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Rusij a taikosi T 
Sąjungon

Žinios apie sukilimus Ru 
sijoj esančios perdėtos

Ruby siuvėjų streikas kil 
siųs šią savaitę

Didelis dokų dar 
bininkų streikas 

Anglijoje

Revizijai vadovaus 
prekybos komisijos 

Leivvis I). Bond. 
padaryta revizija ir
departamento dokitf-

Alaskos skandalas.

f

Vis dėlto padėtis krašto viduj 
esanti labai rimta.

Aliejaus skandalo 
dalykai

visoms “brokerių” įstaigoms 
Washingtone, Glevelande ir 
Ne,w Yorke lapę išsiuntinėti 
pranešimai, kad šią savaitę tar
domoji komisija darys jų kny
gų reviziją.
federales
inspektorius 
Be to bus 
justicijos 
mentu. t
Naujasai

Del inžinierio John E. Bal- 
laine kaltinimų, kad laivyno 
oekretorius Denby, pavedęs lai
vyno anglių rezervacijas Alas- 
koj vidaus sekretoriaus Failo 
žinion, norėjo ir tą valstybės 
turtą ilgiems metams pavesti 
privatiniams kapitalistams nau
doti, prezidentas Coolidge įsa
ke vidaus reikalų sekretoriui 
Workui tuojau tą dalyką ištir-

Streikai! žada stoti ■ daugiau 
kaip 10,000 siuvėjų, daugiau
siai moterų.

Ukrainoj sukilę valstiečiai Ukrainoj

Kunigas kaltinamas dėl nužu 
dymo savo gaspadinės

Žmonių kerštas prieš bolševikų 
valdžių kreipiamas taipjau ir 
prieš žydus.

Rusija taikosi įeit į Jauty 
Saitu®

Vokietija taipjau norėtų prisi
dėti, bet su sąlyga, kad ji 
gaus vietos ir Taryboj.

GENEVA, vas. 16. —■ Darbo 
partijai paėmus Anglijos val
džią į savo rankas, neoficiali- 
niai Rusijos agentai vis daž
niau* ir dažniau lankosi į Tau
tų Sąjungos buveinę, stengda
mi išnagrinėti visa, kaip ir 
kokiomis sąlygomis Hiisija ga

Surinktos darbo statistikos 
žinios apie algas parodo betgi, 
kad tik dešimtas nuošimtis vi
sų dokuose dirbančių darbi
ninkų gauna tokias algas, ku
riomis jie patys gali išsilaikyti, 
bet toli gražu ta alga negali iš
laikyti savo šeimynų. Puse vi
sų dokų (darbininkų tegauna 
tik pripuolamai darbo, laivus 
krai.’jant .arba iškraujamt, o ki
ta pusė tik dalį laiko teturi 
nuolatinio darbo su nustatyto
mis valandomis.

Dokų darbininkai
taip vadinamai Transiport

atkakli sukilusių 
siu bolševikų 

Romanijos 
kai bolševikų 

lUŽ-

pri klauso 
an<f

lėtų patapti lautu Sąjungos

nariu.
Vokietijos atstovai, nors taip 

aiškiai ir nedaro, bet ir jie su
sirūpinę klausiniu, kaip grei
tai Vokietijai bus leista tos Są
jungos noriu būti. Jie betgi sa
ko, kad Vokietija iš savo pif-

pinčiai ryšių su keletu kitų 

jų, iš kurių streikininkai 
si gauti paramos.

li ni
tiki

BlUCHARESTAS, vas. 16. - 
Gautomis čia žiniomis Ukrai
noj, Dniestro ir Dniepro upių 
srity einanti
valstiečių kova 
raudonąja armija, 
pasieny girdėt, 
artilerija ašinio sukilėlius
s i barikada v usius miestuose.

Valstiečių kerštas bolševi
kams kreipiamas kartu ir prieš 
žydus. Pastariesiems grūmoja 
pogromai. Valstiečiai veją lau
kan visus komisarus ir žydus 
darbininkus. Žydai šimtais bė
gą į Roman i jos pasienį, bijoda
mi pogromų. Bet' Romanijos 
valdžia neleidžia jijems pereiti 
per Oltiiestro nrtfx(‘ it- stiprina 
sienos sargybą, ka,d begautieji 

žydai neimtų urmu per sieną 
veržtis į Roman i ją.

Į Chicagos Daily News kores- 
I pundeli tas F? A. Mackenzie ra- 
I šo iš Rusijos:
j Atvykęs čia iš Maskvos skai- 
Įtau laikraščiuose ne tiek 
I dnių, kiek fantastingų pasakų 
apie Rusiją. Girdi, ten prasidė
jęs politinis karas, Trockis esąs 
areštuotas, kaimiečiai kįlą, 

| riaušes darą ir tt. Ištikro nie- 
I ko panašaus kol kas ten nėra. 
I Kad Rusija gyvena sunkų kri- 
zį — taip, bet ne tokios rųšies. 
Vyriausios nišų problemos tai 

I ekonominės. Valstybinis pra- 
I monių vedimas susilaukė visiš- 
I ko nepasisekimo. šią žiemą
I gyvenimas pabrango 50 nuo- 
I smičių. Gamybos išlaidų augš- 
I tumus, neįperkamomis dėl a ilg
šių kainų prekėmis * užversti 
sandėliai, bedarbių armijos ir 
ūkininkai dejuojantys po ne
pakeliama mokesnių našta, 
bankrutavuisios gdberiiiljų 
miestų valdžios ir apšvietus 
taigų bei progų nykimas 
štai tie didieji keblumai.
čiaus, nežiūrint • tų sunkumų, 
komunistų valdžia dar tvirtai 
laikosi.
Neteisingų gandų priežastis.

I Tos neteisingos apie Rusiją 
žinios Europos spaudoj kilu
sios iš trijų vyriausių šaltinių. 
Kai kurios kaimyninės valsty
bes leidžia savo slaptiems agen- 

1 tams Rusuose tyčia neteisin
gomis žiniomis informuoti už
sienio k orespo nden t us, 
surašę pasakas, tiekia 
laikraščiams Europoj.
barinės propagandistų agentū
ros, kurios stengiasi išsklaidyti 
tą moralinį 'įspūdį, kurį daro 
kitiems kraštailrs Anglijos ir 
Italijos pripažinimas Itusdjos. 
Pagalios, daug kaita čia pati 
bolševikų valdžia, kurios poli
tinis departamentas J“ čeką”) 
pastaruoju laiku ėmė urmu 
gniaužti tiek pareinanti Rusi
jon, tiiek svetur siunčiamą paš
tą.. .

Ant galo, cenzūra visokiems 
spausdiniams Rusijoj yra 
bar taip aštri, kad kartais 
juokinga.

su- 
ir 

įs-

kurie, 
savo 

Begu

lyga, jeigu jai bus duota vie
tos ir Sąjungos Taryboj lygiu 
su kitomis valstybėmis balsu 
ir teise.

Manoma, kad Anglijos pre
mjeras MacDonaldas bandys 
taip pakeisti Tautų Sąjungos 
organizaciją, kad ir Rusija ir 
Vokietija butų artimiausioj 
ateity į ją priimtos lygiomis 
teisėmis sil kitomis didžiulė
mis valstybėmis, nors Frandi- 
jos valdžia, be abejo, tam bus 
priešinga.

Aliejaus skandalo dalykai
Advokatas Pomerene paskirta 

ves- 
tur

specialiu prokuroru bylai 
ti. Antru prokuroru bus 
būt Robertsas.

Kunigas įtariamas dėl 
žmogžudybes

Didelis dūky darbininkų 
streikas Anglijoj

Streikan stojo daugiau kaip 100 
tūkstančių darbininkų.

LONDONAS, vas. 16,> — Vi
soj Anglijoj kilo dokų darbi
ninkų streikas ir pirmą streiko 
dieną daugiau kaip 1(M) tūks
tančių žmonių metė darbą. Jei 
iki pirmadienio nepasiseks dar
bininkų atstovams susikalbėti 
su' samdytojais, stre¥ kitoj ančių 
skaičius pakils iki 150 tūks
tančių.

Dokų darbininkai reikalau
ja padidinimo mokesties utž dar
ioj dviem šilingais dienai ir iš
laikymo nedarbo metu. Sam
dytojai siūlo pridėti vieną ši
lingą dienai, tvirtindami,
dokų darbininkai esą ir taip 
gera/š algas gauną.

kad

WASHINGTON, D. C., vas. 
16.— Po ilgų ginčių, kurie tę
sėsi ištisas septynias valandas, 
senatas galų gale 59 prieš 13 
balsų patvirtino prezidento 
Coolidge paskirtą [advokatą 
Atlee Pomerene kaipo vienų iš 
dviejų prokurorų 
skandalui tardyti, 
prokuroru senatas 
patvirtins advokatą
Robcrtsą iš Philadelphijos, vie
toj chicai^iečio Siilaso Stravvn, 
kurį prezidentas buvo pirmiau 
nominavęs, 
atmetė.

Draugai

aliejaus 
Antruoju 

veikiausiai 
(>wenų J.

bet kurį senate?

rūpinas apginti 
Denby.
sekretoriaus DenbjLaivyno 

draugai pasiuntė Washingto- 
nan advokatus, kad jie gintų j j 
ir neleistų, idant jisai butų pri
verstas rezignuoti.

žygiai dėl laivyno rezervacijų 
Californijoj.

Atstovų butas priėmė Wal- 
sho rezoliucijų, įsakančią vi
daus reikalų sekretoriui dary
ti tuojaus žygių, kad atgavute 
valstybei priklausančias ir lai
vynui rezervuotas žemes Cali- 
fornijoj, kurias dabar kon
troliuoja Standard *t)il kompa
nija.

Tirinės “brokerių” knygas.
Senatorius Walsh, mvetftigar 

cijos direktorius paskelbė, kad

PITTSBUiRGH, Pa., vas. 16.
Vietos policija suėmė ir už

darė kalėjime katalikų kunigą 
Jolmą J. Grady, 60 metų am
žiaus; jis yra Šv. Franciškaus 
Ksaviero bažnyčios klebonas. 
Jį kaltina dėl nužudymo savo 
gaspadinės Onos MdDonough. 
45 metų amžiaus. Kunigas, pa
sak policijos, prisipažįstąs nu
šovęs savo gaspadinę, liet tai

Išgelbėti jūreiviai

da
nei

Per 60 valandų jie išsilaikė 
skendusio laivo stiebuose.

pa-

•LUXOR, Egyptc, vas. 15. ’— 
Hoęward Carter, kuris vadova
vo atkasinėjimu faraono Tu- 
tankharnen kapo, šiandie nuė
jo prie to kapo, bet policija jo 
neprileido, parodydama raštiš
ką įsakymą iš savo valdžios. 
Carter tada pasitraukė.

Prieš porą dienų Carter su
stabdė visą atkasinėjimo dar

ybą, kada liko atidarytas fara
ono sarkofagas. Tai jis padarė 
delei iškilusio nesusipratimo 
su Egypto valdžia.

Nuteistas kalėjimai! už taksų 
nemokėjimą.

CHICAGO. — Louis ■ Green- 
berg, 62 metų, galva Lake Rail- 
road Supply Co., liko nuteistas 
30 dienų kalėjimai! ir užsimokė
ti $1,000 pabaudos, už tai kad 
jis per dvejis metus davS ne
teisingus pranešamus apie savo 
pajamas, tikslu išais’ukti nuo 
mokėjimo taksų.

LONDONAS, vasario 16. — 
Netoli Ramsgate praeitą antra
dienį paskendo laivas “Lord 
Hamilton”, gabenąs cementą iš 
Hamburgo. Kadangi vieta, ka
me atsitiko nelaimė, buvo negi
liausia, tai laivui nuskendus jo 
stiebai kyšojo viršum vandens. 
Du laivo darbininku, savo gy
vastį gelbėdami, sulipo į stie
bus, kur jie išbuvo 60 valandų 
iki juos pastebėjo kitas laivas 
ir išgelbėjo. Nelaimingieji buvo 
vos gyvi, nuo šalčio ir alkio.

Tirinės “duonos trustą”
Senatas priėmė tuo reikalu 

įneštą senatoriaus LaFolletto 
rezoliuciją.
WASHINGTON, , D. C., vas. 

16.— Senatas priėmė senato
riaus LaFolletto įneštą rezoliu
ciją, reikalaujančią, kad fede
ralinė prekybos komisija imtų 
tuojau tirinėti veikimą taip va
dinamojo “duonos trusto.” Sa
ko, kad didžiulės duonos kepi
mo kompanijos padariusios tarp 
savęs milžinišką sąjungą visos 
šalies duonos produkcijai mo
nopolizuoti.

CHICAGO, vasario 17. — Ka
dangi International Ladies Gar- 
ment Workers’ unijos atstovai 
negalėjo susitaikyti su samdy
tojais, tai siuvėjų unija nutarė 
paskelbti streiką. Streikas vei
kiausiai /įvyks kurią dieną šią 
savaitę. Streikas palies 10 tūk
stančių su viršum darbininkų, 
daugiausiai moterų. Moteriškų 
rūbų siuvėjai reikalauja penkių 
dienų darbo savaitės, didesnės 
nei dabar mokesties, visuotino 
pripažinimo unijos ir geresnių 
sanitarinių sąlygų dirbtuvėse. 
Samdytojai gi nori, kad butų 
atnaujinta senoji sutartis, su 
pusšeštos dienos darbo savai
te mažesne nei dabar darbinin
kams mokama mokestini, “at
daros” (ne unijinės) dirbtuvės 
ir teisės patiems samdytojams 
nustatyti dirbtuvės sąlygas.

Vietos distrikto unijos mana- 
džeris Perlstein žada dar tartis 
su samdytojais, bet maža teturi 
vilties, kad kas gera iš derybų 
išeitų, todėl streikas busiąs 
neišvengiamas. Darbininkai tu
ri vilties streiką, jei jis įvyks, 
laimėti, kadangi umiu laiku 
kaip tik turi prasidėti didžiau
sia metų sezono darbymetė 
bų siuvimo pramonėj.

•^►437
t

Bolševiky komisija negali 
nuvykti į Soloveckę

BERLINAS, vas. 16. — Ofi- 
cialinė komisija, * kurią bolše
vikų valdžia išsiuntė į Solovec- 
ko salą, Baltosiose jūrėse, ne
gali į ten prisigriebti, nes šiuo 
tarpu ta sala, gulinti pačioj 
Rusijos šiaurėj, visai nuo pa
saulio atskirta, neprieinama.

Tą komisijų bolševikų val
džia siuntė ištirti įvykusioms 
ten gn/odžio mėnesį skerdy
nėms politinių kalinių. Kaip 
jau buvo anksčiau pranešta, 
tie kaliniai — socialdemokratai, 
socialistai revoliucionieriai, 
anarkistai — kurių ten yra ke
li šimtai, dėl nuožmaus perse
kiojimo, praeitų metų gruodžio 
mėnesį buvo pakėlę protestų ir 
užtai kalėjimo sargai suruošė 
skerdynę. Toje skerdynėj keli 
socialistai buvo nužudyti ir 
nemaža ' sužeista. Del aštrių 
užsienio darbininkų protestų 
bolševikų valdžia tat nutarė 
pasiųsti specialę komisijų da
lykams ištirti, bet ta komisi
ja, negalėdama dabar prisi
griebti į Soloveckų, sėdi Ar
changelske.

' No. 4r

“Rūbo” bendrovės pirmi
ninkas, p. Gudžiūnas,

Chicagoj
Vakar Chicagon atvyko p. 

Gudžiūnas, veikiančios Lietu
voj “Rūbo” bendroves pirmi
ninkas. Važiavo jis čia trum
pami laikui liendroves reika
lais, bet pasiekęs Amerikos 
krantus tu'rėjo nemalonių pa
tyrimų. Kažin kas, matyt pik
tumo turėdamas, buvo įskun- 
įlęs jį Amerikos imigracijos 
valdžiai, kad jis esąs “bolševi
kas.” Laivui atplaukus į Ne\v 
Yorkų p. Gudžiūnas buvo todėl 
nugabentas į Filis Island ink
vizicijai. Nors jis niekados ne
buvo ir nėra bolševikas, ir ap
lamai jokia politika neužsiima, 
bet dalykas biifvo rimtas: dėl 
pikto įskundimo jam grūmojo 
pavojus būti atgal sugražin
tam, tikslo nepasiekus. Tik ad
vokato K. Gugio, Chicagoj, ir 
Lietuvos konsiHo p. Bielskio, 
New Yorke, rupesniu, p. Gu
džiūnas bu’vo paleistas iš Filis 
Island.

r u-

Anglija remia Vokiečiy 
aukso banką

Tdkios jau paramos vokiečiai 
nori gauti ir Francijoj.

