrinama, kad kartą Rive
ra pridavęs karaliui ilgą są
rašą žymiausių Ispanijos žmo
nių, kuriuos jis nori ištremti 
iš Ispanijos. Karalius peržiū
rėjęs sąrašą ir pastebėjęs: “Jus 
užmiršote dar vieną vardą” ir 
parašęs apačioj “Alfonso.” Ri-4 
vera tada sunaikino sąrašą.

Karalius Alfonso manąs pa
skirti premieru gen. Valeriano 
Weyler.

mFARMERIS UŽMUŠ® KETURIS 
ŽMONES.

| LAKOTA, N. D., vas. 
Fermeris Theo Larsen, 
Ediinburg, norėdamas pasiimti 
savo globon savo 4 metų duk
terį Thelma, nuvyko į Kloten 
ir ten užmušė savo pačią, dvi 
jos seseris ir jų brolį, kurie 
bandė neprileisti išvogti vaiką. 
Paskui pasigriebęs dukterį 
parjojo namo, bet tuojau^ ta
po suimtas ir pasodintas kalė
jimam

ties

Ūkininkų bankai neliauaj

HELENA, Mon., vas. 3. —* 
Gautomis valstijos bankų egza
minuotojo raštinėj žiniomis, 
jaut paskutinis bankas 6,000 
gyventojų miestely Lewiston, 
Mont., užsidarė. f

jis sako, 
laimėjo 

nu- 
įta- 
kad
su- 

kad

Mirė Povilas A. Mažeika
Vakar, vasario 3 d., kaip 1:40 vai. po piet Chica- 

gos ligoninėj pasimirė senas chicagietis, Povilas A. 
Mažeika. Jis išgyveno Chicagojeskeletą desėtkų metų, 
seniau daug veikė bridgeportiečių lietuvių draugijose ir 
buvo pirmas lietuvis graborius Chicagoje.

Apie laidotuves bus( pranešta vėliaus.
Liūdną žinią apie mirtį savo tėvelio praneša

Sūnūs Stanislovas Mažeika,
3319 Auburn Avė.

Ku kluxai nepaliauja tero 
rizavę gyventojus

INDIANAPOLIS, vas. 3. — 
Dvimetinė angliakasių konven
cija užsibaigė vakar.

Jai užsibaigus, unijos prezi
dentas ‘Lewis išleido ilgą pa
reiškimą, kuriame 
kad šioj konvencijoj
konservatyvis unionizmas, 
veikdamas “griaunančią 
ką komunizmo.” .lis sako, 
komunistai liko visiškai 
mušti, nors, jie darė viską, 
užvaldžius konvenviją ir turė
jo užtektinai pinigų griovimui Į Areštavo dar 130 žmonių Wil- 
angliakasių unijos. | liamsono paviete.

Pabaiga konvencijos buvo 
labai triukšminga. Į konvenci
ją .atvyko pašalintasai iš uni
jos 
vas Alexander Hojwat. Jis įčjoĮtinių namų Williamsono pa
šalei! ir nuėjo tiesiai prie pre-j vįet,e jr suėmė dar 130 žmonių, 
zidento stalo. “Kokiuo tikslu I Kad labiau įbaidžius žmones, 
atvykai šion konvencijon?” pa-Į jje dau’g šaucįė, bet sakosi šau- 
klai.'Sė jo Lewis. čia prie Ho-|(]ę į orą. tvirtina su- 
wato priėjo maršalkos ir isve-|ėmę kelis munšaino varytuvus, 
dė jį iš salės, nors Ho,wat ir I daug namie daryto vyno ir te
bandė jiems nepasiduoti (Kon-heĮą galionų munšaino. * 
vencija kiek pirmiau užgyrėl .
Howato pašalinimą iš unijos). V,8U* suimtuosius ku kluxai 
Kįlo didžiausias triukšmas ir I atgabeno į čia specialiuip trau1- 
buvo baimes, kad komunistai I kin*u if didelėmis ceremonijo- 
gfdi sukelti riaušes, taip kad nusivedė gatvėmis į kalė j i- 
reikėjo ir policiją pašaukti.j nią. Prieky ėjo teisėjas, kuris 
Laike to triukšmo ILewis j/j išdavė warrantus ii Young, ne
uždarė konvenciją. šinas kulkasvaidį ir k-evolven.

DĮdegataj tubjau|> apleido I Kiti ku kluxai irgi buvo gink- 
svetainę, joje tik pasiliko ko-U110*1, 
munistai, kurie tuojaus nutarė | 
laikyti savo “konvenciją.” Jų 
“konvencija” sušaukė John 
Watt iš Špringfield, III.; joje! BUEiNOS AIRES, vas. 1. — 
dalyvavo apie 300 žmonių. J’Į Prezidentas suspendavo vyki- 
nutarė reikalauti sušaukti spe*-|niin^ pensijos įstatymų, kurie 
dalinę konvendją “duoti Kan-|yra ]abai nėtotouli, nes išrenka 
sas angliakasiams teisybę” ir|įš darbininkų ir fabrikantų 
“apkaltinti John L. Lewis. j mokesčius, jbet nenustato aiš- 

cija įvyks sausy, 1926 m., In-Lap0 išvengta generalinio strei- 
dianapolis. |ko> kurį darbininkai grūmojo

paskelbti, jei pensijų įstatymai 
bus vykinami dabartinėj jų 
formoj. Manoma, kad dabar 

m i i įstatymai arba visai bus panai-OHICAGO.— Chicago Truck|{. .f , . .. *rx . 0 ro •• Ikinti, ar pakeisti.Dnvers & Chauffeurs unijos1 
705 lokalas šeštadienio vakare 
buvo surengęs šokius Ashland 
Auditoriume, kuriuose dalyva
vo virš 1,000 žmonių.

Apie vidurnaktį atėjo keli 
žmonės ir urnai pradėjo šaudy
ti į susirinkusius, vieną, Wm. 
Noonan, ant vietos nušauda
mi, o kitus du žmones pašau
dami.

.Salėj kįlo didelė panika, vi
si puolė prie durų, kad pabė
gus. Apie pulsę publikos pabė
go, kada atvyko policija ir u&j 
Xlare salės duris. Likusieji 500 j 
žmonių liko suimti ir išgaben
ti į policijos stotį tardimams.

Taipjau liko suimtas tūlas 
Kissane, kuris kaltinamas yra 
šaudime, ir dar du — vienas 
juvęs unijos biznio agentas 
Green ir mušeika Hertz. Pas
taruosius du sugauta prie Hal
sted ir Chicago Avė. gatvių ir 
pas Green rasta revolverį, iš 
airio nesenai šaudyta. Į

Spėjama, kad , šaudymasis 
vyko dėl eiančios tarp dviejų | 

vežėjų unijų kruvinos

BENTON, III., vas. 3.— Ku 
kluxai, vadovaujami Young, 

Kansas angliakasių vado-Įvakar darė puolimus ant priva-

Nušautas unijos baliuje

kovos.

3. - 
monar-

BUDAPEŠTAS, vas. 
^Temieras Bethlen ir 

chistų vadovas Stepas Rakovs- 
cy, negalėdami kitaip susitai- 

i unti, nutarė r eiti dvilkovon 
ginklais.

Argentina išvengė streiko.

Lenino vietą užimsiąs 
Rykov

Jo pagelbiininkais busią čurbar 
ir Orkalasvili.

MAiSIKVA, vas. 3. — Gerai 
patyrusiuose rateliuose tikimą- 
si, kad gal dar šiandie oficiali- 
niai liks paskelbta, kad pirmi
ninku komisarų tarybos lieka 
paskirtas Alexei J. Rykov. Tą 
vietą ikišioi laike mirusis Le
ninas.

Bykovo pagelbininkais bus 
ukrainietis čurbar ir gruzinas 
Orkalasvili. Kamenevas gi bu
siąs paskirtas karo ir darbo 
komisaru, o čekos galva Dzer- 
žinski liksiąs galva vyriausios 
ekonomines tarybos ,

Litvinovui paskelbus sovie
tų kongrese, kad Anglija pri
pažino Rusiją, kįlo didžiau
sias entuziazmas. Tuojaus 
imta sveikinančią Anglijos 
džią rezoliuciją.

pri- 
val-

vas.CHESTERTON, Ind
3.— New York Central trau
kiniui nušokus nuo įbegiu ties 
Porter, Ind., inžinierius Keen 
liko užmuštas ir pečkuris sun-

ŠIANDIE — giedra ir ščalčiau 
Saulė teka 7:01 valanda, leid

žiasi 5:07 valanda. Mėnuo teka 
6:35 valandą ryte.

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria' Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739S? Halsted St 

Chicago III.



—į------

2 
----------- , ..ii i i.. .. I...I «.l ■■■l.i. ii

Darbo Unijos
APŽVALGA

Įsipainiojo.

Komunistų pastangos ir so
vietų fondai “neprigijo” anglia
kasių unijoj. Negeriau komuni
stams vyksta ir kitose organi
zacijose. Taip farmerių-darbo 
grupės rengia ateinantį gegu
žės mėnesį St. Paul, Minn., su
važiavimą tikslu organizuoti tre
čią partiją. Norėdami padaryti 
suvažiavimą juo skaitlingesnį, 
jo organizatoriai sutiko įsileis
ti jin vadinamą “federuotąją 
farmerių-darbo partiją”, tai yra 
vėlinusįjį komunistų kūdikį. Bet 
suvažiavimo organizatoriai vei
kiai patyrė padarę klaidą. Da
lykas toks, kad nė viena dides
nių politinių grupių, nė viena 
stambesnių unijų — nė viena 
tokių organizacijų, kurios galė
tų tapti naujos partijos pama
tu — nenori turėti nieko ben
dra su ponais “gręžėjais” ir at
sisako dalyvauti suvažiavime.
Nauji Darbininkų Laikraščiai.

New Yorke pasirodė jau ant
ras numeris socialistų savait
raščio “The New Leader”. Lei
džia laikraštį įsikūrusį tam tik
slui draugija, kuriai gali pri
klausyti tik socialistai. Redak
torius y*ra James Oneal. Laik
raštis — turiningas. Jis yra 
daug gyvesnis, nekad buvusis 
dienraštis “The New York Call”. 
Matyti, kad “N. Y. Call” redak
cijos jėgos, kaip dėl dienraščio, 
buvo persilpnos.

Kitas naujas laikraštis — 
“The New York Labor Press”. 
Jis yra Amerikos Darbo Fede
racijos leidinys. Eina iš prad
žios sykį savaitėj. Bet leidė
jai praneša, kad prie pirmos ga
limybes jie stengsis padaryti jį 
dienraščiu.

Laikraštis — ytin įvairus. 
Kas da»- įdomiau ----- jis y ra
daug radikalesnis, arba, pasa
kius tiksliau, vartoja daug ra
dikalesnę terminologiją, kaip, 
sakysime, “The American Fede- 
rationist”, kurį redaguoja pats 
Gompers. Gompers pav. išbarė 
Anglijos Darbo Partiją dėl to, 
kad ši paėmė šalies valdžią. Gi 
“American Labor Press” prita
ria tam žygiui ir plačiai garsi
na jį. Laikraštis dagi įrodinė
ja, kad Ramsaf MacDonald ne
daug kuo skyriąsis nuo Gom- 
perso tarptautinės politikos 
klausimuose.

Išaiškinti kalbamo laikraščio 
“radikalumą” galima tuo, kad 
New Yorke unijistai, aplamai 
imant, yra pažangesni, kaip 
daugely kitų miestų. Reiškia, 
kokie unijistai, tokie jų laikraš
čiai, tokie jų ir vadai. Butų vi
soj Amerikoj tokie unijistai, 
kaip New Yorke, mes šiandien 
veikiausia turėtume ytin tvirtą 
Amerikos darbo partiją.

Nevy Yorko Darbo Partijos 
Tarybos Konferencija.

Ketvirtadienį, sausio 24, bu
vo New Yorko Ųarbo lSwtijos 
konferencija. Partijon įeina so
cialistų organizacijos, farmerių- 
darbo partijos organizacijos ir 
kai kurios vietos unijos, ypač 
adatos amatų unijos. Įeinančios 
Partijoj grupės suima apie 
200,000 darbininkų, o gal ir dau
giau.

Svarbiausias klausimas, svar
stytas susirinkime, buvo: ar ver
ta Partijai dalyvauti šaukiamo
jo] St. Louis’e konferencijoj ne
priklausomai politinei akęijai?

Dalis kalbėtojų įrodinėjo, kad 
konferencija yra šaukiama tik
slu užgirti McAdoo kandidatū
rą į prezidentus (McAdoo — 
demokratų partijos šulas), ži
nant tai, New Yorko Darbo Par
tijai neapsimoka eikvoti pinigų, 
kadangi remti McAdoo ji nega
li. Kita kalbėtojų dalis laikėsi 
nuomonės, jog dalyvauti reikia, 
^egul —. kalbėjo jie — konfe
rencija ir užgirtų McAdoo kan
didatūrą. Tatai dar nereikš, kad 
New Yorko Darbo Partija, So
cialistų arba Farmerių-Darbo 
partijos turės užgirti McAdoo. 
Darbo partijos kūrimo šalinin

kų tikslas esąs toks: įskiepyti 
darbo partijos idėją Amerikos 
darbininkuose. O be gelžkelių 
unijų, be mašinistų asociacijos 
ir be kitų unijų, kurios dalyvaus 
konferencijoj, kokia gi galės bū
ti kada nors darbo partija šioj 
šaly? Trys dešimtys metų su
kako nuo to laiko, kai pažangie
ji nutolo nuo darbininkų masių. 
Dabar jie kviečiami atgal. Atsi
sakyti nuo šio pakvietimo neiš
mintinga. \

Nutarta dalyvauti.
Duonkepių Streikas.

Jau bus aštuoni mėnesiai, kai 
streikuoja duonkepių unijos na
riai. Vien New Yorke streikuo
ja daugiau, kaip 5,000. Strei
kas kilo todėl, kad stambiosios 
duonos kepyklos atmetė unijos 
sutartis ir pradėjo operuoti sa
vo kepyklas “open shop” pama
tais. Tiksliau pasakius, tai yra 
ne streikas, bet lokautas.

Lokautą paskelbė sekamos 
kompanijos: Ward’s Baking Co., 
Cushman Baking Co., General 
Baking Co., The American Bak
ing Corporation, Certified Bread 
Co., Godfried Co. ir keletas ki
tų kompanijų. Darbininkai pra
šo visuomenės paramos. O kaip 
visuomenė galėtų jiems padėti? 
Atsakymas: reikalaudama krau
tuvėse unijistų keptos duonos 
su unijos leibėliu. Jeigu tik šei
mininkės, darbininkų žmonos, 
imtų reikalauti krautuvėse duo
nos, keptos unijinėse keptuvė
se, kompanijos greitai pajustų 
visuomenės spaudimą. Dar grei
čiau jos pajustų, jei, nesant duo
nos su unijos leibėliu, pirkėjas 
ai* pirkėja išeitų kartą-kitą iš 
krautuvės nepirkęs, ir nusipirk
tų jos kitoj krautuvėj.

DOVIERNAST|S
(įsigaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, I1L

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, I1L

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

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

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

Sh-st-....-............................ ..... ..............

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

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

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

DOVANOS
1. $1.50 vertSs naudingų Ir gerų knygų pasirenkant Iš 0 

grupių.
2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 

metų tarti metini prenumerata TIK $8.50.
. — Adresuokite —

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

Winitzkiui Dovanota Bausmė.

