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Baisi nelaime kasyklose
Užgriuvo 175 žmonės
Sukilimas Meksikoj buvęs Ame 
rikos aliejaus interesų darbas
Baisi nelaimė kasyklose

Įpykus smarkiems dujų sprogi
mams užgriuvo apie 175 dar
bininkai. Nėra vilties jiems 
išgelbėti.

CASTLE GATE, Utah., kovo 
9. — Vakar tarp 8—9 vai. ryto 
Utah Fuel kompanijos kasyklo
se No. 2 įvyko viena po kitai 
trys baisios dujų (gazų) eks- 
pliozijos, užvertusios visus ka
rklų urvus ir palaidojusios gi
liai po žemių šimtą septyniasde
šimt penkis darbininkus.

Pirma ekspliozija įvyko 8:15 
vai. ryto, neužilgio po to sekė 
antra, o dvidešimtį minučių vė
liau dar trečia, kurios suardė 
ir išnešiojo kasyklų ventiliuoja
mąsias įmones, sudraskė kasyk
lų ofisų triobėsius, elektros pa
jėgos stotį ir užvertė visus išė
jimus iš kasyklų.

Kas atsitiko su dirbusiais ka
syklose 175 darbininkais, — ar 
jie visi yra žuvę, ar yra dar 
gyvų — niekas nežino. Gelbėto
jų kuopos daro didžiausių pas
tangų atkasti išėjimus ir prisi
griebti į kasyklų vidurį. Iki se
kmadienio ryto pavyko prisi
griebti apie pustrečio tūkstan
čio pėdų nuo vyriausios kasyklų 
žioties. Atkasta trijų žuvusių 
darbininkų kūnai. Durnai ir ga- 
zai labai trukdo gelbėtojų darbą 
ir kasyklų superintendentas, dir 
Mamas kartu su kitais gelbėto
jais, užtroško nuo nuodingų du
jų.

Iš Salt Lake City atvyko par
tija gydytojų ir nursių duoti 
pagalbos tiems, kuriems tokia 
pagalba dar butų reikalinga.

Kasyklose dirbusieji ir už
griūti darbininkai visi yra vedę, 
turintieji šeimynų, žmonės, nes 
dėl sumažėjimo darbų kiek lai
ko atgal nevedėlius kompanija 
atleido, palikdami dirbti, kad ir 
ne pilną laiką, tik šeimynų tė
vus.

GRAIKŲ KABINETAS RE
ZIGNAVO.

ATĖNAI, Graikija, kovo 8.— 
Graikų ministeris pirmininkas 
Kafandaris ir jo kabinetas atsi
statydino. Regentas pakvietė 
respublikininkų vadą Papanas- 
tarių sudaryti naują ministeri 
ją.

PROTESTO MITINGAS PRIEŠ ATEIVYRES 
YARTYMį

Visų Chicagos lietuvių .
Protesto mitingas prieš neteisingą ateivybės 

varžymą įvyks
Nedėlioj, Kovo 16 dieną 
Lygiai 1 vai. po piet.

C. S. P. S. SCHOOL SVETAINĖJE 
1126 W. 18th St.

Visi lietuviai be partijų ir tikėjimų skirtu
mo kviečiami atsilankyti.

Chicagos Liet. Imigracijos Komitetas.
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Senatas tardys Meksikos 
sukilimo dalykus

Esą parodymų, kad Amerikos 
aliejaus interesai ir buvęs vi
daus reikalų sekretorius kur
stę ir rėmę sukilimą Meksi- 
sikoj.

VVASIIINGTON, D. C., kovo 
10. — Senato tardomoji komisi
ja tirinėjanti generalio prokuro
ro Daugherty'ės bylą ir alie
jaus skandalą pasiėmė ištirti ir 
dalykus surištus su pastarąja 
Meksikos revoliucija.

Tapo pašaukti liudininkai iš 
Texas’o ir kitų pietvakarių val
stijų vietų. Jie bus klausinėja
mi apie Amerikos aliejaus inte
resų darbuotę —apie jų kursty
mą sukilimo prieš Obregono 
valdžią ir teikimą paramos mai
štininkam!!.

Yra parodymų, kad Doheny 
ir Sinclairo aliejaus interesai ir 
buvusis vidaus reikalų sekreto
rius Kali susimokinę kurstė su
kilimą Meksikoj, o sukilimui 
įvykus rėmė maištininkus orga
nizuodami slaptą ginklų ir amu
nicijos gabenimą jiems per sie
ną, laužydami tuo budu Ame
rikos neitralumą.

Kongreso komisija pasi
sakė už mokėjimo bony 

veteranams
WASHINGTON, D. C. kovo 

8. — Kongreso atstovų buto 
būdų ir priemonių komisija 16 
balsų prieš keturis pasisakė už 
priėmimą biliaus, kuriuo einant 
butų mokami karo veteranams 
bonai. Svarstant šitą sumany
mą tarp narių stojančių už bo
nus ir priešininkų bemaž neįvy
ko peštynių. Kokia forma tie 
bonai turėtų būt mokami karo 
veteranams, apie tai bus taria
ma vėliau.

LAIVŲ DIRBTUVIŲ DARBI
NINKŲ STREIKAS.

BERLINAS, kovo 8. — Ham
burge, Bremene ir Liubeke pa
skelbta visuotinas laivų dirbtu
vių darbininkų streikas.

Sukilimas Meksikoj 
baigiasi

Maištininkai su savo vadais pa
deda ginklus ir pasiduoda.

MEKSIKOS Miestas, kovo 9. 
— Maištas prieš Obregono val
džią Meksikoj eina galop. Res
publikos prezidentui pažadėjus 
amnestiją tiems, kurie padės 
ginklus, paveikė sukilėliams ir 
jie, kartu su savo vadais, ima 
pasiduoti. Tūkstantis maištinin
kų su pustuziniu savo vadų ties 
Tezunitlanu, Pueblos valstijoj, 
jau vakar pasidavė, kitose vie
tose būriai vadovaujami genero
lų Barbonabos, Collados, Rami- 
rezo, Viescas ir kitų taipjau pa
dėjo ginklus. Iš kitų septynių 
valstijų irgi ateina žinių apie 
maištininkų pasidavimą.

Soviety premjeras esąs, 
ar dar busiąs Londone

Tikslas esąs pasitarti su Mac- 
Donaklu dėl busimos Anglų- 
Rusų konferencijos, kurion 
sovietų Rusai nenori įleisti 
Lenkų, Suomių nė kitų kai
mynių valstybių.

LONDONAS, kovo 8. — Vie
tos rusų rateliuose eina girdai, 
kad Lenino papėdinis sovietų 
valdžioj, premjeras Rikov atvy
kęs Londonan, arba jau esąs pa
keliui ir veikiai čia busiąs.

Sovietų delegacija, kaip ir 
Anglijos užsienio departamen
tas sako betgi, kad jie jokių 
žinių apie tai neturį.

Sakoma, kad Rikovas atvy
kstąs matytis su ministeriu pir
mininku MacDonaldu ir pasi
tarti dėl Anglų-Rusų konferen
cijos, kuli veikiausia įvyks 
ateinančio mėnesio pradžioj. So
vietų valdžia ypač nenori mat, 
kad konferencijos dalyviais bu
tų Lenkija, Suomija ir kitos 
kaimynės valstybės, kurios pir
ma priklausė Rusijai. Rikovas, 
sako, neprieštaraująs, kad jų 
atstovai butų pakviesti konfe- 
rencijon patariamuoju balsu, 
bet grieštai nenori, kad jie butų 
konferencijos nariais.

Daugherty grįžo Wash- 
ingtonan

Pirmadienį senato komisija tęs 
toliau jo bylos nagrinėjimą

WASHINGTON, D. C., kovo 
8. — Generalis prokuroras Dau
gherty vakar sugrįžo iš Flori
dos ir tiesiai iš stoties nuėjo ka
rinėto susirinkiman, kame jis 
buvo betgi tik daugiau kaip 
pusvalandį. Kiek teko spaudos 
atstovams patirti, kabineto mi
tinge generalio prokuroro rezig
nacijos klausimas visai nebuvęs 
svarstomas.

Ateinantį pirmadienį senato 
tardomoji komisija vėl ims kvo
sti liudiniikus Daugherty’ės 
bylcj.

VAIKAS IŠGULĖJO 70 DIENŲ 
BE SĄMONĖS.

M00SEJAW, Sask., kovo 8. 
—Devynių metų vaikas Jackie 
Higgins, iš Boharm, Sask., iš
gulėjo be sąmonės 70 dienų, 
susirgęs gydytojų taip vadina
ma tubercular meningitis liga. 
Dabar pradėjo atgauti sąmonę.

MILŽINIŠKA MINIA DA
LYVAVO NAUJENŲ

JUBILEJUJ
Dar niekad tiek nebuvo lietuvių 
susirinkę vienon salėn, kiek va
kar Naujienų 10-ties metų su
kaktuvių apvaikščiojime.

Ap vaikščiojimas, koncertas ir 
balius pasisekė puikiausia vi
sais atžvilgiais. Tai buvo didelė 
išraiška Chicagos lietuvių 
džiaugsmo dėl savo laikraščio 
dešimtmetinių sukaktuvių.

Pilnas pranešimas rytoj.

Sovietai leisią ir neparti
niams užimti svarbias 

vietas
BERLINAS, kovo 9. — So

vietų premjeras Rikov pareiš
kė, kad svarbiausias sovietų 
valdžios uždavinys dabar busiąs 
leisti ir nepartiniams žmonėms 
užimti svarbias ir atsakomingas 
valdžios vietas. Maskvos “Prav- 
da”, kalbėdama apie tai, Ryko- 
vo tuos žodžius stipriai pabrė
žia. •
“Dekabristų” kaulai atrasti?
MASKVA, kovo 6. — Vienoj 

sahitėj, šalia Petrogrado, at
kasta penki žmonių gi’iaučiai. 
Spėjama, kad tai kaulai pirmų
jų “dekabristų”, kurie caro 
Nikalojaus I įsakymu buvo pa
karti ir vieta kur jie buvo palai
doti, niekam nebuvo žinoma.
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Anglija nebestatys laivyno 
bazės Singapūre

LONDONAS, kovo 9. — An
glį] 09 valdžia pagalinus nutarė 
nebestatyti naujos laivyno ba
zės Singapūre, kas valstybei bu
tų atsiėję 10 milijonų svarų 
(apie 43 milijonus dolerių), o 
gal ir daug daugiau.

Šitą savo sprendimą valdžia 
pasiuntė kolonijų administraci
joms, ir tik sulaukus iš jų atsa
kymo paskelbs jį parlamente.

Bazės Singapūre reikalavo 
Autsralija, kaipo apsaugos nuo 
galimo pavojaus iš Japonijos 
pusės, bet pati Australija neno 
rėjo visai prisidėti pinigais, sta
tymo išlaidoms padengti.

Bolševikų kalėjime vėl trys 
politiniai nusižudė

Sėdėjo kalėjime nuo 1922 metų 
gruodžio mėnesio.

■ • . /

BERLINAS, kovo 9. — Iš 
Maskvos gauta žinių, kad Pet- 
rozavodsko (Oloneco gub., šiau
rių Rusijoj) kalėjime nusižudę 
trys politiniai kaliniai — du 
darbininku ’r vienas Baltijos 
laivyno matrosas.

Visi trys jie buvo areštuoti 
Petrograde 1922 metais. Pen- 
kioliką mėnesių sėdėjo Petro
grado kalėjime be teismo, pas- 
kun buvo išsiųsti Oloneco guber 
nijon ir ten uždaryti Petroza- 
vodsko kalėjime, kame jie pa
galiau patys atėmė sau gyvastį.

Kiek žinia, visi trys jie buvo 
“Čekos” kaltinami dėl priešin
gos bolševikų valdžiai agitaci
jos.

Sukilimas Airių kariuo
menėj

DUBLINAS, Airija, kovo 9. 
—Laisvosios Airijos Valstybės 
kariuomenėj kilo maištas. Suki
lo pirmiausiai Templęmore ka
reivinių, Tipperrary apskrity, 
kareiviai, nepatenkinti nauju 
armijos perorganizavimu ir at
leidimu daugelio kareivių iš ka
riuomenės. Valdžia urnai ėmėsi 
priemonių maištui nugniaužti.

< — -

Medžazo karalius pasi
skelbė kalifu

JERUZOLIMAS, Palestina,, 
kovo 9. — Mezopotamijos, Trar 
nsjordanijos ir Hedžazo musul
monai paskelbė nauju musulmo
nų (Mahometo tikėjimo žmo
nių) kalifu Hedžaza ka
ralių Husseiną, ir pastarasis 
apsiėmęs juo būti. Tą žinią skel
bia Transjordanijos valdžia. 
Tikimos, kad kitos arabų-mu
sulmonų šalys taipjau prisidės 
ir pripažins Husseiną viršiau
siuoju islamo galva.

Kad ir kongresmanui 
šinkavo, visvien 

bėda.
WASHINGT()N, 1). C., kovo 

8. — Tai gadynė! Dagi kongre
so nariams žmogus negali pri
statyt dektinės: sugauna, ir 
baudžia.

Taip antai atsiliko ir vienam 
kongreso rūmų tarnautojui Ben 
Dorsey. Netyčiom sugavo jį be
velkant} pusę galiono ytin ge
ro muhšaino, ir kviečia polici- 
jon.

“No sir,” sako Dorsey, “jus 
manęs neareštuosite ir nega
ilite areštuoti, <ba, vyručiai, pa
teksite bėdon. Žinokit, kad 'ši
ta čia dektinė eina ponui kong
resmanui iš Tennessee.*’

Bet policistai vistiek jį su
ėmė ir pristatė teisybės tribu
nolui.

“Dvidešimt penki doleriai 
baudos if penkiolika dienų ka
lėjimo,” nusprendė teisėjas.

Kongresmanas dabar turės 
valandą pakentėti su sausa 
gerkle, kol jo dektinės prista
tytojas išeis iš kalabuzes.

POTVINYS PADARĖ DAUG 
NUOSTOLIŲ FARMERIAMS.

BLENCOE, Iowa, kovo 9. — 
Missouri upei smarkiai patvi
nus, vanduo užliejo apie ketu- 
rius tūkstančius akrų pasėlių. 
Keli šimtai galvijų, arklių ir ki
tokių naminių gyvulių prigėrė, 
žmonės buvo priversti bėgti į 
augštesnes vietas galbėtis.

ORO PAŠTININKAS SU SAVO 
AEROPLANU ŽUVO 

UGNY.

CLEVELAND, Ohio, kovo 9. 
—Dvi mailės huo Curwensville, 
Pa.,' rasta sudegusio oro pašto 
aeroplano griaučiai ir ugny žu
vusio lakūno Pearsono apdegęs 
lavonas.

Jau laikas išpidyti Income 
Taksų blankas. Naujienos 
patarnauja kasdieną, nuo 8 
vai. ryto iki 8 vai. vakare.

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

Lietuvos žinios.
Kaip prigaudinėjami no
rintieji važiuot Amerikon

Kauno “Lietuvai“ rašo iš Ra
seinių:

1924 metais vasario 4 d Kau
no Apygardos Teismas Rasei
niuose nubaudė Juozą Rakštį 
trejais metais .sunkiųjų darbų 
kalėjimo už apgaudinėjimą pi
liečių. Aplinkybės tokios:

1923 metų vasarą atvažiavusi 
Kaunan Petronėlė Batvinytė 
norėjo pasimatyti su Amerikos 
konsulu, norėdama važiuoti A- 
merikon. Prie konsulo buto ji 
sutiko žmogų su “žvaigždėmis’ 
(Teisme pasirodė — muitininką 
su uniforma). Paklaususi, kui 
galima matyti konsulą ir papa
sakoti, kad norinti keliauti 
Amerikon, gavo patirti iš žvai
gždėto žmogaus, kad jis esąs 
konsulo padėjėjas ir galįs ją 
priimti važiuoti Amerikon, bet 
reikėsią sumokėti tuo tarpu 50 
dolerių. Besikalbėdami jie priė
jo Kalnų gatvę, kur Batvinytė 
sumokėjo konsulo padėjėjui da
lį pinigų. Likusius ketino tuo
jau atvežti. Parvažiavusi .na
mo, Batvinytė pasipasakojo sa
vo draugėms apie tai, kad ji 
tuojaus važiuosianti Amerikon. 
Antrą kartą kada Batvinytė va
žiavo Kaunan, prie jos prisidėjo 
dar Rožė ir Marcelė Ambrazai
tytės, Marijona Kučkytė ir Pet
ronėlė Eitučytė. Kiekvieną 
kartą, kaip jos nuvažiuodavo 
Kaunan, jos susitikdavo “kon
sulo padėjėją” paskirtoj vietoj, 
ir jis tuo budu išviliojo iš ne- 
laiminpj-ij “emigrančių” keletą 
tūkstančių Htų ir dolerių, ap
gaulingu budu ketindamas nu
vežti jas Amerikon pirma klase 
ir ten joms duoti pinigų. Supra
tus aferisto apgaudinėjimą, bu
vo pranešta policijai ir visas da
lykas pakliuvo teisman, žvaig
ždėtas konsulo padėjėjas pasi
rodė buvęs Kazys Rakštys, jau
nas aferistas, tarnavęs Kauno 
Centralinėje Muitinėje.