LONDONAS, vas. 16.— Lan- 
kęHis 'LrOtičloi'ie Vokiečių reicTis— 
banko prezidentas Dr. Schaclit 

gavo Anglijos paramos projek
tuojamam vokiečių “aukso” 
bankui, kuris garantuotų kre
ditus vokiečių pramonininkų, 
perkančių užsieniuose žaliąją 
medžiagą. Iš Londono Dr. 
Schachtas iškeliavo Paryžiun, 
kur jis tuo projektu stengsis 
suinteresuk>ti Francijos finan
sininkus.

Prohibicijos agentas pašo 
vė senatorių Greene

WASHINGTON, D. C., vas. 
15. — Jungtinių Valstijų sena
torius iš Vermonto valstijos 
Frank IL. Greene tapo netyčia 
vieno prohibicijos agento pa
šautas. Jį nugabeno į ligoninę. 
Ar pasveiks, nežinia. Prohibi- 

‘eijos agentai su policijos pagal
ba norėjo suimti degiminiais, 
iš to kilo muštynės ir šaudy
mus iš abiejų pusių. Senatorių!! 
einant tuo tarpu gatve, prohi
bicijos agento Fisherio kulka, 
paleista į dektininkus, netyčia 
kliuvo senatoriui j galvą.

Amerikiečiai finansavę 
sukilimą Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS, vasa
rio 15. — Tarp rėmusių pinigais 
Adolfo de la Huertos vadovauja
mą sukilimą prieš Obregono val
džią Meksikoj esąs įsivėlęs vie
nas žymus amerikietis. Meksi
kos valdžiai pavykę sugauti 
daugelį dokumentų parodan
čių, iš kurių šaltinių Huerta ga
vęs pinigų savo revoliucijai. Pa
sirodo, kad ir kai kurie Ameri
kos kapitalistai čia savo nagus 
yra prikišę.

Morgano dovana visi -
menei

Padovanojo savo knygynų ver
tą 7 milionų dolerių.

NEW YORK, vas. 16.— Mi- 
lioninkas J. P. Morgan pado
vanojo visuomenės reikalams 
privatinį savo didelį knygynų, 
kuris esąs vertas 7 milionus 
dolerių; be to dar paaukojo 
U/2 miliono dolerių to knygy
no fondui. Ta dovana bosianti 
kaipo paminklas jo tėvui, J. 
Pierpont Morganui. Knygynas 
bus $ęlotx>j tam tikros komisi- 

JOS.

Suėmė 1000-doleriniy 
dirbėjus

Sušaudymas keturių Mek
sikos maištininky

LAREDO, Tex., vasario 15.— 
Prieš keletą dienų suimti ties 
Monterey devyniolika Meksikos 
maištininkų vakar tapo atga
benti į Nuevo Laredo ir atiduo
ti karo teismui. Keturi jų, kar
tu su generolu Americo Larral- 
de, tapo pasmerkti^ sušaudyti. 
Ekzekucija išpildyta ant ryto
jaus dienai auštant.

* -«■'     — . —

Suteikė motąrims piliety
bės teises

CAPET0WN, Piety Afrika, 
vasario 16. — Atstovų butas, du 
kartu atmetęs įstatymo projek
tą sulyginti moterų teises su 
vyrais, dabar tą įstatymą ant
ruoju skaitymu priėmė.

WASHINGTON, D. C., vasa
rio 16. —■ Slaptajai policijai pa
vyko sugauti netikrų 1000-dole- 
rinių dirbėjus — James C. Hou- 
ghtoną, valstybės graviravimo 
ir spausdinimo biuro darbinin
ką, ir jo sėbrą Curt Jacobsoną 
iš New Yorko.

Chicagoj —; Šiandie šalčiau. 
Tejinperatura apie 22 laipsnių, 
šiaur-rytinls vėjas.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St. 

Chicago III.
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Kas Dedas Lietuvoj
b - *

mybos priruošiamieji darbai. 
Manoma, kad Lietuvai netoli
moj ateity nebereiks gabentis 
cukraus iš svetur.

Lietuvos prekybos su 
su užsieniu balansas.
Kaunas. — Gruodžio mėn. iš

vežta prekių užsienin 17.193.- 
634 lit. vertės. Gi įvežta — 
13.930.604 lit. sumai. Tuo budu 
musų eksportas viršija importą 
3.363 tukst. litų. Bendra užsie
nio prekybos apyvarta gruodžio 
mėn. siekia 31.124 tukst. lit. 
vertės. Tokio eksporto, kaip 
gruodžio mėn. Nepriklausomoj 
Lietuvoj dar nėra buvę.

1920 m. įvežta 72.317,0 tuks., 
išvežta 55.199,8 tukst., balanse 
—minus 17.117,2 tukst.; 1921? 
m. įvežta 95.332,4 tukst., išvež
ta 57.614,0 tukst., balanse — 
minus 37.718,4 t.; 1922 m. įvež
ta 95.332,4 tukst., išvežta 57.- 
614,0 tukst., balanse — minus 
37,718,4 t.; 1922 m. įvežta 72.- 
881,6 t., išvežta 76.892’4 t., ba
lanse—plius 4.007,8 t.; 1923 
m. įvežta 156.627,2 tūkstančių, 
išvežta 146.794,7 tūkstančių, ba
lanse—minus 9.832.5 tukst.

Iš šių davinių matyti, kaip 
plečiasi musų užsienio prekyba. 
Paskutiniųjų 4 metų išvežimas 
išaugo nuo 55.199,8 tukst lit. 
iki 146,794,7 tukst. lit., arba 
165,9% ; įvežimas išaugo nuo 
72.317,0 tukst. litų iki 156.627,2 
tukt s.litų arba 116,6%. 
budu išvežimo prieauglio 
tumius duoda plius 49,3%.

Latvių spauda apie 
Lietuvą

plačiai“Latvijos Vestnesis” 
rašo apie Lietuvą, Klaipėdą ir 
žemės ūkio padėtį. Pasak laik
raščio, padėtis esanti pakenčia
ma. Valstybės biudžetas 1924 
m. subalansuotas su 9 milijonais 
litų pertekiio, pasėlis pernai 
metais gerai nusidavęs, išsky-j 
rus žiemių Lietuvos dalį, kur 
pasėlis vis tik geresnis, negu 
Latvijoj. Daug javų 
užsienius eksportuoti, 
taip pat atgimstanti, 
daugiausiai tik odos
o visą kitą sunaudota vietos rei
kalams. Padaryta pirmieji ban
dymai cukrui gaminti.“ Pernai 
metais apsėti dideli plotai cuk
raus burokais, derlius buvęs 
geras. Burokai esą duoti Ryt- 
prusijos cukraus
perdirbti į cukrų. Iš 
kų pagamintas cukrus 
resnis negu Ukrainos, 
esančios steigiamos
akcijų bendrovės, kurios rupin- 
siąsis cukraus burokų augini
mu, ir jau statomas tam reika
lui fabrikas. Tokioj pilt stadi
joj esą ir Latvių cukraus ga-

galėsią į
Gamyba
Išvežta 

dirbinius,

Tas pat laikraštis rašo ir apie 
Klaipėdos krašto žemės ūkio pa
dėtį, kuri žymiai pagerėjusi 
tam krašuti prie Lietuvos pri
sijungus. Ypač savaimingai 
atgimęs medžio išdirbimas ir 
prekyba, taip, pat pradėjęs dar
bus celiuliuzos fabrikas, vienas 
didesniųjų visoj vakarų Euro
poj. Dabai’ ten prasideda pri
ruošiamieji darbai rinkimams į 
vietos seimą. Vyriausios prieš 
priešingos grupės — lietuviai 
ir vokiečiai. Paskutinieji rodą 
daug aktyvumo. Jei busiąs iki 
to laiko pasirašytas krašto sta
tutas, tuo laiku įvyksią rinki
mai ir į Lietuvos Seimą.

Dantis už dantį.
Kaunas [L. Ž.] — Lenkų val

džia sulaikė Vislos koridoriuj 
keletą vagonų, kuriais vežama 
buvo maisto produktai iš Lietu
vos čekoslovakijon, nes, girdi, 
tie vagonai priklausą Lietuvai. 
Kadangi tų vagonų kroviniai 
priklausė čekams, tai Čekoslo
vakijos vyriausybė pareikalavo 
atlygįnimo. Lenkai spyresf'.

Tad čekai konfiskavo Len] 
vagonus, einančius su prek 
į Austriją. Be to, Lietuvos 
džia pradėjo represijas 
vežimą Lietuvon prekių 

iki jos.
Dalykas nesmagus,

daryt, jei lenkai nei tas kacž 
pas, prisipažįsta, kad man ti 
tasai yr barin, kuris v mord 
bjot.

prieš 
iš Li

Bet k

Tuo 
skir-

Kokių pasakų žmonės 
neprasimano.

“Liet, žinios’’ rašo:
Biržų, Pasvalio ir Joniškėlio 

apylinkėse plačiai pasklydę gan
dai, kad Amerikoj iš kokios ten 
planetos nusileidęs aeroplanas 
su trimis kaleiviais. Amerikie
čiai su tais keleiviais negalį ne 
suskalbėti, nė atspėti kokios jie 
lyties bei — nuo kurios plane
tos jie nusileidę. Aeroplanas 
esąs padarytas iš nematytos 
medžiagos, ir Amerikos išmin
čiai negalį atspėti — iš kokios. 
Sako: dabar Amerikos “stu
dentai“ mokosi tų keleivių kal
bos; fabrikantai dirba tokios 
pat medžiagos aeroplaną ir, kai 
viskas bus paruošta, Amerikos 
inžinieriai lėksią su tais kelei
viai į jų planetą.

Geriau Lietuvos kalėji
me ne svetur lais

vam būti.
Kaunas'[L. Ž.] — Kauno kri- 

minalėn milicijon atvyko du pi
liečiu ir pareiškė, jog jie pernai 
išbėgo iš Kauno Apygardos 
Kalėjimo. Visą laiką jie gyve
nę Vokietijoj, bet svetur buvę 
bloga, todėl jie gryžę tėvynėn.

Prisipažino, jog jie dalyvavo 
išlaužime kalėjimo sienos, ii' 
klausė kriminalinės milicijos, ar 
jų draugai sulaikyti.

Po tardymo, tie “džentelme
nai“ nugabenti Kauno Apygar
dos Kalėj iman.

Stoties išplėšimas
Radviliškis [L. ž.] — Prieš 

Kalėdas Radviliškio stotyje bu
vo išplėštas vagonas su prekė
mis. Pavogta kelios dėžės su 
valgomais daiktais ir siuvamo
ji mašina. Padaryta apie 1500 
litų nuostolių. Vietiniam gelž- 
kelių žandarui Poleikiui pasise
kė piktadarius susekti ir suim
ti. Jie yra: Mikas Bukontas, 
Antanas Burba ir Vincas Paka- 
lianka — visi sulenkėję lietu
viai iš Radviliškio miestelio.] 
Pavogtos prekės buvo surastos 
pas Bukontą, kaikurios paslėp
tos po grindimis, o kitos įmu-J 
rintos į pečių. Piktadariai 
bar sėdi Šiaulių kalėjime.

da-

Du lenką šnipai 
areštuoti.

Kaunas* [L. ž.].— Kauno kri
minale milicija suėmė du lenkų 
šnipu. Sulig jų dokumentais 
pasirodė, kad jie esą Varšuvos 
slaptosios policijos agentai.

fabrikams 
tų buro- 
esąs ge- 

Dabai’ 
j vairios

Kauno
r u o-

Taip pat rašo apie 
konferenciją ir Lietuvos 
šimąsi prisidėti prie Latvijos— 
Igaunijos sąjungos, ir apie Lie
tuvos nepaistenkinimą Latvijos 
pakeltuoju klausimu Liepoj o— 
Romnos susisiekimui atnaujin
ti, juo labiau kad tektų atidary
ti sieną Vilnijon ir lyg atsisa
kyti nuo Vilniaus, su kuo lietu
viai jokiu budu nesutiksią. 
Laikraštis pažymi, kad tokios 
pažiūros esą nepamatuOtcn, 
ypačiai, kad čia einąs klausimas 
apie tranzito kelią, kas neprieš
taraująs tarptautiniams santy
kiams.—K. B. [L-vaJ.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

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

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

2 Dideles Dovanus 2
JIS KETINA PARISTI POŽĖLA

Petras

Ar Požėla Paris Kataiską?
DIDELES GRUMT1NES

Už lietuvių čempionatą tarpe

KAROLIO POŽĖLOS ir PETRO KATAUSKO
1 Apart šiųdviejų ristikų ritasi dar sekamos poros 

pirmaeiliu ristiku:
J. BANCEVIČIUS
Liet, čempionas
D. DUDINSKAS
Lengvos vogos čempionas

Pulaskio Salėje, 1711 S. Ashland Avė

JOE WALLACE
“Stock Yard Tiger”

GEARGE PETERAS
“Terrible Greek”

Utarninke, Vasario 19 dieną, 8 vai. vak
Visos poros ritasi iki pergalei

Bilietus pirkite iš kalno, kad nepritruktų vietos, 
Naujienose, Bridgeporto Skyriuje, 3210 S. Halsted St., 
Universal State Bank, 3252 S. Halsted, G. Benęšiaus, 
1616 West 47 St., J. Urmano, 2300 So. Leavitt St. K. 
Montvido Girard ir Wabansia, V. Vilimavičiaus, 10659 S. 
Michigan Avė., J. Pilkio 14 ir 49 Ct. restorane.

Įžanga $1.10, $1.65, $2.20 ir arenoje $3.30

lllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl

Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA
DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 nu. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00. z

Visiems, kurie naujai užsirašys 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 davanos.

DOVANOS
1. $1.60 vertės naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6 

grupių.

2. Kas prieš naujus 1924, metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 
metų tam metinė prenumerata TIK $3.60.

— Adresuokite —

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

Galima Gauti 
Naujienose
Didvyrių Paveikslai 
A. Varno Piešti

Vienas iš geriausių Lietuvos dai
lininkų Adomas Varnas yra nupiešęs 
ir išleidęs serijų puikių atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų.

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

.Naujienos gavo nuo 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 Basanis (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:

NAUJJENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

PINIGUS LIETUVON '
NUSIUNCIAME

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

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MALI 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUSI

ANT NAUDOS. \

S. L. FABIONAS CO.

APTIEKORIAI PATARIA 
VARTOTI FOLEY.

“Mano aptiekorius, Mr. John Gar
deli a, patarė man vartoti jūsų 
FOLEY HONEY AND TAR COMP- 
OUND nuo kosulio ir persišaldymo, 
ir aš vartoju jas per 10 metų ir reko
menduoju jas’, rašo Mrs. Angelina 
Canali, 37 Parkgurst St., Milford, 
Mass. FOLEY’S HONEY ANT TAR 
COMPOUND yra maloni ir lengva 
vartoti, greitai prašalina prasišaldy- 
mą ir kosėjimą. Neturi savyje opia- 
tes. Neimkite panašiai padarytų to
kių gyduolių. Galima gauti visur.

FOLEY AND CO., 
2835 Sheffield Avė., 

Chicago, III.

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 
aptickose ir pas išdirbėjus. Kaina 
50 centų.

PAINO CHEMICAL CO.
1824 Wabansia Avė., 

Chicago, III.

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Mes visi esame Ado
mo vaikai — musų 
veikimas padaro mus 
kitokiais.

Sveiki vyrai ir mote
rys visuomet suranda 
sau geresnį gyvenimą, 
negu tie kurie serga.

Sveikata yra lengvai 
gaunama ir laikoma.

Chiropractic parodo 
kokiu budu — ar jus 
busite kitokis t— pasi- 
naudokit sveikata?