New Yorko valstijos guber
natorius, Alfred Smith, dovano
jo komunistų vadui • WHnitzky 
kalėjimo bausmę. Winitzky bu
vo nuteistas, sulyg kriminalio 
sindikalizmo įstatymo, dešim
čiai metų kalėjimo. Kapitalis
tas buržujus pasigailėjo komu
nisto. O Rusijoj “darbininkiš
ka” ir “revoliucinė” komunistų 
valdžia pūdo kalėjimuose tūk
stančius darbininkų, ir tokių 
darbininkų, su kuriais ne vie
nam dabartinių Rusijos valdo
nų teko vargti caro kalėjimuo
se, ištremime ir katorgoj. Ko
kis skirtumas tarp buržuazinio 
gubernatoriaus Smith’o ir, sa
kysime, “draugo” Zinovjevo el
gimosi !

Burlington Gelžkelio Streikas 
Atšauktas.

Burlington gelžkelio šapų dar
bininkų streikas, kuris tęsėsi 
18-ką mėnesių, tapo atšauktas. 
Darbininkai gali grįšti darban, 
jeigu samdytojai priims juos. 
Nurodoma, kad visą šį laiką iš- 
streikavo praktiškai 90 nuošim
čių darbininkų. Ir visgi jie pra
laimėjo. Tas faktas liudija, ko
kią milžinišką jėgą turi stam
biosios šios šalies kompanijos. 
Jis gali taipgi paaiškinti, kodėl 
darbininkų unijos būna atsar
gios dėl streikų paskelbimo. Uni
jistų nuomonė yra tokia, kad 
geriau visai nešaukti streiko, 
negu iššaukus prakišti jį ir strei 
kai, ypač kurių pasisekimas ne
sirodo užtikrintas, šaukiama tik 
išimtinomis apystovoms reika
laujant.

Bendri Farmerių ir Darbininkų 
Interesai.

Kuris laikas atgal, kuomet 
Chicagos apfielinkių ^armeriai
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pienininkai sustreikavo prieš 
Bowman kompaniją, pasimovu
sią nukapoti kainas už parūpi
namą jai pieną, jie pradėjo ta
rybas su Chicagos Darbo Fede
racija dėl kūrimo f armėną lo
kalu, kuris turėjo tapti Ameri
kos Darbo Federacijos lokalų,. 
Įvairiose valstijose darbo uni
jos ir fermerių organizacijos pa
laiko gana tamprius ryšius. Tie
sa, tarp farmerių ir darbininkų 
interesų yra skirtumų. Bet ve 
ką nurodo kongresmanas Hudle- 
ston. Jis sako, kad 1922 metais 
Jung. Valstijų fermeriai gavę) 
už farmų produktus 7,500,000,- 
000 dolerių; pirkėjai gi už tuos 
produktus sumokėję 22,000,000,- 
000 dolerių. Darbininkams, ku
rie yra farmų produktų pirkė
jai norėtųsi pigiau juos pirkti, 
o fermeriams, tų produktų ga
mintojams, malonu butų už 
juos daugiau gauti. Bet ir vie
ni ir kiti gali laimėti tik apkar
pydami tą pelnų dalį, kuri šian
die tenka kapitalui, t. y. biz
niui. štai kas jungia fermerius 
ir darbininkus.

UNITED MINE WORKERS
UNION (Angliakasių unija) pa

1 ik
Atėjo
Didvyrių Paveikslai 
A. Varno Piešti

Vienas iš geriausių Lietuvos dai- 
lininlcii Adomas Varnas yra nupiešęs 
ir išlėidęs serijų puikių atvaizdų Lie- 
tuvos' praeities ir dabarties žymiaūsnj- 
jų veikėjų.

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

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

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

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

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

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

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

Užsakymus siųskit adresu: '

aukojo Vokietijos unijoms 5,000 
dolerių.

Unijų amalgamacija. — Susi
vienijo Shoe Workers Protect- 
ive Union ir United Shoe Work- 
ers of America. Šios dvi unijos, 
susiliejusi os vienon, sudarys 
stambiausią batų siuvėjų orga
nizaciją Amerikoj. Be to, veda
ma tarybos, kad įtraukus susi- 
vienijiman Amalgamated Shop 
Workers of America.

V. P.

\ Pagelbėjo mažai mergaitei 
nuo kosėjimo.

' “FOLEY’S HONEY AND TAR 
COMPOUND yra puikus. Mano ma
ža mergaitė turėjo dideli kosulį. Aš 
nupirkau butelį FOLEY’S HONEY 
AND TAR COMPOUND ir daviau 
jai keletą dožų ir jai labai pagelbė
jo”, rašo Clyde H. Benson, Marl- 
brook, Virginia. Geriausia gyduolė 
nuo kosulio, persišaldymo, karkimo; 
pagelbsti greitai ir pasekmingai. 
FOLEY’S HONEY AND TAR COM
POUND yra išbandytas per laiką, 
tarnaudamas trijoms generacijoms.

Parduodamos visur.
FOLEY AND CO., 
2835 Cheffield Avė. 

Chicago, III.

PINIGUS LIETUVON '
NUS1UNCIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynį susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00
b —.......      Į----....

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. Geriausias vais
tas nuo slogų ir influenzos. Liuo- 
suoja vidurius. Pabandykite ir vi
sada vartokite. Gaunamas visose 
aptiekose ir pas išdirbėjus. Kaina 
50 centų.

PAINO CHEMICAL CO.
. 1824 Wabansia Avė., 

Chicago, III.
............. 1)1 .............................—

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. VVestern Avė.
Telef. Lafayette 4146

b.... ....  ■ ■ *

KOJĮ) TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

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

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

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

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

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

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

2058 N. Division St. Valandos nuo 0 
iki 9. Nedėliomis ir šventėmis nuo 9 
Iki 1. Phone Brunswick 5991.

Egzaminavimas Dvkai.
- ■ ; - . . . ’■ ■■ —- -----------------

Phone Boulevard 75B9

Dr, William Blanchard
' 1545 W. 47th St., 
netoli Ashland Avė.

(Pirmiau buvęs extra-ordinary 
profesorius patalogijos Berlino 

Universiteto)

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

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai Vakare.

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

Ydet/TutcrStrop Razor

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

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

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago. UI.

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-j 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUSI 

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.

809 W. 35th SI., Chicago
Te!. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

V................ .... m.ii m imJ

K. GUGI8
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn S t., Room 111-13 

Tel. Central 4411. Va), nuo 9-6
Gyvenimo /vietai 

3323 So. Halsted Si. 
Tel.: Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOflN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Learitt St.
Telephonas Canal 2552

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

lengvomis išlygomis. -’

Tel. Dearborn 9057

” A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj;
Room 1720

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashiniton St.

Cor. Wa skiną ton & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3391

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami* 
nuoj’a Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimus.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

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

Room 909 Chicago Trust Building 
71 Monroe Street, Chteagv 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted Si.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAW YER Lietu vys Advokatas

Dienomis Room 514-510
127 N. Dearborn SY., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 13736 Se. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

v. w. Rutkauskas’ 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 5N 
Tel. Central 6890

Vak. 8223 S. Hateted St., Cblcago.
Tel. Yards 4681 

-------- .

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6800

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

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

Tel. Latayetta 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vfa-jrioa 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 381 h St

Rašo meiliškus 
Rašo Jui 

Deda daug Merg 
Veda apsivedii 

Atskira kon

10a W. Monroe 
Chicago,
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korespondencijos
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Westville, III.
Svarbus pranešimas vietos 

lietuviams.

Šiuo norime vietos lietuvių 
visuomenei pranešti, kad š. m. 
vasario 10 dieną miesto svetai
nėj įvyks metinis Knygyno su
sirinkimas. Svarbu, kad visi lie
tuviai ir lietuvaitės susieitų pa
sitarti visuomenės reikalais.

Susirinkime bus taipjau duo
tas metinis pranešimas, ką nu
veikė direktoriai per 1923 me
tus ir ką jie mano veikti to
liau.

Taigi visi westviliečiai bukite 
tame susirinkime.

Knygyno Direktorių vardu
K. P. Jokūbaitis.

šoka kad net klumpės pyška. 
Kunigėlis gudriai sugalvojo: jei 
subatos vakarais šoks, tai nedė- 
lioj miegos, į bažnyčią neateis 
ir neatneš dešimtukų. Na, o ne
dėlios vakarais tai šokite, kiek 
norite: jūsų dalykas, jei pane- 
dėlį nuvargę eisite į darbą....

Kiek laiko atgal parapijonių 
mitinge vienas buvo davęs įne
šimą, kad reikią pakelti algą 
vargonininkui. Bet vietoj algos 
kaž kiek butų pridėję darbo dau
giau. Mat tuoj kitas davė įne
šimą, kad jei vargonininkas no
rįs algos daugiau, tai turįs iš 
bažnyčios rūsio pelenus išvesti. 
Taip niekas ir neišėjo.
/■ ✓ — Gužutis.

NAUJIENOS, Chicago, III.

dalyvavimo diktatorių suvažia- • mynų gerovei. Mokinkim šiek 
vimuose ir rasime prieš 10-tą tiek pasiaukoti) kitų labui. Per 
apskritį rezoliucijų. Susekus to- naująją kartą galėsime paveik- 
kius narius, bausti. Išreikšta už- ti ir j senesniuosius. Tai nėra 
uoj autos žodis 177 kuopos na- sapnas, bet galimybė, lengvai
rei, kuri per nelaimę praradus įvykdoma. Musų jaunimas — *1 *1 v j v • JI* • • • I k__ j • « • Tl • • j

Grand Rapids, Mieli.
Kaip komunistai remia ap- 

švietos darbą.

Milwaukee, Wis.
S. L. A. 10-to APSKRIČIO ME

TINIS SUVAŽIAVIMAS.

pikniko uždarbio dalį pinigų, ir 
ją kuopa norinti prašalinti. Pa
tarta, kad ’ kaipo gabią veikėją 
palikti kuopoje, dovanoti už pra
radimą per nelaimę pinigų. Gi 
kitą narį, kuris turįs dalį pini
gų ir nenorįs priduoti, tokį pra
šalinti.

Apskritis trokšta, kad kuo
pose tarpe narių žydėtų vieny
bė, broliškumas ir meilė, kad 
ypatiškumams nebūtų vietos.

Suvažiavimas pabaigta 5:30 
vaf vak. Vietos kuopa delega
tams davė šaunius pietus, bet 
už tai gerokai1 šaltoje svetainė
je pašaldė.

Pabaigus suvažiavimą buvo 
pramogos. P-lės Petkiutės iš Ra- 
cine sudainavo keturias daine
les, vietiniai sulošė komediją 
“Gyvas Stbvylas” ir jaunos mer
gaitės padeklamavo. Po visa to 
sekė šokiai. Publikos atsilankė 
daug, turbut kuopai dar ir pel
no liks. Dalyvis.

musų ateitis. Padėkim jam, tuo
met ir mums jis padės. M. V.

Šis tas iš SLA. 10 Ap 
skričio suvažiavimo

Iš ivisų 
būrelis 

raportų 
šitaip: 
turi na-

antrai asmeniniu#^dalykus pa
likti ten, kur jiems vieta...

Paaiškėjo, kad SLA 1 O-tas 
apskritys dabar turi 257 na
rius ir pinigų $512.87. Tai ga-

.. -—-■■-r......
Amerikoj F. r krikštyta “Vim- 
ber, Pensilvanfja, įSomerset 
Roi(t,” kur tuomet gyveno ma
na tėvai Adomas ir Eleonora 
Ignotai; aš esu Ona Ignotaitė.

B 1

Gauti nuo sekretoriaus K. Au- 
gustinavičiaus atsišaukimai į 
draugijas kad paremtų aukomis 
Mariampolės Realę Gimnaziją, 
iki šiam laikui tapo priduoti 
šioihs vietos draugijoms prieš 
susirinkimus: S. L. A. 60 Kp., 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Dr- 
jai ir L. M. P. S. 37 Kp. Kitų 
draugijų susirinkimai bus se
kantį mėnesį. Iš virš minėtų 
kuopų ir draugijų, kurioms bu
vo priduoti atsišaukimai tiktai 
viena S. L. A. kuopa paaukavo 
iš iždo $10, o kitos atsišaukimus 
atmetė. Kodėl? Gal skaitytojas) 
nusistebės, kad tokį darbą kaip 
apšvietos rėmimas, gali kas at
mesti. Bet taip yra. Mat Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Draugija 
kol kas randasi komunistų ran
kose, todėl nėra ko stebėtis, jei 
ji atsišaukimą atmetė; mat čia 
ne Maskvos reikalas ... L. M. P.
S. kuopa, paskui sekdama, irgi ten‘ jokia'sutartinė darbas 
panašiai pasielgė. Kad šios dvi] 
organizacijos pačios neaukavo, 
tai dar suprantama; bet nega
liu sau įsivaizdinti, kodėl komu
nistai visur varo agitaciją kad 
ir kitos draugijos neaukautų. 
Pavyzdžiui S. L. A. 60 kuopos 
susirinkime komunistai atkak
liai spyrėsi kad tik nenubalsuo
tų aukauti, vienok jų pastangos 
nuėjo niekais, kuopa aukojo 
$10, už ką mes vardu Lietuvos 
Mokytojų Profesinės Sąjungos 
tariam nuoširdų ačiū. O komu
nistų, kurie varo agitaciją prieš 
apšvietos rėmėjus norim pa
klausti štai ko: Ką jus duosi
te darbininkams, kad jie supra
stų kaip sėkmingiau kovoti už 
savo reikalus? Jeigu jus mok
slą ignoruojat, ką jus duosite 
vietoj mokslo darbo klesai, kad 
ji mokėtų apginti iškovotus sa
vo laimėjimus? Ką jus duosite 
darbininkams, kad juos geriau 
prirengti perversmui iš kapita
lizmo į socializmą? Lietuvoje 
jus varėte pragaištingą darbi
ninkams agitaciją prieš pirmuo
sius rinkimus į steigiamąjį sei
mą, atitraukdami dalį darbinin
kų nUPt-balsavimo, ir tuo padė
jote klerikalams įsigalėti viso
je Lietuvoje; jus norite tą pat 
padaryti ir su mokyklomis: jus 
dabar ignoruojate laisvo mok
slo įstaigas, o kai jos bus visai 
pasmaugtos Lietuvos klerikaliz
mo letena, tada ir jus šauksite, 
kad reikia kovoti už laisvą me
keno nevaržomą mokyklą ir mo
kslą. Jus pirma apginkluojate 
priešą, o paskui einate su 
kovoti. Pasakykite, ar čia 
sąmoningas jūsų darbas?

Milwaukee, Wis. — Sausio 27 
d., S. L. A. 10-tas apskritys lai
kė čia penktą metinį suvažiavi
mą Harmony svetainėj. Suva
žiavimas pradėta 10:30 vai. ry
to. Atstovų sykiu su valdyba vi
so buvo 20. Svečiams S. L. A. 
nariams suteikta patariamasis 
balsas, šis suvažiavimas pasižy
mėjo tuo, kad daug laiko pašvę
sta tuštiems be vertės ginčams. 
Besiginčijantieji buvo taip į kra
štą nukrypę, kad pradėjo vieni 
antriem prikaišioti pardavinėji
mą kokių ten “Winters Co.” Še
rų etc., tūli vėl nei iš šio nei iš 
to apie streikus^ ginčijosi. Kas 

j turi kokių ypatiškumų, gali Į žmonėms patinka, ir sulaikoma, 
juos namie savo kuopų susirin- kas galętų pa|iesti jų jausmus 
kimuoše apkalbėti ir už kudlij jr tuštumą. Laikraščiai, jei ne 
peštis, tai jų dalykas; bet S. L. visi, tai bent didesnė dauguma, 
A. 10-to apskričio suvažiavimu®- seniai jau metė auklėję arba 
se tokie ginčai nėna leistini ir švietę skaitytojus. Vienintelis 
ateityje apskrič^/pirmininkas spaudos tikslas beliko tai pri. 
privalo to vengti, nes iš ginčų traukti kuodaugiausiai skaity-

Pittsburgh, Pa.
Bendri gyvenimo klausimai.