Šis atsitikimas duoda progos 
pastebėti, kaip Lietuvos so
džiaus tamsesni gyventojai, at
vykę su reikalais į didesnį mies
tą esti apgaudinėjami aferistų.

Prieš Velykas
Apdovanokite savo gimines Lietuvoje 

Pasiųsdami keletą doleriu
Siunčiamieji per Naujienas pinigai grei

tai nueina ir pilnai esti išmokami doleriais 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke ar 
jo artymiausiuose skyriuose, arba LITAIS 
pastoje, visuose skyriuose.

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, at
siųskite juos į Naujienas, išpirkę money or
derį ant vardo Naujienos ir aiškiai parašy
kite kas ir kur Lietuvoje siunčiamuosius 
pinigus turi gauti.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Plėšiky globėjas
1 1924 ni. vasario 5 d. Kauno 
Apygardos Teismas nagrinėjo 
bylą dvarininko Jurgio Ivaške
vičiaus ir jo tarno Simano Be- 
gansko, kurie buvo kaltinami 
plėšimu.

Kaip parodo liudininkai, atsi
tikimas buvo toks: 1916 metais, 
dar vokiečiams viešpataujant 
Lietuvoj, kada Lietuvos miš
kuose slapstėsi daugelis Rusų 
kareivių belaisvių, kurie vagi
liaudami nuo žmonių vasara 
šiaip taip gyveno, bet atėjus 
žiemos šalčiams, tokie belaisviai 
neturėdavo kur dėtis ir kreip
davosi prie labiau juos užjau
čiančių žmonių, kurie ir priim
davo juos pas save ir juos iš
naudodavo savo tikslams. Tokio 
plauko žmogus buvo ir Raseinių 
apielinkės dvarininkas Jurgis 
Ivaškevičius, kuris surinko pas 
save pulką belaisvių, kuriuos 
maitindavo. Tie belaisviai eida
vo plėšti vietinius gyventojus 
ir pagrobtu turtu dalindavosi su 
Ivaškevičium. Tečiau, atsirado 

žmonių, kurie pranešinėjo vo
kiečių policijai, kad Ivaškevi
čius laikydavo pas save belais
vius, nelabai pageidaujamus 
elementus. Kad praskintų sau 
taką Ivaškevičius pakurstė be
laisvius, kad išžudytų tuos kliu
dančius jiems varyti darbą, ir 
veikiai buvo apiplėšta ir nužu
dyta keletas šeimynų ir šiaip 
žmonių, kurių plėšimuose daly
vavo ir Ivaškevičiaus tarnas Si- 
manas Beganskis.

Iškilus gaujoj nesusiprati
mams, belaisviai, iš kurių grė
sė pavojus būti išaiškintiems 
piešimuose, Ivaškevičiaus ir Be- 
ganskio buvo šalinami iš šio pa
saulio.

Iškilus viskam aikštėn, gauja 
buvo likviduota Lietuvos vald
žios ir Ivaškevičius su Begans- 
kiu atsidūrė kalėjime.

Teismas pripažino Ivaškevi
čių kaltą slėpimu plėšikų gabjos 
ir vogtų daiktų laikymu, o 
Beganskį — plėšimu ir nubaudė 
Ivaškevičių pustrečių metų, o 
Beganskį šešeriais metais sun
kiųjų darbų kalėjimo.

Žinia iš Maskvos skelbia, kad 
namai, kuriuose caras Nikalo- 
jus su savo šeimyna praleido 
paskutiniuosius savo gyvenimo 
mėnesius, staiga esąs sudegęs.
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Paskyrimas pinigij Ellis 
Island’ui

Sausio 22 d. prezidentas 
Coolidge prašė Kongreso ĮpaU 
skirti $326,000 dėl įvairių aprū
pinimų ant Ellis island. Pada
linimas tos sumos užinteresuos 
visus skaitytojus, kurie praei
tyje patys atvyko į Ellis Island 
ir ten buvo sulaikyti, ir užinte
resuos tuos, kurie turi gimines 
užsienyje, kurie ketina atva
žiuoti į šitą kraštą, kuomet nau
ja kvota atsidarys liepos mėne
sį.

Visi, kurie perėjo i)or Ellis 
Island, atsimins ilgus laiptus, 
kuriuos turėjo lipti su visu sa
vo bagažu pasiekti registracijos 
ar peržiūrėjimo kambarį. Rei
kės $75,000 prašalinti tuos laip
tus ir pertaisyti namo pirmą 
augštą. Tokiu budu ant pirmo 
augšto ateiviai butų medikališ- 
kai peržiūrėti, ir įleisti ateiviai 
eitų tiesiog į New . Yorko ir 
New Jersey laivų (ferries) bi
lietų ofisą ir laukimo kambarį 
ir jiems neerikėtų I.........
trepus, kaip dabar kad daroma

Kas neatsimena

bus išpildytas dėl tinkamo pa
gerinimo Ellis Island. Džiau
giuosi, jog pirma dalis tų pini
gų jau ant kelio, ir prašau vi
sų, kad įrodytute savo senato
riams ir kongresmanams to pa
skyrimo reikalingumą”.

[FLIS]

Iš lenky okupuotos 
Lietuvos

(Eltos pranešimai)

.stovėjo vokiečių—rusų fron
tas), trobesiai sudeginti, dauge
lis žmonių tebegyvena vokiečių 
pastatytuose apkasuose, bet 
mokyklai pristigus suolų, ar ko
kių kitų įrankių, tuojau visi po 
grašį sumeta ir tą trukumą pa
šalina. ‘Visur, vaikai be skaity
mo, rašymo ir matematikos mo
komi tautiškų dainų ir žaidimų.

Švenčionys, 5. II. Išvaikė iš 
prieglaudos, čia piešdami lietu
vių prieglaudą lenkai Guslinaųs- 
ko asmeny, žadėjo duoti vai
kams visokių patogumų. Nerei
kėjo ilgai laukti, greit visa pa
aiškėjo. Tuojau uždraudė lan
kytis Lietuvių gimnazijon, ap
rinko iš vaikų geresnius drabu
žius ir avalinę, galop pristigo 
visai maisto. Prieš Kalėdas 
prieglaudos vedėja pranešė vai
kams, kad, jei kas turį giminių, 
tai lai eina pas juos švęsti. O 
vėliau visai aiškiai buvo pasaky-

ta, kad vaikai pasiieškotų sau 
vietos, nes vasarai busią siun
čiami tarnauti. Dalis vaikų jau 
apleido prieglaudą, bet neturin
tieji jokių giminių privalo varg
ti ir badauti.

—Krato, kaltiha. M. Šlapelie
nės knygyne buvo daryta krata. 
Dabar sužinota, kad iš to daro
ma byla ir kaltinamąjį 
knygynas yra gavęs.

Phone 77
Automobiliai dėl visokių 

reikalų

N. P. Mischler
PAGRATBŲ DIREKTOIUUS
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LITTLE
S PI NO G E? A P H S

NOREDAMij 
PIRKTI, PARDUOTI AR MALI 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUS B 

ANT NAUDOS.

aktą
Park St., Kenosha, Wis.

Koplyčia 
Ambulansas

Vilnius, 5. II. — Gudų šventė. 
“Vii. Utro” praneša, kad gudai 
jau rengia Gudijos nepriklau
somybės šventę. Tani tikslui 
įvyksiąs iškilmingasis Tautinio 
Komiteto posėdis ir rautas.

Visą savaitę revizavo. “Ryto” 
Švietimo d-jos revizija, kurią 
darė šešetas valdininkų ištisą 
savaitę, pasibaigė sausio 2 d. 
Surašyta rezivijos protokolai^ 
kuriuos pasirašė ir ‘Ryto” at
stovai.

“Lietuvos Rytai” dėl to nuo 
savęs priduria, kad turint gal-

įvoje revizorių skaičių ir tą lai- 
hpti ilgus kuris padėta revizijai, gali- 

L ma matyti didelį norą ką nors 
didelius. “baisų” surasti, apie ką Obstas 

kambarius su aukštomis lubo- • taip atsidėjęs rašė diena ankš- 
mis, kur sėdi inspektoriai ant -čiau prieš reviziją. Bet nežiu- 
aukštų kėdžių ir prieš juos sto j rint padėto triūso ir išlieto pra- 
vi ilgos linijos ateivių, kurie tu-įkaito, revizijos vaisiai esą labai 
rėjo imti “literaracy tęst” (raš- menki, kad nepasakius jokių, 
tumo liudijimą) ir atsakyti dau- Veltui revizoriai
gelį kitų klausimų? Per tris- obsto patarnavimu, kai jis per 
dešimtis metų šitas šviesus sav0 “Dz. Wil.” rengė savo vi- 
kambarig vartotas kaipo praėji- j suomenę prie tų “baisių nusidė- 
mo vieta ateiviams, kurie vis jjmų” Lietuviams tai ypač 
ėjo ir ėjo. Laimingi, kurie pa- ’ įstrigo akin tą aplinkybė, kad 
sėkmingai perėjo viską, ir ėjo j. pįKsto “žygis” padarytas sek- 
tiesiog į “gelžkelio kambarį” ir Imadienj, o revizija prasidėjo 
vėliaus į vietą, kur keliavo. Ne- (pirmadienį. Nepaprastas pasiin- 
laimingi, kurie buvo sulaikyti j formavimas apie slaptą'dalyką, 
dėl tolesnio ištyrinėjimo ir tu- kokiu be abejojimo yra revizi
nėje eiti į sulaikymo kamba
rius.

Dabartinis planas suvartotų : tuvos Rytų” laikraščio redakto- 
$100,000 pertaisyti tą didelį1 
kambarį ir jį vartotų 1 
“laikinio sulaikymo” ir specialioj, kiekvieną kartą be jokio rei- 
išklausinėjimo kambarius. Ir į fcalo, nes be paprastu farmulia- 
valdininkai nori pabudavoti ve- j ro klausimų ir beprasmio pi’OtO- 
l'andą su trepais j didelę vietą kolo surašymo, nieko rimčiau 
ant lauko, kui- gražiomis dieno-| ten neatliekama.
mis ateiviai galėtų pavaikščioti. | Adutiškis, 5. II. Mokyklos. 
Kitos permainos ant antrų lubų i Dabar Audutiškio parapijoj yra 
padėtų “sulaikymo kambarius” į 14 lietuvių mokyklų, kurių 7 
netotli “speciali© išklausinėji-J iaiko valdžia, o 7 “Ryto” drau
go kambarių” ir valgymo kam- -gija. Beveik šalia kiekvienos 
barį, idant kasdieninis trepu i lietuvių mokyklos yra ‘lenkų 
vaikščiojimas butų sumažintas. !mokykla, bet jos dažniausia tuš.

$15,000 pertaisys senus mio- • £įoS arba turi tik kelius moki- 
g°jim° kambarius ant pačio au-! njus> tuo tarpu kai lietuvių ~ 
kščio, kitame name, į pasimaty- ■ per pilnos. Nežiūrint to, kad 
mo kambarius. Dabar draugai ■ lenkų mokyklų ir bustai pato- 
ir giminės turi tik mažą, siau- ■ gesni, ir dovanėlių dažnai vai
rą koridorių, kur gali pasima- ;■ kams duoda, ir dar daugiau ža

da, vis tik adutiškeičiai siunčia 
savo vaikus į savas mokyklas. 
Nors kraštas didžiojo karo be 
galo nualintas (čia tris metus

naudojasi J.

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

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

Visiems, kurie naujai užsirašys laikrašti “VIENYBĘ” ma
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1928 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotar
py bus* duodamos davanos.

DOVANOS
1. $1.50 vertis naudingą ir gerą knygų pasirenkant iš 6 

grupių.

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

— Adresuokite •—

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

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

jos paskyrimas.
—Bergždi Pakvietimai. “Lie-

re jau kelintas kartas kviečia- 
kaipo ( ma į politinės policijos buveinę.

Geštautas
Dideles Ristynes

Rengia
DR-TĖ TĖVYNĖS M. NO. 1.

Kovo 11 d., 1924
SCHOOL HALL SVET., 

48 ir Honore St.
Ristynes prasidės 8-tą vai. vakare.

Durys atsidarys 7-tą vai. vakare.
J. Geštautas, lietuvis sunkios vogos 
čampionas, su G. Mach, slavokų dru- 

tuoliu iš St. Louiš..

Kovo 12 d.,

Labiausiai sutruki!y- 
ta diena yra ta diena 
kurioj mes nesijuokėm ;

Chiropractors skel
bia obalsi “juokitės vi- 
suomet”.
s Kuomet kas nors į
serga, nusilpęs, ligo- 
tas, tai nėra lengvi 
juoktis. Bet sveikata Sy
prižada linksmumą, 
juokus, gerą ūpą. Nau- gRff
dokitės sveikata gy- H®
danties Chiropractic 
metodu. Jf

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.

Tik k$ atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 1 ir No. 

2, 1923 metų, Kultūros 
No. 1, 1924 metų. Gali
ma gauti Naujienų ofise, 
30 centų už kopiją.

S. L. FABIONAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes, v

K. GUGIS
ADVOKATAS

i Miesto ofisai
127 M. Dearborn St., Room 111-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo
Gyrenimo vietai

3328 So. Halsted 84.
Tel.: Boalevard 1810 

Valandos: aue 6 iki 8 v. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrų* ketvergi.

Nedėlipmi* nuo 9 iki 12 ryto.
Į — .. ........11 ................................................ i ,i„»

rą koridorių, kur gali 
tyti ir pasišnekėti su neįleistais' 
ateiviais. Dabar vyras ir žmo-1 
na gali pasimatyti tik ant trum
po laiko kasdien ir dar prie kitų. 
Tie nauji pasimatymo kamba-! 
riai butų maždaug privatiški. | 
Tokiu budu draugai, kurie at- 
važiuoja ant sales, galėtų nuei
ti tiesiog į tą pasimatymo kam
barį ir jiems nereikės pereiti 
informacijos kambarį.

Komisijoniieiurs Curran nu
tarė išnaikinti suolus su drati- 
niais tinkleliais, kur ateiviai tu
rėjo atsigulti. Jis jau įdėjo 
350 baltas amaluotas lovas su 
šienikais ir šviežiais lininais dėl 
moterių ir vaikų. Jis nori, kad 
visi ateiviai ant salos miegotų 
ant lovų su šienikais ir paklo
dėmis. Del to tikslo reikėtų tu
rėti $73,000.

Tarp kitų dalykų, norima su
vartoti $25,000 dizinfektavi- 
mui. Kuomet atvažiuoja .žmones 
iš visų šalių, pabėgėliai nuo iš
naikintų dalių, suvargę vaikai, 
visuomet yra pžkrėtimo pavo
jus, ir geriausia apsisaugoti 
to.

Komisijonierius Curran 
no, jog tie pinigai, tai 
•5326,000 yra mažiausia suma, 
kuri turėtų būti paskirta nau
jiems ateiviams, ir padaryti 
Ellife Island įmanoma ateiviui. 
Jis prašo, kad Kongresas pa
skirtų $2,000,000 ateinantienls 
metams.

Savo kalboje New Yorke ko- 
misionierius Curran sakė: “tie 
$326,000, jeigu Kongresas už. 
girs, yra pirma dalis tų $2,000,- 
000, kuriuos prašau. Progra
mas, kurį aš rekomendavau,

įvyks ristynes, kuriose daly
vaus šie ristikai:

STEINKE su
POŽĖLA su

o taipgi dvi

nuo

ma- 
yra

J. ROGACKIU
PARAGANTOS

kitos poros.
NAUJIENŲ

Pinigij Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
3 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedeldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.

Ristynes rengia Ch, Cut'leris

1 Regimente salėje
kampas 16-tos ir Michigan Avė.

Šviesą ir pajiegą suvedamo | seniui ir nauju* namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPOJtT ELECTRIC CO., Ine.

A. BARTKUS, Presl
1619 W. 47th St., Tek Boulevard 7101, 1892. Chicago. |

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ 
Didžiausia lietuvių apdraiidos ir pašalpos or

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

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

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

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

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

LITHUAN1AN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

to.kv--.uA.’

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų jr pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
lityk nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitur dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujieną ofteę, kur 

visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

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

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas siysti 
pinigus Lietuvon

Mes * siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
Bas pasauly: Naujienų 

rovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką, pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A, A. PAKSYS
220 Milwaukee Avė., , 

Kenosha, Wis.