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

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

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.
i'

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

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

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Stių 

Chicago, III.

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

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. Boulevard 9611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

i i_ ... ..............■■■ —»

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N, Dearborn St., Room 111-12 

Tei. Central 4411. Vai. nuo 9-fl
Gyvenimo vietai

8323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1810 

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

Nedėlipmii nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9067

A.A.SLAKIS
» ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.i Hyde Park 3895

JOHN I. BAGDZIUNASAdvokatas
Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir {galiojimus. 

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

S. W. BANES, Advokatą*
Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M- 

Room 909 Chicago Trust Building 
7b Monroe Street, Cbieagu

Telephone Randolph 2900
Rez. 3203 So. Halsted St. 

Yardi 1016. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. VVAITCHES
LAWYER Lietuva Advokatai 

Dienomis Room 614-616 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tet.: Pu 11 man 6377.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas z
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Waehington St. 
Tel. Central 6800

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted SU CUcago.
Tel. Yarda 4681

B. W. ANDERSON 
Advokatas

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vtatfidos 
patarnauju kuogeriausial

M. Yuška
3223 W. 38th SU Chicago, UI.

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

Viletriuto-Strop Razor
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KORESPONDENCIJOS
---------------------------------- - ------------------------------------------------- -

Pentwater, Mich
kam reikia duoti vizą ir kam 
neduoti. Svarbu žinoti, kad 
gyvenantiems Amerikoj gimi
nėms nereikia kreiptis į Val
stybės Departamentą, bet emi
grantai patys turi viskuo na
mie, tai yra savo šaly išanksto 
apsirūpinti. —[FLISj.

Per 4 metus aš sirgau vidurių 
liga ir mano viduriai visai buvo 
pasigadinę. Sužinojęs apie dak
tarą Šimaitį, nuėjau pas jį pasi
tarti ką daryt, kad man nei jo- 

Dr. 
na-

korese iš lindu iš 
būva prisiektas© 

7 pedase snegu ir 
šaltu kora būva

Ką turi žinot važiuojat! 
tieji Amerikon.

Jungtinių Valstijų piliečiai, jei- Vieša padėka Dr. P. Šimaičiui, 
gu kvota yra išsibaigus, te- 
čiaus Darbo Departamentas sa
ko, kad jeigu tokia moteris at
važiuotų Amerikon jos šalies 
kvotai išsibaigus, su ja bus 
kuomandagiausia elgiamos.

Reikia pažymėti, kad jei to-jkios gyduolės nebemačija 
kia moteris negali gaut užsie- Šimaitis padarė ant manęs 
nio pasporto iš savo šalies vai- prapatišką egzameną ir pasakė 
džios, Amerikos vyriausybė 
gal jai nieko padėti, nes ji 
gal tarpininkauti tarp kitos 
lies piliečių ir jų valdžių.

— [ELIS]

ne-1
ne-
ša-

bute ka
ta j e uki- 
nug relu 

buvo o 
arklise 
žinuina 
keteipa

o

kasė moka skaitite tas nekada 
neklista o kasė nemoka tama 
reikia mokites antradienio va
sario 12, naujienų numare būva 
korespondencija iš, Kart, Mich, 
ūkininkas 
snegu kora 
varkšuse su 
baisu didelu
apacoje temperatūra 20 F, be- 
te kada taše būva gala tamsta 
lietu va būva, klu, pulkauniku 
bete ce daru nekase nemato 7 
pėdu snegu bete gale 
da norise bete kaipa 
ninka galeje ta snega 
nuarty kada 7 pedase 
joga j u ploga suluže
ir gi nėra 7, pėdu taje 
ūkininkas lema veskase 
rodą ir temperatūras, su genda 
kaipa v ištašė nore leste tada 
kakluse ing trauke jema rodo- 
se dideles šaltise o kaipa pale- 
suse dada kakla aukština reda 
šilema, bete ce tokiu šaltu vė
soje nebūva ir šiandiena ši le
mose seke tika 36 E, š, teisibe 
snegu dabara ira apeje 2, pė
das iki, 3, pėdu, tinkinęs buvo 
su laikitase tika veleva ant 
vena šike korės negalėj e parei
tu vakarinis© bete ne dela sue- 
gu tika dela pusėtinu už pustas 
buvo o speigu dižause kada bu
vo tika 9 apacoje žiro, o kada 
juse bukete žiengedus prirodi- 
te šitose klausimus© ar ne būva 
28 vaseri, 12.30 P, M 75, o, F, 
šilemose gausi 000, O, Kada bū
va ir kora 7 pėdas sengu gause 
0000, O kada j urna paštas ne 
atveži: laišku kaipa juma at
veš: kada gveni miškose kal- 
nuse kora nekase ne vazoje, 
tinaje, teipa iš moka permu sa
va varda parasite kada galetu- 
mi padutė teisinga korespon- 
denceje ne tika iš sava pilvą 
teisinga malagiste, aš milečiu 
kada naujienos, ne jemtu tokiu 
žirni korės ne padose sava Var
da, teisinga, galo užtekės, ūki
ninku

P. I). Andrekus
Dedakcijos prierašas. —Ma

nome, kad tų ginčų dėl oro pa
kaks.

Foreign Language Informa
tion Service prašant Valstybes 
Departamentų vizų skyrius da
vė šitokių paaiškinimų:

Amerikos valdžios yra įsaky
ta savo konsulams užsieniuose, 
kad jie nebereikalautų, idant 
norintys gauti vizą pristatytų 
gyvenančio Amerikoj giminės 
pilietybės popierių originalą, 
arba notaro paliudytą kopiją. 
Reikia turėti tik notaro patvir
tintas liudijimas (affidavit), 
parodus, kad tasai Amerikoj 
gyvenąs giminė yra tikrai Jung
tinių Valstijų pilietis, kad jis 
piliečiu patapo tada ir tada, ten 
ir ten, tokiame ir tokiame teis
me išduoti jam pilietybės po
pieriai su tokiu ir tokiu nume
riu.

Einant 1922 m. rugsėjo 22 d. 
patvarkymu moteris, kurios vy
rąs buvo naturalizuotas po pri
ėmimo to akto, nesiskaito 
Jungt. Valstijų pilietė. Deltogi j 
tokios moteiys, 
žinot į Ameriką pas savo vyrus, 
tegali atvažiuot kaip paprastos 
imigrantes, einant imigracijcn) 
įstatymais.

Nors Amerikos imigracijos' 
įstatymas iš 1921 m. gegužės 19; 
d. nedaro jokių išimtinių nė 
moterims, kurių vyrai yra į

CUNARD 
AK MANAI PARKVIEST GIMI

NES Į AMERIKĄ?
Lietuvos kvota jau yra pasibai

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

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

Nėra reikalo laukti 
turi Cunard tikietus. 
išplaukia iš Europos

Cunard tikietai yra 
leivio ant AQUITANIA, BEREN- 
GARIA ir MAURETANIA. Grei
čiausia jurų patarnavimas pasauly.

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

Cunard Line
140 North J 

Dearborn St.
Chicago, III.- •»

kad išgydysiąs. Taigi per 5 sa
vaites ir likau sveikas. Taigi šir
dingai dėkavoju Dr. Šimaičiui 
už išgydymą ir patariu savo 
draugams ir visuomenei su viso- 

' kiom negalėm kreiptis prie Dr.
P. Šimaičio po num. 4652 Ash
land Avė., Chicago, III., o ištikro 
liksi sveikas.

Su godone ten gydęsis.
A. Užumecki,

4555 So. Paulina Str.

Į IR Iš LIETUVOS 
ANT S. V, VALDŽIOS LAIVŲ

Keliaukite liuosai 
ant didelių, greitų 
ir puikių Suvienytų 
Valstijų Valdžios 
laivų. Pasiklauski
te apie naują Trečią 
kliasą. Skirtingi 
kambariai dėl šei

mynų ir porų. Geriausias valgis 
ir didžiai įvairus. Mandagus tar
nai. Dideli valgymo kambariai. 
Pasivaikščiojimų Dėnys. Socialiniai 
ir rūkymui kambariai. Visokį pa
togumai.
Išplaukimo dienos iš New Yorko: 

Pres. Roosevelt Feb. 23, April 
Pres. Harding .... Mar. 1, M ar. 
Geo. Washington Mar. 8, April 
America .......... Mar. 12, April
Leviathan ....... Mar. 22, April

Del informacijų rašykite:
United States Lines

110 S. Dearborn St., Chicago, III. 
Lokaliai agentai visuose miestuose 

Valdantieji Operatoriai dėl
United States Shipping Board

19
29

5
9

Mrs. MICHNIEVICZ-VI01KIENE
AKUŠERKA

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

i gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

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

jei nori atva-1

ir prirengia 
tiems, kurie 
Musų laivai 
kas savaitę, 
geri dėl ke

Pluiningo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio mėnesio.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING SUPLY CO.
490 Mihvaukee Avė. and 

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221

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

ryto iki 2 vai. po piet. !

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

Informacijos tiems, ku
rie nori parsitraukti gi
mines ar draugus i 

Ameriką.
Informacijos tiems, kurie nori 

parsitraukti gimines ar drau
gus į Ameriką.

Ibiu gelis ateivių, 
bar gyvena užsieny, 
važiuoti į Jungtines 
turi draugų arba giminių šio
je šalyje, kurie irgi nori, kad 
jie atvyktų Amerikon. Drau
gai ir giminūs Jungtinėse Val
stijose turėtų 
pranešti apie 
kos valdžios 
patarti jiems

1. Ateiviai
gauti pasportus

kurie da- 
ir nori at-

Valstijas,

IKI VASARIO 25-tai, 1924 M. 
PARSIDUODA ŽEMĖ 

5000 Akerių Liberty Land and Invs. Kompanijos

PO $6.00 UŽ AKERĮ IR DAUGIAU
WOODBORO, W1S.

Sulyg nutarimo šėrininkų susirinkimo 30-to sausio, 1924 m.

LOTAI PO $100.00 IR DAUGIAU 
CHICAGO, ILL., GARY, INDIANA HARBOR, INI).

Žemė labai derlinga. Pirmiaus šita žemė parsidavinėjo po $35.00 
už akerį, o dabar parsiduoda taip pigiai dėlto, kad priversti sukelti 
pinigus atmokėjimui morgičiaus.

Kreipkitės laišku arba ypatiškai į ofisą Auditoriaus

J. P. VARKALA
3241 So. Halsted Street, Chicago, III.

Išlygos pirkimo suteikiamos ant pareikalavimo.

parašyti jiems ir 
šitokius Ameri- 
reikalavimus, ir 
juos sekti:

užsienyje 
nuo savo

turi 
val-

pas-
ko-

2. Turi asmeniškai su 
portu nueiti pas Amerikos 
misijonierių arba Amerikos 
konsulą. Amerikos (konsulas 
Lietuvoje yra Kaune. Komisi- 
jonieriaus arba konsulo rašti
nėj turi išpildyti prašymą dėl 
vizos, kuri leistų jiems keliau
ti į Jungtines Valstijas. Turi 
nusinešti su savim tris mažas 
savo fotografijas, ir paduoti 
konsului “afidavitą” nito gi
minių ar draugų šioje šalyje. 
Tie “afidavitai” liudija apie 
giminių Amerikoj pilietybę, 
kaip ilgai gyvena šioje šalyje, 
giminystę, ir visas panašias 
informacijas.

Konsulas ima vieną dolerį 
už vizos aplikaciją, ir devynis 
dolerius už pačią vizą. Tie pi
nigai turi būti 
rikos konsului.

Suprantama, 
vizos, ateiviai
Jungtines Valstijas, 
konsulai užsienyje

sumokėti Ame-

jog netifrint 
nebus įleisti į j 

Amerikos 
gerai žino

ŽODIS SfiRININKAMS LIBERTY LAND and INVS. KOMPANIJOS
Šį pieną užgynė šėrininkų susirinkimas 30-tą dieną sausio, 1924 

m. ir suteikė galę Auditoriui J. P. VARKALAI įvykdyti.
Taigi naudokitės šią progą kolei laikas.

ŽIŪRĖKIT! ŽIŪRĖKIT! ŽIŪRĖKIT!
Jusų paskutinė proga nusipirkti puikų Riversi- 

de lotą, 50x100, už labai žemą kainą, $1000, įmokėti 
$200, kitus po $10 į mėnesį. Į tas kainas įeina suros, 
vanduo ir gatvės ištaisymas, užmokėta per mumis. 
Gera transportacija ir geras biznio distriktas šalę.

Nesivėlinkit
Čia tiktai liko keletas tų lotų, jie parduodami 

greitai. Kuomet ateis šiitas oras, tie lotai pabrangs. 
Astiųkite tuojau kuoponą.

Naujienos, 1739 So. Halsted St., Box 445.

Atsiųskite man informacijas apie Riverside lo
tus, be jokios man atsakomybės.

Vardas

Adresas

DUVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St
Chicago, III

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

ki] ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių m-ctodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisaa 1800 S'. Ashland Avė., ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas CanaI 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
. ............... ... ■ ■■ /

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Telef. Lafayette 4146

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
1545 W. 471 h 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.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS 
8464 So. Halsted St.

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

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res.: 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 7:80 vakare

/"'■ 111 1 ........... "■...........................
Telephone Y arda 1582

DR. J. KULIS
Liete via Gydytoj as Ir Chir ergas 

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 Dantų Gydytojas

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

Tel. CanaI 6222. Chicago, III
Vai.; 9—12 ryte; 1—5 po pietą;

6—9 vak. Ned. pagal sutartj.

DR. A. MONTVID .
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgas 

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

Telephona Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Hnmboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

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 1939 

Valandos pagal sutarti

Telefonas Boulevard 7042 ,

DR. C. Z. VEŽELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. CanaI 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietą 
Tel. Lafayette 0098

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

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICn
8107 Be. Morgan SK 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

CanaI 0257 
Naktinis Tol. CanaI 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted S't., 

Kampas 18 ir Halsted St.

OR. V. A. SINKUS
Gydytojas, Chlrargaa ir Akvleria

3315 Sonth Halsted SL
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7-0 PJf.
Ned. 9—12 A. M.

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St, 
Tel. Boulevard 7179 

Reaid. Tel. Fairfas 5574. 
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės Naujienose Garsinkitės Naujienose

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewid 

BANIS 
AKU5ERKA

Turiu patyrimą 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikia 
ypatišką prižiurt- 
jimą. ' ‘ _
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

:ą pnžiure- 
Duodu pa-

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

W"DR. HERZMAN^M
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1026 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: CanaI 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAl’
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2889

-------- ------------ ---- 1
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 Elne 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas CanaI 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

—

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

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

.......... ..  i r...... .........—Z

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.
» ......- Į............   «

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OptomatrUt
T«l. Boulevard S487 
4«4t S. Ashland Ava 
Kampas 47-tos tat 

2-roa lubabe

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedilioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Rezidencijos tel. Van Burėm 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų lirų 

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

DR. B. Ę. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
8149 So. Morgan Stn 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. T 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 > 

Telefonas Yards 0867
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NAUJIENOS
The Lithunian Daily New'i 

Pabliihed Daily, axcapt Sunday, hy 
Sha Llthuanian Nawa Pab. C#., Ine.

Vis Ta Užsienių 
Reikalų Ministerija

Editor P. Grigaiti!

1739 South Halsted Street 
Chicago, 111.

Telephone JRoosevelt 8500

Subscription Ra tęs s
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undar the act of 
March 2nd, 1879.

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

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paštu:

Metams----------------------------- $8.01
Pusei metų .... ............. —------ 4.00
Trims mėnesiams ......  2.00
Dviem mėnesiam........... ............. 1.50
Vienam mėnesiui ----- .75

Chicagoje per nešiotojui
Viena kopija ...... .........
Savaitei ..........  X.
Mėnesiui.... ...... .............

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metami....................   $7.00
Pusei metų ..........—.............. 8.50
Trims mėnesiams..............-......  1.75
Dviem mėnesiam ......................  1-25
Vienam mėnesiui ...... -.............75

8c 
18c 
75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

Orderiu, kartu su užsakymu.