Korespondento uždavinys ės
ti dažnai sunkus ir nedėkingas. 
Jeigu jis aprašytų įvykius taip 
kaip yra, ^epaitaikaudamas jo
kiems asmenims arba skaityto
jams, vien vadovaudamos savo 
įsitikinimu, tuomet jis netektų 
malonės tų žmonių, su kuriais 
susiduria, o gal net ir paties 
laikraščio. Dalykas toks, kad 
šiandien rašoma tiktai tas, kas

Mihvaukėj (Wisc4) sausio 27 
įvyko penktasis SLA 10-to Ap
skričio suvažiavimas, 
kuopų buvo pusėtinas 
delegatų. Iš duotų 
kuopų stovis paaiškėjo 

177 kp. (Mihvaukee)
rių 51, turto kasoj $33; darius 
įvairių parengimų.

133 kp. (So. Mihvaukee) na
rių turi 22, pinigų kasoj $178.- 
08; ruošė įvairių parengimų.

100 kp. (Racine) narių turi 
50, piniguįiaOg.

212 kp. (Kenosjia) narių tu
ri 134, Kasoj $116.87; turi prie 
kuopos suorganizavusi chorą. 
Rengė pramogų.

Tuo bLjdu visos kuopos pa
augo narių skaičium ir turtu 
ačiū darbščiai apskričio valdy
bai ir darbštiems kuopų na
riams, 
jau it 
čiuose

na gražiai atrodo. Išmokėjus 
visokias bilas ir N. N. Fondui 
$90.3^, gryno kapitalo apskri
tys turi $305.77. Taigi tas ap
skritys Wisconsino valstijoj 
gali būt pavyzdys kitiems ap- 
skričiams, nes nįotų begiu, 
ačiū draugų pasidarbavimui ir 
pasišventimui organizacijos la
bui, kitopos žymiai sustiprėjo 
narių skaičium, turtu ir dva
sia. Kokį tik kur kuopos sutai
so parengimą, iš visur visi, ku
rie tik gali, važiuoja ir vieni 
kitus remia. Tikiu, kad tas 
pat bus ir šįmet, nes ta pati 
darbšti valdyba klirhs kaip iki 
šiol dirbt/s, ir gal dar energin
giau, taip kad įlietų gale 10 ap
skritys gal turės jau nemažiau 
kaip 
apie 
lo.

penkis šimtus narių ir 
tūkstantį dolerių kapita-

juo 
yra

tu-Musų miesto parapijonys 
rėtų paskirti dovaną kunigui 
Deksniui už naują išradimą. 
Kiek metįį atgal čia buvo kuni
gas Matulaitis, vėliau kunigas 
Girvickas. Juodu grūmodavo ka
talikams pekla, jei šventą die
ną kas bandydavo daryti šokius 
ar šiaip pasilinksminimus. Da
bartinis kunigas Deksnis leidžia 
nedėliomis daryti šokius ar ki
tokius pasilinksminimus, tik su- 
batomis tai jau esą nevalia. To
dėl dabar subatų vakarais šven
čia kaip žydai, o nedėldieniais

j kyla kerštas, o kur nėr# Santai- tojų ir padaryti iš to pelno.
i - - • Musų, lietuvių spauda, ačiū
| negalima veikti. Apskričio su- Dievui, dar visai "bepriėjo prie 
važiavimuose turi būti kalbama to įr neretas laikraštis dar sto- 
vien apie S. L. A. vi idėjų sargyboj. Koresponden-

šiems 1924 metams valdyba tui dar leidžiama iškelti aikštėn 
išrinkta iš niįtų veikėjų: pirm, trukumus ir pasiūlyti ką nons 
J. Marcinkevičius, vice-pirm. J. geresnio jų vietoj. Lietuviai 
Baukus, sekretorium ir rašt. M. skaitytojai irgi neperdaug užsi- 
Kasparaitis, kasierium Kazyjsj rūstina klausydami kritikos žo- 
Braževičius, organizatorium An- dį.
tanas A. Pakšys. Išdėstęs tą viską, Kš vienok

Bet dalyvavę apskričio šuva- nenoriu nieką peikti arba kriti- 
žiavime kuopų delegatai rinki- kuoti. Mirtini žmonės 
me atstovo į S. L. A. busiantį pilni. Aš1 norėčiau išk 
Seimą padarė ne tik didelę klai- porą klausimų ir pasidalinti min
dą, bet ir gėdą pačiam Apskri- timis- su tais skaitytojais, kurie 
čiui ir prie jo priklausančioms turi kantrybės pažiūrėti į kores- 
kuoipoms: išrinkta atstovu į pondencijų skyrių. Daug yra ap- 
Seimą F. Beržanskis, žmogus vi-1 tartinų dalykų. Musų kasdiieni- 
sas bimbizmu pakvipęs.
ryta didžiausia klaida! Tai Vis 
neapsižiūrėjimas dalyvių balsa
vime. Ta klaida turi būti atitai
syta šiuo budu: vasario 3 d. kuo
pos laikys savox mitingus, dele
gatai duos raporįus iš buvusio 
Apskričio suvažiavimo. Rimti 
S. L. A. nariai, kuriems mpi S. 
L. A. labas ir gerovė, priimda
mi visus kitus suvažiavime pa
darytus tarimus, turėtų reika
lauti, kad butų išrinktasai at-|mėjam vienur, pralaimėjam ki- 
stovas į Seimą suspenduotas, tur. Idėjos darbuotojai mažėja 
Apskričio valdyba gavus tokius kas valanda. Jeigu žmogus ne- 
kuopų reikalavimus tą lengvai randa naudos medžiaginiu žvilg- 
galil atlikti. Vietoj Beržanskio sniuį jis nesidarbuoja. Tasai 
paskirs rimtą vyrą. Juk ištikro prisirišimas lietuvių vienas prie 
musų S. L. A. 10-tas apskritys kito, turis didelės svarbos mu- 
ne tam tikslui taisė visokius pa- sų gyvenime, nyksta bematant, 
rengimus,'dirbo nariai kaip bi- Visuomeniniai ryšiai silpnėja, 
tutės ir sudėjo į Apskričio ka- žmogus kurio kešenėj skamba 
są virš $300 dol., kad dabar už doleris, nebereikalauja nei drau- 
tuos pinigus siųsti tokį žmogų, gų nei kaimynų. Galime priskai- 
kuris vietoj ką gera, nuvažia- tyti šimtus dalykų, kurių norė- 
vęs į Seimą bandys griauti mu-| tumėm, kad nebūtų. Sunku juos 
sų garbingą organizaciją, 
prašau visų kuopų, bukite 
gyboje, kol dar nevėlu !

Kiti Apskričio padaryti tari-1vagą. Tie, kurie darbuojas, ma
mai girtini. * to vistiek, kad jų kovai pralai-

1. Nutarta licituoti autom o-Į mėta. Kas užims jų vietas, kai
bilių. jie nuvargę ir pasenę pasi-

2. Ruošti prakalbų maršrutą, trauks? Kur-tasai jaunimas,
3. Atėjus vasarai ruošti išva-lmusų viltis ir parama? Jis ir-

žiavimai. gi kaž kur klajoja. Ir taip mes
Atkreipta domės į “diktatu-1 atsiduriam rate, iš kurio nebė

rą” išneštą rezoliuiiją, kuria jie matom išeities.
diktuotų 10-tam apskričiui. Jų Bet vienas kelias mums dar 
rezoliucija buvo atmesta ir 10-j lieka. Auklėkim jaunimą. Įkvėp
tas apskritis pataria kuopoms, ikim jam nors kiek dvasios ir no- 
kad savo narius perspėtų nuo ro darbuoties tėvų ir savo kai-

^dų 
ktai

Pada-|nis gyvenimas po truputį mai
nosi. Veikiant išorinėms aplin
kybėms mes nejučiomis slenkam 
į naujas sritis, šį tą palikdami, 
šį tą nusinešdami. Tą judėjimą 
žmonės įpratę vadinti evoliuciją 
arba progresu. Apimant visa 
bendrai galime pasakyti, jog 
kylam kultūros žvilgsniu ir kra
tomas tamsybės liekanų.

Vienok mes lietuviai neper- 
daug turime tuo džiaugties. Lai-

Tat prašalinti. Reikėtų dievų, o ne 
sar- žmogaus energijos, kad lietuvių 

gyvenimą pastatytį į tinkamą

Kitos kuopos . pirmiau 
skolų turėjo ir priva- 
namuose 
o dabar 
turi ir

savo mitingus 
jau ię pluoštų 
mitingus laiko

patį suvažiavi-

pinigų 
svetainėse.

Dabar’ apie 
mą. Praeito suvažiavimo pro
tokolas priimta suf pataisymu, 
vienbalsiai. Bet atsirado drau
gų, kurie vis nori, kad butų 
viskas kaip jiems patinka, btt1- 
terit konstitucijos keli parag
rafai negeri, jVeikią pertaisyt. 
Vienok jiems tatai nepavyko, 
pasiliko kaip buvę. Juk jei 10 
apskričio konstitucija butų bu
vus negara, tai “Tėvynė,” SLA 
organas, nebūtų jos nė spaus-

Po 
sipuole mane, kad aš neteisin
gai parašąs į laikraštį. Gal ne
teisingai ir tas, ką čia apra
šau? Visados stengiuos rašyti 
teisingai, negirdamas nei ne
peikdamas nė vienos / nė kitos 
pusės. Kas nusipelno, tas gaili
na pipirų, tai ir viskas. Pakel
tu klausimu buvo įnešta re
zoliucija prieš 10-to apskričio 
[ką? — Red.], buk veikė “anti- 
/larlbininkiškai.” Paklausus, ką 
tai reiškia, vienas draugas at
sako: ne aš vienas, buvo ir ki
ti [kur bu4vo? — Red.]; bet 
kiti /sarmatijaisi, neprisipažįs
ta, kad jie buvę. Kiti stengėsi 
išaiškinti, bet vargšai ir patys 
nežino, kas tai yra “antidar- 
bininkiškai”.. .

Sekamas 10-to apskričio su
važiavimas bus laikomas Ra- 
cinc. —Kaz. Brazevičius.

viskam keli draugai už-

Aš turėjau daug brolių ir sese
rų, bet atsimenu tik vieną bro
lį Ignacą ir dvi seseles — Ele- 
Hą7 ir Emiliją. Jie visi liko 
Amerikoj, aš gi 5 metų am
žiaus buvau paimta globon 

svetimų žmonių Stankevičių, 
kurie parvežė j Lietuvą ir pri
ėmė sau uz/ dukterį, įtraukus 
mane į savo metrikas, taip kad 
aš likau dabar Ona Stankevi- 
čaitė, o ne Ignataitė, kaip tik
rai yra. Likau visai viena naš
laitė atskirta nuo savo gimi
nių likusių Amerikoj, kur ma
no tėvai žuvo nelaiminga mir
timi: tėvas buvo užmuštas ka
syklose, kame jis dirbo, o mo
tina sudegė. Dabar aš likau vi
sai vargingame padėjime, ma
no globėjai per karą nubėdnė- 
jo, taip pat daug vargo paken- 
tėin Rusijoj ir aš priversta esu 
tarnauti, kad nelikti be duonos. 
Mokslo jokio baigti negalėjau, 
nors labai norėjau, — esu bai
giasi tik 2 klases.

Norėčiau sprąsti mano gimi
nes: brolį Ignacą ir seseris 
Emilija ir Eleną Ignotus, kitų 
giminių neatsimenu.

Kaip padaryti ir kur kreip
tis, nežinau\r lėšų neturiu.

.Su aukšta pagarba,
Ona (Ignotaitč) Stankevičaitė. 

Adresus:
Kaunas, Lietuvos Seimo

Ruimai
Onai Stankevičaitei.

I

Tel. Blvd. 818S
M. Woitkewidl 

BANIS 
AKU8ERKA 

Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rį ms . prie gimdy- 
nw kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
y pa t i Aką p ri žiu ri
jimą. Duodu pa* 
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

jfcšr DR. HERZMAN^M

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

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

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

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

Telefonai:
į Dienomis: Canal 

J 8110. Naktį
j Drexel 0950
( Boulevard 4186

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

i

Renkant valdybą šiems me
tams kai kurie stengėsi būti
nai įbrukti sayuosiife, bet jiems 
nepavyko: musų draugai ko
munistai negavome vienos vie
tos. 'v

Buvo iš kai kurių kuopų at
vilkta įvairių nesutikimų, as
meniškų užsivarinėj imu. Rei
kėtų mihvaukiečiams mesti ša
lin vaidus, taipjau ir kenoshie- 
čių kaip vienai sriovei taip ir

Našlaitė ieško giminių 
Amerikoj

Redaktoriau! 
suteikti man 
mano reikale, 
mano brolius

(Laiškas Naujienų Red.)
Gerb. Ponas

Neatsisakykit 
pagelbos šitame 
būtent: surasti
ir seseris Amerikoj, kad galė
čiau gauti kokios nors ąiagel- 
bos iš jų, ar pas juos nuVykt.

1906 metais aš esu gimusi

MIS. 4 Mlb'HNItViCZ-VIUIKlEHi
AKUSERKA

8101 So, Halsted StM kampai 81 tai 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 11191
Baigusi akušeri 
jos kolegija; ii 
ga| praktakavu 
si Pennsylvani- 
jo* ligonbučiuo ’ 
se/tSąTmiikąi pa I 
tarnauja, viso-! 
4kse ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo 
se moterims b 
merginoms; kroij 
kitės, o rasite 
pagalbą.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

dos ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2888

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 ild 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Valandoj! nuo 7 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 * 
vakaro. '

■

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5918

Rezidencija, 8159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

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

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

nuo 5:80 iki 7:88 vakar*.

Telephone Yards 1582

DR. J. KDLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Danty Gydytojas 

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

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

6—9 vak. Ned. pagal sutarti.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Ave^ 
netoli 46th St., Chicago, 111. J

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Centrai 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 ild 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.

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 1930 
Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8187 So. Morgan Sk 

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas
............................................................................................................   L ' ,

DR. V. A. RIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akaleris

8815 Soath Halsted Si.
Tel. Boulsrard 1401

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

Garsinkitės Naujienose

Office Houra: 10 iki 12 pietn 
6 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSJCIAN AND SURGEON 

>1980 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

\ \2 iki 4 po pietų 
X J T41. 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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfas 5574 
CHICAGO. ILL.

Garsinkitės Naujienose

Tel. Boulevard 8587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 471b St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
I ....................................................................... ~

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
Valkų ir visų chromuikų lirų 

Ofisas? 8335 So. Halsted St„ Chicago. 
Valandos? 10—11 ryto; 2—8 po plot, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chlcagų

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 

t Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610,/Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:80/vakarė. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

DR. B. F. GARNtfZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
8149 So. Morgan SU 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. j 
nuo 12 iki 2 iri'nuo 8 iki 9 

Telefonas Yards 0867
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Sovietų vyriausybė, tie
siog susidurdama su Angli
jos socialistine valdžia, tu- 

Į rėš, be abejonės, ir savo stu- 
bą užlaikyti švariau, kad jai 
nebūtų gėda prieš kaimyną. 
Čia Anglijos darbininkų va
dams atsidarys proga pada
ryti įtakos ir į vidujinę Ru
sijos tvarką.

Drg. MacDonaldas nepa- 
girs Maskvos diktatorių už 
tai, kad jie žudo Rusijos so
cialistus. Jeigu bolševikai 
to nepaisys, tai į juos bus 
žiūrima, kaip į kruvinąjį 
Vengrijos diktatorių Hor- 
thy ir kitus panašius despo
tus.

Del Sandariečių 
įsišokimo.

Dauk kartų tautininkų 
Sandaros spauda kalbėjo su 
pasigailėjimu apie socialis- 
Įtus, kurių įtaka Amerikos 
lietuvių visuomenėje, girdi, 
esanti taip nupuolusi, kad 
jiems nebeapsimoką toliaus 
laikyt savo organizaciją, 
bet geriaus, esą, dėtis prie 
tautininkų. Pastarieji, mat, 
turį aiškų, tvirtą nusistaty
mą ir dėlto geriausia tinką 
į visuomenės vadus.