JOHN KUCHENSKA3 
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St, arti Leavitt St.
Telephdhaa Canal 2562 

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

lengvomis išlygomis.
----------------- - ---------

. ........... <
Tel. Dearborn 9067

1. A. SUKIS
• ADVOKATAS
Ofisas vidurmieatyj:

Rocm 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Washhųyton St.
Cor. Washington & Clark

,------ „
Narna Tel. t Hyde Park 8896

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

JOHN I. BA6DZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoju Abstraktus, Padaro pirkimo Ir 
pardavimo Dokumentus ir (galiojimus.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDLNG 

Telefonas Rundolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, III Tuomi padarysi dideli smagumą 

pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi paradyti laižką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str^ 

Chicago, III.

r

8. W. BANES, Advokatą* 
Vai.t 9 A. M. iki 6 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
7S YVest Monroe Street, Chicago 

Telephone Randolph 2900 
Rez.. 8203 So. Halsted CK.

Yards 1016. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietu vys Advokatu 

Dienomis Room 614-616 
127 N. Dearborn SL, 

Telephone Randolph 6584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tek: Puilman 6377. .

Kalendorius!
Kiekvieno žmogaus gyvenime būtinai*yra 
reikalingas Kalendorius, kad turėti kaipo 
informaciją: apie šventes, istorinius įvy
kius ir šiaip gerų pasiskaitymų. Sandara 
šiais metais kaiptik ir išleido tokį Kalendo
rių, kuriame telpa daug eilių, informacijų 
ir šiaip naudingų skaitymų. Kalendoriaus 
kaina tik 25c. Tad prisiųsk paštą ženklia- ‘ 
liais, o Kalendorius Tamstai bus pasiųstas. 
“Sandaros” savaitinio laikraščio
ratų metams Amerikoje $2.50, Lietuvoje 
3.00.
Kalendorių kaipo dovaną.

prienume-

Kas užsirašys “Sandarą” tas gaus

SANDAS A
327 E. St., So. Boston, Mass.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas e
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6800

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

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

lc>Fash|on Institute 
New York (Dcpt. S.)

Neuio Hvgie
120 E. 16th St.

Namo Liaainlmo* nutn,888, tik
rai pigus. Turi temą viršų ir vi- 
du tini sijonu. Ii tvirtos ivirnUI 
rausvos ar baltos materijos ; dy 
dšiai 24 iki 8d ; atsieina tik «8. 

Jei krautuvėj norą prisiųukit 
mums savo vardą, adresu ū 
$3. Mes pasiųsime.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St; Room 539 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St., Ckicago. 
Tel. Yanls 4681

Leo Shvegzda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi ^psaugojame nuo ugnies jusu 
n.",uus ir rakandus.

Siunčiame pinigus į Lietuvą.
4917 W. 14th St., 

Cicero, III.
Office Phone Cicero 8223
Res. Phone Cicero 6272, j. , , v. •

Plumlngo ir Apšildymo {rengimai 
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio mėnesio.

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

461 N. Halsted St.
Hay market 1018, Haymarket 4221
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KORESPONDENCIJOS
Zeigier, III. ■ Pittshurgh, Pa.

Diskusijos, kur komunistai Įro
dinėjo, jog reikia ir nereikia 
Susivienijimui priklausyti.

Koinunistai ir SLA nariai 
surengė diskusijas teina “Ar 
verta priklausyti prie Susivie
nijimo 'Lietuvių Amerikoje?” 
Diskusijas atidarė bolševikas 
M. P. Jis įrodinėjo, kad kiek
vienam lietuviui darbininkui 
reikia Susivienijiim^i priklau
syti, kad susirgus butų galima 
pašalpos gauti. Pasidžiaugęs 
Susivienijimu, M. P. ėmė aiš
kinti ir tai, kokiais tikslais va
duojamos darbininkas turi į 
draugiją eiti. Girdi, musų tiks
las yra eiti į minias ir sudary
ti bendrą frontą.

Girdėjau žmones kalbant, 
kad M. P. varosi už tai, idant 
patekus į busimą Susivieniji
mo Seimą.

Kitas komunistas šoko Susi
vienijimą smerkti, inkriminuo
damas jį žmogžudyste. Sakė, 
kad Susivienijimas pirkęs vi
sokių bonų ir ginklų Lietuvos 
darbininkams žudyti. Gi to 
fakto akyvaizdoje darbinin
kams nesą jokio reikalo tai or
ganizacijai priklausyti.

Tam šmeižikui buvo tinka
mai atsakyta ir nurodyta, kad 
inkriminavimas organizacijos 
neturint jokių įrodymų yra tik 
šmeižiko darbas.

Kalba kitas “tavorčius.” Sa
ko, jog progresistai bent šiuo 
momentu Susivienijimo į sa
vo rankas negalį paimti. Kal
bėdamas apie progresistus, ži
noma, jis bolševikus omenėje 
turėjo. Esą reikia apsižiūrėti, 
kad neatsitiktų tas pats, kas 
atsitiko su vienu žmogumi, ku
ris pasitvėręs kiaurą maišą su 
pinigais ėmęs bėgti. Paskui jis 
apsižiūrėjo, kad pas jį liko tik 
maišas be pinigų. Taip, girdi, 
gali atsitikti ir su mumis.

Po to vienas bolševikėlis pa
reiškė, kad Susivienijimą val
dą vieni tik šarlatanai, o kitas 
komunistiškas butlegeris tvir
tino, kad IjDLiD turtas tekęs 
socialistams.

Išsikalbėjus visiems bolše
vikams buvo balsuojama 'Susi
vienijimui priklausyti, ar ne. 
l’ž tai, kad verta balsavo 16, 
o prieš vos pora. Daugelis nuo 
balsavimo visai suslilaiike. Po 
to vienas komunistas pašokęs 
suriko: “Visvien didžiuma su 
mumis.” Mat, jis priskaitė sau 
ir tuos, kurie visai nebalsavo.

Pradėta diskusųot'i klausi
mas — kuri partija geresnė. Ir 
čia komunistai, kaip pelėda su 
savo vaiku, gyrėsi su Darbinin
kų Partija. Ji esanti geriausi 
ir visi jai priklausyti privalą. 
Girdi, bolševikiškas proletaria
tas jau valdąs šeštą pasaulio 
dalį. Nepasakė tik jie katrą da
lį valdą.

Pirmininkas pranešė, kad pe
reitais metais SILA apskričio 
suvažiavime nupirkta keturi 
laikraščio “Worker” Šerai. No
rėta, kad ir SLA vietos kuopa 
pirktų tų Šerų, bet susirinki
mas tą sumanymą atmetė. Dė
lei to patys komunistėliai ėmė 
priekaištų vieni kitiems dary
ti: girdi, jei tu butum balsavęs, 
tai sumanymas tikrai butų pra
ėjęs. Ir pašalietis į ginčus įsi
maišė. Sako, jums nėra ko peš
tis. Sakykite, kuriems galams 
jums tas angliškas laikraštis 
reikalingas, kuomet jus angliš
kai skaityti nemokate. Nejau
gi jus amerikonus norite švies
ti? Apsišvieskite pirma patys. 
Gi Susivienijimo pinigai aik- 
voti rėmimui kokio tai sveti
mo laikraščio yra visai netiks
lu.

Tuo diskusijos ir užsibaigė.
—Angliakasis.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

“Vilnies” redaktoriaus 
bos.

prakal-

P. Andrulis, “Vilnies” redak
torius, atvažiavo iš Chicagos 
pasakyti čia prakalbą kovo 3 
d. žmonių prisirinko Lietuvos 
Sūnų Draugijos salėj neperdau- 
giausiai ir prakalbos tęsės ne 
dangum valandos. Jeigu nebū
čiau anksčiau sužinojęs kas tas 
prakalbas rengia Ir jeigu pats 
kalbėtojas nebūtų pasisakęs kuo 
esąs, iš prakalbos nieku budu 
nebūčiau įsitikinęs, jog tai ko
munistų, o ne kieno kitų. Ko
munistai, nors gal neskaitlinga 
grupė, pradeda, matomai, keis
ti savo taktiką ir apsiėjimą 
ir virsta kiek žmoniškesniais. 
Kažkodėl nesigirdėjo kolioji- 
mų ir rėksmo. Vietomis kalbėto
jas net pritarė demokratijai ir 
skundėsi, kodėl pasauly jos taip 
mažai yra. Gal tyčia, o gal ir ne
tyčia pamiršo prisiminti, jog 
bolševikai yra didžiausi demo
kratijos priešai. Nors dažnai 
kritikavo nekuriu srovių pama
tinius principus, kaipo šlubuo
jančius logikoj, vienok kalbėto
jas pareiškė kelius dalykus, ku
rie aiškiai nurodo istorijos ne
žinojimą.

Monarchijoj, sakė, kapitaliz
mas negalėjo vystytis, duoda
mas pavyzdį Rusiją. Bet ką jis 
butų pasakęs apie Vokietiją kai
zerio laikais ir dabartinę Ang
liją? Juk abi tos šalys yra arba 
3uvo monarchijos. Rusijoj neva 
80 nuoš. žmonių jau moka skai
tyti ir rašyti ačiū Sovietų val
džiai. Nuostabu girdėti toksai 
pareiškimas. •

Sunku išskaitliuoti visi daly- 
; kai, kuriuos kalbėtojas nevisai 
I teisingai nušvietė. Jis savinosi 
!tas idėjas, kurias senai prieš 
. bolševikų atsiradimą skelbė ne 
Įtiktai socialistai, bet taipjau ir 
liberalai. Kodėl kalbėtojas mė
gsta taip plačiai vaikščioti po 
svetimus laukus ir dengtis kitų 
sermėga, negaliu iki šiam laikui 
dar suprasti. Gal nuoširdžiai ti
kėdamas kad bolševikai turi ei
ti senesnių ir protingesnių žmo
nių keliais, o gal savo mandagu
mu ir nuolaidumu bandė grei
čiau pritraukti klausytojus. Te
gul tas viskas pasilieka paslap
ty. Dalykų stovis nepasikeis, 
nes “Vilnies” redaktorius vistik 
ne savo galva gyvena, bet tie
sioginiai priklauso nuo Mask
vos. Rusija—idealai, Rusija-die 
vaite, prieš kurią turim lenktis 
ir garbinti, štai nauja religi
ja, skelbiama bolševikų. Viskas 
ten gerai, jokių šešėlių nesima
to. Tiesiog stebėtina. Kitoms 
tautoms reikia šimto metų pasi
vyti kultūrą, o Rusija per vieną 
naktį viską atliko... — M. V.

Grand Rapids, Mieli.
“Laisvės” korespondentas nori 

meluoti, bet dėl savo žioplu
mo susimaišo. — Gvoltu ver
žiasi kad ir Į netikrus žvalgy
bininkus — Vestuvių puotą 
užbaigė kalėjime.

Po šliubo į kalėjimą.
Vasario 28 d. ponios Kasvį-J 

laitienės (apie 55 metų senu
mo) įvyko vestuvės. Vyro pa
vardės tikrai nesužinojau. Kaip 
tik iš bažnyčios po šliubo par
važiavo į Lietuvos Sūnų Dr-jos 
salę, kur turėjo įvykti veselija, 
ir svečiams besirengiant pie
tauti, keli vežimai detektivų ir 
policijos apstojo duris ir langus. 
Keli detektivai įėjo vidun dary
ti kratą.. Rado stalus apstaty
tus buteliais su mušainu ir už 
baro rado da neprapiltus kelis“Laisvės” No. 41 vasario 18 

d. įdėta korespondencija, po 
kuria pasirašo S. Koresponden
tas. Mes “Laisvės” neprenu- 
meruojam,todėl prisieina už ke
lių dienų, o kartais net ir už sa
vaitės laiko pamatyti, kas joje 
rašoma. Jau butų biskį ir per- 
vėlu. Iš kitos pusės, mes ne- 
vedam jokios polemikos su to
kiais ponais, kaip“ Laisvės” ko
respondentai, bet šį kartą, kuo
met bandoma apjuodinti SLA 
60 kp. pirmininkas, matau rei
kalo pastebėti tam ponui Ko
respondentui, kad jis visai ne
gudriai meluoja. Savo kores
pondencijoje jis sako, kad, gir
di, pasibaigus susirinkimui kar
tu su pirmininku įbėga keli so- 
cialistėliai; pirmininkais paduo
da laišką sekretoriui. Sekreto
rius perskaito. Pasirodo, kad 
LSS 51 kp. prašo išrinkti 3 žmo

nes dėl surengimo’mitingo pro
testui prieš varžymą ateivy- 
bės. Basluoja ir ne nariai, sa
ko P. Korespondentas. Iš tik
rųjų tame susirinkime buvo 
apie 25 žmonės, kurių tarpe bu
vo tik du nenariai — tai tie 
socialistai, kurie pridavė tą at
sišaukimą. Bet juodu ir nebal
savo. Pagalios, tegul ir taip 
.butų, kaip P. Korespondentas 
sako, kad visi balsavo. Pažiū
rėkim, kas iš to išeina. Kelioms 
eilutėms žemiau jo korespon
dencijoj parašyta: kadangi, gir
di, visi nariai buvo išsiskirstę 
ir nebuvo iš ko rinkti, tai pir
mininkas pats nuomavęs pasky
rė žmones kokius jis norėjo.

Pirma sakė, kad balsavo, o 
už poros eilučių sako, kad nebal
savo, bet pirmininkas vienas 
rinkimus atliko. Kur jau čia 
logika?

Kiek žemiau toje pačioje ko
respondencijoje pasakyta, kad 
buvo aiškinama, jog jau toks 
mitingas rengaima ir jeigu no
rima antru kartu surengti, tai 
reikia perduoti tą atsišaukimą 
Dr-jų sąryšiui. Bet P. Koresp. 
nepasako, kur ir kada toksai 
mitingas rengiamas, ar buvo 
visos draugijos ir kuopos už
kviestos dalyvauti tame mitin
ge? Aišku, kad ne! O kad jus 
savo tą sąryšį peršate, tai su 
juo niekas nesiskaito, nes jus 
turite kuopų ir dr-jų daugiau 
nei narių ir iš jų tai yra sudary
tas sąryšis. Kaip ir ką sąryšis 
veikia, tai plati Grand Rapidso 
lietuviu visuomenė nežino, ir 
jeigu jus bandote ką nors veik
ti vardu visų lietuvių šiame 
mieste, neduodami žinoti ki
toms draugijoms, tai jus turė
site susilaukti kada nors nema
lonumo.

Detektivo instinktas
LMPS kp. statė scenoje vei

kalą “Pavogtas Kūdikis”, ir ka
žin kokiu budu ten prie lošimo 
tapo įtrauktas ir vienas socia
listas, būtent, S. Naudžius. 
Prieš pat lošimą SLA. 60 kp. 
susirinkime tapo įžeistas S. N. 
negražiu burnojimu P. Dauk
šos. O kadanfM* 'tame lošime 
dalyvavo detektivo rolėje ir 
Daukšas, tai S. N. atsisakė loš
ti, jeigu nebus prašalintas iš 
lošimo Daukšas. Kadangi detek
tivo visai trumpa rolė — tik 
apie porą žodžių — tai S. N. 
pareikalavus komitetas sutiną 
ir prašalino Daukšą. Bet pas
tarasis nepatenkintas tokiu ko
miteto pasielgimu pasiskundė 
savo batiuškai (Sakalauckui),
o Sakalauckas, kaipo diktato
rius, privertė komitetą priimti 
Daukšą atgal, o S. N. dėl di
delio prašymo apsiėmė lošlĮi
kartu su D.

Nėra dyvo, kad varu skver
biasi j “detektivuis” lošime. Mat, 
komunistų toks instinktas: jie 
visame pasaulyje dirba kartu 

su slaptąja policija...

CUNARD
AK MANAI PARKVIEST GIMI

NES Į AMERIKĄ?
Lietuvos kvota jau yra pasibai- ! 

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

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

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

Cunard tikietai yra geri dėl ko- Į 
leivio ant AQU1TANIA, BEREN- 
GARIA ir MAURETANIA. Grei- 
čiausis jurų patarnavimas pasauly.

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

gorčius; viso atrasta 10 gorčių, 
kuriuos kartu su jaunavedžiais 
nugabeno į policijos nuovadą, 
nepalikdami lašiuko nei sve
čiams. O svečių buvo apie 60 
asmenų.—Kp. Narys.

Indiana Harbor, Ind.
žodžiai ir darbai.

Kovo 1 d. Deodor gatvėje 
vieno žinomo šios kolonijos lie
tuvio namuose buvo surengta 
pasilinksminimas, šeimininkas 
yra laisvų pažiūrų žmogus, ir 
žinoma, “gerieji” katalikai tan
kiai apie jį visokių dalykų pra
simanydavo. ■’

šį kartą į parengimą buvo už
kliuvusi ir viena labai “šventab-

Naujienų Ekskursija
LIETUVON 

s . i J . . •

Gegužio menesyje
Gražiausiame laike 
GERIAUSIU LAIVU

Lydės
Gerai patyręs palydovas

| Tai bus smagi ir linksma kelione važiuo
jantiems apsigyventi arba 6 mėnesiams at
lankyti savo gimines.