Rusijos Krizis
Amerikos laikraščių ko

respondentas, F. A. Mac- 
kenzie, kuris senai yra pa
sižymėjęs savo prielankumu 
bolševikams, nukeliavo iš 
Maskvos į Rygą, kad iš ten 
pranešus užsieniams, jogei 
paskalai apie sukilimus Ru
sijoje esą neteisingi. Gal 
taip yra, gal ne.

Bet jisai nurodo, kad Ru
sija šiandie gyvena labai 
sunkų ekonominį krizį, apie 
ką buvo daug žinių ir iš kitų 
šaltinių. Sako:

u

Tai Lietuvos valdžios 
įstaigose vėl skandalas. Vėl 
šmugelio (ar da aršesnio 
dalyko) tardymas. Ir vėl — 
užsienių reikalų ministeri
joje. Išrodo, kad kunigo 
Purickio šeimininkavimas 
užkrėtė tą ministeriją lyg 
kokia gangrena, nuo kurios 
ji iki šiol negali išsigydyti.

Yra susekta, kad užsienių 
reikalų ministerijos įstaigo
se per keletą paskutinių me
tų nuolatos žudavę pinigai; 
esą pasigendama 400000 litų 
suviršum. Amerikonišku sai
ku saikuojant, tai butų ne- 
perdaugiausia, bet Lietuvo
je apie pUsė milionų litų yra 
didelė krūva pinigų, kuomet 
visas emisijos banko leidi
mas sudaro tiktai apie pen
kias dešimtis milionų litų.

Tarpe įtariamų ministe
rijos valdininkų šiame skan
dale pirmoje vietoje stovi 
p-nia Laurinaitienė, per ku
rios rankas eidavo diploma
tiniai paketai ir diplomati
nės valizos (!), pargabena
mi iš užsienių. Apie tos po
niutės prietikius musų skai
tytojai šį-tą jau patyrė iš pe
reito penktadienio “Naujie
nų” laidos; daugiaus žinių 
apie ją paduosime ryto iš 
laikraščių, tik-ką atėjusių iš 
Lietuvos.

Tokios rūšies dalykai ten
ka kelti aikštėn, nežiūrint 
to, jog jie nedaro garbės 
Lietuvos vardui. Tik ke
liant juos viešumon, galima 
sėkmingai su jais kovoti. 
Be kovos gi, kaip matome, 
jie neišnyksta. Lietuvos 
“krikščioniškoji” valdžia sa
vo šmugelninkų persekioti 
nenori. Kun. Purickis an
dai net valdžios laikraštyje, 
“Lietuvoje”, pasigyrė, kad 
tuo laiku, kai Vyriausias 
Tribunolas jo ieško, valdžia

išvien su tomis organizaci
jomis Lietuvoje kurios mus 
su ‘Naujienomis’ sustatė į 
vieną eilę. Seimas netoli, tai 
reiks būtinai pakelti.”
“Dirva”, vadinasi, stato klau

simą,^ ar Amerikos sandariečiai 
gali remti Lietuvos liaudininkus 
ir jų organzacijas. Ji mano, 
kad genaus butų gal neremti, 
kadangi liaudininkų nusistaty
mas yra kitoks, negu sandarie
čių.

“Sandariečiai tik rinkimuo
se rėmė Liaudininkus kada 
nebuvo kitų aiškių remti ver
tų. Kitas Seimas gali nutart 
remti ką kitą.”
čia pasakyta lygiai tas, ką 

nurodė “Naujienos”: tas, bū
tent, kad Amerikos sandariečiai 
tik iš bėdos rėmė liaudininkus, 
o nė dėlto, kad jie pritartų liau
dininkų idėjoms. Sandariečiai 
(bent tie, kurie yra susiispietę 
apie “Vienybę” ir “Dirvą”) lin
ksta savo simpatijomis daug la- 
biaus prie pačių dešiniųjų ele
mentų Lietuvoje, negu prie liau
dininkų.

Bet “Dirva” nušneka visai 
tuščiai, kada ji pasakoja, kad 
“Naujienų” redaktorius, būda
mas Lietuvoje, “suvylęs” liaudi
ninkus. Jokio suvylimo nebuvo 
ir negalėjo būt, kadangi “Nau
jienų” redaktoriaus pažvalgos 
yra gerai žinomos Lietuvoje.

Apie santykius tarpe “Nau
jienų” ir Amerikos sandariečių 
Lietuvos liaudininkai turėjo 
progos gerai patirti ne tik iš 
“Naujienų”, kurias jie nuolatos 
gauna, bet ir iš savo žmonių, 
lankiusių Ameriką (Dr. Alsei
kos, Natkevičiaus, žygelio, 
leišio, Šleževičienės ir k.).

KAPSUKAS APIE SAVO 
PARTIJĄ.

Vi

Valstybinis pramonių juoja jam eiįi įvairias vals-
11 rs mini 1 n i ilrn ttičiiciI/A . _ - *vedimas susilaukė visiško 

nepasisekimo. Šią žiemą 
gyvenimas pabrango 50 
nuošimčių. Gamybos iš
laidų augštumas, neįper
kamomis dėl augštų kainų 
prekėmis užversti san
dėliai, bedarbių armi
jos ir ūkininkai de
juojantys po nepakelia
ma mokesnių našta, su
bankrutavusios guberni
jų ir miestų valdžios ir ap- 
švietos įstaigų bei progų 
nykimas — štai tie didieji 
keblumai.”

tybines pareigas.
Kuomet kriminalėn atsa

komybėn traukiamas asmuo 
turi drąsos šitaip girtis 
prieš publiką, tai nėra nieko 
nuostabaus, kad ir kiti val
dininkai ima drąsiai sukty
bes daryti ir vogti. Tik vi
suomenės balsas gali pada
ryti galą šitai demoralizaci
jai.

Amerikos lietuvių spaudoje 
V. Kapsukas paskelbė ilgą strai
psnį apie Lietuvos Komunistų 
Partiją. Straipsnis parašytas 5 
metų sukaktuvių pažymėjimui, 
todėl jame netrūksta “jubilėji- 
nio“ entuziazmo. Kapsukas 
džiaugiasi, kad jo partija dabar 
jau patapusi “tikrai bolševikiš
ka“ ir esantį daug- labiau, negu 
pirma, pasirengusi “didžiuosius 
įvykius pasitikti.”

Bet labai įdomu, ką lietuviškų 
bolševikų vadas pasakoja apie 
savo partijos praeitį.
sjisai skiria ją į du “etapu” 
(laipsniu): vieną — nuo parti
jos užgimimo 1918 metais, ant
rą—nuo “didžiojo krizio” 1921 
metais tiki rudens 1923 m. štai, 
kaip išrodė pirmieji partijos gy
vavimo metai:

valdžia 1918 m. gale. Komuni
stų partija pasidarė tuomet 
valdžios partija, ir tai traukė 
į ją dažnai net ir visiškai sve
timus jai gaivalus, kurie jieš- 
kojo per ją savo asmeninių 
tikslų patenkinimo; kartais 
stojo į ją atskiri asrnens ir 
kontr-revoliuciniais politi
niais tikslais vedini.”

Tai ve iš ko laipsniškai susi
darė ta partija: iš darbininkų, 
daugelio smulkių savininkų, 
ūkininkų, inteligentų, asmeni
nės naudos ieškotojų ir kontr- 
revoliucijos šalininkų. Tą sako 
ne kas kitas, o pats partijos va
das.

Šitas mišrių gaivalų rinkinys 
mums, amerikiečiams, buvo sta
tomas kaipo pavyzdis “darbinin
kiškos partijos”! Ar ne aišku 
dabar, kad Kapsukas, Angarie- 
tis ir jų sėbrai, rašydami apie 
ją amerikiečiams, begėdiškai 
apgaudinėjo juos?

Ji nebuvo darbininkų partija 
nei savo sąstatu, nei (kaip da
bar pripažįsta pats Kapsukas) 
savo principais. O kadangi taip, 
tai ar ne kūdikiai buvo Kapsu
kas su Angariečiu, įsivaizduoda
mi, kad ji galinti įvykinti darbi
ninkų klasės idealus Lietuvoje?

Be galo kvaila buvo ne tiktai 
mėgint tokios partijos jėgomis 
steigt Lietuvoje “komunizmą,” 
>et ir imt valdžią į savo rankas. 
Kaip gi butų galėjusi valdžia, 
susidariusi iš elementų, nesuce
mentuotų nei ekonominių reika- 
ų vienodumu, nei aiškiais prin

cipais, ir prie to dagi neturinčių 
jokio patyrimo, vesti ir tvarky
ti krašto reikalus?

Kiekvienas gali suprasti, kad 
;okia margaspalvė minia netiko 

. okiam ištvermes reikalaujan
čiam darbui. Ir ištiesų, pats 
Kapsukas sako, kad, kaip tiktai 
komunistų judėjimas susilaukė 
keleto nepasisekimų, tai tuoj aus 
jisai pradėjo krikti: “prasidėjo 
bėgimas iš partijos ir profesinių 
sąjungų... apatija, išdavinėji
mai,” sako jisai.

Atėjo “didysis krizis 
pasibaigė
Lietuvos Komunistų 
gyvenime, 
charakterizuoja taip:

“Pamatine krizio
buvo — partijos pasidavimas 
smulkiosios buržuazijos įta
kai ir jos atsitolinimas nuo 
darbininkų masių ir kasdie
nines jų kovos.” (Paties au
toriaus pabraukta.)
Matote: komunistų partija 

ne tiktai nebuvo darbininkų 
partija savo sąstatu arba prin
cipais, bet stačiai pateko po 
smulkiosios buržuazijos įtaka.

Šitas Kapsuko prisipažinimas 
dar kartą parodo, kad jisai su 
savo sėbrais melavo amerikie
čiams, skelbdami, kad tik jų 
partija esanti tikrai darbinin
kiška ir vadovaujanti Lietuvos 
darbininkų kovai. Lietuvos 
darbininkų kova, pasirodo, ėjo 
savo Iželiu, o komunistų partija 
savo. * Ji tiktai kenkė darbinin
kų masių judėjimui, atitraukda
ma nuo jo dalį jėgų.

“Antrasis etapas”, kuris tęsė
si per 1921, ir 1923 metus, susi
dėjo iš to, kad Lietuvos komu
nistai stengėsi 
krizį. Jie turėjo 
tis.

Suvažiavimas
girdi, priėmė labai gerų nutari
mų, “bet pasirodė, kad daug 
lengviau priimt nutarimai, ne
gu jie gyvenime įvykdinti.” 
Partijos centras veikė silpnai ir 
nesugebėjo vadovauti partijos 
darbui; “vietos organizacijos 
pradėjo visiškai krikti.” Tik 
rudenyje 1923 m., kuomet su
sirinko Centro Komitetas, bu-^ 
vę galima konstatuoti, kad kri
zis jau esąs “visiškai išgyven
tas”.

Kame gi tai apsireiškė? Ar 
tame, kad komunistų partijai 
pavyko atbudavot savo pakriku
sias vietos organizacijas? Ne, 
apie tai Kapsukas nieko nesako. 
Ar ji sugebėjo susirišti su dar
bininkų masėmis ir užimt va
dovaujančią vietą jų kovoje? 
Ne, ir tuo Kapsukas nesigiria. 
Tai kodėl gi jisai džiaugiasi, 
kad jo partijai jau atėjo geres
ni laikai?

pirmasis

Parti j os

, kuriuo 
etapas” 

Partijos 
vadas jį

priežastis

Apžvalga
Dideli keblumai, ką ir be

kalbėti. Bet ar galima juos 
pašalinti, paliekant tą tvar
ką, kuri dabar gyvuoja Ru
sijoje? Vargiai, kadangi ta 
tvarka neduoda laisvai plė
totis gamybos jėgoms.

Tenai, kur industrija yra 
pasiekusi augšto laipsnio 
(kaip, pav. Amerikoje, An
glijoje arba Vokietijoje), vi
suomenės interesas reika
lauja, kad ji butų valstybės 
reguliuojama. Bet Rusijos 
industrija da yra menka ir 
jai reikia duoti progos už
augti, pirma negu atsiras 
reikalas valstybei kištis į 
jos tvarkymą. Industrijos 
augimą negalima įvykinti 
valdžios pastangomis.

Kad Rusijos industrija 
gautų progos laisvai plėto
tis, turi būt panaikinta val
džios diktatūra.

IR “DIRVA” PRIEŠ LIAUDI
NINKUS.

laik-Clevelando sandariečių 
raštis taip pat, kaip ir “Vieny
bė”, atmetė Lietuvos liaudinin
kų patarimą apie “Neo-Lithua- 
niją” ir užsipuolė ant “Naujie
nų”, kurios patalpino jų kable- 
gramą.

Jisai eina da ir toliaus: duoda 
vėjo Lietuvos liaudininkams ir 
Sandaros sekretoriui, kuris bu
vo taip “netaktingas”, kad iš
pildė kauniečių norą ir persiun
tė kablegramos tekstą “Naujie
noms”. Apie liaudininkus “Dir
va” sako:

“Tai kokių pažiūrų yra tie 
Lietuvos veikėjai, kurie kabe
lį siuntė: jie, kaip ‘Naujienos’ 
pripažįsta, labai gerai pažino 
‘Naujienų’ nusistatymą; ge
rai žino ir Sandariečių nusis
tatymą. Jedgu jie abiem nesu
taikomom pusėm pataikavo 
lai dabar pasisakys kam ištie
siu jie pataikauti norėtų?

“Iškįla reikalas vėl Sanda
riečių Seime aptarti: ar. eiti

“Pirmasis etapas — tai bu
vo LKP kudikybės dienos. Ji 
tvėrėsi iš visiškai žalios med
žiagos, dažniausia neperėju
sios jokios kovos ir partijos 
mokyklos, neturėjusios jokių 
tradicijų. Tiesa, daugelis pir
mųjų musų partijos organiza
cijų tvėrėjų buvo buvę Rusi
joj, perleidę ten audringuo
sius 1917 m., vienok kiek ak
tyviau jų kovose nedalyva
vę... Suprantamas daiktas, 
kad, ir Lietuvon sugrįžę, jie 
negalėjo tos sąmonės įnešti. 
Pačioj Lietuvoj stambiosios 
pramonės proletariato tuomet 
jokio nebuvo. Kas buvo prieš 
karą, tai karo mėtų daugiau 
ar mažiau suspėjo deklasuo- 
tis. Vienok nepasitenkinimo 
vokiečių okupacijos metu bu
vo daug, užtat pradėjus tver
tis 1918 m. Lietuvos komuni
stų organizacijai, dėjosi prie 
jos ne tik darbininkai, bet ir 
daugelis smulkių savininkų, 
ir net inteligentų. Jie dėjosi 
prie jos ne kaipo prie komu
nistų partijos, kuri skelbė 
proletarų revoliuciją ir prole
tariato diktatūrą, bet kaipo 
prie vienintelės (? “N.” Red.) 
tuomet Lietuvoj revoliucinės 
partijos, kuri skelbė griežtą 
kovą vokiečių okupantam^..”

Toliaus prie tos partijos ėmė 
šlietis dar mišresnių elementų, 
rašo V. Kapsukas:

“Da labiau pradėjo dėtis 
prie jos įvairus gaivalai, kuo
met buvo paskelbta Sovietų

išgyvendinti” 
daug kamuo-

Karaliaučiuje,

Nežiūrint viso savo “jubilėji- 
nio entuziazmo”, Kapsukas te
gali pasigirti tiktai tuo, kad 
Lietuvos Komunistų Partijos 
centrui gale 1923 m. pavyko pri
imti tikrai bolševikiškus “tė- 
zius” svarbesniaisiais progra- 
mo ir taktikos klausimais ir 
tuo budu atsistoti “tvirtais Ko- 
mintemo pamatais.”

Partijos organizacija neat
gaivinta, su miniomis susiriši
mas neįvykintas, bet jau nebė
ra peštynių tarpe vadų ir jie tu
ri kišeniuje gerus “tėzius” — 
tai jau dabar bus viskas gerai!

Tai šitiek “atsiekė” komunis
tų partija per penkerius metus 
savo gyvavimo. Ištiesų, yra kuo 
pasididžiuoti!