Jeigu kam dar iki šiol ši
tos sandariečių pretenzijos 
neišrodė juokingos, tai tas 
galės bent dabar pasijuokti. 

...Užtenka tiktai perskaityt 
I er vieną^ savaitę Ji Į kablegramos, kurią 

mums persiuntė Sandaros 
sekretorius (žiur. Apžval
gą). Joje Lietuvos liaudi
ninkų vadai praneša Ameri
kos visuomenei, kad dveje
tas Kauno studentų, ren
kančių aukas Amerikos lie
tuvių kolonijose, yra politi
nės atžagareivių organizaci
jos atstovai.

O tuos atstovus kaip tik 
visoms keturioms rėmė san- 
dariečiai!

Pusi/os 
Pripažinimas.

Vasario 1 d. naujoji Ang
lijos valdžia suteikė de jure 
pripažinimą sovietinei Ru
sijai.
atliko tą, ko Lloyd George’o, 
Bonar Law ir Baldwino ka
binetai neprisirengė atlikti 
per keletą metų. Kažin ar 
ir dabar dar komunistų ne
praustaburniai keiks Angli
jos socialistų valdžią “svo- 
ločiais”?

Nėra reikalo aiškint, kad 
MacDonaldas pripažino so
vietų Rusiją ne dėlto, kad ji
sai pritartų bolševizmui. 
Niekas geriaus nežino, kaip 
patys bolševikai, kad Angli
jos ministeris pirmininkas 
yra pavojingesnis jų nuož
maus smurto ir intrygų po
litikai, negu visi kapitalisti
nės didplomatijos atstovai, 
sudėti į daiktą. 

K
Pripažindamas Rusiją, 

Anglijos socialistų vadas rė
mėsi tuo pačiu principu, ku
riuo vadovaujantis jisai ieš
ko susiartinimo su Franci- 
jos valdžia. Jo nusistaty
mas yra apseit su kiekviena 
šalim, kaip su draugu, o ne 
kaip su priešu. Tas gi sulai
ko jį nuo to, kad kištis į vi
dujinius svetimų-"šalių rei
kalus ir reikšti savo pritari
mą arba nepritarimą jų val
džioms dėl vidujinės jų poli
tikos.

Tarp Anglijos ir Rusijos 
yra daug įvairių reikalų, ku
rie turi būt sutvarkyti, pir
ma negu galės tarpe jų už- 
simegsti normalus ir drau
gingi santykiai. Tiems 
klausimams išspręsti abiejų 
šalių valdžioms teks vesti 
derybas, ką Anglijos mini
steris pirmininkas ir pasiū
lė Maskvai, suteikdamas jai 
pripažinimą. MacDonaldas 
mano, kad susiderėt bus 
lengviaus, kuomet Anglijos 
valdžia tarsis tiesiog su Ru
sijos valdžios įgaliotiniais, 
pegu kad derybos eitų tarpe

Tai tau ir visuomenės va
dai: taip “vadauja”, kad 
liaudininkai turi net iš Kau
no šaukti jiems: /‘Kur jus, 
vyrai ir moters, einate!”

Bet, deja, ne pirmą kartą 
su jais atsitinka šitokia isto
rija. Imkime nors garsiojo 
Lietuvos Centralinio Komi
teto klausimą, dėl kurio ka
ro laiku ėjo per keletą metų 
aštriausi ginčai tarp Ameri
kos lietuvių. Vadovauda
miesi savo “aiškiu ir tvirtu 
nusistatymu”, tautininkai 
tuomet nudardėjo į klerika
lų glėbį ir kartu su jais ko
vojo už tai, kad visos ameri
kiečių aukos nukentėju- 
siems dėl karo šelpti butų 
siunčiamos augščiaus pami
nėtajam Komitetui. O da
bar girdite, ką poetą Mairo
nis gieda apie tos įstaigos 
veikėjus?

Turime pastebėt, kad san
dariečių gerbiamas Jonas 
Vileišis buvo priešingas tai 
kompanijai ir dirbo kitoje 
organizacijoje 
mijos ir Teisių
draugijoje), kartu 
St. Kairiu.

(“Agrono- 
pagelbos 
su drg.

Matoma, prasti 
dariečių “akulioriai”, jeigu 
jie taip vis įtaiko įbristi į 
balą.

yra san-

Apžvalga
----------------------------------- *

NEO-MTHUANIA ATŽA- 
GAREIVIŠKA.

Is Bostono “Naujienų” re
daktorius gavo šitokį laišku? 
rašytą sausio 31 d. 1924 m.:

“■Daug Gergiamas Tomis
tą!

“Šiuomi turiu garbes Ta- 
mistai pranešti, kad šiandien 
gavome iš Lietuvos, kableg- 
ramą, siųstą Sandarai, kurio 
nuorašą, kaipo informaciją, 
Tamistai siunčiu. Kablegra- 
ma skamba sekančiai:

“ ‘Pertelegrafuokite Tėvy
nei, Vienybei, Naujienoms, 
Dirvai sekančiai: Atsižvel
giant į musų draugų ameri
kiečių reikalavimą duoti in
formacijų į apie studentus 
Marčiulionį ir Banaitį, atva
žiavusius Amerikon 
rinkti, pareiškiame
Lietuvos studentų ‘Varpo’ 
draugijos, Aušrininkų jauni
mo, Mokytojų Sąjungos ir 
Valstiečių Liaudininkų Par- 
tijos, kad įvardintieji studen
tai atstovauja neskaitlingą 
studentų politinę reakcinę, 
kunigų palaimintą grupę. 
Mes nieko bendra su jais ne
turime. Išvažiavo nežinomai. 
Platesnių žinių siunčiame.

“ ‘(Pasirašo:) Daktaras 
Staugaitis, žygelis, Kamin
skas, Juozas Toliušis, Va
laitis, Ralys, Tamošaitis.’ 
/Nuorašas orjiginnįlui )ata- 

tinka.

aukų 
vardu

Paulauskas,
Sekretoriuos.”“Sandaros

Padufflbji šitame pranešime 
kablograma patvirtiną tą, ką 
“Naujienos” yra parašiusios 
apie “Neo-Lithuanijos” studen
tų- grupę, kurios atstovai, du 
augščiau įvardintuoju asme
niu1, renka aukas Amerikos lie
tuvių kolonijose.

“Naujienos” pasakė, kad ta 
Kauno tautininkų studentų or
ganizacija yra pusiau-klerika- 
linė ir politikoje eina išvien su 
atžagareiviais. Lygiai tą patį 
dabar sako ir Mokytojų Pro
fesinės 'Sąjungos, pažangaus 
ILietuvos jaunimo ir Valstiečių 
Liaudininkų Partijos vadai.

Pasirodo, Amerikoje tik vie
nos “Naujienos” teisingai įver
tino tuos neprašytus svečius.

Sandariečiai gi ne tiktai sa
vo spaudoje reklamavo “Neo- 
Lithuanijos” atstovus, 'bet ir 
sudarė iš savoi stambesniųjų 
veikėjų rytinėse valstijose ko
mitetą agituoti už juos ir reng
ti jiems prakalbas. Tame ko
mitete randamo sekančių San
daros veikėjų pavardės: J. O. 
Sirvydo, Dr. E. G. Klimo, J. 
J. Ambraziejaus, A. Mikalaus
ko, K. Strumskio, St. Vitaičio, 
M. Kiliulės, J. Ginkaus, J. V. 
Liūto, A. Augimo, Dr. Danib- 
i&usko, K. Širvydienės ir k. 
Juokingoje dabar pozicijoje at
siduria tie žmonės, kuomet pa
sirodo, kad jie remia “reakcinę, 
kunigų palaimintą grupę”.

Ir tą neskanią tiesą jiems 
turėjo pasakyti ne kas kitas, 
kaip tiktai vadai tų organizaci
jų Lietuvoje, kurias jie stato 
už pavyzdį Amerikos lietu
viams!

Gailai, kad musų sandarie- 
čiams dažnai išrodo geras bile 
koks šlamštas, kuris prisiden
gia “patriotizmo” skraiste.

MAIRONIES SATYRA.

8

ti

5

Pirmam “Vairo” numeryje 
įdėta labai įdomus garsiojo 
Lietuvos poeto, Maironies-Ma- 
čiulio, eilėraštis: “KAI KAM”.

Jisai yra ■fdomus jau tuV>, 
kad jo autorius duoda sekantį 
paaiškinimą, delko jisai savo 
kurinį skelbia “Vaire”:

“Kadangi Rytas Nr.
šias mano eiles savotiškai iš
kraipė, tai prašyčiau Gerb. 
Vairo Redakcijos jas atspaus
dinti taip, kaip jos mano 
buvo tikrai parašytos. Jo
se aš nemaniau ką nors as
meniškai! užgauti, tik gorė
jau nuTodyti kai kuriuos 
musų nesveikus tipus.

M—M.”

<(b

Poema apie Lietuvos Siurbėlės
Maironis-Mačiulis.

Tarptautiniam šokiui pritariant.
Pelningai duosnios labdarybės metu* 
Ir kryžkeliais didžiojo karo
Kai kur kai kas
Suskubo gudriai komiteto vardu,
Kursai tiek visuomenei daro, 
Pasukt ir į savąją pusę raktu;
O trindamas baltas rankas, 
Prie aukso naudos pasišildęs, 
Dabar jau pirklys pirmos gildės 
Ne vienas kai kas...„

* *
Pabūgęs žiaurios bolševikų Jaunės, 
Nusavint galvos išsigandęs, 
Kai kur kai kas I
Sugrįžęs, negali sovietų giesmės 
Iškęst, Lietuvoj nebandęs;
O kai deputato mandatą laimės,
Tai trindamas baltas rankas, 
Nusavinęs daug “geradėjų,” 
Bešvilpaus garsingu veikėju 
Ne vienas kai kas....

* *
Kaip “ištinąs” ruskavo caro sūnūs, 
Brangiai su gude susitokęs, 
Kai kur kai kas,
Dabar iš Maskvos alkanos vos skvernus 
Parnešęs, nors “barinia” juokias,
Lietuvių “liežuvio” mėgėjas švelnus!....
Ir trindamas baltas Tankas, 
Pilietis šiandieną pilvotas 
Uolus Lietuvos patrijotas 
Ne vienas kai kas.

* *
Krauju atvaduotos tėvynės namuos^
Vis spiečias daugiau darbininkų:
Kai kur kai kas, i
Ilgai besibastęs kraštuos svetimuos, 
čia grįžta liesu valdininku;
Bet badas bastūno ilgai 'nekamuos:
Sau trindamas baltas rankas, 
Sklandžių dovanų nesikrato 
Ir muro namus! sau bestato 
Ne vienas kai kas.

* * i
Statykite puoškite aukštus namus 
Ir bonkas ant pokilių stalo!....
Kai kur kai kas
Paklaus gal, iš kur gi tasai įdomus 
Biudžetas be saiko ir galo,
Nors vakar dar šliaužėte slenksčius žemus?!
Ar trindami baltas rankas,
Nerausite už pašalinį. 
Tamsių įpaukėlių šaltinį 
Ne vienas kai kas?

* *
Gražių moterėlių, rūtelių žalių, 
Artistų ir meno kūrėjų 
Kai kur kai kas!....
O ne! Dieve saugok! jautriųjų gėlių 
Paliest greta kyšių ėmėjų!....
Paliest dėl gandų tarpe niekšų-pirklių!....
Nors trindamas baltas' rankas,
Slaptingai kai kas besišaipo 
Ir galvą ištvirkėlis kraipo 
Ne vienas kai kas.

* *
O siurbėlės, niekšai, bastūnų gauja! 
Dipomatų valyzų vežikai!
Kai kur kai kas
Net pavarde apsišarvojęs(nauja!
Be sąžinės kyšių lupikai!
Į kūną nuodais įsisurbus gija!....
O, trinkite baltas rankas:
Gal titulus, vardą sau gausite, — 
Dėmes nuo kaktos nenuplauste 
Ne viepas kai kas.

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

(Tęsinys)

šildant,

Jau pereitoj paskaitoj buvo 
minėta, kad žemės paviršių sau
lė nelygiai sušildo. Saulės spin
duliai, pasiekę žemės paviršių, 
persimaino į šilumą. Tokie sau
lės spinduliai įkaitina vienas že
mės vietas labiaus, kitas ma
žiaus. Vanduo, saulei
persikeičia į garą ir pakyla j vir
šų: jie lengvesni už žemesnius 
oro sluogsnius. Juo aukščiaus 
nuo žemės paviršiaus, tuo oras 
šaltesnis ir retesnis. Vandens 
garai, atšalę viršuje, susitrau
kia į krūvą, susirenka į lašus ir 
krinta lietaus pavidale ant že
mės. Saulė sušildo nukritusį van
denį ir vėl lengvai perkeičia į ga
rą. Todėl vanduo atlieka tokią 
kelionę. Lija, vanduo upeliais 
bėga į didesnį upelį, iš upelių 
susirenka į upę, iš upės bėga 
jūron. Juroje saulės šviesos en
ergija, persikeitusi į šilumą, per
keičia skystą vandenį į garą, de- 
besiu pavidale neša ant sausu-

Ten, atšalę garai, persi- 
lašus (į lietų)

mos. 
keičia į v 
ir krinta j^ėl ant žemės. Kokią 
vertę t 
nė, 
tokios an

okia vandens kelio- 
ienas. Nuo 

is keliones prigu- 
gyvybė. Saulės en- 

laiką varo vandenį

padidinantį stiklą (linzą) ir su
rinkus juos vienoj vietoj lengva 
juodą arba šiurkštų daiktą už
degti. Baltas arba lygus daik
tas daug sunkiaus arba net dr 
visai negalima uždegti. Dar len
gviau persitikrinti su pagelba 
nutekintos Jiuzos (skritulio) iš 
ledo. Su tokia ledo liuza leng
vai galima, it su padidinamu 
stiklu, uždegti juodus daiktus. 
Pats ledo skritulis pasilieka šal
tas. Matyt, saulės spinduliai, 
bik perėję per ledo arba stiklo 
liuzą ir atsimušę vienoj vietoj 
į juodą daiktą, persikeičia į ši
lumą. Kįiąip ledo liuza turėtų 
suti

“Rytas,” kurį 'mini išituose 
žodžiuose Maironis, yra naujo
jo klerikalų dienraščio vardas.

Pasirodo, tas laikraštis, 'dė
damas Maironio eiles, tyčia 
iškraipė jas, kadangi jam ne
patiko eilių turinys. Kas gi 
buvo nemalonaus tani laikraš
čiui Maironio eilėse?

Anot paties autoriaus, tos ei
lės parodo “kai kuriuos musų 
nesveikus tipus.” Jos piešia 
pralobusius iš labdarybės tiks
lams skirtųjų pinigų “pirmos 
gildės pirklius”; pabėgusius iš 
bolševikiško rojaus “veikėjus”, 
ku?rie sovietų giesmes gieda 
Lietuvoje; pagrįžusius iš sve
tur valdininkėlius, kurie sulge- etas juos ir panašius parazitus 
bėjo Lietuvoje greitu laiku pa
sistatyti muro namus; speku
liantas, kyšių ėmėjus, šmugel- 
ninkus ir t. t.

Autorius taip vaizdžiai nu
piešė kai kuriuos tų tipų, kad 
kiekvienas skaitytojas gali at
spėti jų vardus ir pavardės. 
Kam, pavyzdžiui, neateis į gal
vą Martyno Yčo sanatorija Jal
toje ir kun. Alšausko maka
ronų vagonai, skaitant tokį 
vaizdą:
“Pelningai duosnios labdarybės metu

“Ir kryžkeliais didžiojo karo 
“Kai kur kai kas
“Suskubo gudriai komiteto vardu, 
“Kursai tiek visuomenei daro, 
“Pasukt ir į savąją pusę raktu; 
“O trindamas baltas rankas, 
“Prie aukso naudos pasišildęs, 
“Dabar jau pirklys pirmos gildės 
“Ne vienas kai kas....”