Kurie nesate Amerikos piliečiais, kuogrei- 
čiaisiai rašykite savo giminėms Lietuvon, 

i kad prisiųstų gimimo metrikus, arba atsi
lankykite į Naujienų Ofisą, o mes išreika
lausime. Be gimimo metrikų negalima gau
ti užsienio paso.

t Nepiliečiams sugrįžimas užtikrintas.
Musų atstovas praleis Lietuvoj 3 mėne

sius, kad sutvarkyti ir pagreitinti atkeliavi- 
mą tų, kuriems yra laivakortės išsiųstos.

| Musų atstovas palengvins kelionę senų tė-
J vų važiuojančių pas vaikus, moterų su vai- 
Į kais pas vyrus, nepilrtamečių vaikų pas tė

vus.
Vaikinai gali važiuoti Lietuvon apsivesti

i ir sugrįžti jau vedę.
Visais šiais reikalais kreiptis asmeniškai, 

arba laišku:

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

L=======
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. 
Tai. Boulevard 5918

Rezidencija, 1159 So. Union Avė.
Tel. Varde 1699

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ras. i 8114 W. 42 St. Phone Lafay
ette 4988. Ofiso valandas J 1-4 ir 

7-6, nedalioj 16-12 dieną.

V

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

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

uuo 5:80 iki 7:8i vakare.

lyva” asaba iš Burnsidės. Tai 
didelė katalikė, ir visi laisva
maniai jai yra palaidūnai.

Taigi ta panelė Indiana Har- 
bore pasijuto visai laisva esanti. 
Ji ten “dūko” visai nekatalikiš
kai.

Bet turbut geroms katali
kėms viskas galima daryti: 
joms kunigėlis visvien griekus 
atleidžia. — Tai aš.

ORIO METALO DARBININKAS 
NUKENTĖJO

Ray S. Bali, Huron, Ohio kentėjo 
nuo persišaldymo*, bet surado greitą 
pagelbą, vartodamas FOLEY HONEY 
AND TAR COMPOUND. Jis rašo: 
“Aš suradau, kad FOLEY AND TAR 
COMPOUND yra geriausia gyduolė 
nuo persišaldymo ir kasulio’\ Ban
dyk ją šiandien. Parsiduoda visur.

FOLEY AND CO.,
2835-45 Sheffield Avė., 

Chicago, III.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

8302 S. Morgan St, Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

DR. A. MOHTVID
Lietuvis Gydytojai !r Oirergas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro .

Rezidencijos tel. Kadrili 7715

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7820

Vai, l iki 4 Ir 6 iki 8. Ned. 10 Iki 12 
Namai 6641 S. Albany Ava.

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

MIS. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš- 
. kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų
X-Ray Spinduliai

Ofisas 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

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

i Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
\ I . ............................................ u I. ...I.

Franklln’o BOTANICAB KERBS Gy- 
duoilėn nuo SKILVIO, KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at
neša mėnesius gydymo. Atsiųskite i

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
1545 W. 47th St.,

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

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

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

DIABETES
DIABETES, puikus mokslinis gy
dymas suteikia visuotiną paleng
vinimą šimtams kurie serga DIA
BETES, kurie bandė kitus budus 
be pasekmių. Tas gydymas ne
reikalauja tikro pasninkavimo. 
Ateikite arba rašykite vienos sa
vaitės dykai gydymo. Atsineški
te specimen, mes išegzaminuosi- 
me laboratorijoj dykai.

State Metai !
Laboratory

Suite 320-321 Garland Bldg.
58 E. Washington St.

Phone Dearborn 3049
...../

/,,,B ■—»—   
CanaI 6257
Naktinis Tel. CanaI 8118

R. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Huulevard 7179 

Rerid. Tel. Falrfas 5574 
CHICAGO, ILL.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewid 

BANIS 
AKUŠERE A 

Turiu patyrimą 
Pasekmingai pa' 
tarnauju mote 
rims prie gimdy
mu kiekvienam« 
atsitikime. Teikia 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

HERZMAN'"^^
-Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

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 Labaratorijai 1028 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

Telefonai!
f Dienomis: Cznal
I 3110. Naktj

į / Drexel 0950
[ Boulpvard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai

iszis
4729 So. Ashland Avė., 2 Inbos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai, po piet.
Telefonas Dreael 2886

/— .............. 1 ' ' 1 ' 4
Telephone Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 4.0 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nekėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

b..............................................................................................

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canąl 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso vclandosi
9 iki 12, 1 iki 3 dienjį
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Aven
netoli 4<>th St., Ch:cago, iii.

Tel. Boulevard #537

DR. MARYA 
D0WIAT—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.
■............................. —............... *

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterįiku, Vyrišką, 
Vaikų ir visu chronišką lirų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street.

Valandos) 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną,

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0618

r— - --------- - —
DR. B. F. GARNITZ, 

Gydytojas ir Chirurgas
Rezidencija

8149 So. Morgan St., 
Valandos nuo 8 iki 10 vai. 1. 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9

Telefonas Yards 0867

Phone Boulevard 3033 
Valandos nuo 6 iki 9 v. 

; 3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWIGl
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St.

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valandai 
ir nuo 9 vakare iki 10 
Phone Boulevard 0696

K.......................... . .............

. A-rf... .... iii .. u A&,-. ■ ■ žifcaiiCilfeltoi),.
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HAUUIENOS |bus? Ar todėl, kad ji keti-^mo tvarką tose šalyse, jus skel-J 
I biate nesąmonę ir suvedžiojate1 
darbininkus, atitraukdami jų 

|domę nuo tikrųjų jų uždavinių, 
jhuo to, kas šioje valandoje yra 
'galima ir reikalinga atsiekti.

Bet kuomet mes šitaip kalbė
jome (per penkerius metus!), 
tai “Laisvė” ir visi jos rašyto
jai keikė mus susiriesdami — 
vadino “socializmo priešais”, 
“kontr-revoliucionieriais”, “dar; 
bininkų išdavikais,” “kapitaliz
mo rėmėjais’, “Judošiais” ir tt. 
Ir taip keikdami mus, jie kartu 
gyrėsi, kad jie esą ištikimi Mar
kso teorijos principams!

Vadinami, jie ne tiktai mus be 
reikalo šmeižė, bet ir marksiz
mą falsifikavo.

Po penkerių metų tokio apga
vikiško darbo, “Laisvė” dabar 
staigu atsiminė, ko Marksas iš
ties ų mokino. Mes beveik neabe
jojame tečiaus, kad tas atsimi
nimas jai greitai vėl išgaruos iš 
galvos. Perdaug giliai ji yra 
įklimpusi į bolševikišką Jbalą, 
kad ji galėtų ramiai ir nuosa
kiai protaut.

■AUJ1ENOS, CEfcSga, IH
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Klerikalai ir libera
lai gelbsti reakciją.

Naują Belgijos ministe- 
rių kabinetą vėl apsiėmė su
daryti buvusis premjeras 
Theunis. Jisai susidės iš li
beralų ir katalikų. Užsie
nių reikalų ministerio vietą 
sutiko priimti Paul Hy- 
mans, pagarsėjęs Francijos 
ir Lenkijos imperialistų sėb
ras, kuris- mėgino Lietuvai 
įpiršti “uniją” su lenkais 
(savo projektu dėl Vil
niaus).

Tuo budu Belgijos užsie
nių politika ketina kolkas 
pasilikti senojoje vagoje. 
Klerikalai ir buržuazija no-l 
ri, kad Belgija remtų Fran
cijos reakcininkus, kuriems 
kasdien darosi 
ir riesčiau.

Bet Belgijos 
neleis ilgai
tiems ponams. Kunigų ir 
buržujų laimėjimas, su ka
raliaus pagelba, yra tiktai 
laikinas.

na gamint elektriką ir trą
šas Lietuvoje ?

To neužtenka. Biznis, ku
rį “Galybė” rengiasi vesti, 
gali būt labai naudingas 
Lietuvai, bet ar jo vedėjai 
statys pirmon vieton krašto 
naudą, ar savo asmenišką 
naudą, tai dar nežinia.

Abejonės nebūtų, jeigu to 
I biznio savininkas butų vi
suomenė. Mums rodosi, kad 
Lietuvos ateitis butų daug 
labinus užtikrinta, jeigu to
kie gamtos turtai, kaip van
denų jėga, butų paimti kra
što nuosavybėn. Kuomet gi 
jie yra pavedami privati- 
niems asmenims, kurie 
stengsis daryti iš to sau pel
ną, tai kartais jų biznis ga
li net atsistoti skersai kelio 
visuomenės interesams.

Žiūrėkite, kaip dažnai nu
sideda visuomenei privati
nės kompanijos Amerikoje!

Mes neniekiname to bįz- 
nio, kurį organizuoja “Ga
lybė”; bet kam jį vadinti 
tautos reikalu? Jisai remia
si investmentais, o ne auko
mis. Žmogų, kuris nenori 
arba negali dėti savo pini
gus į tam tikrą biznį, va
dinti “nepartiotu” yra nei , 
šis, nei tas.

Į Apžvalga
ATSIMINĖ MARKSO 

MOKSLĄ.

“Laisvėje” išspausdinti 
kantys Karolio Radeko, garsaus 
bolševikų propagandisto, žo
džiai :

se-

DIDELĖS PRETENZIJOS

“Naujienoms” paraginus So. 
Bostono socialistų ir sandarie- 
čių laikraščius paliauti tuščius 
ginčus, vožnai atsiliepia Cleve- 
lando sandariečių svirplys: 
taip, girdi, sandariečiai gali tai
kytis ir bendrai veikti su to
kiais “gaivalais”, kaip socialis
tai, kurie... “patys nei savo sa- 
liunų neturi iš ko nusipirkti.”

“Dirva” klysta. Su saliuno 
svirpliais mes ir neketinome 
“bendrai veikti”. Mes kreipė
mės į pažangiuosius žmones, 
kurių yra ir Sandaroje. Atidėję 
į šalį asmeniškus ir siaurai par
tinius kivirčus, jie, musų nuo
mone, galėtų daugelyje klausi
mų (ypač bendrosios kultūros ir 
apšvietos) veikti išvien su soci
alistais.

Atžagareivių iš “Vienybės” ir 
“Dirvos” mes į tą darbą nekvie
čiame.

vis riesčiau

darbininkai 
šeimininkaut

frankas vejasi 
marką.

Pereitą penktadienį fran
ko kursas nupuolė iki 2,6 
centų. Per vieną tiktai die
ną jo vertė nusmuko beveik 
visu centu, nežiūrint to, kad 
Franci jos atstovų butas pri
ėmęs valdžios sumanymą 
pakelti 20-čią nuošimčių 
mokesnius.

Aišku, kad p-o Poincarė 
finansinė reforma neįstengs 
pataisyti Franci jos finan
sus. Todėl, jeigu ir senatas 
priimtų jo įstatymo suma
nymą apie mokesnių padidi
nimą, jo puolimas yra neiš
vengiamas.

Vis “patriotizmas
Kas perka bendrovės “Ga

lybės’’ akcijas, tas patrio
tas; kas neperka, tas nepa- 
triotas.

Tokią giesmę dabar ėmė 
giedot “Draugas”. Gieda ir 
pamokslus sako apie katali
kų gerumą ir nekatalikų 
blogumą.

Bet kodėl pinigų dėjimas 
į augščiaus paminėtąją ben
drovę yra patriotingas dar-

“Marksas, savo įžangoj 
'Prie Politinės Ekonomijos’, 
sako, jog istorija pasiima sau 
tik tas užduotis, kurios gali
ma išpildyti. Kitaip sakant, 
tai reiškia, jog tas, kurs per
mato istoriniai galimas išpil
dyti užduotis, ir kurs kovoja 
ne už tai, ko nori, bet už tai, 
kas galima iškovoti, gali tapti 
istorijos instrumentu.”
Šitie* (gana gremėzdiškai iš

versti) Radeko žodžiai yra visai 
teisingi. Ir “Laisvės” rašytojas 
jiems pritaria. Sako:

“Tai geras patarimas tiems, 
kurie mano, jog reikia turėti 
vien gerus norus, ‘tyrus prin
cipus’ ir viskas stosis kunu”.
Labai malonu yra girdėti tai 

iš “Laisvės”. Bet jeigu ji pri
pažįsta teisingu tą Radeko pa
tarimą, tai mes norėtume žinoti, 
kodėl ji per penkerius metus el
gėsi visai priešingai?

Kodėl ji keikė “Naujienas”, 
kurios augščiaus išdėstytąją 
Markso mintį kartojo ir kartojo 
be paliovos?

Istorija imasi tiktai tokių 
uždavinių, kurie galima išpildy
ti. Todėl visuomenės veikėjas, 
kurios nori darbuotis santaiko
je su istorijos progresu, turi da
ryti ne tą, kas jam geriausia 
patinka, bet tą, kas galima at
siekti esamosiose apystėvose, 
ant esamojo plėtojimosi laips
nio. Pirma negu daryti, visuo
menės veikėjas privalo ištirt, 
kas yra galima, o kas ne.

To mes reikalavome iš Rusi
jos bolševikų, kuomet . jie pa
skelbė nustebusiam pasaulyje, 
kad jie toje ekonominiai atsili
kusioje šalyje įvesią socializmo 
tvarką. To mes reikalavome ir 
iš Lietuvos komunistų, kuomet 
jie, pamėgdžiodami bolševikus, 
ėmė skelbti, jogei ir ekonomi
niai atsilikusioje Lietuvoje tuo- 
jaus reikią steigti socializmą.

Vieniem ir antriem mes sa
kėme: Jus imatės negalimo da
lyko. Jus privalote atsižvelgti 
į j;ai, kad nei Rusijoje, nei Lie
tuvoje sąlygos dar nėra pri
brendusios socializmui, žadėda- i 
mi tuoj dabar įsteigti socializ-

Smulkiojo kredito kope
racijos augimas

. Didysis karas visai sunaikino 
smulkaus kredito įstaigas ir be- 
pradėjusius kurtis Smulk. Kre
dito Koperatyvus.

Kadangi daugumos žmonių 
indeliai aukso valiuta, tuose 
bankuose žlugo, tai tas sunaiki
nimas savo pasekmėmis sunkiai 
slegia smulk. kredito koperaci
jos augimą dar ir šiandien.

Lietuviai niekuomet didelio 
pasitikėjimo “bankais” neturė
jo. Tur būt todėl, kad valsčių 
bei tap. kasasa ir kredito bend
roves vedė dvarininkai, bei val
dininkai rusai ir jų kreditu nau
dojosi daugiausia nusigyvenę 
dvarininkai. Kad “bankų sko
los” nusigyvenusiems dvarinin
kams beveik .visuomet padėda
vo... galutinai “susmukt”, dėlto 
į banką ir buvo žiūrima kaipo į 
sukčių-pelnininĮkų įstaigą, ku
rios uždavinys “painiot”... “pri 
gaudinėt” žmones, iš vienų pa
imt ir susukant, kitiems duo
dant ir įpainiojant į dar didės- i 
nes skolas., ir iš tokio “apgau
dinėjimo” kraudavosi turtus...

Kuomet užėjus karui “viskas | 
žuvo”, žmonės galutinai “įsitiki
no”, kad jų nuomonė buvo “tei- 
ąįnga”.

Vadinasi, “bankas” pati rizi
kingoji pinigams vieta laikyti!..

Tokioj padėty prasidėjo smul 
kaus kredito koperacijos kūri
mosi.

Smulk. kredito kopeYacijai 
ne tik reikėjo praminti sau nau
ją taką musų visuomenėj, bet 
ir perlaiti senasis karo palik
tas nusistatymas apie “ban
kus”.

Taip, 1919 metais lietuvių 
nei vieno kredito koperatyvo 
neįsteigė. Žydų Liaudis Bankų 
steigė 11. 1920 m. lietuvių į- 

steigė 5 — gi žydų 65, 
ietuvių 9, — žydų 17, 
ietuvių 18, žydų 5, ir 
ietuvių 118, gi žydų 5,

1921 m.
1922 m.
1923 m. 
vokiečių

Tokiu budu lietuvių smulk. 
kredito koperacija tik 1923 me
tais trigubai išaugo.