Pažvelgsime dar į tuos “tvir
tus Kominberno pamatus”, ku
riais ji, pasak Kapsuko,^iandie 
stovinti. Jisai rašo: V

“Lietuva — žemės ūkio ša
lis (iki šiol komunistai to ne
žinojo! “N.” Red.). Jos sod- 
džiaus gyventojų dauguma — 
smulkieji žemės savininkai 
(labai didelė naujiena “N.” 
Red.). Darbininkų dauguma, 
da neatsikračiusi nuo smul
kiosios buržuazijos psicholo
gijos, taip pat trokšta įgyt 
žemės. Fr. Engelsas da 30 
metų atgal pasakė savo strai
psniuose apie valstiečių klau
simą Francuzijoj ir Vokieti
joj, kad Francuzijoj negali
ma jokia tvirta politinė per
varta prieš smulkiųjų valstie
čių valią. Rusijos bolševikai 
tai padarė vienu pamatinių 
savo principų, ir šiandie tai 
jau pripažįsta visas Komin- 
ternas. Vienok LKP. ilgai ne
sugebėjo to tinkamai įvertint 
ir padaryt iš to reikalingų iš
vadų. Išpradžių ji norėjo rem
tis savo kovoj tik proletarais 
ir pusiauproletarais, buvo 
priešinga dvarų žemės dali
nimui. Tiesa, atskiri jos na
riai jau senai pradėjo suprast 
reikalingumą peržiūrėti musų 
partijos nusistatymą šiais 
klausimais. 3-sis LKP. suva- 
žiavimas taip-pat nužengė 
šiuo žvilgsniu žymų žingsnį 
pirmyn, vienok ir jis da ne
įstengė visiškai atsikratyt 
nuo senojo nusistatymo. Tai 
sugebėjo padaryt tik pastara
sis musų CK. plenumas; jis 
aiškiai pasakė, kad ir Lietu
voj negalima jokia tvirta po
litinė pervarta ir juo labiau 
buržuazijos viešpatavimo su
griovimas be smulkiųjų vals
tiečių pritarimo.” (Musų 
braukta. “N.” Red.).
Taigi Kapsukas sako, kad 

munistų partija Lietuvoje 
paskutinio laiko neįstengė
prasti tos minties, kurią Engel
sas yra išreiškęs jau 30 metų 
atgal. O betgi jos vadai visą lai
ką nesiliovė bažijęsi Markso ir 
Engelso vardui Iš to matyt, 
kaip jie mėgsta dengtis autori
tetais, kurių mokslo jie visai 
nesupranta.

Be smulkiųjų valstiečių prita
rimo negalima daryt politinės 
pervartos. Kas gi iš to išeina?

“Iš to plaukia”, sako to
liaus Kapsukas, “ir darbinin
kų ir valstiečių (ne buožių ) 
valdžios obalsio paskelbimas 
ir atatinkamas žemės klausi
mo rišimas.”

pa-

ke
iki 
su-

Kadangi prieš valstiečių va
lią negalima padaryt politinę 
pervartą, tai reikia daryt ją iš
vien su valstiečiais; o tuo tikslu 
reikia pirma taip pakeisti savo 
programą, kad pritraukus prie 
savęs valstiečius.

Reiškia, “naujasis” komunis
tų nusistatymas yra tame, kad 
jie dabar stengsis tarnauti ne 
tiktai darbininkams, bet ir 
smulkiesiems ūkininkams. Sa
vo senąjį nusistatymą, kad rei
kia remtis tiktai darbininkų 
dase (kas visviena nebuvo įvy
kinta gyvenime), jie atmetė ir 
nutarė remtis dviem klasėm — 
ir darbininkais ir ūkininkais.

Kokiu budu po to nutarimo 
Kapsukas gali dar tvirtinti, kad 
Lietuvos komunistai busią atei
tyje “darbininkų partija” ir ne
atsisakysią nuo “proletariato 
diktatūros”,—tai yra komunis
tinės “logikos” misterija, ku-

rios paprasto žmogaus protas Į pasakyta ant popierio. Knygoj 
negali suprast. j arba laikrašty galime skaityti

Bet ar šitas komunistų nusi-|apie nuskridimą į mėnulį, bet 
statymas sutinka su mintimis) pamėgink nuskrįst. Kamunizn 
Engelso, kurio nuomonę apie imas lengva nupiešti žodžiais, 

tiktai įgyvendinti labai sunku. 
Jeigu kas tikėjo į Rusijos ro
jų, tegul dabar su juo atsisvei
kina. Leninas nusinešė jį su 
savim. Jo sekėjai grįžta prtie 
senosios tvarkos; kur priespau
da, absoliutizmas žydėjo visoj 
pilnumoj. Senoji
Rusija nebuvo ir nebus musų 
idealas.—M. V.

Franci jos ūkininkų reikšmę po
litinei pervartai paduoda Kap
sukas? Ar Engelsas, atradęs, 
jogei prieš ūkininkų valią nega
lima padaryt pervartą, siūle so
cialistams vienytis su ūkinin
kais?

Nieko panašaus. Liki pat savo 
mirties tasai Markso draugas ir 
bendradarbis tvirtai stojo už 
grynai darbininkišką socialistų 
partiją.

Lietuvos komunistai tuo bu
du, ketindami suvienyt savo 
partijoje ir darbininkus ir ūki
ninkus/ eina tuo keliu, kuris su 
Markso-Engelse mokslu neturi 
nieko bendra. Jų “tikrai bolše
vikiškas tezis” yra — tikrai bol
ševikiška nesąmonė.

ir naujoji

Iš Lietuvos jaunimo 
gyvenimo

Skaitytojų Balsai
[l/ž išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

RUSIJOS ROJUS PRANYKO.

Buvo daugybė žmonių, kurie 
tikėjo, kad valstybių tvarka' ir 

pakeisti per 
Kaip kokia 

pamosi ir

pamatai galima 
vieną, dvi dienas, 
stebuklinga lazdele 
žemės paviršius pasikeis. Vietoj 
nuskurdusių apgriuvusių baku
žių iškils didžiausi rūmai, ku
riuose laimingai gyvens paliuo- 
suotas iš ekonominės vergijos 
darbininkas, šie visi tikrini
mai patraukdavo mases neįpra
tusias rimtai pasvarstyti ir blai
vai pažiūrėti gyvenimą. Bolše
vikai pradžioj siūlė daug že
mesniems sluoksniams. Aukso 
kalnai atsvers, jedgu jie paimtų 
valdžią. Taip, jie valdžią pa
ėmė, bet kur tas žadėtasai ro
jus? Kur darbininkų gerasai 
gyvenimas ir laisvė? Leninui 
mirus, tapo palaidota ir pasku
tinė viltis, jog Rusija sutvers 
ką nors naujo iy įgyvendins 
tuos principus, kuriuos bolše- 
vikų vadai skelbė visur nuo sto
gų. Neprisilaikant jokių prie
tarų, galima pasakyti, jog ko
munizmas, iš praktiško atžvil
gio yra jau miręs dalykas, bent 
šiandien ir rytoj. Gal po kelių 
šimtų metų padėtis pasikeis, 
bet to nei mes nei musų vaikai 
nesulauks. Nevertėtų kalbėti 
apie svetimus kraštus ir tautas 
taip dažnai. Tegul kiekvienas 
žinosi sau ir tvarkosi taip kaip 
jam patinka. Bet musų lietuvių 
tarpe yra nemaža tokių, kuri 
Rusiją tebelaiko savo idealu ir 
vis dar aklai tiki į gretitą komu
nizmo laimėjimą. Bet jų tikėji
mas yra be pamato ir be vilties. 
Kas jau mirė, nebeprikelsi. Jed
gu Vokietija taip išsivysčiusi ii’ 
kultūringa šalis atmeta komu
nizmą, kaipo neįvykdomą 
ką, tai ką bekalbėti apie 
Rusiją. Lietuvoj irgi 
dirvos tokioms idėjoms,
prisižiūrėjo ir matė bolševikus, 
tas nebenorėtų jų pamatyti. 
Vienok Lietuvoj jie visai nemė
gino vesti savo teorjas, o jei 
būt mėginę, tai musų žmonės 
bijotų pažvelgti į Rusijos pusę. 
Gaila, kad Amerikos lietuviai 
komunistai išleidžia tiek pini
gų ir darbo visai be jokios nau
dos. Jų spauda, tiesa, gyvuoja, 
bet tieji budai, kurių pagalbia 
jie palaiko savo laikraščius yrą 
gana nešvarus. Kritikuoti, už-s 
puldinėti kaltus ir nekaltus la
bai lengva. Bet pastatyk tuos 
didvyrius prie tikro darbo, 
duok jiems progos pasirodyti ką 
jie ištikro
tai nesistebėsi jų neišmanymu 
ir kvailumu. Taip patys Rusi
jos bolševikai nieko neįstengda
mi patys padaryti atiduoda už
sienio kapitalistams brangiau
sias kasyklas, aliejaus šaltinius 
ir kitokias panašias pramonės 
šaltas. Kodėl? Todėl, kad su
griaudami nepagalvojo apie ry
tojų. Dabar kai toks turtingas 
kraštas visai nubiednėjo, reikia 
šauktis svetimų ir atiduoti 
jiems visas krašto gerybes. Mu
sų žmonės turėtų suprasti, jog 
ne viskas tinka gyvenime, kas

daly- 
tokią 
nėra
Kas

Diržių-Bardiškių km. (Žei
melio vals., Pasvalio apskr.).— 
Atsižvelgus į netolimą praeitį 
ir pažiurėjus į dabartinį Lietu
vos kaimo gyvenimą, pamatysi
me daug skirtumų. Visų pir
miausiu pastebėsime didelę at
mainąs jaunuomenės auklėji
mosi srityje. Pirma pas mus 
po kaimus šeštadienio ir sek
madienio vakarais skambėjo 
armonikos ir klyksmų-šauksmų 
garsai; viešpatavo tarpe jauni
mo girtuokly bę ir vai šukavi
mas naktimis. Bet dabar, ėmus 
Lietuvai kvėpuoti gaivesniu 
savo nepriklausomybės oru, 
viskas pasikeitė, pagerėjo. Pra
dėjo rūpintis visi savo krašto 
ateitimi, jaunimui dirbant pir
mutinėse eilėse. Pavyzdžiui 
imu nesenai įsikūrusią Lietu
vos Jaunimo Sąjungos Diržių- 
Bardiškių kuopą, kurios tiks
las ir uždavinys — lavinti ir 
šviesti kaimo jaunimą, neatsi
žvelgiant luomų ir pažiūrų skir
tumo. Prie kuopos yra sudary
ta meno ir sporto sekcija. Meno 
sekcija, renka senus žmonių 
padavimus, prietarus, priežo
džius ir kaimo žmonių oro nu
spėjimo budus etc. Be to, buvo 
daug surengta viešų ir šeimy
ninių vakarėlių. Vakarais yra 
prie vietinės liaudies mokyklos 
surengti vakariniai! kursai, kur 
mokoma skaityti ir rašyti.

Sporto sekcija taip pat žymiai 
progresuoja. Yra susiorganiza
vę dvi futbolo komandos, kurios 
vasaros laiku daro su artimes
niais miesteliais rungtynes. 
Praeitą vasarą žaidė su Žeime
lio rinktine latvių ir lietuvių, 
paskui su Linkuvos miestelio 
(atstumas 14 klm.) žydų “Ma- 
kabi” komanda. — Rezultatai 
visi Diržių-Bardiškių futboli
ninkų naudai. Su futbolu drau
ge pradeda įsigyventi ir bas
ke t-bolas.

Pažiurėjus į tokį kaimo jau
nimo gyvavimą darosi malonu. 
Šventadienio ar sekmadienio 
vakarais dabar Jie traukia ne
be į smuklę, ne prie kortų loši
mo, bet į sveikesnias pramogas, 
arba paskaitas. Tik gaila, kad 
apylinkės kunigėliai kreivai 
žiuri į tokias jaunimo organiza
cijas. Busią, kodėl neįkurti 
“Pavasarininkų” kuopos, kuri 
eitų su Dievu į bažnyčią! Bet 
juk ir minėta Liet. Jaunimo Są
jungos kuopelė neina prieš Die
vą.—Nebagėlis.

Laikrodis išdavė. 
* * 

♦ 
metų William 
biznį pavogtais

moka ir supranta,

Dešimties 
Statkus varė 
laikrodžiais. Viso jis turėjo 158 
laikrodžius. Bestovint gatvėj 
išpuolė iš jo rankų laikrodis. 
Tatai pastebėjo poliemonas ir 
suėmė vaiką. Vaikas prisupai 
žino, kad laikrodžius jis parda
vinėjęs po 10 centų, kvoterį ar
ba mainydavo ant visokių kitų 
daiktų.

Sąryšy j su tuo tapo areštuo
tas ir vaiko brolis, Walter Stat
kus, kuris dirba Federal Re- 
servę banke.

Redakcijos Atsakymai
Šėrininkui. —Tamstos prane

šima nedėsime, kadangi nepa- 
duodate savo pavardės ir adre
so.

Roselandiečiui P. R. — Įdėjo
me anksčiau gautą tuo pačiu 
reikaluPranešima.
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Smulkios Žinios

♦ ♦
*

Atėmė apsiautalus.
Trys plėšikai, važiavusieji au

tomobiliu, labai supyko, kad jų 
aukos teturėjo tik 85 centus. 
Tat jie atėmė iš jų apsiautalus 
ir išmetė juos iš automobiliaus.

Nukentėjusieji yra Harold 
Lee (2630 S. Karlov Avė.) ir 
Lervy Berk, 2606 Karlov Avė.

♦ ♦
♦

Miesto biudžetas šiems metams 
sieks $46,936,555

May oro Devero apskaičiavi
mu miesto biužetas 1924 me
tams sudarysiąs $46,936,555. 
Tiek esą miestas turėsiąs išla.i- 
dų.

* *
♦

Reikalauja indžionkšcno,
John J. Dumi (6505 So. May 

St.), kurio žmoną paviliojo CarI 
Larson, reikalauja originalaus 
indžionkšcno, būtent, kad I^ar- 
son daugiau nebeturėtų teisės 
prie p-nios Dunn lįsti.

♦ ♦
♦

Prof. Ilaines paliko savo drau
gams $216,000 vertes turto.
Prof. Walter S. Rainės, kuris 

pęr ilgus metus 'išguldinėjo che
miją Rush medical kolegijoj, 
paliko savo keturiems draugams 
$216,000 vertės turto. 

♦ ♦
*

Policijos kapitonai bus palikti.
Miesto tarybos komitetas, 

pasitaręs su policijos viršinin
ku, priėjo prie tos išvados, jog 
nėra galima be policijos kapito
nų apsieiti.

Buvo planuojama kelis depu
tatus paskirti policijos prižiū
rėjimui.

* * i.
*

Denby yra paikas.
Chicagon atvyko p-lė Ida M. 

Tarbeįl, autorė knygos “History 
of Standard Oil”. Ji labai gerai 
žino aliejaus magnatų paslaptis. 
Dabartinio skandalo dalyvius ji 
šiaip charakterizavo:

Denby — “Jis tikrai paikas’’.
Fall — “Jis žinojo ką darąs”.
Sinclair — “Jis yra gemble- 

ris, kuris prieš nieką nesusto
ja”. '

Prie visųTo-ji pridūrė:
“Atsiminkite, kad tai mano 

įspūdžiai, o ne nuosprendis. Bu
tų neteisinga dabar pasmerkti 
juos. Reikia palaukti, kol viskas 
aikštėn išeis. Tąsyk aš galėsiu 
prie savo knygos dar vieną sky
rių pridėti.”

* *
*

Surinko $207,136 teologijos 
seminarijai.

Chicagos Teologijos semina
rija pradėjo vajų, Lad surinkus 
$1,000,000 trobesių j statymui. 
Iki šiol jai jau pasisekė $207,- 
136 surinkti.

♦ * 
*

Turi šešias pačias.
Ralph Mark, kuris apsivedė 

su chicagiete Agnės Lang, turi 
šešias pačias. Tokią žinią Agnės 
gavo iš savo brolio gyvenančio 
Los Angeles.

* *
*

Suspendavo keturis poliemonus.
/

Policijos viršininkas Collins 
suspendavo kfcturis poliemonus. 
Visi jie yra įtariami graftu.