Labai aišku taip pat, 
paskutiniame teavo

kad 
poemos

ergija visą 
iš vienos vietos į kitą.

Nuo nelygios oro temperetu- 
ros įr oro spaudimo, kaip jau 
minėta, atsiranda vėjai, vietros, 
vėsulos ir t. t. Tokios oro per
mainos atsiranda vien tik ačiū 
tam, kad saulė nelygiai visos že
mės vietas sušildo.

Iš dalies jau matėm, kad 
augmenys negali suskaldyti an- 
gliarukštį į degį ir anglį be sau
lės šviesos. Tik su pagelba sau
lės energijos augmenys gali pri
rengti sau ir gyvuliams maistą. 
Tokiu budu augmenys surenka 
saulės energiją maisto pavida
le. Sudeginant medžio arba an
glių šmotelį, mes paliuosuoja- 
me tik surištą augmenyje sau
lės energiją, šioji energija, ta
pusi liuosa, duoda daug šilumos. 
Energija juk neatsiranda iš nie
ko. Ji tik gali persimainyti iš 
vieno pavidalo į kitą. Todėl de
gančio augmens arba jo lieka
nų anglių energija yra saulės 
šviesos energija. Mes jau žino
me, kad augmuo negali apseiti 
be angliarukšties. Gauna ją aug
menys iš oro. Angliarukštis, 
kaip jau žinome, yra degimo vai
sius, t. y. angliarukštis yra an- 
glio chemiškas susivienijimas su 
degiu. Augmenys gali anglia- 
rukštį suskaldyti tik su pagel
ba saulės šviesos spindulių. Pats 
augmuo atlikti tokį darbą ne
gali: juk augmenys tamsoje žų- 
sta. Matyt, tik saulės šviesos 
spinduliai atlieka tokį svarbų 
darbą. Augmuo nedaugiaus kaip 
mašina, malūno ratas. Augmuo 
be saulės spindulių tai tas pats 
malūno ratas be tekančio žemyn 
vandens. Gyvuliai, kaip jau bu
vo minėta, apseina ir be saulės 
šviesos spindulių. Gyvulių kū
nas tai mašina, kuri reikalauja 
daug kuro, kitaip sakant turtin
go anglių maisto.

Kad tiesioginiai saulės šviesa 
gyvuliams nereikalinga, pakanka 
atsiminti, kas buvo pasakyta

i nuo šiltų spindulių.
Čion galima paminėti, kaip 

greitai bėga šviesos spindulys 
per dangaus erdves. Mokslinin
kai išskaitliavo, kad saulės švie
sos spindulys atbėga ant žemės 
per 8 minutes, nuo artimiau
sios žvaigždės beveik į 4 metus. 
Yra begalinis skaitlius ir tokių 
žvaigždžių, nuo kurių šviesa at
eina ant žemės tik per kelias 
dešimtis įr net šimtus metų. 
Šviesos spindulys perbėga į se
kundą apie 300 tūkstančių kilo
metrų (1 kilom, truputį mar 
žiaus viorsto). Del žemės svar
biausias šviesos šaltinis yra sau
lė. Nuo kitų žvaigždžių šviesa 
kad ir pasiekia žemę, bet netu
ri tokios vertės, kokią atlieka 
sairiės šviesa. Todėl saulės švie
sos energija yra svarbiausia en
ergijos šaltinis, be kdrio musų 
žemė negalėtų gyventi. Visa že
mės gyvybė yra saulės energi
jos pasekmė.

(Bus daugiau)

Įvairenybes
PLATINOS GAMYBA,

Nesenai spaudoje pasirodė ži
nių, kad visame pasaulyje esa
mas platinos turtas kontroliuo
jamas Paryžiaus “Compagnie 
Industrielle de Platin”, pasak 
kurios Jungtinių Valstybių pla
tinos turtas 1922 metais siekęs 
65,000 uncijų, tuo tarpu kai 
1921 m. pradžioje jis siekęs 47,- 
000 uncijų. Iš patikimų šaltinį^ 
pranešama, kad “Compagnie In
dustrielle de Platin” kontroliuo
davo pasaulio platinos gamybą 
tik prieš karą. Rusų platinos ka
syklos dabar nusavintos ir pri
klauso Rusų valstybei. Rusijos 
ūkio tarybos pranešimu, plati
nos eksploatavimas nuo 1922 m. 
spalių mėn. ligi 1923 m. rugsė
jo mėn. Urale siekęs 60,5 pū
dų. Paskutiniais metais užsie
nių rinkose pasirodžiusi plati
nos rudis išgabenta iš Rusijos 
šmugelio keliu. Tuo budu tarp
tautinei bendrovei buvo sunku 
kontroliuoti platinos gamybą ir 
prekybą, žiniomis iš kompeten
tingų šaltinių, Jungtinių Valsty
bių rankose dabar esą apie 5000 
kg.'platinos arba 155,500 ang
lų uncijų. (Elta.)

posme Maironis kalba apie tą al),e giliųjų jūrių ir tamsių ur- 
šmirgelninkų šaiką, ku’ri buvo gyvulius. Pas gyvulius ener-

CJNARD 
AK MANAI PARKVIEST GIMI

NES I AMERIKĄ?
Lietuvos kvota jau yra pasibai

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

Musų ofisas Kaune pagelbsti iš- 
gaut pasportus, vizas ir prirengia 
juos tuojaus kelionėn.

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

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

Del informacijų kreipkitės prie 
nrAisų vietinio agentu arba prie mu
sų ofisų.

Cunard Line iV
140 North ;

Dearborn St.

gijos šaltinis yra jų pačių kū
no gilumoj.

Kad saulės šviesos spinduliai 
gali persikeisti į šilumą, paro
do šieji sanprotavimai. Saulės 
šviesą pereina per dangaus šal
čiausias erdves. Tokių erdvių 
temperetura yra arti prie “ab
soliutiško nuliaus,” t. y. dan
gaus erdvėse viešpatauja apie 
273 laipsnius šalčio. Per tokias 
šaltas erdves pereina šviesos 
spinduliai, jų visai nesušildyda- 
mi. Tokie spinduliai pradeda šil
dyti, kitaip sakant, jie persikei
čia į šilumą, tik atsidūrę ant že
mės paviršiaus. Kuomet saulės 
šviesos spinduliai atsimuša į 
šiurkščius, juodus daiktus, jije 

darkė poemą. ' Išėjo, kaip toje lengyiaus persikeičia į šilumą, 
pasakoje su vagies kepure. Perleidus saulės spindulius per

susispietusi apie kun. Purickį 
ir, gabendama “diplomatų va- 
lyzas” iš Maskvos į Kauną ir 
iš Kauno į Berliną, ši ūkavo 
įbriljanta'is, 'sacharinu ir kito
kiomis prekėmis? Štai kaip po-

pliekia:
“O siurbėlės niekšai, bastūnų gauja! 
“Dilplomatų valyzų vežikai!
“Kai kur kai kas
“Net pavarde apsišarvojęs nauja!
“Be sąžines kyšių lupikai!
“I kūną nuodais įsisiurbus gija!—.
“O, trinkite baltas rankas:
“Gal titulus, vardą sau gausite, — 
“Dėmes nuo kaktos nenuplausite 
“Ne vienas kai kas.”
Klerikalų “Rytui” buvo tai 

per kartus pipiras, ir jis su-
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Pirmadienis, VašSP. 1924 NAUJIENOS, CKIcags, DI.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Lietuvis paguldė greką.

Ketvirtadienį, sausio 31 d., 
Meldažio svet. įvyko svarbios ri
stynės, kur principaliais galiū
nais buvo musų K. Požėla ir 
grekų levas Geo. Peteras. Pete- 
ras žadėjo atimti titulą čempio
nato, paguldydamas Požėlą.

8 vai. vakare, jau buvo veik 
pilna svetainė, bet vis publika 
ėjo ir ėjo; priėjo tiek, kad rodė
si nė uodas snapo neįkištų. Pub
lika suvažiavo iš visų kampų, 
buvo net ir iš Roselando. Moterų 
ir merginų buvo daug, nes ir 
joms norėjos matyt tą “mažą” 
geležinį žmogų — Požėlą. Vieni 
kalbėjo, kad šis grekiškas levas 
ar tik nepadarys galą lietuvių 
garbei; kiti sakė, kad Požėla iš 
jo padarys tik grekišką lepšę.

Pasirodo Požėlos manadžeris 
p. Uktveris ir praneša, kad kaip 
tik pribus daktaras (juo 
d r. Zalatoris) tuoj pradės 
gramą.

Pirmaisiais buvo latvių 
pionas sveriantis 230 i 
Robertas Šilką su lietuviu J. 
Levickiu. Levickis, jaunas ir 
daug lengvesnis už savo priešą, 
smarkus vyrukas; visą laiką ata
kavo, bet po 15 minu tų latvis 
prispaudė ir tapo laimėtojum. 
Antrą kartą — Šilką laimėjo į 
2 minutes 30 sekundų.

Išeina ant estrados ir musų 
drapiežnas dzūkas, Bancevičius, 
su lietuviu Vincu Bulavičium 
(girdėjosi Buvaucku). Bulavi- 
čius smarkiai puolė ant musų 
dzūko, bet į minutę tapo pagul
dytas kryžium.
Bancevičius paguldė savo prie- Į tj ir nupirko bilietą 
šą į 3 minutes 30 sekundų.

Išeina antras Bancevičiaus 
priešas, jaunas 17 metų vyru
kas, sveriantis 175 svarų, italas 
Paufillo La Marca. šis jau pri
vertė Bancevičių biskį padirbėt, 
bet jis šypsodamas, lyg bovyda- 
mas pirmą kartą paguldė jį į 7 
minutes, antrą kartą į 6 min.

Pirmininkas p. Uktveris pers
tatų principalius ristikus: Po
žėlą ir Peterasą. Publika suužė; 
rodosi, kad ji to ir laukė. Jie 
audringais aplodismentais pasi
tiko savo Požėlą. Prieš jį stojo 
ir jaunas, tvirtas ir lakus gre- 
kas George Peteras. Jiedu kaip 
levai susikibo: puola<abu, kelia
si, per galvas verčiasi. Peteras 
puikiai išsilavinęs savo amate, 
Amerikos stilium sugauna Požė
lą. Publika suužė: “Karoli, lai
kykis.“ Iš publikos matėsi net 
rankų mosavimas: rodėsi, kad 
galėtų jam padėtų. Karolis pa
statė tiltą, per galvą persivertė 
ir prid?as apačioj. Pirmame su- 
sikirtimS paguldė Petersą į 27 
minutes 30 sek.; antrame susi
kirtime — į 16 minutų.

Jų referee p. Rolewicz kalbėjo 
į publiką pagirdamas Požėlą. | 
Kalbėjo ir jo nugalėtas 
šas Peteras. 
per dešimts 
tokį ristiką sutikęs, kuris jį pa
guldė. Jis sveikino Požėlą pa
duodamas jam ranką ir velyda
mas jam pasekmių.

Pirmadieny vasario 4 d. 
School Hali svet. 48 ir Honore 
gatvių, Town of La’le, įvyks ki
tos ristyhės. Peteras sako, kad 
Požėla galįs galinėtis nuo dviejų 
iki trijų valandų. Jei Požėla at
silaikys prieš šį pasaulinį čem
pioną, Leavitt, 250 svarų meški
ną, su juo bus priversi skaitytis 
visi pasauliniai sportai-ristikai. 
Pamatysime šiandie 
School Hali svet.

♦

merikoje. Pieįų Amerikoje jis Itada labai brangiai pareis renda. 
laimėjo čempionatą.

“Soldier” Leavitt sveria apie
250 svarų. Jis, kaip anglų laik
raščiai rašo, esąs nepaprastai 
stiprus.

Ristynės bus greko-romanų 
stiliumi. O Požėla, net “tėvas” 
Norkus sako, yra tikras tų ris- 
tynių meistras.

Tat pažiūrėsime, ar neįmano
mas K. Požėlos vikrumas ir mo
kėjimas ristis galės atsilaikyti 
prieš Leavitt’o meškišką tvirtu
mą. ,

Tai bus tikras Dovido su Gali
otu susikibimas.

Nepamirškite, kad tai įvyks 
šiandie vakare School Hali 
ir 48 ir Honore.

■ ■ -S /

Iškirpkite šį lauk — jis yrti 
’ vertas pinigų.

. \ .... .
bet kur du stos, kur desėtkai 
draugysčių susispies ir peV savo 
legaliai įgaliotus atstovu^ reikš 
chicagiečių didumas nusistaty
mą ir nuomonę, ten didžiausi 
murai sutrupa į dulkes. Pamin
kite tik 1919 m. Chicagos Lie
tuvių Seimą; paminkite “Lais- 

(Tąsa ant 6-to pusi.)

mes lietuviai remiami jus, biz
nieriai, tai kodei jus nepriside- 
date prie jūsų kostumerių dir
bamo ir dar taip naudingo dar
bo kaip įsigijimas nuosavo Lie
tuvių Namo su svetaine ir ki
tais parankumąis. Jeigu biznie
riai nenori prisidėti prie musų 
dirbamo darbo, ir kadangi L. D. 
N. Bendrovei jau priklauso su- 
virš 300 (narių) dalininkų ir 
apie 18 įvairių draugijų, tai ar 
nebūtų gerai, kad Bendrovės 
valdybos surinktų tų biznierių 
vardus, adresus, biznį. Tuos, ku
rie jau priklauso LDN Bendro
vei butų galima viešai paskelbti. 
Tada mes žinotume, kokie jau 
biznieriai yra prisidėję ir tada 
mes žinotume, kuriuos mes tu
rime remti.

Tiesa, daug yra biznierių, ku
rie vis žada pirkti, net ir už ge
rą sumą pinigų, šėrų, bet kol kas 
vis dar laukia. Kiti, kiek pati- 
riau, laukia kol planas bus pa
darytas. Kaip planas bus ga
tavas, tada aš aprašysiu viso na
mo įtalpą ir kaip tas namas at
rodys.

atsi- 
chica-

Lietuvių Rateliuose
Sudev, draugams 

chicagiečiams!

Atsiųskite šitą apgarsinimą ir de
šimtį centų pas Foley & Co., 2835 
Sheffield Avė., Chicago, III., para
šant savo .vardą ir adresą aiškiai. Jus 
gausite 10 centų1 vertės buteliuką 
FOLEY’S HONEY AND TAR COM- 
POUND nuo kosulio, persišaldymo ir 
karkimo, taipgi dykai sampelinį pa
kelį FOLEY PILĖS, diuretišką sti
muliaciją dėl inkstų, ir FOLEY CA- 
THARTIC TABLETUS nuo užkietė, 
jimo ir viduriavimo. Tos puikios gy
duolės pagelbėjo milijonams žmonių. 
Pabandykit jas!

Parduodamos visur.
FOLEY AND CO., 
2835 Cheffield Avė. 

Chicago, UI.

LIETUVIS 
AKIŲ DAKTARAS

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

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

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

z
(•

Mylėjome męs jį gyvu esant, 
Nepamirškime jo ir numirusio.

METINĖS SUKAKTUVĖS

Brangaus numylėto musų sū
naus ir brolio, ALBINO, gedu
lingos pamaldos įvyks 5toj die
noj vasario, 1924 m., 8tą vai. 
ryte, Šv. Jurgio Bažnyčioj, 32nd 
PI. ir Auburn Avė., Chicago. 
Visi giminės, pažįstami, musų 
prieteliai ir draugai ,meldžiame 
dalyvauti pamaldose musų ne
užmirštančio ir brangaus ALBI
NO. Negalime pamiršti jo, nes 
metai praėjo kaip ilsisi šioje 
šaltoje žemelėje, musų širdyse 
žaizdą paliko neišgydomą ant 
amžių.