[Pirmadienis, Kovo 10, 1924
................................. ......................

kredito

nne.
Vis dėlto tų “30” nors ir ma

žumas (vieną penktdalį) pada
ryta pirmas žingsnis aikštėn, 
kuris rodo musų jauną kredito 
^operaciją augant ne tik kie
kybe, bet ir kokybe. Ta 
liudija auganti indėlių suma, 
Tą liudija auganti indėlių suma, 
(pavyzdys Barzdų Liaudies 
Bankas: V. 4000, IX. 6000,—o 
XI. 11.000 litų). (“Talka”)

Su kuo dėtis?
Lietuvių visuomenė nerimas- 

taujt dėl musų ateities. Iš jos 
sąmonės neišeina klausimas, 
kaip ir kokiu budu atsiekti 
tuos tikslus, nuo kurių priklau
so viso krašto likimas. Santi- 
kiai su Lenkais neina geryn. 
Varšuva nesirengia nei trupu
čio nusileisti ir po senovei lai
kosi to tautinio fanatizmo, kurs 
kaimyninį susigyvenimą daro 
beveik negalimu. Lietuva nori 
paliuosuoti okupuotas jos dalis. 
Tuo tikslu ji kreipėsi į Tautų 
Sąjungą, bet paskutinioji grei
čiau norėtų nusikratyti nuf.i 
visko ir palikti taip kaip yra.

Ką turime daryti tokiose ap- 
Inikybėse? Čia daugelio lietu
vių nuomonė ir skiriasi. Vieni 
nurodo ten, kiti vėl ten. Nese
nai V. Krėvė-Mickevičius, da- 
dabartinių šaulių Sąjungos vir
šininkas 
“Katruo 
“TrįmJtan”.
laikusįs Santarvės 
griebties ką nors naujo, ^būtent 
susidėti su Vokeičiais ir Rusais 
ir eiti išvien, šaulių Sąjunga 
nors nėra politinė organizacija, 
bet kadangi jos valdybon įeina 
tokie žymus asmenys kaip Šle- 
ževipius, Krupavičius, šilingas, 
Smetona ir kiti, tai jos nuomo
nė yra gana svarbi. Ypač, kuo
met beveik tą patį viešai pasa
kė universitete ir buvusis Lie-

Priežastim tokio staigaujJtą neatsiliepė.ir todėl apl3 jų gy 
lietuvių kredito koperacijos pa- v avimą ar mirtį pranešti negali- 
kilimo reikia ieškoti ne tik tin
kamose tam sąlygose — įvedus 
pastovią valiutą, radosi didelis 
kredito reikalingumas pinigų 
stoka, betir senojo karo palikto, 
apie “bankus” nusistatymo per
silaužime.

Čia nemažą rolę,, sulošė tam 
tikra koperacijos propaganda 
steigti liaudies bankus, o taip 
pat ir nuo 1920 m. beveikiu 
žydų liaudies bankai, į kuriuos 
ūkininkai reikalo spiriami pra
dėjo kreiptis pinigų skolint.

Taigi 1924 m. sausio 1 d. 
smulkaus kredito koperatyvų 
(liaudies bankų) įsiregistravu
sių lietuvių buvo 147, žydų 96 
ir vokiečių 12.

Viso 255 smulk kred. kopera- 
tyvai.

Iš tų apie 15% reikia skai
tyt gyvuojančių popery, t. y. 
užsiregistravusių bet veikti ne
pradėjusių, arba likvidavusis.

Tiek apie smulkaus 
koperatyvų kiekybę.

Daug sunkiau išaškinti jų 
I kokybę.

Vyriausioji to sunkumo prie
žastis tai, daugumos kredito 
koperatyvų jaunumas.

Iš 159 smulk. kredito kope
ratyvų (kalbama apie lietuvių 
kred. koperatyvus) 120 su vir
šum gyvena pirmuosius metus. 

Aišku, kad vienais metais ir 
tai metais tokio sunkaus eko
nominio krizio, normaliems kr. 
koperatyvų gabumams ar tru
kumams nebuvo galima pasi
reikšti. Lietuvos Koperacijos 
Banko gautomis iš 30 smulkaus 
kredito koperatyvų žiniomis į 
pirmojo koperatyvų suv*ažiavi-i 
mo (1923 m. lapkričio 26 d.) an
keta minėtų 30 kredito kopera
tyvų pereitų metų lapkričio 
mėnesy atrodė šitaip:

Įsisteigė 1921 m. 3, 1922 m. 
1 ir 1923 m. 26. Pajų didis 10— 
100 litų (dauguma 25 litai).

Kreditų dydis nuo 100 lDrjtuvos prezidentas A. Smetona. 
000, (dauguma 500 5000) litų, Tokiu budu susiartinimas Lie- 
Įmokėtų pajų *uma 79,083.54 Luvos su saVo abiejų pusių kai_- 
Neįmokėtų pajų suma 33,255.46 mynajs yra plačiai svarstomas 
Paskirta nar. kr. s. 3,525,055.— Lr įurj nemažai pasekėjų. Ame- 

(Narių atsakomybė už kredi- rjkos lietuviu laikraščiai per
to koperatyvų iždus: Lt. 7,050,- spausdino aukščiau paminėtą 
110. ). straipsnį, duodami jam beveik

Narių išviso 2033, (buvo pir- pirmaeilės reikšmės, 
mame steig. susirinkime viso nežinom visų smulkme- 
711). ' nų to naujo plano; nežinom

Nariai sulig užsiėrtiimo skirs- taipgi kokiomis sąlygomis ir 
tosi šiaip: bežemių, tarnautojų kaip toli Lietuva sutiks susi

rišti su Vokiečiais ir Ęusais. Iš 
kitos pusės dar nenustatytas 
faktas ar Berlinas turi padaręs 
kokios nors sutartis su Mask
va, prie kurių galėtų prisišlieti 
ir musų valstybe. Tokiu budu 
visas projektas, kiek tas liečia 
Amerikos lietuvius, yra ap
trauktas durnais. Gal Lietuvos 

I valdžia jau yra padariusi tam 
tikrus žingsnius susiartinimui 
su Rusija ir gavo pasižadėji
mus iš jos pusės. Visuomenei 
apie tai neskelbiama, tur būt 

dėl to, kad nesužinotų nieko 
svetimi. Bet vargiai ar ką nors 
panašaus atliko musų valdžia. 
Visi planai atsimesti nuo anglų 
ir prancūzų yra skelbiami ir 
ginami ne valdančių partijų, 
bet opozicijos. Krikščionys-de- 
mokratai tyli ir apie naują pa
kraipą musų užsienio politikoj 
nieko neprisimena. Galvanaus
kas yra žmogus Vakarų Euro
pos tipo. Jam esą ne į širdį dė
tis su Rytų barbarais arba ne
civilizuotais gunais. Kaip tai 
nebūtų, išnagrinėkim trumpai, 
“Trimito” siūlomą permainą. 
Išpradžių metasi į akis, jog V. 
Krevė-Mickevičius, kaipo rašy
tojas, padavė savo straipsny 
daugiau jausrpų negu proto ar
ba šalto apsvarstymo. Jo pa
siūlymai yra paremti upu ir ap- 
sivilimu Santarve. Keliais sa
kiniais jis nubrėžia neva naują 
Lietuvai kelią, bet tas keliais 
visgi nėra aiškus. Tegul šau- 

pirmininškas iš
dėsto konkrečiai savo pažiūras 
kokia politika butų mums nau
dingiausia, mes, pripažinę tą 
tinkamu, sutiksim. Klausimas 
su kuo turėtų susidėti Lietuva 
yra begalo svarbus. Reikalinga 
nemažai išminties ir nužiūrėji
mo, kad atspėti kuris kelias bu- i 
tų geriausias. Susidėti su Ru-

Likusieji 100 su viršum lietu- sija gal būt ir neblogai, bet ji | 
vių smulk. kredito bankų anke- yra toks neaiškus dar esimas,

ir amatninkų 552, inteligentų 
ir visokių kitokių užsiėmimų 

1177. Ūkininkų turinčių savo 
I žemės nuo 1—6 ha 140, nuo 6— 
12 ha 293, nuo 12—24 ha. 378, 
nuo 20—50 ha 389, virš 50 124.

Paskolų gauta: iš bankų 
(daugiausiai, nes apie 70% iš 
Lietuvos Koperacijos Banko) 
viso Lt. 197,127.— laikui nuo 2 
—6 įnėn. metiniu %6—24.

Paskolų išduota 935 .nariams 
viso Lit. 244,292.88 et. laikui 
nuo 1—12 mėnesiu už %9—36.

Paskolų tikslas įvairiems, bet 
daugiausia ūkio reikalams (mo
kesčiams, algoms, 
noms, troboms

ūkio maši- 
pasitaisyti ir

minėtų kredito 
pusė sumoje

,parašė straipsnį:
Kediu” ir patalpino

Jis (siūlo nustoti' 
skverno ir

Indelių iš 30 
koperatyvų turi 
79,543.35 et. (sulig indėlių di
dumo paeiliui turi: Kauno Vo
kiečių smulkaus kredito Bankas 
amatninkai pirkliai, 13,633.—; 
Barzdų Liaudies Bankas ūkinin
kai 11,964.54 et.; želvos Vals
tiečių Smulk. Kred. Bankas 4,- 
500.—; Kauno Taupm. Skol. 
Bendrovė 2,200; Raguvos Taup. 
Skol. Bendrovė 1,200; Panevė
žio Liaudies Bankas 1,200; Gar
gždžių Liaudies Bankas 1,100; 
Radviliškio 1,100 kiti mažiau 
1000 lit.)

Už indėlius metams mokama
%7—15

indėlius 6 mėn %7—12 
betermininius .... %3—12

Už einamaja sąskaita %3.
Indėlių davėjai daugumoj na-1 lių Sąjungos 

riai, nors yra ir. nenarių .
Jų užsiėmimas ir turtas su- 

Įsekt nepavyko.
Iš šių “30” kredito koperaty

vų: 21 yra Lietuvos Koperaci- 
jos Banko nariai, 5. Ūkininkų 
Sąjungos Centralinio Liaudies 
Banko nariai ir 4 niekur nepri- 
gulį.

Už

jog tiesiog pavojinga. Persi
mainytų bolševikų valdžia ir 
mes lietuviai atsidurtumėm žio
tyse demokratų arba monar- 
chistų. Latviai, Estai, Finai ir 
Anglai nelabai norėtų užstoti 
mus, bolševikų sąjunginikus. 
Paleiskim, jog dabartinė jų 
valdžia užsilaikys. Bet tai vis 
viena, Vilniaus klausimo greitai 
neišrišim, nes Rusai dėl musų 
sostinės nekariaus. Tektų lauk
ti desėtkų metų, kad surasti 
patogų momentą drauge su Ru
sais užpulti lenkus. Vienok kas 
gali užtikrinti, jog Varšuva tu
rėdama tiek daug sąjungininkų 
Europoj, pralaimės tą karą? Ji 
tyčia, žinodama apie musų są
jungą su bolševikais, suprovo
kuos karą ir kol rusai suspės 
ateiti į pagalbą, jos legionai 
užimtų visą Lietuvą. Geriausias, 
rodos, būdas — tai susijungti 
su Pabalti jos valstybėm ir de
rintis prie Anglų. Jeigu Tautų 
Sąjunga galutinai apvils mus, 
tada nieko niekam nesakydami 
sekime bendrą politikos padėtį 
ir bėgį. Pasitaikius patogiaim 
momentui griebkimės veiksmo, 
atatinkančio to momento aplin
kybėm. Dabar įtempę’ visas 
pajėgas rengkimės. Apie są
jungą su Rusais kol kas yra per- 
anksti kalbėti. Gal vėliau yis- 
kas pakitęs ir tuomet pamaty
sim. —M. V.

Skaitytojų Balsai
{Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}

Skaitykime ir platinki 
me knygas

Jei tu, lietuvi ir lietuvaite, 
tUri sveikas ir naudingas min
tis, kurias norėtum pranešti 
visuomenei, tai nerasi geresnės 
priemonės, tikresnio budo, kaip 
laikraštis. Laikraštį skaito tū
kstantinė minia, ii; paduotąją 
tavo mintį svarsto. Tą supra
to nuo seniai musų pramoninin- 

. kai-vertelgos, ir jie vien valiai 
skelbiasi ir informuoja visuo
menę apie savo biznį. Ir gerai 
daro, nes žmogus sužino kur ir 
kokia kaina gali nusipirkti sau 
reikalingą daiktą. Tą patį daro 
ir profesionalai — kunigai, ad
vokatai, dentistai, daktarai. Ir
gi gerai daro, nes reikale ne
trukdomas niekuo stačioginiai 
kreipiesi.

Tik vienas dalykas pas mus 
lig užslėptas—laikomas sudėtas 
ant lentynų ir apie tai neskam
bina niekas garsiai. Lig prisibi- 
joma, kad žmonės nesužinotų 
ir nesuprastų naudingumo, ir 
nepasinaudotų. Tai — knyga! 
Knyga žmogaus protą pralavi- 
na, patobulina. Knyga sutei
kia taip reikalingų musų gyve
nimui žinių. Knyga pamokina 
—įrodo aiškiai atskirti sveiką, 
tyrą, teisingą elgesį gyvenimo 
nuo neteisingo, apgavingo. Be 
knygos šiandien neapseina nei 
vienas žmogus, norintis skai
tytis save apšviestu, kulturin- 
gu.

Mes lietuviai irgi turime ne
mažai knygų. Turime net kny
gyną, Aušros Bendrovės Kny
gyną—Chicago, III., 3210 So. 
Halsted St. Aušros Knygynas 
įkainuojama keleto desėtkų tū
kstančių dol. Kokių čia knygų 
nerasi. Netik ' visas knygas 
Amerikoje atspausdintas, bet ir 
visas knygas gali gauti Lietu
voje ir Prūsuose spausdintas.

žiūrėk, čia ateina motina su 
savo vaikais ir perka lemento- 
rių; čia ateina jaunikaitis ir 
perka pasiskatymui knygą; čia 
atėjo suaugęs nusipirkti istori
ją, geografiją ar taip kokią pasi 
skaitymui knygą. Ir Chicagos 
lietuviai kįla aukštyn apšvieti
me ir kultūroj. StoržieVystė, 
chamizmas džiusta-nyksta.

Kuodaugiau lietuviai skaitys 
knygas, tuo aukščiaus pakils 
nie tikrą-tobulą demokratybę, 
ne tuščiais žodžiais, o praktiš
ku veikimu. Ir užtekės saulu
tė pilnos Laisvės.

Tad pašvęskime šiuos mėtys 
platinimui knygų plačiojoj liau
dy j. —Dr. A. L. Graičunas.

apšvietime ir kultūroje, tuo len
gvesnis ir našesnis pasidarys 
musų gyvenimas.

Mokslo Draugai irgi atlieka 
labai aukštą ir prakilnų darbą, 
teikdami pamokas visuomenei 
gyvu žodžiu. Jeigu gi toji pub
lika, išklausius Mokslo Draugų 
prelekcijos tolesniam gvildeni
mui išklausytas pamokas nusi
pirktų dar atatinkamo turinio 
knygą ir perskaitytų, kokia 
butų pažanga pirmyn! Kas ga
lės atspėti ir permatyti ateitį 
lietuvių? Kokią intaką ir per
versmą padarys Lietuvoj ? Mu
sų juk čia vienas trečdalis visų 
lietuvių pasaulyj. Apsišvieski- 
me, prablaivėkime • ir visą pa
saulį užvaldysime. Įskiepinki-

Kūryba — galia šventoji
(Iš mano dūmojimų)

Poeta privalo rašyti tik savo 
sielos pagimdytus dalykus, tai 
yra — jis neprivalo atsisėdęs 
su popiera ir rašytuvu tarpais 
belaukiant minties rašyti, ne— 
poetą privalo tik užrašyti tai, 
kas jo sieloj jau yra sųgiritma- 
vę ir susirimavę (na, ten, pa
taisyti skyrimo ženklus ir tam 
panašiai, tai dar galima).

Tai toks yra sielos poetą. Ki
tokie — tai popieriniai poetos, 
nes daugiausia reikalo jie su po
piera vyrukai ir teturi (po po
piera čia suprantu abelnai tek- 
nikinę poetų rašymo pusę).

Ir tokiu budu rašant, tai yra 
ir sielos poeto būnant, bet dar 
prie to — neturint ramaus ir 
žmogiško gyvenimo, — vargs
tant, ir kartu rašant — čia jau 
nebe tik sielos poetą yra.

Jiegu dar tavo sieloj ir susi- 
ritmuos ir susirimuos koks po
ezijos veikaliukas-kurinėlis, bet 
jeigu tas atsitiks (kad ir ne 
popierinių poetų budu, kaip au
kščiau minėjau, bet — kad ir 
sielos poetos budu) visgi turint 
pakenčiamus dar bent reikalin
giausius savo gyvenimo “pato
gumus” ir ar tai poilsio nuo 
darbo ar lengvesnio darbelio va
landoj, tai dar vistiek netaip 
tokia poezija privalo būti bran
ginama. Ji dar nėra darbo po
ezija, o taip tokia poezija priva
lo užimti tokią vietą literatūroj. 
Tai reiškia, kad kaip darbas ir 
darbininkai savo kūrybos ga
lia, ar šiaip ar taip kalbėsime, 
užima pasaulyje svarbiausią 
vietą, taip ir darbo poezija vi
suomet privalo užimti literatū
roj pirmiausią ir svarbiausią 
vietą, ir darbo poezijos darbi
ninkai — kaipo prakilniausios 
pasaulyje idejos-minties dalinin 
kai jos įgyvendinime, ypatingai 
privalo būti gerbiami.