■UI Aa ” *IK 3b dst x ♦
Atsidarė unijų departanientinė 

krautuvė.
Prie State ir Congress atsida

rė nauja departamentinė krau
tuvė, kuri yra darbininkų unijų 
kontroliuojama.

Tai pirma tos rųšies krautu
vė visoje Amerikoje.

Sportas

Rytoj Požėlos ristynės su 
Katausku

Vėl visa Chicaga klausia: ar Po
žėla pergalės ir šį sykį?

Kada Požėla imasi su katruo 
nors didžiųjų ristikų, tai visi 
Chicagos lietuviai, dvasią užė
mę laukia tų ristynių.

Taip ir dabar yra.
Požėla turi rytoj ristis su 

vienu iš tvirčiausių lietuvių drii- 
tuolių, — butenty su Petru Ka
tausku, kurio neparito ir patįs 
garsieji ristikai. ,

Na, mes laukiame ir klausia
me: ar Požėla paris ir šitą dru- 
tuolį ?

K. Požėlai dabar ištikro ne
bėra jokio ramumo. Visi tvir- 
čiausieji ristikai ant jo puola ir 
iš visų spėkų nori jį paguldyti. 
Kiti net savo kailyje neišsilaiko, 
kad Požėlos stiprumas ir vikru
mas taip patinka visiems lietu
viams. Bet Požėla matyt trau
kia visus, kaipo vaizdas jaunys
tės, geležinės tvirtybės, vikru
mo ir sumanumo.

Nėra abejonės, kad jeigu Po
žėla rytoj paristų Katauską, tai 
cnt Požėlos šoks dar garsesnių 
tvirtuolių. Girdėt, kad ameri
konai nori priverst, kad Požėla 
eitų ristis amerikonišku budu, 
kur prie ristynių yra vartoja
ma dar kojų ir rankų laužymas. 
Požėlai ---- betgi nereikėtų tuo
budu ristis. Jo vartojamas grai- 
ko-romaniškas ristynių būdas 
yra gražiausias sportas: jame 
nėra žiaurumo, o yra pilnas 
tvirtybės ir vikrumo “pasirody
mas.

Gerai, kad Požėla eina persi
imti su Katausku, nes Kataus- 
kas yra ištikro labai svarbus 
ristikas ir daro garbę lietuvių 
ristikų vardui. Jeigu jį rytoj ir 
paguldytų Požėla, tai Kataus- 
Las galėtų pasakyti, kad jį pa
guldė tik geriausias ristikas, 
kokį lietuviai kada turėjo.

Bet kartais gali jam pasitai- 
kyt ir Požėlą prispaust. Kažin?

Rytojaus ristynės be abejo 
bus labai žingeidžios. Apart Po
žėlos ir Kątausko risis dar du 
kiti pirmos klesos lietuvių ris
tikai su tvirtais priešais. Chica
gos lėtu vi ų užsitarnavęs čem
pionas Juozas Bancevičius yra 
apsiėmęs apgalėti žinomą 
stock-yardų “tigrą” Joe Wal- 
lace. O jaunas ir vikrus leng
vos svaros drutuolis I). Dudins- 
kas imsis iki pergalės su “bai
siuoju graiku” Geo. Peters.

P. NORKUS NERIMSTA

Ketina pavelt BanceviČių.

Roselando drutuolis, sun
kybių kilnotojas ir ristikas P. 
Norkus, kaip girdėt , iššaukė 
ristis Juozą Bancevičių.

Sako, Norkus neturėjęs ant 
Bancevičiaus geros širdies nuo 
senai ir vis norėjęs kada nore 
dar kabti į jj. Dabar po ristynių 
su Požėla jis įsigijęs daugiau 
drąsos, ir jau Bancevičiui neat- 
leisiąs.

Kažin ką sakys Bancevičius?

Lietuvių Rateliuose
N orth Šitie

Bizniai ir biznieriai.— Chicagos 
Lietuvių Draugijos Savitarpi
nės Pašalpos susirinkimas ir 
draugiškas vakarėlis.

Šioj mažoj lietuvių kolonijoj 
yra keletas taip vadinamų lie
tuviškų biznierių, kaip tai: 
bučerninkų-groserninkų ir pa
našiai. Prie to dar yra keletas 
Real Estate agentų, iš kurių gal 
gabiausias bus P. švelnis. Nors 
P. švelnis neperseniausiai už
siima Real Estate agentūra, 
bet jau spėjo pralenkti seniau
sius, nes yra judrus ir apsuk
rus agentas. Praeitasis metais 
jis padarė didelę apyvartą. P-no

LIETUVIU ATLETŲ ŽVAIGŽDĖ

Karolis Požėla
Karolis Požėla į trumpą laiką spėjo ne tik apgalęti džiugelį 

gerųjų ristikų, bet ir užkariauti Chicagos lietuvių ir kitų sporto 
mylėtojų širdis. Jis atsižymi savo vikrumu, savo sprando ir strė
nų nepaprastu stiprumu, ir savo maloniu draugingu budu. Anglų 
laikraščiai jį vadina Lietuvių Adonisu—jaunystės dievaičiu. — 
Rytoj jis ritiLsi su P1. Katausku.

švelnio patarniavimu klijentai 
irgi yra patenkinti.

♦ ♦
♦

Sekmadienį, vasario 10 d., 
Chicagos Lietuvių Draugija Sa
vitarpinės Pašelpos laikė susi
rinkimą. Iš visų komisijų ir 
valdybos raportų pasirodė, kad 
draugijos kas kartą augą didyn, 
šiame susirinkime tajpo priim
ta keturi nauji nariai. Taipgi 
paduota net apie penkiolika 
naujų aplikacijų. Šį kartą jo
kių naujų nutarimų nebuvo. 
Tik nesusipratimas, kuris ištiko 
tarp dviejų draugijos narių, 
nutarta išspręsti trečiųjų teis
mu. Taipgi vasario 10 d. drau
gijos įvyko draugiškas vakarė
lis Liuosybės svetainėje, 1822 
Wabansia Avė. Vakarėlis pa
vyko gerai. Publikos buvo 
pilna svetainė. Kalbėjo Diy C. 
K. čeris. Dr. Ceris nurodė, 
kaip Europos ateiviai išauklėjo 
Amerikos kapitalistuos savoi 
tvirtais muskulais ir pūslėtomis 
rankomis, o kai jie dabar pra
deda reikalaut geresnio atlygi
nimo už savo darbą, tai kapi
talistai juos vadina maištinin
kais ir kitaip. Jie mat bando 
išleist tokius įstatymus, kad 
suvaržius ateivybę Amerikon. 
Toliau daktaras ragino visus 
mokytis kokio nors amato ar 
profesijos ir neleist ant niekų 
laiko. Taipogi ragino mokytis 
anglų kalbos ir tapti šios šalies 
piliečiais. Po to “Bijūnėlio” 
nariai pasirodė —Viliutė ant, 
smuikas pagriežė akompanuo
jant Briedžiutei. Griežė dar 
smuiką Brozis, Spetila, Meliaus- 
kas. Visi gerai pasirodė. Buvo 
dalinami žiedai tiems, kurie nė
ra sirgę per dešimt metų. Po 
programo buvo šokiai. Publika 
linksimnosi iki vėlyvo vakaro.

—Nortsidietis.

Iš Amalgamoj lietuvių 
kriaučių 269 lokalu 

susirinkimo
Penktadienį, vasario 8 d., 

Amalgameitų Lietuvių Kriau
čių 269 lokalas laikė mėnesinį 
susirinkimą. Tąi buvo bene 
pirmas susirinkimas po komu
nistų diktatūra, kuris praėjo 
rimtai ir ramiai. Susirinkimas 
svarstė tik kriaučių bėgančius 
reikalus. Tieea, vienas komu
nistas buvo užsiminęs, kad, gir
di, Naujienose perdaug apie 
mus , rašoma. Tuo ir . užsibaigė. 
Biznio agentas K. Kairis pra
nešė, kad darbai lyg biskį pra

deda gerėti; taipgi organizaty- 
vis vajus nors po biskį, bet vis 
varomas pirmyn. Tapo ^sužino- 
ta ,kad aplinkiniuose miestuose, 
kur atidaryta skebinės šapos, 
darbininkai yra visai mažai ap
mokami. Jie neuždirba nė pra
gyvenimui.

Matyt, musų komunistai pra
deda zurzėt ir ant naujo busi
mojo biznio agento čiapo. Nors 
Čiapas yra komunistų šalinin
kas, bet rimtai ir šaltai svarsto 
dalykus. Tas,.< žinoma,. ir nesvar
bu, kokių minčių žmogus butų 
bile tik tinkamai savo pareigas 
eitų. Narių buvo susirinkę iš 
1,400 ar 1,300 apie keturiasde- 
šimts. Labai apgailėtinas da
lykas, kad kliaučiai nesilanko 
į susirinkimus. Nereikia bijot 
tų komunistiškų šukavimų ir 
kelionių, nes piketuot dideliais 
šalčiais ir kentėt i)uo poliemonų 
lazdų sunkiau buvo ir tai išken
tėjom. Unija brangiai mums 
kainavo. Turime palaikyt ją, 
nes ji yra vienintelis darbinin
kų apsiginimas nuo išnaudoji
mo.—Kriaučius.

Lietuvos Nepriklausomy
bės Paminėjimas

■ -r------ -- I

Chicagos West Sidėje Aušros 
Vartų parapinėj svetainėj vas. 
10 d. buvo surengta vakarienė 
Iškilmė buvo pradėta Tautos 
Himnu. Po to gaspadinės iš 
Moterų Sąjungos tikru, nuo gi
lios senovės pagarsėjusiu, lietu
vių vaišingumu pavaišino sve-> 
čius skaniais valgiais. Į pokilį 
atsilankė be kitų svečiai iš Lie
tuvos: prel. Olšauskas ir inži
nierius Pauliukonįs. Prakalbų 
buvo nemažai. Pirmutinis kal
bėjo prel. Olšauskis. Pripa
žindamas istoriniai tradicijai 
svarbią rolę tautos gyvenime, 
jis priminė didžiojo kunigaikš
čio Vytauto laikus ir Lietuvos 
ribas, jam viešpatauujant, ir, 
palygindamas su ta galingąja 
praeitimi dabartinius Lietuvos 
vargus, išreiškė viltį, kad Vil
nius ir lenkų pagrobtoji Lietu
vos dalis bus greitai sugrąžin
ti Lietuvai. Jis tik bijąs, kad 
tat neatsitiktų greičiau, negu 
“mes prisirengsime”: mat, 
mums stokoja mokytojų į vietas 
tų, kurie dabar yra atvykę iš 
Varšuvos ir kuriuos reikėsią at- 
gas siųsti; trūksta taip-pat ge
rų valdininkų. Ragino eiti sa
vo pagelba Vilniaus krašto švie
timui, kuris turįs sulošti svar
bią rolę, rengdamas momentą, 
kada Lietuvos vėliava laisvai 

suplevėsuos Gedimino kal
no.

Prakalbos buvo keičiamos 
dainomis , deklamacijomis ii< 
p. Sabonienės puikiu ant smui
kos griežimu.

Paskutinis kalbėjo antras 
svečias iš Lietuvos inžinierius 
Pauliukons. Prisiminęs lietu
vių karingumą, senovėje, sve
tys nukreipė susirinkusiųjų do- 
mę nuo musų prabočių kruvinų 
puotų į jų panašias dabartinei 
puotas, kur musų prabočiai be
gerdami alutį, minėję žuvusius 
kovose savo draugus. “Musų 
puota—sako—butų nepilna, jei
gu mes nepasielgsime panašiai”. 
Ir paprašė susirinkimą atsisto
jimu pagerbti žuvusiųjų dėl 
nepriklausomybės atmintį. Visi 
be išimties tą prašymą išpildė. 
Po to prisiminęs užbaigtąją 
valstybinę kūrybą, kalbėtojas 
pasakė, kad atėjęs, girdi, laikas 
pradėti ekonominę krašto kūry
bą; kad tokių pastangų Lietu
voje jau daroma ir kad tuo tiks
lu jau susitvėrė Lietuvoje ben
drovė “Galybė”, pagrįsta akci
niais pamatais, plytas kuriems 
neša įvairių partijų ir pažiūrų 
žmonės; kad darbo, girdi, jau 
atlikta nemažai: Neries upė 
pilnai ištirta, projektai išdirbti, 
buvo paskelbtos statybos dar
bams varžytinės dr jose iš 12 
konkuravusiųjų užsienio firmų 
konkursą laimėjo Berlino firma 
“Beton und Monier Bau”, pri
stačiusi geriausius projektus ir 
patogiausias sąlygas. Darbai, 
girdi, prasidesią po trijų me
nesių, o pabaigti busią po 2-jų 
metų. Neries užtvanka duo
sianti 3% tūkstančių arkj|iįo 
jėgų, kurios kasmet išdirbsian
čios stritkarių, apšvietimo iri 
fabrikų reikalams devynis su 
viršum milijonus kilovatų elek
tros energijos. Pardavinėjanti 
pusiau pigiau, negu dabar su
moka Kauno miesto gyventojai 
belgų kompanijai, busią gryno 
pelno % milijono dolerių kas
met -— tiek-pat dabar visas į- 
taisyn^as kainuosiąs. Tai^j 
busianti galimybė gauti net 
100% dividendo, jeigu visuoti
nas bendrovės susirinkimas tat 
norėtų; delei reikalingumo 
skirti/pelno dalį atsargos kapi
talui ir kitiems reikalams divi
dendas turės būti mažesnis, bet 
visti k sieks 50—60%. Tat, sa
ko, mažos aukso kasyklos; be 
jų Lietuva turinti kitas — di
džiules aukso kasyklas tarp 
Birštono ir Nemamienų, kurių 
didelį, gražų planą parodė sve
čias. Tat sunaudojimas Nemu
no energijos milžiniškoms hi
droelektros gamykloms su 40.- 
000 arklio jėgų, čia biznis bu
siąs nepalyginamai geresnis ir 
didžiai svarbios reikšmės delt 
Lietuvos, kurios pramonei duo
siąs impulsą, pakeisdamas juo
dųjų anglių stoką “baltai- 
s i a i s”. Bet prie šito biznio 
tiesioginiai dabar prieiti dar 
negalima — nes Nemunas rei
kalaująs bent dviejų dar metų 
tirinėjimo, be ko neįmanomi 
statybos darbai. Nurodęs atei
ties perspektyvas ir reikšmę 
dėl Lietuvos elektros energijos 
keliant jos industriją, inžinie-l 
rius užbaigdamas savo prakal
bą sako: “aš su prelatu Olšaus- 
kiu esame “Galybės“ atstovai 
ir atvykome Amerikon ieškotų 
kapiitalo; padėkite mums jĮ 
rasti, padėkite vykinti “Galy
bės” sumanymus, tverti Lietu
vos gerovę ir šviesią ateitį jai 
rengti. Ne aukų prašome, bet 
gerą biznį siūlome: Siūlome sa
viems — pirmiaus įbesti lopetą 
į aukso kasyklas”. Susirinki
mas karštai paplojo kalbėtojui.

Puotą užbaigė kun. Bumšas, 
sukeldamas patriotinį ūpą ir 
Viltį atgauti Lietuvai Vilnių, 
kas turėsiąs būti kaipo pasek
mė lietuvių darbų palaikymui 
lietuvybės Vilniaus krašte, — 
ir ragino aukoti ką nors Vil
niaus našlaičiams. Padarytoji 
kolekta davė Vilniaus našlai
čiams $138.65.

Kun. Bumšai pasiūlius su
rikti griausmingą “valio“ — 
“Nepriklausomai tėvynei/ prel. 
Olšauskiui ir visiems Lietuvos 
nepamiršusiems”, susirinkimas 
išsiskirstė.—N.

Lietuvių Skolinimo įr Bu- 
davojimo B-viu (Spul- 

ky) Sekretorių domei
Lengvesniam ir patogesniam 

biznio vedimui Chicagos 
spulkoms reikėtų savo susi
vienijimą sutverti.