ALBINAS gimė Chicagoj, 23 
d. gegužio, 1901. Baigė vidu
rinę mokyklą ir tiktai pradėjo 
žydėti ir. būti dešinioji ranka 
musų užsiėmime, kaip žiaurioji 
mirtis, be pasigailėjimo, išsky
nė jį iš musų tarpo 5toj dienoj 
vasario, 1923 m.

Nuliūdę tėvai
Jonas ir Barbora Budrikai, 

Ir broliai,
Bronius, Benediktas ir Alfonsas 

3252-54 S. Morgan St., 
Chicago, III. y 
Yards 6685

DR. VAITUSH, O. D.

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

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

Phone Boulevard 7589

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų

i 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 2:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

— Darbininkas.
Po širdingų išleistuvių 

kyręs su savo draugais 
giečiais jaučiuosi kaip iš savo 

[gimtinės išvykęs, lyg kad rodos 
Chiicagoje visą savo gyvenimą 
bučiau gyvenęs. Ypatingai man 
didelio skausmo suteikė tas ne
lemtas įvykis, kad aš negalėjau 
paskutinio sudiev savo myli
miems draugams ir prieteliams 
tarti. Todėl nors šiuomi viešai 
tariu visiems chicagiečiams su
diev ir turiu vilties ilgiausiai už 
pusmečio vėla su Tamstoms pa
simatyti.

Taipgi kartu atsiprašau už tą 
nelemtą įvykį, kuris neleido 
man su jumis atsisveikinti. Ši
tas įvykis yra tokis: Aš pada
viau pinigus viešbučio patar
nautojui ir įsakiau, kad man nu
pirktų bilietą ant Illinois Central 
geležinkelio 12-th St. ir Mlchi- 
gan Avė. stotyje. Vienok šitas 
patarnautojas vietoje nueiti į 

Antrą kartą Į stotį, nuėjo į Vanderbilt vieštu- 
ant New 

York Central geležinkelio ir blo
giausiai ta aplinkybė, kad pa
duodamas man bilietą nieko apie 
tai nesakė ir aš buvau pilnai 
įsitikinęs, kad važiuosiu iš 12-th 
St. ir Michigan Avė. stoties. 
Vienok kuomet pribuvau į šitą 
stotį pirm visų savo draugų i 
palydovų, tik čionai sužinojau, 
kad mano bilietas išpirktas ant 
New York Central geležinkelio 
ir kadangi buvo tik 20 minučių 
iki traukinio išėjimui, todėl nie
ko nelaukęs tuo pačiu automo
biliu kuoskubiausiai išvažiavau 
į kitą stotį, štai delko negalėjau 
atsisveikinti su jumis, mano 
brangus ir mylimi draugai ir|giau pelno ir tada tiktai draugi- 

 

prieteliai, ir todėl nors dabar įjos galės gerai gyvuoti.

jūsų atsiprašau, kad tokis ne- Todėl bažnytinės draugijos 
lemtas įvykis mus atskyris net | turėtų būtinai prisidėti prie L. 

 

vieni kitiems rankos nepadavus. | D. N. Bendrovės. Prisidėjusios 

 

Delei šito esu labai susikriml I turės lygias teises kaip ir kiek- 
tęs ir man tas suteikė neapsako
mo skausmo. Vienok tikiuosi 
mano draugai ir prietemai su
pras mane ir man atleis, o kuo
met grįšiu į numylėtą Chicagą, 
tuomet kiekvieno asmeniškai 
atsiprašysiu. —J. Babravičius.

Dvi pastabos

buvo
pro-

į čejn- 
svarų,

prie- 
Jis sakė, kad 

metų jis pirmą
Roseland

Liet. Darbininkų Namo 
Bendroves reikalai.

Kai atitraukus bažnytines drau
gijas nuo prisidėjimo prie 
Bendrovės, kun. Lapelis buvo 
besirengiąs bažnyčią statyti; 
dabar apie tai jis jau užmiršo.

♦

vakare, 
Bubnis

♦

Dovidas susikibs su Galiotu.
Šiandie Town of Lake koloni-

joje K. Požėla susikibs su Frank 
“Soldier” Leavitt. Leavitt yra 
pagarsėjęs ristikas. Jis yra ga
vęs dovaną už pasižymėjimą

Ne, 
ir nemano

kad kaip 
pajus jog

O mokėti brang-ią renetą draugi
jos negali prie tokių įplaukų, 
kokios buvo ir yra dabar.

Tie žmonės, kurie vadovavo 
draugijoms, matydami, kad grę- 
sia draugijoms pakrikimo pavo
jus, pradėjo organizuoti Namo
Bendrovę, idant pastatyti na
mas su svetaine.

Iš pradžių LDN Bendrovė tu- 
i'ėjo gero pasisekimo. Prie bend
rovės prisidėjo visos progresy- 
viškos draugijoj, sumokėda
mas gerą sumą pinigų. Nekurtos 
bažnytinės draugijos ir gi buvo 
padariusios tarimus prisidėti 
prie Bendrovės. Bet tam buvo 
priešingas kun. Lapelis, ir jisai 
kad atitraukus draugijas nuo
bendrovės, sakė savo žmonėms, 
kad mums bendrovės jokios ne
reikia; mums bedieviškos sve
tainės nereikia; mums yra būti
nai reikalinga bažnyčia, ir aš 
neužilgo pradėsiu budavoti baž
nyčią. Tos draugijos, kurios 
nori kad mes pasistatytum nau
ją bažnyčią, turi pinigus laikyti 
dėl bažnyčios, o ne dėl bedie
viškos svetainės.

žinoma, varant tokią agitaci
ją bažnytinės draugijos ir ne
prisidėjo. Vienok ar pastatė 
kun. Lapelis bažnyčią? 
nepastatė. Rodosi, 
statyti.

Labai galima, 
kunigas Lapelis
vėl bažnytinės draugijos no
ri prisidėti prie L. D. N. 
Bendrovės, jisai vėl pradės lįsti 
su statymu bažnyčios. Mat, kun. 
Lapelis nori įtikinti parapijonis, 
kad, girdi, kada mes pasistaty- 
sime bažnyčią, tada mes svetai
nę turėsime kur dabar yra baž
nyčia.

Aš norėčiau priminti tik tiek, 
jog ir dabar parapijonys turi 
svetainę dėl susirinkimų ir pa
rengimų, o vienok draugijos ne
belaiko susirinkimų bažnytinėje 
svetainėje. Kodėl? Todėl, kad 
nenusilenkė prieš kun. Lapei), ii 
joms neliko tenai daugiau vie
tos. Kasi ink parengimų, tai drau 
gijos ir rengia vakarus daugiau
siai Chas Strumilo svetainėje, 
nežiūrint to, kad tenai ir ren
čia daug brangesnė, negu bažny
tinėje svetainėje. Nerengia baž
nytinėj svetainėj, dėlto, kad ne
duoda pelno, o pelno nėra dėlto, 
kad tenai nesilanko publika. Į 
Strumilo svetainę eina katalikai 
ir laisvamaniai, nežiūrint į tai, 
kas tą vakarą nerengtų.

O kada lietuviai turės savo 
svetainę ir ta svetainė priklau
sys lygiai kaip laisvamaniams, 
taip ir katalikams, tada, žino
ma, parengimai duos dar dau-

(Del rubsiuvių 269 skyriaus 
susirinkimo).

kur 
pa-

sa-

“Naujienų” No. 23 Siuvėjas 
aprašo Bubsiuvių Unijos lietu- 
vių skyriaus susirinkimą, 
randas du nutarimai verti 
stebėjimo.

Pirmas. Korespondencijoj
koma, kad kriaučiai paaukavo 
Lietuvos kaliniams 50 dolerių ir 
buvo duotas sumanymas, kad 
nupirk knygų už 25 dolerius Lie
tuvos knygynams. Sumanymas 
tapęs atmestas.

Kodėl? Todėl, kad negeras 
įnešimas. Jeigu būt duotas įne
šimas, kad paaukot 25 dolerius 
Lietuvos knygynams, ir tai pa
čiai komisijai, kuri siųs tuos 
50 dol. — būt leista pasiųst Lie
tuvos “knygynams”, žinoma, 
įnešimas būt priimtas. .

Antra. Kiek žemiau korespon
dentas pastebi, kad iš keturioli
kos šimtų kriaučių unijistų susi
rinkime dalyvavo apie septy- 
niasdešimts narių. Blogai. Rei
kia taisyti. Pataisyt galima se
kančiu budu.Jei kuris unijos na
rys neatsilankys ant susirinki
mo vieną kartą į du mėnesius, 
turi būt nubaustas 50 centų. 
Tai puiki gyduolė, kuri išgydys 
visus tinginius. Tečiaus tas 
vaistas pavojingas komunis
tams  —Laisvės Mylėtojas.

Ant atminties metų sukaktuvių
JUOZAPAS LETUKAS

Iki

Į chicagiečius
šiol Chicagos lietuviams te

ko vadovaujamą rolę lošti, tad 
žiūrėkime, kad savo darbais ir 
ateityje mes pasiliktume toj 
aukštumoj.

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

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

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas

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

Kurčios .... ausįs 
Varvančios ausįs 
Ūžiančios .. ausįs 
Nesveikos ausįs
Skaudanti gerklė 
Silpna .... gerkle 
Su kataru gerklė 
Pasididin. gerklė

PRITAIKOMI AKINIAI
FRANKLIN O. CARTER, M. D.

25 metai prie State gatvės
120 So. State St., Chicago, III.
Vai. nuo 9 iki 5, Nedėlioj 10 iki 12 

V J

šios apylinkes lietuviai dar 
prieš karą buvo pradėję ieškoti 
kokių nors būdų įsigijimui nuo
savo namo su svetaine. Bet užė
jus karui tas viskas pairo. Karo 
metu, kada tapo panaikinti svai
ginanti gėrimai, priversti buvo 
uždaryti duris ir daugelis saliu-
nų. Prie tų saliunų buvo ir 
šiokios tokios svetaines, kur 
draugijos laikydavo susirinki-
mus net veltui, o jei ir mokėda
vo kiek, tai visai mažai. Užsida
rius saliunams, žinoma, draugi
jos paliko kebliame padėjime.

nuo Wales’o princo, laimėjęs ar- Jeigu apmokėti savininkui uz

Lietuvių Dentistaa patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stą. Garantuojamo visą savo darbą, h 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th b jreet, 
Netoli A»hl'..nd Avė.

Akinių pritaisymo mene
• 20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

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

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

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas'18 gatvės

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

viena draugija rengime vakarų 
arba kontroliavime bendrovės. 
Prisidėjus prie bendrovės baž
nytinėms draugijoms, dėl to ne
nukentės nė bažnyčia nė para
pija, nes bendrovė neturi jokio 
tikslo, kad kam nors kenkus. 
Įsigijus tokį namą sustiprės 
draugiškumas ir vienybė tarp 
lietuvių kaip draugijų taip ir
pavienių, ir tada bendrai veik
dami galėsime daug ko gero pa
daryti ir dėl 
likos.

Įdek-
:ari

Lietuvos Respub-

* *

*

kaslink lietuviškųDabar dar 
vietos biznierių. Reikia pasaky
ti, kad biznierių kol kas dar ne- 
perdaugiausiai yra prisidėjusių. 
Gal būt kad buvo padaryta klai
da. Į vieną Bendrovės parengi
mą dėl agitacijos buvo pakvies
tas tūlas kalbėtojas. Tasai bea- 
gituodamas už bendrovę pradėjo 
agituoti už neįsileidimą biznie
rių. Gal būt, kad biznieriai tuo 
ir liko užgauti. Bet delei to ne
gali būti kalta pati Bendrovė,

Chicagiečiai, atminkite, kad į 
jus žiuri visi Amerikos lietuviai 
lyginai ir tėvynė Lietuva. Kiek
vienas jūsų žingsnis, — 
vienas jūsų pasijudinimas
atbalsį toli-toli nuo Chicagos ru- 
bežių. Tad reikia be paliovos to
bulinti musų apšvietos, kultūros 
įstaigas. Reikia plėsti ir kelti 
pramonę-prekybą. Reikia kreip
ti (langiaus atydos į musų drau
gystes, kliubus ir kuopas, reikia, 
kad jų mėnesiniuose posėdžiuo
se butų keliami ir svarstomi die
nos klausimai. Ypatingai rimtai 
ir laitai svarstomi knrttios dar
be klausimai. Reikia ne teleisti 
nebrendėlių-žalių utopingų ir 
neįkunijamų klausimų svarsty
mą, kaip štai: griovimo (des
trukcijos) arba niekinimo įstai
gų, kurios desėtkais metų mums 
tarnavo. Nesakau, kad nereikia 
patobulinti, praplėsti, bet ne 
griauti. Yra didelis skirtumas 
tarp griovimo ir tobulinimo. 
Vienas niekad nenuveiks, nepa
sieks didelio kūrybos aarbo;

Po sunkios ligos plaučių uždegi
mu persiskyrė su šiuom pasau- 
liuo Vasario 6 d., 4 valandą po 
pietų 1923 metuose, sulaukęs 35 
metų amžiaus. Amerikoje iš
gyveno 16 metų, paėjo iš Lietu
vos Kauno rėdybos, Telšių ap
skričio, Rėtavo parapijos, Vatu- 
šių kaimo. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Joaną Letu- 
kienę ir tris dukreles: Joaną 11 
metų, Prancišką 9 metų, Stepa- 
niją 8 mėnesių ir seną motinė
lę ir seserį Barborą Norcikienę. 
vieną brolį Kazimierą Tėtuką 
Amerikoje, tris brolius: Jo
ną, Praną, Petrą ir seserį Emi
liją Liubienę Lietuvoje. O, Die
ve kaip ta beširdis mirtis išplė
šė iš musų tarpo brangiausią 
globėją ir tėvelį, nėra mums ant 
svieto ramybės, nebeturime 
dragų nei prietelių, nors jau 
metai laiko praslinko, bet mu
sų širdyse žaizdos nemaž neuž
geso. O, kaip man yra sunku 
be savo brangiausio prisiegos 
gyventi. Taipogi meldžiu at
minti musų liūdnas širdis. Meti
nės pamaldos atsibus seredoj 
Vasario 6 dieną, 8 valandą iŠ 
ryto 1924 metuose, Šv. Kry
žiaus Bažnyčioj, 46th ir So. 
Wood gatvės. Dar kartą taria
me širdingai ačiū visiems gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems dalyvavusiems laidotu- 
vė, ačiū g/aboriui I. J. Zolpui 
už malonu patarnavimą ir šir
dingai kviečiame gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti pa
maldose virš minėtoj dienoj ir 
valandoj. Meldžiame nuošir
džiai visus dalyvavusius pamal
dose po pamaldų atsilankyti į 
namus po numeriu 4523 South 
Wood St.

f

Pasiliekame nuliudusios: mo
teris Joaną Letukienė ir tris 
dukrelės, Joana, Pranciška, Ste- 
panija ir sena motinėlė.

Ilsėkis ramiai mielas mano 
prisiegėlę ir tėvelį, šios šalies 
šaltoj žemelėj. Lauk musų pas 
savęs.

Nuliudusi šeimyna:
Moteris Joana Letukienė 
ir trys dukrelės.

nes tai atsitiko per rengimo 
vakaro komisijos neapsižiūrėji
mą, k ad buvo pakviesta ir toks 
komunizmo karštligę galvoje. 
Dabar jau to nebėra ir nebebus.