Kuris, būdamas sielos poetą, 
dar savo sielos kurinėlius-veika- 
us gimdys vargšo-bedalio sąly

gose (nenormaliame gyvenime 
būdamas, skursdamas, vargda
mas, laike trumpų Ir menko pa- 
ilsio valandėlių, o gal dar ir ar 
tai prie arklo ar prie mašinų 
jsavo sielos ritmavimosi ir rima- 
yimosi beauklėdamas), tas jau 
bus tikras darbo poetą, tikras 
darbo dainius.

Ir tokį aš ypatingai gerbiu, 
jam galvą savo lenkiu!

*
Lietuvos dvasinių kūrėjų tar

pe,kiek aš žinau, verti yra pa
garbos kaipo darbo dainiai ar 
bent dvasiniai kūrėjai, tai: se
nas jau ir gyvenimo nukamuo
tas vargšas-bedalis Jovaras, 
amžiną jai • atilsį — Lietuvos 
darbo motina -žemaitė, proleta
rų poetą Julius Janonis, ir iš 
jaunesnių: Petras čiučelis,
Šiaurys, P. Gaidamavičius ir 
gal dar kiti (tik jų daugiau ne
šinau). s

Tai rašau bešališkiausiai dū
modamas, ir—apie tuos Lietu
vos darbo poezijos kūrėjus bei 
jos darbo dvasios reiškėjus, ku
riuos tik aš žinau.

♦

Lietuvoj aš matau ir tikrų 
varnų vardo vertų 
poetų; jie.varnos, 
arais.

*

(pseudo-)
nes nėra

Gink-die, savęs į šias —virš- 
išdėstytas, mintis nekišu.

—Vargo poetą.
Kaunas.

_ _______ ’
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J. Luko dovana.

Lietuvė nušovus lenkę
įlenkė atsisakiusi pasakyti var

dą vyro, į kurį lietuvė, Pe
čiulienė, buvo įsimylėjusi. 
Pašovė kitą moterį,

mo
va i-

Ona Pečiulienė, 42 m., 
tina dviejų jau suaugusių 
kų — sumaus ir dukters, perei
tą šeštadienį nušovė lenkę Mrs. 
Agnės Koslovitz, 23 m. ir pa
šovė Celia Welensky, 54 m. Vi- 
sos moterys gyvena 624 Bar- 
ber St., kur ir įvyko žmogžu
dystė.

Pasak policijos, Pečiulienė 
susipažinusi pas Koslovitz su 

tulu vyru, kuris pas ją apsi
lankė ir į kurį ji karštai įsimy
lėjo. Pečiulienė betgi nežinojo 
nė jo vardo, nė adreso. Ji pra
šė Koslovitz pasakyti kas jis 
yra Jx?t toji atsisakė. Kada jo
kie maldavimai nepagelbėjo, 
Pečiulienė nušovė Koslovitz ir 
taipjau pašovė Welenskienę 

nuo
Poli- 

yra

kuri bandė Pečiulienę 
žmogžudystės sulaikyti, 
cijos surinktosios žinios 
betgi neaiškios.

Dabar Pečiulienė sėdi 
jimv.

kalė-

Du vyrai nušauti.

dau- 
Įvairiose

šeštadieny papildyta ir 
įgiau žmogžudysčių.
miesto dalyse nušauta du vy
rus ir du vyrus pašauta. Jos. 
Kapper, 1515 Ogden Avė. liko 
nušautas barny su kaimynu, o 
Blazey Snatek, 13231 Commer- 
cial Avė. tapo nušautas 
muštynėse.

girių

Smulkios Žinios
Prigavikai pateko kalėjimam

Fnemont Hoy, 67 m. bankie- 
rius iŠ McHenry ir jo sūnūs 
Clarence liko nuteisti 10 me
tų kalėjiman kiekvienas už f ar
mėnų prigaudinėjimą. Jie bu
vo suorganizavę kompaniją au
ginimui Fox upėj perlų ir pri
žadėdami (įdėlius pelnus, iš 
apielinkės farmerių išviliojo 
$300,000.

Apiplėšė kolektorių.

Iš M. Kenny, 3317 W. 62 PI., 
kolektoriaus Great Atlantic & 
Pacific Tea Co., plėšikai at
ėmė $2,000 pinigais, kelis šim
tus dol. čekiais ir automobi-
lių.

Mirė John M. Roach.

Pereitą šeštadienį Fort My- 
ers, Fla., pasimirė nuo širdies

rių kompanijos prezidentas 
John M. Roach, kuris pradėjo 
savo karjerą ’Chicagoj arklio 
traukimo gatvekario konduk
torių.

Jis gimė iLowell, ()., 1851 m., 
baigė kolegiją, paskui jieškojo 
aukso, dirbo kasyklose, leido 
laikraščius, paskui buvo kon
duktorių ir gabaus gatvekarių 
kompanijos prezidentu.

I

Dovanos K. Požėlai
Karolis Požėla pasidarė Chi- 

cagos lietuvių numylėtiniu. Jam 
ir garbė, jam ir dovanos.

J. Miliaucko siurprizas.
Pereitose ristynėse ant Town 

of Lake jį sutiko Vytauto ku
nigaikščio benas su muzika, 
su himnu ir maršais. Tai įvy
ko, /kaip žinia, sulig pa kvieti
mu Juozapo Miliaucko, 
parapijono nuo 18-tos 
Jis “užfunjlijo” muziką, 
labai gerbia Požėlą.

Naujienų koncerte vakar ki
tas pilietis Juozapas Lukas sa
vo entuziiazmą išreiškė, inteik- 
dainas Karoliui Požėlai bran
gioj dovaną — aukso laikrodė
lį su grandinėlių ir aukso pei- 
hiku. Viduj laikrodėlio ingra- 
viruota sekamas užrašas:

Dovana Karoliui Požėlai 
Pasaulio Sportsmenui nuo 
Juozapo ILuko, 744 N. Clark 
St., Chicago.
Ponas J.' Lukas yra laikrodė

lių ir brangenybių biznyje. Jis 
yra užžavėtas Požėlos sporti il
gumu.

Indiana Harbor, Indiana.
Dar vieną dovaną rengiasi 

Požėlai įteikti Indiana Harbor 
piliečiai, kurie jį matys besiri- 
tant su lenkų čampionu šią su- 
batą, kovo 15 dieną, National 
Hali, 3834 Butternut St., India
na Harbor, Ind. Kokia ta do
vana bus, dar tikrai nežinia, 
bet sako busianti nemenka.

' Pašoka p. Komaiko ir pareiš
kia, kad nors jis esąs neturtin
gas ir neturįs milionų, bet per
kąs tos bendrovės Šerų už $300 
ir norįs, kad ir kiekvienas lietu
vis pirktų. Po to prasideda abel- 
nos dalyvių prakalbos, visi kal
bėtojai giria “Galybę”, jos su
manymą pakinkyti • Lietuvos 
upes ir elektrifikuoti visą Lie
tuvą ir prisižada kiekvienas pir
kti šėrų kuodaugiausia. Bet ka
da prieita prie šėrų pardavinėji
mo, tai nežiūrint visų prižado 
pirkti serus kuodaugiausia ir 
nežiūrint prižadėto milžiniško 
pelno, šėrų parduota tik už. 
$2,000 su viršum. O juk pokily 
dalyvavo turtingiausieji musų 
biznieriai. Turbut ir jie netiki 
tiems didelių pelnų prižadams. 
“Lengva prižadėti, bet daug 
sunkiau ištesėti.” —K.

Roseland
Lietuvių Namo pieno

Vrs

Lietuvių Rateliuose.

škicas 
jau priimtas. Lotų vertė žy
miai pakylusi. Jau 19 draugi
jų prisidėjo prie Bendrovės. 
Visi dirba greitesniam Namo 
pabudavojimui ir rengiasi 
prie didelio vajaus.

Bankietas Lietuvos 
Atstovui

isi gyrė “Galybę”, siūlė dide
lius pelnus, žadėjo pirkti ak
cijas, bet mažai jų pardavė.

Kovo 3 d., K. Strumilų sve
tainėje, įvyko Lietuvių Darbi
ninkų Namo BcHdrovės šeri n in
kų susirinkimas. Jis sušauk
tas atvirutėmis ir į jį atsilan
kė skaitlingas būrys šėrininkų. 
Skaityti ir priimti protokolai 
iš šėrininkų ir direktorių susi
rinkimų. Po to sekė raportai

Kveitkienč, P. 
Latonis, John 
Laureckis, Simonas. 
Lecknikas, Joe 
Leg-diikiis, Domininkas 
Louski, Peter 
Lukauškas, Victoras 
Mikšas, Mike. 
MikŠunaitė, Uršulė 
Norkus, Kastantas 
Odin, Alex 
Petraitis, Joseph 
Petrauskas, T.

* Petrulis, John 
Platkouski, Stanislovas 
Plonis, Tonis 
Ramonas, Charles 
Schultz, Chas. 
Skukauskis, Kazimer 
Shaulinskas, Antanas 
Slepaiitis, Klemensas 
Sokalauskis, Stanley 
Stadelninkas, Jos. 
Stiklam, Frances 
Stokus, Clemen. 
Tubutis, Povilas 
Vaišnorui, Juozui 
Valulis, Kazimer 
Vernauski, Rose 
Venckus, Anastazija 
Vistart, Anna

Yacus, Paul

PRANEŠIMAI_ _
KASDIEN tamsta gali prisirašyti! 

fTie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk i 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. D8da- 
nias kas savaite* po dolerj-kitą, nei 
riepatftmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

Roseland. — Lietuvių Amerikos 
Piliečių Politiško Kliubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks kovo 10 d., 
pirmadienį, K. Strumilos svetainėj, 
7:30 vai. vak. Nariai malonėkit vi
si laiku atsilankyti, nes šiame su
sirinkime turėsim daug svarbių 
reikalų apsvarstyti kai dėl piliety
bės ir ateinančių rinkimų.

—Valdyba.
■—-.... > ■

Nepaprastas “Birutės” susirinki
mas įvyks pirmadienį, kovo 10 d., 
8.30 vai. vak., Raymond Chapel 
svetainėj (816 W. 31 ;St.)

Visi birutiečiai kviečiami būtinai 
atsilankyti, nes yra labai svarbibų 
reikalų. —Valdyba.

Namų Savininkų ir Piliečių Kliu
bo ant Town of Lake susirinkimas 
įvyks pirmadienį, kovo 10 d., 8 v. 
vilk., šv. Kryžiaus svet.

Yra svarbių reikalų, tat visi ma
lonėkite atsilankyti.

—Sekretorius.

Lietuvių švietimo Draugijos pra
kalbos Įvyks sekmadieni, kovo 
10 d., 7:30 vai. vak^ Raymond Cha
pel svetainėje, 816 W. 31 St.

—Komitetas.

jie
kad norintys patirti

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 0. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, Hl.

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

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akiu Specialistas

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

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

Phone Boulevard 7589

Pereitą ketvergą Amerikos 
Lietuvių Prekybos Butas suren
gė Great Northern turtely (Cry- 
stal Room) bankietą priėmimui 
Lietuvos Atstovo K. Bizausko 
ir svečių iš Lietuvos, kun. K. 
Alšausko ir inž. V. Pauliukonio. 
žmonių bankiete dalyvavo apie 
80, daugiausia taubininkų-biz- 
nierių. Pirmininkavo p. J. J. 
Eiias.

Pirmiausia pristatyta kalbėti 
Lietuvos Atstovą p. K. Bizaus
ką. Tasis kalbėjo apie Lietuvos 
pramonę, kad amerikiečiai lie
tuviai su savo kapitalu gali pri
sidėti prie pakėlimo Lietuvos 
ekonominiai ir kad tam yra di
delių progų, ypač elektros sri
ty, nes dabar yra elektros gar 

dideles 
galima

kalbėti

dynė, o Lietuva turi 
vandenų jėgas, kurias 
butų tam panaudoti.

Po to pristatomas 
kun. Alšauskas. Jis irgi kalbai
apie elektros gadynę, kaip gali
ma butų pakinkyti Nemuno ir 
Nėrio vandenis . Ir čia pat jis 
užtikrina 50 nuoš. pelno tiems, 
kurie įdės į “Galybę”, kuri no
rinti Lietuvą elektrifikuoti, sa
vo pinigus.

Po to kalba Lietuvos konsu
las P. žadeikis. Jis irgi tą patį 
pakartojo apie elektrą, ką ir ki
ti. Esą Lietuvoj nėra kuro, 
reikia anglis gabenti iš svetur, 
o miškai Lietuvoj išnyksią už 
kokių 11-12 metų, jei jie bus 
taip kertami, kaip kad dabar 
yra kertami. Todėl reikia ap
saugoti miškus, o pakinkyti 
upės.

Inž. V. Pauliukonis parodė 
pieną užtvenkimui Nemuno kil
pos palei Birštonus. Tas tven
kinys galėtų duoti elektros iki 
70,000 arklių jėgos. Bet tokio 
didelio darbo dabar nebus daro
ma, o pirmiausia bus tvenkia
ma Nėris (Vilija) upė, kas duos 
3,500 arklių spėkos. Tą elektrą 
galima bus pardavinėti po pusę 
lito už kilovatp vai.

Čia Dr. Šimkus paklausė sve
čių kas bus su koncesija bel
gams teikti elektrą Kaunui, čia 
kun. Alšauskas pašoko ir parei
škė, kad jis, kaipo “Saulės” 
dr-jos pirmininkas, galįs tą 
koncesiją sunaikinti bile valan
dą, nes kompanija neduodanti 
patenkinančio aptarnavimo. Be 
to da belgų kompanija perkanti 
anglis Anglijoj ir negalėsianti 
išlaikyti lietuvių kompanijos 
konkurencijos. Inž. Pauliuko
nis gi priduria, kad elektros dir
btuvės pabudavojimas ant Nė
rio atseis $500,000; pajamų gi 
į metus bus $500,000, atmetus 
niekurias būtinas išlaidas gali
ma užtikrinti pelno <nuo 50 iki

musų
gatvės, 
nes jis,

*75 nuoš.

namą su svetaine

ir revizijos komi- 
raštišką raportą.

nošė, kad pereitas šėrininkų 
susirinkimas neįvyko iš prie
žasties blogo oro, tai šis su
šauktas atvirutėmis, tikslu pri
imti plano braižinį. Iždininkas 
pranešė, kad priėmęs pinigus 
nuo senojo iždininko apie ke
turis šimlus dolerių. Dabar pi
nigai pusėtinai gerai plaukia į 
bendrovės iždą. Jeigu taip ikaip 
dabar, žmonės atjaus bendro
vės pradėtąjį darbą, tai šiur, 
kad bendrove gnaitii laiku įsi- 
gys nuosavą 
Roselande.

Kontrolės 
sijos turėjo
Kuomet jis buvo išduotas, tapo 
priimtas vienbalsiai. Iš jos ra
porto pasirodė, kad bendrovės 
ižde yra keletas tūkstančių do
lerių. Jau ji turi nusipirkusi 
du lotu patogioje vietoje, ku
rių vertė kįla kasdien. Dabar 
3uk už juos duoda apie 35 
tūkstančius. Sprendžiant iš jų 
raportų, bendrovės nuosavybė 
pakilusi vertėj, tai ir šėrininkų 
serai yra jau pakilę trigubai.