Chicagoje lietuvių operuoja
mų statymo ir budavojimo ben
drovių (spulkų) randasi gana 
daug. Bet jos jokių bendrų ry
šių tarp savęs neturi. Ar ne
būtų laikas apie tai pagalvoti? 
Lenkų spulkos turi savo “Po- 
lish League”; čekai taip pat 
turi savo lygą. Jų lygos svar
bią rolę lošia toje biznio šakoj. 
Kaip kiekviename biznyj, tarip 
ir budavojimo ir skolinimo ben
drovės turi gana daug svarbių 
reikalų, kurie butų -daug leng
viau rišti, jeigu bendrovės turė
tų kokį nors savo susivieniji
mą. Paimkime, kad ir agitaci
jos klausimą. Juk kur kas bu
tų didesnės pasekmės, jei visos 
bendrovės veiktų iš vieno, — ir 
pinigų galėtumėm daugiau su
taupyti ir .pasekmės daug butų 
geresnės, nes daugiau narių pri
sidėtų prie visų bendrovių. At
eina bendrovių sąjungų seimai; 
paskirti* kiekvienai bendrovei 
atstovus labai daug lėšų reika
lauja, o jeigu bendrovės tupė
tų kokį susivienijimą, tas galė
tų palengvinti darbą ir sumažin
ti lėšas. Butų galima išrinkti 
Vieną ar du atstovus, kurie ga
lėtų atstovauti visas Chicagos 
Lietuvių operuojamas bendro
ves. Tada ir lietuvių vardas 
butų svarbesnis ir biznio reika
lai butų geriau atlikti, šian
die mes turime pasitenkinti sve
timtaučių malone: ką jie nu
taria, tai mes privalome pildy
ti. Kadangi skolinimo ir bu
davojimo bendrovių didžiausi 
biznio ir teisių reikalai guli 
išimtinai ant sekretorių atsako
mybės, tai aš, būdamas vienas 
jų, atsišaukiu į sekretorius, kad 
jus, gerbiamieji, išreikštumė- 
te savo nuomonę per Naujienas. 
Tikiu, kad Naujienos neatsisa
kys pagelbėti tame darbe. Jei
gu gerbiamieji sekretoriai ma
note, kad toksai susivienijimas 
yra reikalingas, tai malonėkite 
atsiliepti viešaf arba per laiš
kus žemiau paduotu adresu. Ta
da galėsim susitarti, kada ir 
kaip galėtume padaryti susirin
kimą, kur galėtume išdirbti 
planus ir paskui raportuoti 
kiekvienas savo direktorių su
sirinkime. Direktoriai, maty
dami bendrovėms ir lietuvių vi
suomenei naudą, be abejo, pri
tars, ir mes galėsim užmegsti 
artimesnius ryšius.

Šiuo reikalu rašydami laiškus 
adresuokite šiaip:

Gediminas Building and Loan 
Association Secretary Joseph 
J. Palekas, 4445 So. Fairfield 
Avė., Chicago, III.

AIA

ONA MILERIENĖ 
(JANKAUSKIENĖ)

Mirė vasario 16, 1924, 7:15 
vai. vakare. Sirgo devynias 
dienas plaučių uždegimu. Pa
ėjo iš Bavarijos, Vokietijos. 
Turėjo 53 metus amžiaus. Bu
vo gerai žinomu Chicagoje aku- 
šerka. / Praktikavo apie 27 me
tus. Laidotuvės bus utarninke, 
vasario 19, 1924, 9 vai. ryto iš 
namų 718 W. 18th St. į Apveiz- 
dos Dievo. bažnyčią, o iš ten į 
šv. Kazimiero kapines.

Giminės, pažystami ir drau
gai malonėkite dalyvauti laido- 
vėse.

Lieka nuliūdęs

Vyras Kazimieras, sesuo 
Freda ir giminės.

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

AMBRAZIEJUS PIVARUNAS

po sunkios ir ilgos ligos Subatoj, va
sario 16, 1924 iri1., 4 vai. po pietų per
siskyrė su šiuom pasauliu, turėdamas 
36 met. amžiaus ir pragyvenęs Ame
rikoj 18 metų. Iš Lietuvos paėjo iš 
kaimo Biliūnų, Skapiškio par., Uk
mergės ap. Čia Amerikoj paliko nu
liūdime moterį Marijoną ir sūnų Al
biną 2V2 metų, o Lietuvoj tėvą. Lai
dotuvės atsibus vasario 20 d., 9 vai. 
ryto iš namų 5754 S. Trum-bull Avė. 
į Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, o iš 
ten į Šv. Kazimiero Kapines. Mel
džiame visų giminių ir pažystamų 
atiduoti paskutinį patarnavimą A. A. 
Ambraziejui

♦
Marija Pivariunienė.

FOLEI PILĖS SUTEIKIA 
PALENGVINIMĄ.

“Mano inkstai labai mane kankino 
ir kaipo pasekmė, aš jaučiausi labai 
parstai ir buvau nervuotas. Kartais 
nieko negalėjau dirbti. Kada pradė
jau vartoti FOLEY PILĖS aš visai 
pasveikau nuo nerviškumo”, rašo Ko- 
ra Jerningan. Potts Camp, Miss. 
FOLEY PILĖS yra diuretic stinru- 
liantas dėl inkstų, pagelbsti sustip- 

’ rėti joms ir priduda joms daugiau 
veikmės. Pabandykite butelį šian
dien. Galima gauti visur.

FOLEY AND CO., 
2835 Sheffield 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, 
NedėlionJs nuo 10 iki 1.

DR. VAITUŠH, O. D.
Lietuvis Akiu Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuris 
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. 
J 545 West 47th St.

Phone Boulevard • 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 Weet 47th Stieet, 
Netoli Ashland Avė.
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Pranešimaimojimai PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-2EMĖ DRAUGIJOS IR OR 
GANIZACIJOS

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

ar kviečia.

PAJIEŠKAU Juozapo Tamkevi- 
čiaus. Pirmiau gyveno Standard 
City, III. Girdėjau kad yra miręs. 
Paėjo iš Vilniaus rėdybos. Jei gy
vas jis pats ar kas žinote apie jį 
praneškite. f

Ona Tafnkevičienė
2923 Emeranl Ave.., Chicago

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
^rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujiena Spuika
1739 S. Halsted St.

PAJ IEŠKAU kaimyno Kazimie
ro Riaukus. žemalių kaimo, Tirkš
lių avlsč., Mažeikių apskr., Kauno 
rėdybos. 15 metų kaip mačiausi; 
norėčiau susieiti. Kas žinote pra
neškite arba pats atsišaukit.

A. Rutkauskas,
1747 So. Halsted St. Chicago.

PIANŲ SPECIALAI
Rimbai Upright, gerame sto

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

Pianai ant rendos — $3 į mė
nesį.

5249
JUSTIN BROS.

W. 25 St., Cicero, 
Phone Cicero 260

III.

PRANEŠIMAS.
šiuomi pranešame, tiems Liet. Am. 

Rūbų Išdirbimo Bendrovės dalinin- 
y kams, kurie da nėra išsimainę ameri

koniškas akcijas-šėrus ant lietuviškų I no, gyvena Chicago ir kitu pažy- 
akcijų bendrovės “Rūbas”, kad iki 
Vasario-February 20 dienai 1924 m. 
išsimainytų, nes po pažymėtam laikui 
mes visas akcijas-šėrus 
STEITO SEKRETORIUI į ' Spring- 
fieldą ir tada kiekvienas 
daug turės vargo ir bereikalingų iš- 
kaščių kolei atsiims akcijas.

Kreipkitės į bendrovės ofisą 
809 W. 35th St., Chicago, 111.

— Valdyba.

PAJIEŠKAU Aleksandro Odi-

pasiųsim

šėrininkas

štamu iš Lietuvos. Paeina Ma
žeikių ap., Ilakių vai., Vižančių 
kaimo. Kaz. Andrijauskas, 
3234 Lime St., Chicago, III.

JVAIRįJS SKELBIMAI
MOTERIMS PRANEŠIMAS.

NEPAPRASTI PI JANŲ BARGENAI
Iš priežasties stokos vietos krau

tuvėj parsiduoda ant greitųjų šie 
pijanai:

Schmidt & Schultz Player, vvalnut 
finish, >naujas $575, tikra kaina 
$290.

Weinman Player, > oak finish, su 
suoleliu ir rolėmis, \naujas kaina
vo $600, mažai naudotas $225.

Upright pijantis (ne playeris), 
gerame stovyje, ypatingai naudin
gas norinčiam mokytis grajit $65.

Parsiduoda ant lengviausių iš
mokėjimų.

JOS. F. BUDRIK
3343 S. Halsted St., Chicago.

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

Kas sekmadienis bus dainų re
peticijos kai 10 vai. ryto

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

Pirmininkas.

PARSIDUODA vilnonės gijos vi
sokios rųšies dėl nėrinių, 
už malką 4 oz. 25c. 
45c. 
kaina už matką 
35c. šio tavoro pas ntone u 
nai žiemą ir vasarą. JAdara 
dos ir šventadieniais? z

Kreipkitės tuojaus
Frank Selemonavičia 

504 W. 33rd St. 
1 lubos frontas

Kaina 
35c. 40c. ir 

Lininės gijos 2000 matkų, 
10c. 15c. 20c. ir 

šio tavoro pąs nvąne užtekti- 
visa-

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, visokių tautų 
venta vieta, pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos. 
Cuilerton Str. arba W. 20 Str.

M. Romanauskas,

apgy-

836 W.

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

— Valdyba.

KAS TURIT parduoti kukni- 
nį pečių, meldžiu pranešti 
tai.

M. NAKRUŠAITĖ, 
1651 W. Grand A v. 
4-tas augštas, 6 b.

grei-

pardavimui pekamė, kur 
kepama visokį duona. Nupirksi
te už prieinamą kainą. Kreipki
tės

1434 S. 49 Ct. Cicero, III.

Budhvokis Puikiam 
Berwyn Darže

Mes turime ir pasiūlome pui
kią sodybą budavojimuisi

BERWYNE
prie Hariem ir 22 gat.

Čia jau yra gera transporta- 
cija.

Čia trumpoj ateity bus dar 
geresnė, nes Douglas Park 
Elevatorius yra pratęsiamas.

Kainos ant visų lotų yra že
mos. Sąlygos yra lengvos

20% įmokėt, 
likusią

1% per mėnesį.
Visos musų kainos yra įskai

toma įtaisymui, kurie yra apmo
kėti per mus.

Ant šių lotų jus uždirbsit pi
nigų, nes jie yra greitai apibu- 
davojami. 
dirbėjai, 
rendas. 
kampų, tinkamų dėl aparta- 
mentinių budinkų.

Krenn & Dato
Vieninteliai Agentai

Del Ponios Rockefeller 
McCormicks Savasčių 
600 N. Michigan Ave.

Tel. Superior 0532 
Berwyn Ofisas 22-os ir Harlem

. Tel. Oak Park 8976.

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

budavoti.

lel. Prosnect 4345

Fairfield Ave., netoli nuo 70 St.
31 pėdų lotas, $650 kiekvienas.
37j/2 pėdų lotas, $750 kiekvienas 
50 pėdų lotas, $900
Tik 10 jų liko, 1 blokas nuo 

Mar<|iiette Parko, 1 blokas nuo Sv. 
Kazimiero vienuolyno, lengvais iš
mokėjimais.

72nd St. ir Campbell Ave.
5 kambariu moderniška cottage 

$5700.
69th ir Claremont Ave. $4700.
2 augštų mūrinis namas $12000.
4 kambarių cottage $4200.
4 kambarių bunagalow, 2 lotai

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- 
mond St.; fin. rašt. J. Razmenas 
916 W. 18 PI.; kontr. rašt. F. Auš
ra 3009 S. Union av.; kasos glob. 
A. Kavaliauskaite 2850 W. 40th 
St.; Kasierius J. Vilius 833 W. 33rd 
st.; maršalka K. Mickus.

Matykite John Jurkšas 
John Floresch & Co.

2344 W. 69th St.

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

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

PARDAVIMUI cigarų kend- 
žių, Ice Cr 
možių storas geroj vietoj. Kai
na $600.00.

55351/2 So. Ashland Avė.

ir visokių maž-

DRAUGUOS IR 
ORGANIZACIJOS

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS, 
Chicago, UI., Valdyba 1924 metams: 
Pirmininkas Thonvas Janulis, 3430 
S. Morgan St.; Vice-pirm. A. Vais- 
vilią, 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.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠ. ir PAS. KLIUBO Valdyba 

pirm. J. Bočiunas 204G 
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 I^eMoyne St.; iždo

1924 m.: 
Pierce Avė.; padėj. 
2042 " 
drelė 
rašt. 
St.; 
1740 
krickas
globėjai: J. Neff ir P. Lapienis. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmo ketvirtadienio vak. 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Av.

Tie lotai yra pinigų 
ši sodyba neš geras 

Mes turime kiek gerų

PARDAVIMUI 6 fl. medinis 
namas, pečium šildomas, prie 
Claybourn ir Ogden Blvd. Speci- 
alė kaina $8800, įmokėti $2500. 
Tik viena žemė verta tiek. Tele- 
fonuokit savininkui Dearborn 
4406

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.; kasier. Jonas 
Mazelauskas, 3259 S. Union av.; ka
sos glob. Jonas Julijonas; maršal
ka Karolis Steponavičia; — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmo šeštadienio vakarą Jono Ma- 
zeliausko svet. 3259 S. Union Av. 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 m. amžiaus.

“Birutės” repeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

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

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

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

tri-

Katausko-Požėlos imtynių biletai 
iš kalno gaunami:

Naujienose, 1739 S. Halsted Si; 
Naujienų Skyriuje, 3210 S. Halsted 
St; Universal State Banke, 3252 S. 
Halst ed St; G. Benošius aptiekoj, 
1616 W. 47 St; J. L'rnian aptiekoj, 
2300 So. Leavitt St; V. Viliniai- 
čiaus aptiekoje, 10759 S. Michigan 
Ave; K. Montvido aptiekoje, Wa- 
bansia ir Girard gatvių; p. Pilkio 
restaurane (Liuosybės name) 14 ir

North Side. — Vaikų draugijėlė 
“Bijūnėlis” vasario 24 d., 7 vai, vak., 
rengia koncertą, kuris įvyks Liupsy- 
bės svetainėje, 1822 VVabansia Avė?

— Komitetas.

žaibo įsakymu Vaidyjps renkasi 
pietuose avsario 18 d. —Kryvis.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
droves laikys direktoriai extra susi
rinkimą šiandien vasario 18 d., 8 vai. 
vak., Keistučio Spulkos name, 840 W. 
33 St. Prašau visų direktorių pri
būti laiku, ba randasi daug svarbių 
reikalų aptarti.

— Rašt. J. Balchunas.

Pagal įsakymą didžiojo “Perkūno” 
Vaidylos renkasi rytuose Vasario 18 
dieną. — Krivių Krivaitis.

PASARGA

BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbimą, turi 
tiut atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai ii streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujin
au draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
idant Naujienų darbininkai geidaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto- 
liattoji- 
jiefitoji- 
apmoka-

mobilių, rakandų, kambarių 
mai, apaivedimai, umenų 
mai ir t.t. turi būt II kalno 
mi.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa- 
oibeka teisę jų netalpinti, kol neii- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

pasirodo

Norintieji pasfgarsint t sekamos dte 
sos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo draugo Joe 

Dora; pirmiau gyveno Chicagoj, 
vėliaus išvažiavo į Duluth, Minn. 
Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar 
kas žinote, meldžiu pranešti, 

John Rutkauskas
1654 Wstbaasia Ava., Chicago

RUIMAS vendai 2 vyram su 
valgiu. Patogi vieta dėl gyveni
mo.

Kreipkitės. Tel. Yards 6756
818 W. 35-th PI.

PARDAVIMUI didelis bučer- 
nės aisbaksis labai pigiai.