Kadangi čia randasi • įvairių 
įvairiausių lietuvių biznierių,, 
kurie daugiausiai biznį caro iš

mijos čempionatą. Prie viso to už svetainę tiek, kiek jam apsi- v to tos lietuvių gyventojų, tni 
jis ritosi Europoje ir Pietų A- mokės užlaikymas tos svetainės, biznieriai ir turėtų prisidėti. Jei

A

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

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

A. BARTKUS. Pre».
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago.

Praplatinki!
PADIDINKIT SAVO 

UŽDARBĮ
Į BILE KOKĮ DIDUMĄ

BE JOKIŲ IŠKAŠČIŲ ARBA 
INVESTMENTŲ

Kiekvienas j ieško
PROGŲ

Bet daugumas nepripažysta 
kuomet proga pasitaiko, štai ji 
atėjo prie jųsų

DABAR
Ar jus leisite jai praeiti pro 

šalį arba paimsite ją. Ar jūsų 
pelnas pasididino su pragyveni
mo brangumu? Ar turi dabarti
nis jūsų darbas

ATEITĮ
kurios tikitės? Ar jus norite 
laikyti dabartinį savo darbą ir

PADVIGUBINTI SAVO 
ĮPLAUKAS

arba paimkite tikrą vietą kuri 
suteiks jums progos padaryti 
$6,000 į metus ar daugiau?

Nedaro skirtumo ar jus turė
jote pasisekimą ar ne. Jus da
bar galite turėti jį.

PRIKELKITE SAVO 
AMBICIJĄ

' ATNAUJINKITE SAVO 
DRĄSĄ!

PADIDINKITE SAVO PASITI
KĖJIMĄ IR TOLIAU MATYMĄ

Tas bus išaiškinta jums
DYKAI LEKCIJOJ

“ S U C E S S”
Kurią skaitys Mr. White, Pa- 

nedėlio vakare, 7:45, Room 246
Conway Building

111 W. Washington Str.

Pastaba: Tas mitingas yra dėl 
ambitingų žmonių, kurie nori 
pasiekti augščiau ir padidinti 
savo įplaukas, bet ne dėl laimės 
j ieškotojų.

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

Tiktai tie kurie gir 
di, galėjo girdyti.

Ar jus girdėjote 
puikių pasekmių, ku
rios sekė po Chiroprac-
tic adjustmentų, jei 
negirdėjote, tai girdė
site.

Klauskit gerų path- 
rimų — tegul Chiro- 
practic pagelbsti jums, 
kaip pagelbėjo dauger 
liui kitų. •

Trumpiausias kelias 
į sveikatą — Chiro-

I practic.
DR. J. M. FINSLOW, 

į Chiropractor
I 1645 W. 47th St., Chicago, UI.
I Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:80

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.
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Lietuvių Rateliuose
(Seka nuo 5-to pusi.)

jau 
pa- 

Lie- 
chi-

ves Varpą” ir daugel kitų 
nuveiktų milžiniškų darbų; 
minkite darbuotę Chicagos 
tuvių Tarybos. Kas prieš 
cagiečius gali išdrįsti pasiprie
šinti; kas su chicagiečiais gali 
susilyginti? Lietuvių dvasios 
potencija gyvuoja Chicagoje 
tarp šimto tuktančių lietuvių.

čia net Federacija perkėla 
Centrą; čia ir “Tavorščiai ’ atsi
kraustė; čia gerbiamasis kun. 
Rumšas ir gerb. tavorščius Bim
ba neliautinai misijas laiko; ir 
visiems pašauktiems ir nepašau
ktiems Mesijošiams yra vietos. 
Ir tas labai gerai, nes priduoda 
gyvumo-veiklumo. Todėl dau- 
giaus yra kviečiama Chicagon: 
raudonų, juodų ir žalių misio
nierių ir Chicaga kils. Kils pra
monė, kils prekyba. Daugiau 
svarų pork£apso parsiduos; dau
giau batų nupieš; daugiau aiga
rų surūkys.

Per tą formacijos laiką tarpe 
juodųjų, raudonųjų ir žaliųjų 
misijų; musų vertelgos, pra
monininkai pralobs; misi
onieriai subręs ir kūrybos 
darbams bus pinigų. Rimtos 
lietuvių įstaigos tik žuvaukite— 
pinigų bus.

Chicagiečiai! Jus esate kvie-Į 
čiami vasario 16 dieną nepamir
šti ir ateiti į Raymond Chapel, 
816 W. 31 St. Tai bus subatos 
vakaras; bus svarbus vakaras; 
paminėjimas atgimimo Lietu
vos. Rengia Chicagos Lietuvių 
Taryba, kurią jus sutverėte dar 
1919 metais, kuri yra nuveikus 
milžiniškus kūrybos darbus; 
kuri šventai pildo jūsų nutari
mus, ir kuri jūsų vardu kalba į 
chicagiečius.

Todėl Chicagos Lietuvių Tary
ba kviečia jus. — Valdyba.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Euro

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

1 
3

Abraskevich Branislava 
Alekende Frank 
Alosis B 
Baldauskaitė Tekle * 
Barkus J 
Barankui Jonui 
Briedis V 
Bukovsky E ve 
Dailidonis Jozas 
Degutis Jonas, 2 
Dicas A 
Donet Viliam 
Gadeikis Antonas 
Galinska Weronika 
Jonaitis Lou 
Jucius Elena 2 
Jasutis Galis 
Kazlovsky B. D. 
Kleivo Antonui 
Tamusunas Adomas 
Linka Jozef 
Narbut B 
Padzinwoy Antonas 
Paknis Mike 
Petrina Ivo

126
130
131
134
139
140

10
12 
17 
22 
25 
31 
33
31
38 
45 
47 
55 
64 
63
66
70 
80 
82 
89 
92 
94
96 
106 Rackauskiui Ignaciu »
110 Rimkus Antanas 2
114 Rybakas N K

,122 Skurdelaitė J 
12b Stonkus Frank

Stankiewicziui Ratalius 
Szimkunas Silwa 
Sulima Mikolas 
Vodeika Viktor 
Zdanauskas Mrs Eva 
Zibelis Dom

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
;rie NaujĮenų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirasęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujiena Spulka 
1739 S. Halsted St

SVARBIOS PRAKALBOS
Rengia LSS. 137 Kuopa, seredoje, 

Vasario 6, 1924, Strumilo Svetainėje, 
158 E. 107 St., Roseland, III. Pra
džia 7:30 v. v. Įžanga asmeniui — 
10c. Kalbės Naujienų Redaktorius P. 
Grigaitis temoje: “Anglijos Drbinin- 
kų Valdžia”. Malonėkite visi atsi
lankyti j šias prakalbas, nes tema kal
bos labai svarbi. Apie Anglijos Dar--------  -------------------- -----------------
bininkų Valdžią turėtų kiekvienas dar-1 mas< E. Trubey, 2070 Canal- 
bininkas nuolat galvoti ir studijuoti. ,

Ateikite! ' LSS. 137 Kuopa. PO^ Avė.

PRANEŠIMAI.
Roseland. — Lietuvių Amerikos 

Piliečių Pilitiškas kliubas rengia pra
kalbas Vasario 4 d., (pirmadienį) K. 
Strumilos svetainėj, prie 107 gatvės 
ir Indiana Avė., 7 vai. cakaro. Kal- 
bėtgjumbus adv. John I. Bagdžiunas. 
Vyrai ir moterys malonėkit skaitlin
gai atsilankyti. Kalbėtojas papasa
kos daug nauding-ų dalykų. Įžanga 
nemokama, nebus nei kolektos.

— Kviečia Kliubo Komitetas.

Roseland. Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės šėrininkų mėnesinis 
susirinkimas įvyks vasario 4 d. K. 
Strumilo svetainėje, 158 E. 107 St., 
kampas Indiana Avė.

Visi šėrininkai malonėkite atsilan
kyti, kaip 7:30 v. v. ir patirstie daug 
svarbių dalykų apie Bendrovę, o taip
gi dar turime daug reikalų apsvars
tyti. k. t. prisirengimas prie vajaus. 
Direktoriai rengiasi jau prie jo ir šė
rininkai turėtų neatsilikti nuo jų.
— J. Tamašauskas, L. D. N. B. sekr.

Lietuvos Neprigulmybės Puota.
Kaip kiekvieną metą taip ir šį me

tą Ghicagos lietuviai apvaikščios šią 
nepaprastą lietuvių tautos šventę 
Morrison viešbuty j, nedėlioj Vasario 
17 dieną.

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

Dr. A. Zimontas,
A. L. T. S. apskričio prez.

“Birutes” repeticijos '
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

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

Jau yra pradėta mokytis 
veikalas “Cukrinis Kareivis’ 
jų veiksmų opera. Labai yra pagei
daujama, kad buvusieji seniau blru- 
tiečiai dalyvautų viršminėto veikalo 
perstatyme. »

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

North West Side. — Amerikos Lie
tuvių Politikos kliubo mėnesinis susi
rinkimas jvyks vasario 4 d. 7:30 vai. 
vak. šv. Mykolo parapijos svetainėj.

Nariai malonėkite laiku pribūti, 
nes turime daug sverbių reikalų.

— Sekr. A. Lungevič.

North Side. — Vaikų dr-jėlės Bi
jūnėlio susirinkimas įvyks pirma
dieny, vasario 4 d. 7:30 v. vak., 
Li/.iosybės tevet., 1822 Wabansia 
Avė. Visi narių tėvai prašomi at
vykti laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų. —Valdyba.

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

— Valdyba.

Vaidylos renkasi Rytuose šiandie, 
vasario 4 d. — Perkūnas.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
drovės direktorių ir draugysčių atsto
vai laikys mėnesini susirinkimą šian
dien vasario 4 d., 8 vai. vakare Keis
tučio Spulkos name, 840 W. 33 St. 
Prašau pribūti laiku direktoriai ir 
draugysčių atstovai, ba bus renkama 
nauja valdyba ant šių metų 1924.

— Rašt. J. Balchunas.

North Side. — Liet, kriaučių kliubo 
Sav. Paš. susirinkimas įvyks vasario 
6 d., Liuosybes svet., 1822 Wabansia 
Avė., 7:30 vakare.

Visi nariai ir norintieji įstoti į kliu- 
bą yra kviečiami ateiti.

— Valdyba.

North Side. — Liet. Rytinės žvaigž
dės Paš. kliubo susirinkimas jvyks 
ketvirtadienį, vasario 7 d., Liuosybes 
svet., 1822 Wabansia Avė., 7:30 vai. 
vakare.

Visi nariai ir norintieji įstoti į kliu- 
bą yra kviečiami ateiti.

— Valdyba.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
FIXTURES

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

GEORGE GARPŠTAS, 2856 Eme
rald Avė., pardavė savo biznį tuo ad
resu žemiau pasirašiusiam. Visi kre
ditoriai yra užprašomi atnešti savo 
bilas į penkias dienas dėl apmokėji
mu.

ALEX ZEMAIČUNAS 
2856 Emerald Avenue

KUR IR KAIP?
Aš labai bučiau dėkingas, jeigu 

kas iš lietuvių kontraktopių suteik
tų man informacijas kur išmokti 
rnurininkystės darbą, arba pats to 
amato pamokintų. Už tai atsilygin
tume ir labai bučiau dėkingas.
M. J. Naujienos, 1739 So. Halsted

$5 DOVANŲ už sugrąžinimą 
Kodak paimto iŠ Walsh Moky
klos Kinderganten, sausio 25, 
1924. Malonėkit sugrąžinti fil-

įSRENDAVOJIMUi
PARENDAVOJIMUI 3 kam

bariai pigiai. Elektra, vana 
ir t. t.

Atsišaukite
4015 S. Artesian Avė.

JIESKO DARBO
J IEŠKO DARBO. Naujas Lietuvos 

meisteris parvažiavo į Chicagą. 
Jieško darbo. Aš esu patyręs buda- 
vojime namų ir taisyme senų, Ma- 
levoju ir popieruoju. Pašaukite:

% JOHN MIŠKE
4145 So. Maplevvood Avė Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

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

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

Stankūnas Photographer 
3315 S. Halsted St. Yards 1546

50 MERGINŲ šilkinių shade 
dirbėjų, reikia, kad turėtų paty
rimą tame darbe. Gera alga, 
nuolat darbas. Atsįšaukitc pa
sirengusios darban.
INTERNATIONAL LAMP & 
FURNITURE CORPORATION 

1900 So. 52 Avė., 
Cicero, III.

MOTERŲ
OPERATORKŲ

Darbas nuo štukų, reikia pa
tyrusių darbininkių prie spėka 
siuvamų mašinų. Pageidauja
ma merginų kurios siuvo prie 
gorsetų arba sanitary dalykus. 
Mokama didžiausi alga, nuolat 
darbas.

A. STEIN & ČOMPANY .
1151 W. Congress St., 
Kampas Racine Avė.

REIKIA DARBININKy
__________VYRŲ_________

REIKALINGAS žmogus su 
automobiliu į trumpą laiką, nuo 
$15.00 iki $35 gali padaryti į 
dieną. Atsišaukite ypatiškai ar 
laišku. Naujienų skyrius, 

3210 So. Halsted St., No. 71

PAJIEŠKAU patyrusio 
cerio mokančio atsakančiai 
gliškai kalbėti.

Atsišaukite
6753 S. Ashland Avė.

bu-
an-

PARDAVIMUI
PIANŲ SPECIALAI

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

Pianai ant rendos — $3 į me
nesį.

5249
JUSTIN BROS.

W. 25 St., Cicero,
Phone Cicero 260

III.

PARDAVIMUI grosernė ir Dele- 
cattessen krautuvė. Turiu greitai 
parduoti, nes einu Niekei plating 
bizniu. Nupirksit pigiai, gera ir 
išdirbtas biznis. Kreipkitės:

3720 Wallace St.
PARDA^fifUI garadžius didumo 

50 karų vietos. Senas ir pelningas 
biznis ir labai gera vieta lietuviui, 
nupirksit už prieinamą kainą. šau
kit subatomis, nedėliom-is ir vaka
rais.

Tel. Wentworth 1305

EXTRA!
Pardavimui krautuvė labai geroj vie
toj, lietuvių kolionijoj. Parduosiu 
labai pigiai, nemokantį pamokinsiu, 
kas reikalinga prie to biznio, jai bus 
reikalas .< Pardavimo priežastis labai 
svarbios. Kreipkitės

NAUJIENŲ SKYRIUS, 
3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernės ra
kandai.

Parduosiu pigai.
Atsišaukite

4411 S. Wood St.
Chicago.

NAUJIENOS, Chicago, III

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI cigarų, kend- 

žių, Ice Cream dr visokių maž
možių štoras geroj vietoj. Kaina 
$700.00.

5535y2 Ashland Avė.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa. Yra visos mašinos, elektra 
varomos. Renda pigi; parduosiu už 
pirmą pasiūlymą, arba mainysiu ant 
biznio. Taipgi pardavimui automo
bilius.

1607 Garfiekl Blvd.

PARDAVIMUI grosernė, 
ir kavos krautuve, vienas iš 
šių kampų, North West Side.

arbatos 
geriau- 
Įreng- 

tas su pirmos rųšies įrengimais ir la
bai daug stako. Daromas labai di
delis cash biznis. Turi būti parduo
ta tuojau, svarbi priežastis. Pigi 
renda dėl moderniškos krautuvės, su 
gražiais gyvenimui kambariais, pui
kus lysas. Parduosiu viską už $3200. 
Jei reikės, išmokėjimais. Verta dau
giau kaip $5000. Atsišaukite dėl t6s 
retai pasitaikomos progos, nedėlioj 
visą dieną krautuvėje.

3435 Armitage Avė. 
kampas Ballou St.

MILŽINIŠKAS BARGENAS 
Pardavimui grosemė ir bučernė, biz
nis išdirbtas per dešimtį metų, renda 
pigi, $40 mėnesiui, 4 kambariai pa
gyvenimui. Pardavimo priežastis 
vyro liga. Nupirksite už pusdykę, tik
tai paimkite sykiu pinigus, kas pir
mas tas laimes.