Vakaro komisija, kuri rūpi
nos surengti vakarą bendrovės 
naudai pranešė, kad vakaras 
vyko ir jis buvęs labai sėk

mingas bendrovei, nes nuo jo 
iko Bendrovei $150 pelno. 
Controles komisijai pavesta 
peržiūrėti tylas buvusiojo va
karo. ‘ i

Plano komisija pranešė, kad 
plano braižinį turinti ant ran- 
rankų. Architektas reikalauja 
$250 daugiau už įvedimą ven- 
;iliacijos. Kuomet jis apsiėmė 
tą planą dirbti, tai nė jisai 
?ats nežinojęs, kad ventiliaci- 

. a bus reikalinga tame name; 
mat jis paits pasisakęs, kad dar 
pirmą tokį planą dirbęs; bet 
taip pradėjo dirbti, tai pasiro
dė, kad reikia. Buk jis sakęs 
ieins, kad čia bus jau kaip ir 

ne jo darbas už ventiliaciją, o 
nžinieriaus. Dabar viso tie pla- 
iai bendrovei kainosią $750. 
Su jos pranešimais visi šėrinin- 
<ai sutiko, nes kai kurie ir šė- 
ri n inkai išreiškė, kad mes nie- 
uir nerasime architektoriaus, 
turis mums pigiau pagamintų 
planą namui. Tas plano braiži- 
nys buvo smulkmeniškai ap
kalbėtas ir kai kurie dalykai 
juvo pataisyti. Už tą visą pla
no braižinį kai karius dalykc- 
ius pataisius, balsavo apie 70 
misų. Kitą kartą plačiau para
šysiu apie planą busiančio na- 
no. Priėmus tą plano braįžinį 
rndave architektoriui, kad jis 
pagamintų tikrą planą namui, 
luk jis apsiėmęs į mėnesį lai

ko tai padaryti. Kuomet plano

komisija gaus tikrą planą, įsa
kyta sušaukti direktorių ne
paprastą susirinkimą ir jame 
išdirbti planus prisirengimui 
prie vajaus. Nutarta padaryti 
20 kopijų namo plano, kurie 
parodytų namo frontą įr šo
ną. Buvo pakeltas klausimas ir 
plačiai diskusuojamas, kad 
bendrovė nusipirktų saugiąją 
šėpą susidėjimui svarbesniems 
popieriams’ *

Buvo pakeltas klausimas ir 
plačiai apkalbamas, kad bu
siančiam namui duoti naują 
vardą, bet prie galutino nuta
ri! no neprieita; tai pavesta, 
kad direktoriai parinktų tinka
mą vardą busiančiam namui. 
Keli šerininkai pasiėmė po kny
gutę. Šerus pardavinėti, jie pa
sižadėjo gauti po keletą Šerų. 
'Purėtų tame darbe kiekvienas 
sukrusti, kas tik užjaučia tam 
darbui; be darbo, žinote, be 
pritarimo minių tam darbui, 
sunku bus įsigyti nuosavą na
mą Roselande. Pereitą metą 
buvo sumanyta suorganizuoti 
tris šimtus šėrininkų, kurie nu
pirktų bendrovės Šerų vieną 
šimtą kiekvienas. Iš jų kelios 
dešimts sumokėjo, bet toli dar 
nuo minėto skaitliaus. Kuomet 
toks skaitlius susiorganizuotų, 
butų galihia tuoj pradėt staty
ti namas. Buvo poros draugijų 
atstovai, kurios dar nėra prisi
dėjusios prie (bendrovės; 
pranleišė,
bendrovės stpvį, o kai jau par 
(irsią, tai prisidesią prie Bend
roves su savo kapitalu. Tų 
draugijų pavyzdį turėtų pasek
ti ir kitos draugijos. Bendro
ves susirinkimų durys nėra už
darytos tiems, kurie nori pa
tirti jos stovį, o patyrę jos sto
vį, būtinas reikalas nusipirkti 
bendrovės Šerų. Mes žinome, 
kad jei visi dirbsime tą pradeg
tąjį darbą, tai greit įsigysime 
nuosavą namą Roselande. Tas 
namas bus reikalingas kiekvie
nai draugijai, kokių pažvalgų 
ji nebūtų. Jos visos galės jame 
svarstyti savo reikalus be jo
kiu trukumų. Taip bendrai be
dirbdami už kelių metų mes 
turėsime išmokėtą nuosavą na
mą ir tuo galės visi lietuviai 
didžiuotis, nes bus kuo. Pabai
goje susirinkimo, dar viena 
draugija prisidėjo prie Bend
rovės su savo kapitalu. Viso 
prisidėjusių prie Bendrovės yra 
19 draugijų. Tų draugijų pa
vyzdį turėtų paiųiti kitos drau
gijos, kurios dar nėra prisidė
jusios prie Bendrovės. Čia visos 
draugijos turi lygias teises, be 
skirtumo tikėjimo ir pažvalgų. 
Jos susirinkimai esti ramus, 
visuomet svarsto iškeltus klau
sinius rimtai, be jokių užsiva- 
rinėjimų ir užsikarščiavimų. 
Kurie netikit, tai ateikit ir per- 
sitikrinkit.

Metinis bendrovės raportas 
yra išsiuntinėtas toms draugi
joms, kurios yra prisidėjusios 
prie bendrovjės; kurios nega
vote1, tai kreipkitės prie rašti
ninko. Jeigu bus kas neaišku, 
taipgi reikalaukite prie jo pa
aiškinimo.
—L. D. N. B. Korespondentas.

Apdrausti laiškai 
Gricius, J. 
Gudas, Paul A 
Jakstis Ignas 
Katiliunas, Adomas 
Kriščiūnas, Klem. 
Mickus, Peter 
Miką, Leon 
Počkauskas, V. 
Šimkus, John 
Walantis, Anthony 
Vaičkus, ‘J. 
Vaitauckas, M. 
žadeikia.

Brighton Par. — Lietuvių Meno 
Grupės narių repeticija veikalo “Eks- 
propriatorius” įvyksta antradienyj, 
kovo 11 dieną, 7:30 vai. vak., Mc- 
Kinley Park didžiulėj svet. Reika
linga visų narių dalyvavimas.

— Režisierius.

V ranesimai
Dramatiškas Ratelis balandžio 6 

dienq, 1924, stato lietuvių istorišką 
veikalą “Mirga,” Hull House, 800 
S. Halsted ir Polk gatvių.

—Jusas, Sekretorius

...................»■■■"■............. .

Žemiausiomis Kainomis
PINIGUS LIETUVON 

NUSIUNČIAME
Telegramų, 

t • Perlaidomis 
ir čekiais

Per musų tiesioginį susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

Central Manufacturing
District Bank

1112 West 35th St., Chicago.
Turtas Virš $9,000,000.00

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų bo skausmo. 
Brldge geriausio aukso. Su nssasų 
pleitom galimu valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų, kainas. Sergėkite tave 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatat

1545 Wcst 47ih Uieet, 
Netcli Aahlanti Avė.

Laiškai Naujienų Ofise
Astrauskienė, Eva 
Baltrušaitis, Antanas 
Barisius, Frank z 
Bolsit, Jos. 
Budrevičienė, B. 
Dapšiš, L. (2) 
Demęntis, Stnely, 
Glambousky, John 
Griunas, John 
Hilka, Frances 
Jakštienė, Barbora 
Jasulėnas, Antanas 
Jokaitis, J. 
Jonaitis, Stasys 
Jurgutis, Povilas 
Kasiulis, A. K. 
Kauneitis, John 
Kazak, P. J. 
Kazlauskas, S. 
Keikedkis, Wm. 
Kėlia, Frank, A. 
Keršulis, Joe 
Kilka, Frances (2) 
Kiršulis, Joe. 
Kulikovskis, O.

z

• i > ^įl'k V . . . » •
■S X ’ -r,

ANTANAS JUŠKA
Mirė kovo 7 d., 2 vai. ryte, 

1924 m., sulaukęs 38 metų 
amžiaus. Paėjo iš Lietuvos 
Kauno rėdybos. Velionis tur 
būt giminių neturėjo; ligoj ir 
laidotuvėmis rūpinasi Juozas 
ir Stella Urbonai. Laidotuves 
atsibus kovo 10 d., panedėly, 
1 vai. po pietų iš namų 3032 
W. 41st PI., į Tautiškas ka
pines. Laidotuvėms patarnaus 
ir vos graborius St. Mažeika. 
Meldžiame draugų ir pažįs
tamų dalyvauti laidotuvėse.

Liekamos ;
Juozapas ir Stella

Urbonai.

KAZIMIERAS VENČKAITIS

Persiskyrė su šiuom pašau- ' 
liu kovo 8 d., 11 v. dieną, su
laukęs 42 metų amžiaus. Iš
gyveno Amerikoj 23 m. Paėjo 
rš Tauragės parapijos, Kaziškių 
kaimo. Paliko dideliame su- 
liudime moterj Vladislavą, po 
tėvais Baklaitė, 5 vaikus: Ona 
9m., Kazimierą 7 m., Vladislo
vą 5 m., Banifacą 2 m. ir Ceza
rą 9 m., vieną brolį Antaną 
Amerikoj ir Lietuvoj 4 seseris 
Marijoną, Uršulę, Oną ir Ago
tą, brolius Joną ir Stanislovą. 
Laidotuvės įvykš seredoj 8:30 
vai. ryto iš namų 4622 South 
Westem Avė. į Nekalto prasi
dėjimo Panelės Švenč. Bažny
čią, iš ten j *Šv. Kazimiero Ka
pines.

Visus gimines ir pažystamus 
meldžiu dalyvauti laidotuvėse.

Pasilieka nuliudus moteris
Vladisl. Venckaitienė-Baklaitė.

JUOZAPAS STULGA
Persiskyrė su šiuo pasuiiu ko
vo 9 d., 1924 m., ryte 9:13 mi- 
nutų, turėdamas 32 metus. Bu
vo nevedęs. Išgyveno Ameri
koj 13 metų. Paeina iš Lietu
vos, Tauragės ap., Kvėdarnos 
parapijos, Užlaidinės kaimo.

Palikdamas nubudime, tėvus 
ir tris seseris Lietuvoj, ir vieną 
brolį Amerikoje.

Laidotuvės įvyks ketverge 13 
d. kovo, 8 vai. ryte į Šv.' Kazi
miero kapines, iš namų 4411 S. 
Campbell Avc. Kviečiame vi
sus gimines ir pažystamus da
lyvauti laidotuvėse. Pasilie
kame nubudę visi

Giminės ir draugai.
Graborius J. J. Zolp laidoja.

K:

NEW YO^K—HAVRE

ROCHAMBEAU ............. Mar. 22
LA SAVOIE....................... Mar. 29
PARIS ................................ Apr. 2
CHICAGO .......................... Apr. 16

NEW YOKK, VIGO ((U*A1N). 
BOBDEAHZ

Rąžykite dėl žingeidžioe apraiomoa 
knygutės Juaą vietiniui agentui arba | 
dld|j| ofiftg 1® State Street New York.

109 North Dearborn Street, 
Chicago, Illinois.

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA
AKIŲ LIGAS

Naujienų ekskur
sija Lietuvon

| Kurie norite aplankyti Lietu
vą ir turėti smagią kelionę, su 
patyrusiu palydovu. Važiuoti 
didžiausiu ir greičiausiu laivu 
rengkitės ant Naujienų Eks- 
kursijos Gegužės 24 d.

Pasiskubinkite* išpildyti ap
likacijas dėl pasporto ir užsisa
kyti geresnį kambarį ant laivo.

Kurie nesate Amerikos pilie
čiais ir neturite įrodymų savo 
pilietybės, skubiai rašykite sa
vo giminėms, kad prisiųstų gi
mimo metrikus. Vedusios mote
rys gauna užsienio pasą su pri
rodymais jų Vyrų Pilietybės.

Norinti palengvinti atvažiuo
ti savo giminei, kreipkitės iš 
anksto į Naujienų ofisą, kad 
galėtumėm prirengti visus do
kumentus.

TIKRA PHYSIC
“Aš bandžiau visokių rųšių gy

duoles nuo užkietėjimo, bet nesura
dau nei vienų, kad mano viduriai ge
rai veiktų kol aš nepradėjau vartoti 
FOLEY CATHARTIC TABLETS”, 
rašo Robert E. Smith, 417 N. Robert 
St., Ludington, Mich. FOLEY j 
CATHARTIC TABLETS greitai ir 
gerai veikia paliuosavime vidurių, j 
Parduodamos visur. ;

FOLEY AND CO., 
2835-45 Sheffield Avė., 

Chicago, III.

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

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

John J. Smetona
AKINIŲ SPIEČIA LIST A S

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

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

įg Dr. J. Jakubauskas
B Pasekmingai gydau staigias ir 
k.-I chronines ligas NAPRAPAT1- 
B JQS budu — be vaistų, be 

'J operacijų
• | 4647 So.* Halsted St.,

L ! Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
i Tel. Boulevard 4?74

B ROSELANDO OFISAS:
LJ 11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

C. YUCIUS D. C., PH. c. 
1579 Milwaukee Avė.

Kampas Robey St. ir North Avė. 
Vai. nuo 9 iki 1 ir nuo 5 iki 8 v. v.

Room 217 
CHICAGO

Ofiso Tel. Brunswick 7692 
Rea Tel. Brunswick 4887 

Chiropraetic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

žmonių sveikatos.
Daugybe žmonių yra varginami 

nuo reumatizmo, paralyžiaus, vi
durių užkietėjimo, skaudėjimo 
galvos, silpnos akys, jaučias su
stingęs, nervuotas ir tt. Nuo už- 
sisenėjusių priežasčių. Gal ,but 
čia .nėra jūsų tansilu, bet yra rei
kalinga pasimatyti su Chiroprak- 
torių.

V ........ .

z— I. II I I

Tel. Lafayette 4223
Plumbihg, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St., Chicago,’ III.

J
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JiESKO DARBO
Klaidos padarytos paskelbime, turi 

būt atitaisytos į 24 vai.
Jokie apskelbimai iš streiko apim

tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
idant Naujienų darbininkai genaus 
palotų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji* 
mai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno 
mi.

jieškoji- 
apmoka-

pasirodoJeigu kuris apskelbimai 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teinę jų netalpinti, kol neii- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

JIESKO DARBO. Naujas Lietuvos 
meisteris parvažiavo į Chicagą 
J ieško darbo. Aš esu patyręs būda- 
vojime namų ir taisyme senų. Ma* 
levoju ir popieruojii. Pašaukite: 

JOHN MIŠKE
1145 S. Maplevvood Avė., Chicago

J IEŠKAU darbo kaipo apvaly lo
ja į privatiškus namus* $2.75 už 7 
vai. darbo

MRS. M. JUŠKO
656 W. 18 St. iš fronto, skiepe 
Arba klauskite M. Jurgelionis,

Roosevelt 8500

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų ir merginų, 
daTbas dieninis ir naktinis, pa- 

Norintieji pasigarsint j sekamos di» | jų dirbtuvėje. Patyrimo nerei- 
nos Naujienas, turi priduot savo pa- į r ;
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va- H<ia» piadziai.
karo. 3659 W. Harrlson Str.

ASMENįJ JIESKOJIMAI
REIKALINGA 

metų pagelbėti 
tesen. Valandos 
vakare.

1048
Tol. Drexel 3232

mergaite apie 16 
dirbti prie delika- 
nuo 9 ryto iki 6

E. 47 St

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGI 4 vyrai moky
tis barberystės, $45 trijų savai
čių kursas, mokestis laike mo- 
kinimosi. Kreipkitės

738 S. Clark St. Chicago.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 3 karai, vienas 

marmon vasarinis 7 sėdynių, 1922 
metų; antras Fordas vasarinis, 
1924 metų; trečias Hudson žiemi
nis 1923 metų. Parsiduoda 
pigiai. Kreipkitės:

3300 So. Union Avė. 
2 lubos

labai

PARSIDUODA automobilius ant 
dviejų pasažierų, uždarytas, varto
tas suvis mažai, tik 3000 mylių išva
žinėtas. Parsiduoda už pusę kainos. 
Galit matyti visuomet.

Atsišaukit
4138 Archer Avė. 

iš užpakalio

NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEME DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Pasiskubinkite!
Nepaprasta proga įsigyti lotų 

puikioj vietoje.

šitie lotai šią vasarą 
siduos ne mažiau kaip po $1000. 
Daug prastesnėse vietose men
kesni lotai parsiduoda po $800.

Pasiūlomi lotai randasi du 
blokai nuo Mąrąuette parko, ne
toli gatvekarių linijos. Puiki 
vieta apsigyvenimui. Greit au
gantis distriktas. Loto 
tik $600. Tai trumpam 
Vėliaus bus brangesni.

Užpirkite sau čia bent
tu tuojaus. Lotai parsiduoda 
taipgi ir lengvais išmokėjimais. 
Namai ant šitų lotų gali būti 
pastatyti pagal sutarties už 
cash ar lengyais išmokėjimais.

Norėdami paimti šituos lotus, 
kreipkitės į Naujienas, 
skite adv. Jurgelionio.

par-

kaina 
laikui.

du lo-

PAJIEŠKAU Juozapo Babaliausko 
(Joe Bali) veik metai atgal gyveno 
Kensington, III. Esu jo draugas ir 
turiu reikalą prie jo. Girdėjau, kad 
gyveno su keliais chicagiečiais Rich- 
mond, III. Atsišaukite, ar kas žinote 
praneškite.

PETER STARUŠKA, 
341 Kensington Av., Kensington, 111.