Atsišaukite:
1645 Wabansia Avenue

Chicago. Brunswick 2545

$200 ĮMOKĖTI---------------- —- --------------
Kitus po $10 Į mėnesį nu- geriausias pirkinys south 

pirksite puikų Riverside lo- side j e
tą, 50x100 pėdų. Yra gelž- Bizn*° Pr«Pe.rt.5 Pri« 63 Trijų augštu mūrinis namas, krautuve ir 
kelis ir gatVekanų trans- keturi flatai, pečiumi šildomas, što- 
portacija. Netoli nuo geros • ga-uti- tuojau; Kaina
biznio sekcijos. lun būti I čių. Tas namas apkainuotas 50% 
parduotas už didelį bargeną.l mažiau negu vertas 
Veikite greitai. Naujienos, vienatiniai Astovai
1739 So. Halsted Str., Chica-1 7737 S. Halsted St. Vinccnnes 8080 
go, III. Box 428

GRAŽUS 2 FLATŲ—$11,500 
Sun parlorai, 5-5 kambarių, mo
derniškas naujas namas, ant 
kampinio loto. Pamatykite pla
ną. National Bldrs Co., Room I ROSELANDO L. A. BENO Valdyba 

412 105 W Monroe St 1924 metams: pirm ir dirigentasiva vv. monroe G(?o victor 9431 Champiain Ave.,
Central 6012. | Tol. Chesterfield 0498; padėjėjas

J. Chernauskis 10610 Edbrooke 
Ave., Tel. Pullman 5692; rašt. 
l'r. Puchkorius 10910 Edbrooke 
ave., Tel. Pullman 5516: kasier. 
Jonas Bumglauskis 10712 South 
State st., Tel. Pullman 8303; ka
sos glob. Vi. Vasiliauskis 10728 
\Vabash Ave; maršalka Geo. Kris- 
topaitis 209 E. 107 st., Tel. 
Iman 8349. - 
mos kas 
mai — i 
vieno menesio Visu ŠŠ. Parapijos 
svet., Roseland.

DRAUGYSTĖS ATGIMTI ES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TERŲ Valdyba 1924 metama: 
.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. Šalčiukas, 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 Jaikomį kas mėn. pirmą sek
madienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union 
Av.

107 st., Tel. Pul- 
Repeticijos laiko- 

; antradienis,, susirinki- 
pirmą antradienį kiek-

KAMBARYS ant rendos dėl 
merginos su valgiu ar be valgio, 
šviesus, apšildomas, elektros 
šviesa, arti streetkarių. Atsi
šaukite 3144 S. Lowe Avė., Chi
cago, 2rų lubų.

PARDAVIMUI garadžius didumo 
50 karų vietos. Senas ir pelningas 
)iznis ir labai gera vieta lietuviui. 
Vupirksit už prieinamą kainą, šau
kit subatomis, nedėliomis ir va
karais.

Tel. Wentworth 1305

DAUGIAU KAIP 30% UŽ
GERIAUSI PROGA ant išmainy-1 1NVESTMENTĄ

mo 2 flatų muro namas, su vėliau- Naujas 2 fl. mūrinis, 5-5 kamb. 2 ka
sios mados įtaisymais, gražioje rų mūrinis garadžius, lotas 33x125, 
apielinkėje. Mainysiu ant bučernės skyrium apšildomas, savininkas aplei- 
ar grosernės. tižia miestą, numušė kainą iki $15000.

„ Reikia $3000 pinigais. Matykit Wag-Su reikalais kreipkitės pas: ner
A Gricas ELMER JORDON & CO.,

3114 S. Halsted St. 2419 w- 63 St- Prospect 8700

REIKIA DARBININKU

PIRMOS klesos bučernė ir gro
sernė parsiduoda arba mainysiu 
ant namo arba loto.

Atsišaukite:
Naujienos, 1739 So. Halsted St.

Box 441 '

MOTERŲ
REIKIA mergaitės arba jau

nos našlės, apie 30 metų am
žiaus, prie namų darbo, 3 šei
mynoje, gera alga. Rašykite. 
Petras Jakas, 310 Stephenson

Ave., Escanaba, Michigan.

PELNINGA VIETA. Pardavimui 
garadžius dėl 40 automobilių. Biz
nis išdirbtas per 10 metų ir labai 
pelningas. Priežastis —• savininkas

dhos pigiai arba mainys ant namo 
arba loto. Nepraleiskit šios geros 
progos. Galit atsišaukti ir nedėldie- 
niais.

10805 S. Michigan Avė. 
Tel. Puhnan 0019

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALAUJA patyrusio dreive- 
rio duonai ir keksams išvežioti po 
grosernias. Geram vyrui gera alga. 
Pastovus darbas. Nepatyręs šitame 
darbe prašau neatsišaukti.

JOHN ŠEŠTOKAS 
5654 W. 64 Place.

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černč, labai geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventa. Biznis geras; par
duosiu kis cash arba mainysiu ant 
automo|iliaus.

Kreipkitės:
3806 So. Wallace St.

REIKIA senyvo, patyrusio for
mų darbininko, lietuvio. Nuolat 
darbas, algos $30 į mėnesį, valgis 
ir kambarys. Tik geras darbinin
kas tegul atsišaukia. Fanna pieti
nėj dalyj Illinois. Phone Rogers 
Park 9117, arba E. Sharkey, 1140 
Pratt Blvd.

PARSIDUODA čeverykų tai
symo mašinos ir visi įrankiai, o 
taipgi rašoma mašinėlė, jų gali
ma pirkti atskirai. Parduosiu pi
giai, nes sergu. 2026 Culter St. 
(25-th Street).

SIUVĖJŲ SALESMANO 
Padarytus pagal mierą junion 
retai! siutus pardavinėti po 
$23.50, geriausios vertės šalyje. 
Musų vyrai padaro nuo $75 iki 
$150 į savaitę. Nuošimčiai di
dėja.

J. W00D čt Co., 
651 So. Wells St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
visokių mažmožių krautuvė, vie
ta sena ir išdirbta. Už prieina
mą kainą nupirksite.

834 W. 33-rd Str.

PARDAVIMUI grosernė ir 
namas, senas bianis ir padaro
ma daug pinigų. Pard. priežas
tie savininkas turi kitą biznį 
Specialė kaina iki vasario 22 d. 
917 W. 20 St. Phone Canal 2019

---------—7-J--- -----

$300 ĮMOKĖTI, 
$15.00 kas mėnuo, 
pirkti lotą 33x135 pėdų; 
Douglas Park elevatorių, 
22-ro Str. Viskas įtaisyta 
išmokėta. Veik , urnai.

Naujienų ofisas.
Box 434

balansas
Galima

MOKYKLOS
nu
arti 
ant 

ir

MARQUETTE MANOR 
Pardavimui per avininką, 5 ir 6 
kambarių, 2 flatų, mūrinis, nau
jas, ideališkas namas, labai ge
roje vietoje. Vidutinė kaina.

6325 So. Whipple St.

Specialis Pasiūlymas
Įsirašykit kol šis pasiūlymas yra 
geras. Dressmaking ir Millinery 
kursas už $25. Tinkamas iki ko
vo 15. Atsineškite šį apskelbimą. 
Reguliaris kursas Designing, siu
vimo ir patternų kirpimo.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE, ‘

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

M. E. NUTFILZ, Manager

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGY- 
STĖS SAVITARPINĖS PAŠAL
POS Valdyba 1924 metams: Pirm. 
J. Mickevičius, 857 N. Francisco av. 
Vice-pirm. J. Ascilla, 1443 North 
Paulina St.; Prot. rašt. A. Lunge- 
vičia, 1737 N. Robey St.; Fin. rašt. 
V. M. Briedis, 1049 N. Marshfiek 
Ave.; Kasier. John Degutis, 152 
N. Irving Ave.; Iždo glob. Ign. 
čerauskas, 3327 W. Lemoyne St. 
ir J. Radišauskas, 5124 Dakin St.; 
kont. rašt. B. Tipshus, 1620 N. Lea- 
vitt; Marš. J. Dauginis, 4434 S. Tal- 
man Ave.; Daktaras-kvotejas A. 
Montvidas, 1824 Wabansia Ave. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį, 2 vai. po 
pietų, Związek Polek salėj, 1315 N. 
Ashland Ave.

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- 
pendenc<4 Blvd; Kasos globėjai 
Juozas Petrulis, Teodorija šaltis 
ir Petras Petronis; Maršalka An
tanas Rudis.

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

PARDAVIMUI namas su tuš
čia vieta dėl biznio, arba paran- 
davosiu štorų vieta tinkama dėl 
visokių biznių. Atsišaukite 1800 
S. Peoria Str. pirmas augštas iš 
užpakalio.

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas, 5-6 kamb. Parduosiu 
už $1,000 žemiau šiosdieninės 
kainos.

OTTO PRAPOTNICK, 
6003 So. Kedzie Avenue

Amerikos Lietuvių Mokykla nėšio ^nrmą tr 
| 3106 So. Halsted St. | svet‘ 
I Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal- I bų, Aritmetikos, Knygvedystės Ste- I nografijos, Typewriting, Pirklybos I Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų I Valstijų Istorijos, Abelnos Istori- I jos? Geografijos, Politinės Ekono- I mijos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra- I matikos, Literatūros, Retorikos I Etimalogijos Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS: 
j! Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 

Į vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO SA
VITARPINĖS PAŠELPOS Valdyba 
1924 m.: pirm. J. Degutis 1521 
Irving Avė.; padėj. Ign. černaus- 
kas 3327 LeMoyne St.; nut. rašt. 
P. Indrelė 1626 N. Oakley Blvd.; 
fin. rašt. J. Makrickas 3256 Le
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. — 

laikomi kiekvieno mė- 
trečiadienį, Liuosybės 

lansia Avė.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pinu. Ant MargeviČia; pa
dėjėjas Kazimeras Kazlauskas; 
prot. rašt. Izidorius Juščius; fin. 
rašt. Vincas Norkus 639 W. 18 

kontrol. rašt. Fr. Bakšans- 
kasos glob. Vincas Greitjur- 
kasier. Petras Paulauskas;

I maršalka [Vincas Balsevičia,
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 
ave.

st.; 
kis; 
gis;

REIKIA Selesmenų pardavinėti ge
rai šalyje žinomus produktus į žino
mas krautuves Chieagoje ir North 
Shore miestukus. Daug ant vietos 
bus skelbiama apie tai, kad padėti 
jums darbe. Pasimatykit su skyriaus 
manageriu ir gaukit informacijų.

JONĖS BROTHERS CO., 
159 N. Cicero Ave., 

2614 Mikvaukee Ave., 
4044 Milwaukea Ave., 

Chicago, III. ir 
307 Washington St., 

Waukegan, IŲ. 
354 Park Ave., 
Kenosha, Wis.

PARDAVIMUI Ice Cream puikus 
parloras su puikiais įtaisymais 
prie teatro, lietuvių ir kitų tautų 
apgyventoj kolonijoj. Parduosiu 

visą ir pusę už pirmą teisingą 
siūlymą. Priežastis pardavimo 
liga.

3146 So. Halsted St
Phone Boulevard 9824

pa-

RAKANDAI

PARDAVIMUI grosernė ir 
delicatessen, 4 kambariai gyve
nimui. Rendos neša $45.00 į 
mėnesį, lysas ant 3 metų. Turi 
būt parduota į 2 dienas. 53|3 S. 
Halsted Str., Phone Bolvd. 2377

PARSIDUODA 4 kambarių ra
kandai; visi daiktai nauji; kam
bariai galima sykiu renduoti. 
Kreipkitės vakarais po 6 valandos 
ir nedėlioj iki pietų.

2918 So. Emerald Ave.
Užpakalis Ii lubos

PARDAVIMUI pirmos klesos 
bučemfi gera vieta; turiu par
duoti iŠ priežasties moteries li-

Atsišaukite:
818 W. 18 Str.

BARGENAS 
Pardavimui mūrinis namas, 3 
flatų, po 4 kamb., rendos į mė
nesį $90, Parduosiu ant lengvų 
išlygų. Matykite savininką ar
ba telefonuokite, dienos 'laike 
telefonas Lafayette 6738, nuo 9 
ryto iki 7 vakare, o nuo 7 iki 10 
v. v. telefonas Lafayette 2856 

JUOZAS PATUMIS

2 FLATŲ, 1 Storas ir trys rui
mai užpakaly, 5 ruimai ant 
šaus. Randasi Brighton Parke 4518 
So. Rockvvell St. Prekė .$7300; ne
reikia visus cash įmokėti.

Atsišaukit pas L. Butkewicz 
2502 W. 69th St. 
Tel. Republic 5705

vir-

PARSIDUODA namas ir biz
nis. su visais rakandais. Prie
žastis pardavimo — išvažiuoju 
į Lietuvų.
1825 Wabansia Avė. Chicago, III

2 FLATŲ mūrinis, 5-5 kamb., 
skiepas, 6451 S. May St. kaina 
$12,500 už cash arba mainysiu į 
biiznį, lotų ar automobilių. 2502 
W. 69-th St. Ph. Republic 5705

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyoos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 6:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros lubos)

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./'r A. 
Motuzienė 4312 S. Hermitage Ave.; 
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.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams: 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 38 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 3314 S. Auburn 
Avė.; nut. rašt. A. J. Lazauskas 
3339 So. Union Avė. (Phone Blvd. 
2293); turtų rašt. P. Norkus 3343 
So. Union Avė.; ižd. B. Butkus 840 
W. 33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; iždo ir ligonių globėjas K. 
Karackas; maršalka P. Gerlikae.— 
Kliubo susirinkimai laikomi kiek
vieno mėnesio pirmą šeštadienį, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St.— 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

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. i 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 vy. Madison St.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS. Valdyba 1924 m.: pirm. F. 
Bacevičia 5739 S. Peoria St.; vice- 
pirm. ^A. Tunvkevičia 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 655 
W. 18th St.; kasierius J. Jackus 
2436 W. Pershing Rd.; kasos glob.: 
S. Mažeika ir K. Kazlauskas; teisė
jas A. Tumavičia; teisėjo rašt. Fr. 
Metrikis; maršalka V. Balsevičia.— 
Susirinkimai laikomi kas mėnuo 
antrą se nadienį 1-mą vai. po pie
tų J. Mannausko salėj 1843 South 
Halsted St.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR- 
TO valdyba 1924 metams: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halsted St.; padė
jėjas J. Motejunas 3820 So. Lotve 
Ave.; nut. rašt. D. Gulbinas 3144 
S. Wallace St.; turtų rašt. A. J. 
Lazauskas 3339 S. Union Ave.; i83. 
J. žilvitis 3308 S. Emerald Ave.; 
iždo globėjas B. EreŠiunas 3464 S. 
Union Ave.; advokatas A. E. Sta- 
sulanis 3236 S. Halsted St. — Su
sirinkimai įvyksta kas mėnuo pir
mo trečiadienio vakarą Mildos sve. 
3142 So. Halsted St.

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

3238 So. Halsted St.
Užpakaly malt and Hops Štaro. 
Petras Gustaitis instruktorius

< ' Valandos ryte arba vakarais 
II .iinirtatC m nu.

LIETUVIŲ MOTERIŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO Valdyba 1924 metams: 
Pirm. J. Meiliunienė 4511 Archer 
av; vice-pirm. J. Skudienė 3258 So. 
Union av; nutar. rašt. E. Jozaitie
nė 736 W. 61 st; kontr. rašt. O. Da- 
raškienė 3018 Emerald avė; kasier. 
A. Mažeikienė 3021 So. Union ave: 
kasos glob. M. Urbonienė; maršal
ka G. Šapalienė.

KENSINGTON. — TAUTIŠKOS 
DRAUGYSTĖS MYLĖTOJŲ LIE
TUVOS BROLIŲ IR SESERŲ val
dyba 1924 m'.: pirm. Stanislavas 
Barzdys 338 E. Kensington Ave.; 
padėjėjas V. Markūnas 355 E. Ken
sington Ave.; prot. rašt. J. Valan
čiaus 10910 So. Edbrooke Ave.; 
turto rašt. V. Dargia 10526 S. State 
St.; ižd. J. BalvoČius 138 E. 116 PI. 
—Susirinkimai laikomi pirmą penk
tadieni kiekvieno mėnesio vak., F. 
Shedvilo svet. 841 E. Kensington 
Ave. Nariai priimami visi sveiki 
vyrai ir moteris nuo 18 iki 40 met

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1924 metams: Pi r 
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. Carney, 6920 S. Peo
ria St.; Kontrolės rašt. U. Radze
vičienė, 3347 S. Union Avė.; Iždin. 
B. Bakienė, 6759 Elizabeth St.; 
Kasos glob. A. Dudunienė ir O. Ja
nušauskienė; Maršalka Pet. Grigo- 
iiienii

LIETUVON— 
užrašykite gavo gimi- 
ftčms fr pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

A