722 W. 35th St.

PARDAVIMUI delikatesen ir sal
dainių krautuvė ,geriausia grosemė, 
yra pirmos rųšies įrengimai, didelis 
Ice Box, apšildoma, daromas didelis 
biznis, turi būt parduota tuojau iš 
priežasties ligos.

1308 — 49th Avė., 
Cicero, III.

PARDAVIMUI delikatesen, saldai
niu, cigarų. Įstaiga geroje apielin- 
kėje, in Austin. Gera biznio vieta. 
Savininkas nebegali dirbti ir turi par
duoti. Pigi renda su gyvenimui kam
bariais, $1650 už viską, išmokėjimais. 
Atsišaukite

5505 W. Division St.

NAMAI-2EME
$200 ĮMOKĖTI

Kitus po $10 į mėnesį nu- 
pirksite puikų Riverside lo
tų, 50x100 pėdų. Yra gelž- 
kelis ir gatvekarių trans- 
jortacija. Netoli nuo geros 
)iznio sekcijos. Turi būti 
larduotas už didelį bargeną. 
Veikite greitai. Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Chica
go, III. Bok No. 428.

nes visi 
lengvais 

Ga-

PARDAVIMUI,. kad užbaigus 
ųamo reikalus. Tie namai turi 
būti parduoti greit ir pigiai. Pa
sirinki teSęokį norite, 
bus parduoti greitai, 
mėnesiniais išmokėjimais, 
rantuota title dėl kiekvieno na
mo.

Biznio ir rezidencijų lotai, įs
kaitant kampinius prie West 
12 St. Cicero, tarpe Cicero (48) 
ir 52 Avė. Kampiniai lotai kiek
vienas 33x125, kaina $1000 iki 
$1200. Viduriniai lotai kiekvie
nas 33x125, jūsų pasirinkimui 
po $750. 3 viduriniai lotai, kiek
vienas ant kampo, 25x125, jūsų 
pasirinkimui po $700. N. Park- 
side Avė. 100 pėdų į vakarus 
nuo Palmer St. iš pietų frontinis 
lotas 25x125—$700. N. Central 
Park Avė., 25 pėdų į pietus nuo 
Potomac Avė., Ęast frontinis, 
25x125 —$700. Lotas 25x124. S. 
E. kampas Kenneth Avė. ir Ber- 

yra 
pa- 
bile 

po

teau, kaina $1200. Kainos 
geros kol parduosim^, bet 
siūlymas bus panaikintas 
ant kokių lotų neparduotų 
vasario 29 dienos.

Matykite Mr. ACCOLA, 
FIRST REALTY COMPANY 

Successor to 
CHANDLER-HILDRETH & CO

56 West Washington Str. 
Phone Central 5151 '

ĮMOKĖK VIENĄ TŪKSTANTĮ 
nupirksi 4 flatų po 4 kamba

rius, mūrinį namą. Aukštas bei- 
smentas, aukštas stogas. Parsi
duoda labai pigiai arba išsimai
no ant lotų ar ani kokį biznį.

C. P. SUROMSKIS and CO., 
3352 S. Halsted St. Chicago, III.

Tel Boulevard 9641.

SAVININKAS turi parduoti kam
pinį namą, 4801 So. Throop St. 
Geras bile kokiam bizniui, 2 augš- 
tų, medinis, mūrinis garadžius, I 
greitam pirkėjui už $8500, vertas- 
$10,000.

> A. Krasny, 5035 So* Ashland avė* L

NAMAI-ZEME
PIrktL namą, parduoti, 

Ik būdavot!.
mainyti ar

63a>A'TRgg>-

Tel. Prosnect 43454345

GERIAUSI PIRKIMAI

tar-lotai geriausioj biznio vietoj
pe trijų bažnyčių, ant California 
avė ir 44 St.kampo. Parduosiu cash 
arba mainysiu ant namo ar auto
mobilio. Turiu pardavimui namų 
visokios rųšies. Namus ir biznius 
parduodam arba išmainom an 
biznių ir namų. Daug lotų turim 
pigiausiomis kainomis ir po kelius 
prie vienos vietos.

Kreipkitės:
SALDUKAS & LUCAS 

4340 So. California Avė
Tel. Lafayette 3968

PARSIDUODA Road House su 
soft drinks. Biznis yrasgeras, senas, 
išdirbtas. Smulkesnes žinias gausi
te ant vietos. Savininkas turi kitą 
biznį. Vieta randasi už Chicagos 
rubežių. Kas pirmesnis tas lai
mės.

3247 — Hlth St. 
Mount Greenwood, III. 

Netoli nuo Šv. Kazimiero Kapinių.

2 LOTAI už pusę kainos, tiktai 
$950.00. Už tuos pinigus labai ma
žai kur galima nupirkti. Parduo
siu greitai.

2502 W. 60th St.
Tel. Republic 5705

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas su groserne ir bučerne, Narnas 
geras ir biznis išdirbtas. Garadzius 
dėl 4 karų. .Nupirksit pigiai.

Kreipkitės į
NAUJIENŲ SKYRIŲ, 
3210 So. Halsted St., 

No. 72

BARGENAS
3807 Emerald Avė., medinis, 2 flatų, 
7-7 kambarių, vana, elektra, kaina 
$4200. Taipgi 2 flatų 5-6 kambarių, 
elektra, Union Avė., netoli 35 St., kai
na $4000. Atsišaukite

MR. FEENEY, 
kampas 31 gatvė ir Wallace St.

PARDAVIMUI medinis namas, 
ant 2 pagyvenimų po 5 ir 4 ruimus 
ir attic. Namas yra labai gerame 
.stovyje, randasi ant Emerald avė., 
netoli Garfič|(| Bly(l.

Taip pat parduodu ir grosernę 
labai geroj vietoj. Biznis eina ge
rai. Pardavimo priežastis — išva
žiuoju Lietuvon. Atsišaukit greitu 
laiku; bus parduota pigiai

5135 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1524

MOKYKLOS
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo

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

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

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1648 
Sara Patek, Principal

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla, 

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

Amerikos Lietoviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyooe 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School jj 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų Į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5.00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 88-ČIos gat., 2-ros lubos)

MOKYKLOS
PRIVATINĖS AUTOMOBILIŲ

INSTRUKCIJOS $15, $25, $55

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

Dienomis ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

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

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

DRAUGIJOS IR OR 
GANIZACIJOS

LIETUVIŠKOS TEATR. DRAUGYS
TĖS RŪTA No. 1 Valdyba 1924 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- 
m’ond 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.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1924 m.: pirm. A.Liek- 
nickas 3364 S. Haslted; padėjėjas 
J. Norvaiša 3318 S. Aubum Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Demereckis 3321 S. 
Wallace st.; fin. rašt. P. Paužolis 
3524 S. Halsted; kasier. A. Urbo
nas 3338 S. Auburn Av; kasos gi. 
Fijk Kiaunė ii’ A. Knistautas; mar
šalka Ant. Strazdas. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. antro šešta
dienio vakarą A. Urbono svet. 3338 
S. Aubum Avė./ Nariais priimama 
sveiki vyrai nuo 18 iki 40 metų 
amž. f

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 3331 S. Walace 
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.

ROSELANDO L. A. BENO Valdyba 
1924 metams: pirm ir dirigentas 
Geo. Victor 9431 Champlain Avė., 
Tel. Chesterfield 0498; padėjėias 
J. Cherna’ųskis 10610 Ėdbrooke 
Avė., Tel. Pullman 5692; rašt. 
Fr. Puchkorius 10910 ISdbrookc 
avė., Tol. Pullman 5516; kasier. 
Jonas Bumglauskis 10712 South 
State st., Tel. 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 — pirmą antradięnį k’/.k- 
vieno mėnesio Visų ŠŠ. Parapijos 
svet., Roseland.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGY
STĖS SAVITARPINĖS PAŠAL
POS Valdyba 1924 metams: Pirm. 
J. Mickevičius, 1614 W. 46th St.; 
Vice-pirm. J. Ascilla, 1443 No;th 
Paulina St.; Prot. rašt. A. Lunge- 
vičia, 1737 N. Robey St.; Fin. rašt. 
V. M. Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; Kasier. John Degutis, 1521 
N. Irving Avė.; Iždo glob. Ign. 
čerąuskas, 3327 W. Lemoyne St. 
ir J. Radišauskas, 5124 Dakin St.; 
Maršalka J. Dauginis, 4434 S. Tal- 
man Avė.; Daktaras-kvotėjas A. 
Montvidas, 1824 Wabansia Avė. —- 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį, 2 vai. po 
pietų, Związek Polek salėj, 1315 N. 
Ashland Avė.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO SA
VITARPINĖS PAŠELPOS Valdyba 
1924 m.: pirm. J. Degutis 1521 
Irving Avė.; padėj. Ign. čemaus- 
kas 3327 LeMoyne St.; nut. rašt. 
P. Indrelė 1626 N. Oakley Blvd.; 
fin. rašt. J. Makrickas 3256 l e- 
Moyne St.; kontr. rašt. V. Briedis 
1049 Marshfield Avė.; iždin. J. Po
ciūnas 2046 Pierce Avė.; iždo glo
bėjai: T. Kubilius ir A. Sakalaus
kas; tvarkdaris F. Januškevičius; 
gyd.-kvotėjas Dr. A. Montvidas. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmą trečiadienį, Liuosybes 
svet. 1822 Wabansia Avė.

DR-STĖS LIETUVOS VĖLIAVOS 
AM. No. 1. Valdyba 1924 m.: pirm*. 
J. Motuzas 4306 So. Wood St.; pad. 
A. Deivienė 5648 S. Bishop St.; 
nut. rašt. F. Motuzas 4069 S. Sac- 
ramento Avė.; fin. rašt. S. Ivanai- 
tis 4523 S. Honore St.; kasos glob. 
D. Botuzas 4306 S. Wood St. ir A. 
Motuzienė 4312 S. Hermitage Avė.; 
kasierius A. čėsna 4500 S. Paulina 
St.; maršalka P. Tiškevičia 4612 S. 
Francisco Avė.; ligonių glob. K. 
Dauba 3424 S. Union Avė ir J. 
Grudienė 3218 S. Wallace. — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
antrą sekmadienį 1 vai. po pietų 
Davis Square parko svet., prie 45 ir 
So. Paulina gatvių.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS. Valdyba 1924 m.: pirm. F 
Bacevičia 5739 S. Peoria St.; vice- 
pirm. A. Tumkevičia 1948 String 
St.; nut. rašt. Ig. Žilinskas 2351 
Custer St.; turtų rašt. Fr. Micklin 
2820 W. 40 St., Phone Lafayette 
5211; kontr. rašt. A. Gurskis 665 
W. 18th St.; kasierius J. Jack s 
2436 W. Pershing Rd.; kasos glob : 
S. Mažeika ir K. Kazlauskas; teisė
jas A. Tumavičia; teisėjo rašt. Fr. 
Metrikis; maršalka V. Balsevičia.— 
Susirinkimai laikomi kasi mėnuo 
antrą sekmadienį 1-mą vai. po pie
tų J. Malinausko salėj 1843 South 
Halsted St;

Pirmadienis, Vasar. 4, 1924
DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS, 
Chicago, III., Valdyba 1924 metamai 
Pirmininkas Thomas Janulis, 8430 
S. Morgan St.; Vice-pirm. A. Vais- 
villa, 3324 S. Union Avė.; Nut, 
rašt. Petras P. Kenutis 4118 Gla- 
dys Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasier. J. Jo- 
kubauskas, 3213 Lime St.; Kontro
lės .rašt. K. J. 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.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1924 metams: Pir
mininkė Petr. Kvietkienė, 3231 S. 
Union Avė.; Vice-pirm. Petr. 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. Bakiene, 6759 Elizabeth St.; 
Kasos glob. A. Dudunienė ir O. Ja
nušauskienė; Maršalka Pet. Grigo- 
nienė.

pirm. J. BoČiunas 2046 
padėj. A. Sabeckis 

Homer St.; nut. rašt. P. In- 
1626 N. Oakley Blvd.; fin. 

J. Radišauskas 5124 Dakin 
kont. rašt. P. Labanauskas 

N. Lincoln St.; iždin. J. Ma- 
3256 LeMoyne St.; iždo

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠ. ir PAS. KLIUBO Valdyba 
1924 m%: 
Pierce Avė.; 
2042 " 
drelė 
rašt.
St.; 
1740 
krickas 
globėjai: J. Neff ir P. Lapienis. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmo ketvirtadienio vak. 
Liuosybes svet., 1822 Wabansia Av.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TETU Valdyba 1924 metams: 
Pirm. K. lengvinas, 3356 South 
Lowe Av., Padėjėjas J. Kazlaus
kas, 920 W. 54th PI; Nut. rašt. 
P. Chepliukas, < 3525 Lowe av; 
Fin. rašt. P. Zaveckis, 3535 So. 
Halsted st; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 W. 35th st; Kasos 
glob. J. Saldukas, 3701 So. Hals
ted st. ir M. Juršis, 2612 W. 47th 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted st; Maršalka Z. Lemps- 

' kis, 3632 Lowe av. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. pirmą sek
madienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union 
Av.

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

VYTAUTO BENO Valdyba 1924 me- 
tams: Pirm, ir dirigentas Jos. 
Keturakis 4040 S. Francįsco 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 Aloks. 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 PL — Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rą antradienį kiekvieno* mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. Union av.

Kazlauskas;

Vincas Norkus *639 W. 18 
kontrol. rašt. Fr. Bakšans- 
kasos glob. Vincas Greitjur- 
kasier. Petras Paulauskas;

Balsevičia,

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm. Ant Margevičia; pa
dėjėjas ' Kazimeras 
prot. rašt. Izidorius Juščius; fin. 
rašt. 
st.; 
kis; 
gis;
I maršalka (Vincas
II marš? Ant. Klimaitis; ligonių 
glob. Ant. Ribinskis; teisėjas 
Ant. Juščius. — Susirinkimai lai
komi kas mėn. antrą šeštadienį, 
7:30 v. v. salėj 1900 So. Union 
avė.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams: 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 33 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 3814 S. Aubum 
Avė.; nut. rašt. A. J. Lazauskas 
8339 So. Union Avė. (Phone Blvd. 
2293); turtų rašt. P. Norkus 3348 
So. Ūnion Avė.; ižd. B. Butkus 840 
W. 33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; iždo ir ligonių globėjas K. 
Karackas; maršalka P. Gerlikas.— 
Kliubo susirinkimai laikomi kiek
vieno mėnesio pirmą šeštadienį, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St.— 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR- 
TO valdyba 1924 metams: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halsted St.; padė
jėjas J. Motejunas 3820 So. Lowe 
Avė.; nut. rašt. D. Gulbinas 3144 
S. Wallace St.; turtų rašt. A. J. 
Lazauskas 8339 S. Union Avė.; ižd. 
J. Žilvitis 3308 S. Emerald Avė.; 
iždo globėjas B. Erešiunas 8404 S. 
Union Avė.; advokatas A. E. Sta- 
sulanis 3286 S. Halsted St. — Su
sirinkimai įvyksta kas mėnuo pir
mo trečiadienio vakarą Mildos s ve. 
3142 So. Halsted St.

KENSINGTON. — TAUTIŠKOS 
DRAUGYSTĖS MYLĖTOJŲ LIE
TUVOS BROLIŲ IR SESERŲ val
dyba 1924 m?.: pirm. Stanislavas 
Barzdys 338 E. Kensington AveK; 
padėjėjas V. Markūnas 355 E. Ken
sington Avė.; prot. rašt. J. Valan- 
chius 10910 So. Ėdbrooke Avė.; 
turto rašt. V. Dargis 10520 S. State 
St.; ižd. J. Balvočius 138 E. 116 PL 
—Susirinkimai laikomi pirmą penk
tadienį kiekvieno mėnesio vak., F. 
Shedvilo svet. 841 E. Kensington 
Avė. Nariai priimami visi sveflri 
v,', i.......... i- ! . ..... i: ll'l 'o n.(1'