RAKANDAI
REIKALINGA veiterka į re- 

staurantą. Geros darbo sąlygos. 
Kreipkitės tuojau

6000 So. State St.
Tel. Wentworth 5626

PIGIAI —
PARDAVIMUI rakandai, 

2951 Leland Avė. valandos tar
pe 10 ryto iki 4 po pietų.

Atsišaukite. Kiau

JIEšKAU Petro Gražinskio, paei
na iš Šilalės valsčiaus, Tauragės ap. 
Gyveno Chicagoj. Dabar, nežinau 
kur yra. Meldžiu atsišaukti ar kas 
žinote praneškite.

JUOZAPAS BUKAVECKAS 
1317 Wentworth Avė., 
Chicago Heights, III.

REIKIA moterų sortavimui 
regsų. Nuolat darbas, gera 
kestis. Atsišaukite

MILLER &COHEN
1416 Blue Island Avė.

ro o-

PARSIDUODA 3 
Čios skurinis setas 
50 dolerių.

Atsišaukit tuojau. 
3120 W. 41

šmotų sekly- 
ir karpetai už

Place
Tel. Lafayette 4247 

Miss M. Derby

Parsiduoda arba
išsimaino.

PARDAVIMUI flatų mūrinis namas, 5 m c-

PAJIEŠKAU savo uošvio Adomo 
Bilotos. Paeina iš Lietuvos, Kemelių 
kaimo, Širvintos parapijos, Vilniaus 
rėdybos ir kitų giminių. Prano Vasi- 
levskio, Veronikos Bilatienės ir Kon- 
stantinos Bilatoš. Turiu svarbų rei
kalą. Meldžiu pačių atsiliepti, ar ki- 

,tų juos pažįstančių pranešti žemiau 
pridėtu adresu. Juozas Žemgulis, 
1-elėnų kaimo, Andrijavo vai., Kretin
gos ap. arba pranešti Emilija Meizis, 
4344 S. Washtenaw Av., Chicago, III.

OPERATORKŲ 
MOTERŲ

Mums reikia tuojau fnerginų, 
su patyrimu ar be patyrimo 
operavimui spėka varomų siuva
mų mašinų.

‘ A. STEIN & COMĖANY
1151 W. Congress St. 
kampas Racine Avė.

•PARDAVIMUI bučerne, la
bai pigiai, turi būt parduota j 
penkias dienas. Turiu farmą, 
tokiu budu turiu greit parduo
ti.

8406 Vincennes Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černė, gerai išdirbta vieta; kas no
ri gerą viętą, atsilankykite tuo
jau; priežastis pardavimo — dvi 
bučernes; pagyvenimas ten pat. 
Savininką galima matyti visados.

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Box 457

Ar Tamistai yra reikalas savo na
mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

VYRŲ
REIKIA PARDAVINĖTOJŲ

DEL FORDO IR 
LINCOLNO KARŲ.

Frank Breska, 
2501-3-5 So. Kedzie Avė.

Grojiklių pianų bargenas
Grojiklis pianas, su benčium, 
100 muzikos rolelių, piano lem
pa, muzikos rolelių kabinetas, 
paliktas storadžiui pardavimui 
už $145.6 1389 Milwaukee avė.

1 augštas

Reikia
PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR

Mes turime savo stake pilną pasi
rinkimą Soda' Fountain, nuo mažiau
sių iki didžiausių ir puikiausių, su 
gražiais užpakaliniais barais. Jei 
jus turite saldainių ar aptiekos biz
nį ir norite pertaisyti savo bizn 
arba naują uždėti, mes kviečiame at
lankyti musų krautuvę ir išsirinkti 
sau Soda Fountain. Vidutinės kainos, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar
navimas.

ALBERT PICK & COMPANY 
208-224 W. Randolph St., 

Chicago, III.
Klauskit M r. Matolas arba

M r. Sovoyas.

virėjo “rook.

B. JUCIUS
3241 So. Halsted St.

GEBA PROGA

STOGDENGYSTĖ
Trijų stogų prakiurimas užstaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

KAM REIKALINGAS pusininkas 
j grosernę ir bučernę ir j kitokį biz
nį arba kas norit būti pusininku pa
darysime abu naują biznį; aš pamo
kintas ir apsipažinęs su bizniu.

Rašykit laišką.
Naujienos,

1739 So. Halsted St., 
Box 459

Del švaraus ir inteligentiško 
žmogaus kuris gali pasidaryti 
sau didelę ateitį. Vyras kuris 
nori prisidėti prie firmos ir ku
ris nori įdėti visą savo žinojimą 
ir širdį tam reikalui, čia jo atei
tis neturės rubežių, tas prigulės 
nuo jūsų pačių . Gera vieta ir 
jus gausite į savaitę $100, jei 
jus dirbsite taip kaip jums bus 
nurodyta. Jums yra užtikrin
tas mažiausiai mėnesis laiko 
jei jus esate daugiau kaip 22 
metų ir nedaugiau kaip 45 me
tų amžiaus. Bus su jumis pa
sikalbėta asmeniškai..

Atsišaukite nuo 9 vai. 
iki 5:30 vai. vakare.

ryto

Manageris
1905 Belmont Avė.

ISRENDAVOJIMUI $10 Į DIENĄ.LENGVAI

PARENDAVOJIMUI Storas, 
geroj apielinkėj tinkamoj siuvė
jo arba kurpio bizniui.

Atsišaukite
2009 So. Halsted Str.

Greitai parduodamas tavoras kiek
viename name, pilnas pasirinkimas 
gero maisto: muilo perfiumų, pa
gražinimo produktų, išsunkimų, 

rankšlosčių, laikrodėlių, guminių 
tavorų, katologo prirengimas dy

kai. Rašykit tuojau.
VVESTERN PROUCTS CO. Dept T-4 
606 N. Oakley Avė., Chicago, III.

JIESKO KAMBARIU
JIEšKAU kambario 

su valgiu arba be valgio 
vos šeimynos.

Meldžiu pranešti per 
Pet. Lukas

822 South Wabash 
Chicago, III

dėl vieno, 
prie lais-
laiškr

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos. arbas ant visados ir geras 
užmokestis.

Atsišaukit tuojaus per laišką ant 
šito antrašo:

John Ripalis
R 4, Box 7, Hart, Mich.

Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI 3 kambariai; yra sin- 

kas ir skyrium išėjimas, su rakan
dais. Arba dėl 2 vaikiniu arba 2 
merginų, ar vedusios poros. Mane 
gali matyti nuo 5:30 vai. vak. 

1931 Canalport Avė.

REIKALINGA šeimyna dirbti cu- 
crinių burokų Wisconsino vai., apy
gardoj Wisconsin, Illinois line į šiau
rę, apimant rytinę dalį Wisconsiu 
vai. Aukščiausia užmokestis. Do
vanai kelionė, renda ir daržas.

Pašaukite telefonu Canal 5709.
Rašykite

STEVE SIJAK >
1841 So. Halsted St. 

Representative 
Meromine River Sugar Company

MARQUETTE MANOR
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacrainento ir 
6109 S. Albany Avė.

Netoli lietuviško vienuolyno, tar
pe 63 gat. Kedzie ir \Vestern Avė. 
2 lubų augšto muro namai, 2 po (i 
kambarius pagyvenimai, augštas 

angliškas bcizincntas, ‘2> sun parlo- 
rai, franeuziškos durys, bokkkei- 
sai, bufetai parccljnės maudynės 
sieną įmūrytos; aržuolo ir beržo 
kieto medžio vidus ištaisytas; kai
na prieinama; $6,000 įmokėti, li- 

skolą kaip rendą.
Kiras Real Estate Impr. Co. 
3335 So. Halsted St.

Tol. Yards 6894

kusią
M. .1.

BRIDGEPORTO BARGENAS 
2 LUBŲ augšto muro namas, 

po 4 kambarius pagyvenimai. Hon
dos neša $100 į mėnesį. Kaina 
$10,500, įmokėti $3000, likusius ant 
lengvo išmokėjimo, namas randa
si 3123 So. Emerald Avė.
M. .1. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

4

KAM MOKĖTI KITIEMS RENDĄ, 
kad gali nupirkti už $2500 2 pa
gyvenimų, 4—4 kambarių; 
$500. kitus ęanda išmokėsi.

KITAS 2 pagyvenimų, 5—5 
abrių mūrinis už $3000, $1000 įmo
kėti, arba mainysiu ant biznio ar 
loto.

MARQUETTE MANOR 
Tahnan, 7 kamb. medinė Cottage, 
4 ir 3 kamb. beismontas, elektra, 
vana, garage, lotas 50x125 už $4000. 
Parduosiu arba mainysiu ant 2 
aukštų muro namą. Savininkas P. 
Kursauskis, 751 W. 31 st St. Telef. 
Yards 6296.

reikia

kain-

arti 69 ir

PARDAVIMUI kampinis mūrinis 
namas, 7 fintai po 4 kambarius, 
1 flatas (i kambarių, skiepas ir 
radižus, neša gerą pelną. Del 
formacijų kreipkitės:

967 W. IDtli St.

«a- 
in-

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 Pl.; kontr. rašt. F. Auš
ra 3009 S. Union av.; kasos glob. 
A. Kavaliauskaitė 2850 W. 40th 
St.; Kasierius J. Vilius 833 W. 33rd 
st.; maršalka K. Mickus.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1924 m.: pirm. A.Liek- 
nickas 3364 S. Haslted; padėjėjas 
J. Norvaiša 3318 S. Aubum Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Dcnvereckis 3321 S. 
Wallace st.; fin. rašt. P. Paužolis 
3524 S. Halsted; kasier. A. Urbo
nas 3338 S. Auburn Av; kasos gi. 
Fr. Kiaune ir A. Knistautas; mar
šalka Ant. Strazdas. — Susirinki
mai laikomi kas m'ėn. antro šešta
dienio vakarą A. Urbono svet. 3338 
S. Auburn Avė. 
sveiki vyrai 
amž.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS, 
Chicago, III., Valdyba 1924 metams: 
Pirmininkas Thomas Janulis, 3430 
S. Morgan St.; Vice-pirm. A. Vais- 
villa, 3324 S. Union Avė.; Nut 
rašt. Petras P. Kenutis 4118 Gla- 
dys Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasier. J. Jo- 
kubauskas,. 3213 Lime St.; Kontro
lės jrašt. 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.

Nariais priimama 
nuo 18 iki 40 metų

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠ. ir PAS. KLIUBO Valdyba 

" ....: pirm. J. Bočiunas 2046
padėj. A. Sabeckis 

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

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

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

1924 m.: 
Pierce Avė.; 
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.

L1ETUVIŲ 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 a v.; kontr. rašt. St. Grikštas 
3520 S. Lowe av.; kasier. Jonas 
Mazelauskas, 3259 S. Union av.; ka
sos glob. Jonas Jurijonas; maršal
ka Karolis Steponavičia; — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmo šeštadienio vakarą Jono Ma- 
zcliausko svet. 3259 S. Union Av. 
Nariais priimama visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 m*, amžiaus.

2
tų senumo, 2 flatal po 6 ir6 di
delius kambarius, fumace ir pe
čiais šiluma, elektra, maudynės, 
aržuolo trimingai, augštas beiz- 
mentas; vienu žodžiu visi įtai
symai šios gadynės. Namas ran
dasi puikioj vietoj netoli Jack
son Parko ir 67 bulvaro. Kaina 
^13,500. Ant mainymo ar pirki
mo, reikia turėti cash $5,000; 
abai pinigai reikalingi. Savi
ninkas paims į mainus bučernę, 
grosernę, lotą arbfi automobi
lių už
ro namo ir pigiai, kreipkitės pas

nę, lotą arba 
tikrą kainą. Kas norit ge-

MOKYKLOS
Speciaiis Pasiūlymas

įsirašyki! kol šis pasiūlymas yra 
geras. Dressrnaking ir Millincry 
kursas už $25. Tinkamas iki ko
vo 15. Atsineškite šį apskelbimą. 
Reguliaris kursas Designing, siu
vimo ir patternų kirpimo.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, UI. 
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manąger

ROSELANDO L. A. BENO Valdyba 
1924 metams; pjrin ir dirigentas 
Geo. Victor 9431 Champlain Avė., 
Tel. Chesterfield 0498; padėjėjas 
J. Chernatiskis 10610 Edbrooke 
Avė., Tel. Pullman 5692; rašt. 
Fr. Puchkorius 10910 Edbrooke 
avė., Tel. Pullman 5516; kasier. 
Jonas Bumglauskis 10712 South 
State st., Tel. Pullman 8303; ka
sos glob. VI. Vasiliauskis 10728 
Wabash Avė; maršalka Geo. Kris- 
topaitis 209 I 
Iman 8349. - 
mos 
mai 
vieno mėnesio Visų SS. Parapijos 
svet., Roseland.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO- 
TEKŲ Valdyba 1924 metams: 
.Pirm. K. Lengvinas, 3356 South 
Lowe Av., Padėjėjas J. Kazlaus
kas, 920 W. 54th Pl; 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. Saldokas, 3701 So. Hals
ted st. ir M. Juršis, 2612 W. 47th 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted st; Maršalka Z. Lemps- 
kis, 3632 Lowe av. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. pirmą sek
madienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union

107 st., Tel. Pul- 
Repeticijos buko

kas antradienis,, susirinki- 
pirmą antradienį Jiick-

2418 W. MARŲUETTE RD. 
arba 67 Blvd. ąrti Wetstern Av.

Phone Prospect 8678>--------------------------------------------------
PARSIDUODA restaurantas ge

roj vietoj; didelis biznis daromas. 
Pardavimo priežastis patirsite ant NORI PIRKTI NAMĄ
vietos. Važiuok pas Grigą, o jeigu turi

Atsišaukit: namą, lotą ar kokios rųšies biznį ii
6343 So. Western Avė., Chicago. nori parduoti ar išmainyti telefonuok 

-------------------------------------------------- Į Blvd. 4899, gausi teisingą patarna
vimą.BARGENAS

Pardavimui grosernė, puikioj vie
toj, biznis gerai išdirbtas, randa pigi, 
4 ruimai dėl pagyvenimo, kartu parsi
duoda namo rakandai. Priežastis par
davimo, važiuoju į Lietuvą.

4422 S. Honore St.

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.

TURIU PARDUOTI savo $275 
vertės gražią Queen Anne Console 
Victrolą, vartotą tiktai 3 mėnesius. 
Yra daug rekordų, deimantinė ada
ta, $65. T 
lempa, pigiai.

2502 W. Division St.
2 flatas, frontas

Tel. Armitage 1981

BIZNIS BUJOJA! Cottnge su mū
riniu namu ir garadžiu parsiduoda. 
Notion storas ir anglinis biznis; 
galima pirkti pigiai. Pasinaudokit 
proga Kreipkitės

3755 VVallace St.
Tel. Yards 1116, klausk Heilman

Taipgi graži pastatoma | PARDAVIMUI 2 mūriniai namai, 
5 ir 6 ruimai, ąžuoliniai trimingai. 
Viskas moderniškai įrengta. Per-

DIDELIS BARGENAS. 
mui groj’iklis elektrikinis 
Silver Co. Gerame stovy, 
$800. Parduosiu labai pigiai. Prie
žastis pardavimo — uždarė mano 
galiūną.
453 Vermont Avė., Rluc Island, III.

Tel. Rlue Island 1184

Pardavi- 
piflnas, 
vertas

Viskas moderniškai įrengta, 
kautiems duosiu morgičius. Agen 
tai nesikreipkit. Kreipkitės i ’ 
savininko 1 lubos.

5520 So. Elizabeth St 
Tel. Normali 0173

prie

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbernė 
ant 5 metų lysas; geroj ivetoj. Par
duosiu pigiai, nes turiu apleisti 
miestą.

Kreipkitės tuojaus
808 W. 35|h St.

PARDUOSIU formą arba mai
nysiu ant namo arba rendavoju 
žemės 76 akrų, 38 dirbamos, 23 
miško, 15 akrų ganyklos; geri bu- 
dinkai. Yra gyvuliai ir padargai, 
arba j'ieškau darbininko. Priežas
tis pardavimd — esu našle.

MSR. J. B.
R. 4, Box 20.

CAMPBELLSPORT, WIS.

PARDAVIMUI kriaučkos biznis; 
biznis per daug metų išdirbtas ir 
geroj vietoj. Pardavimo priežastį 
patirsit nuo savininko. Kas pirmu
tinis, tas laimės. Atsišaukit:

Naujienos, 1739 So. Halsted St.
Box 458

PARDAVIMUI mūrinis 3 augštų 
kampinis namas, akmeninis 50 pė
dų frontas, ant 2 lotų.

2 AUGŠTŲ mūrinis namas iš už
pakalio. Esu našlė ir priversta 
parduoti už pirmą teisingą pasiū
lymą. Atsišaukit 2900 Union avė.

2-ras augštas iš priekio.

NAMAI-ŽEME
FARMOS FARMOS
Pirkit farmas didžiausioj lietuvių 

ūkininkų kolonijoj, kur jau yra 
suvirš 400 lietuvių apsipirkę far
mas, tai yra didžiausia lietuvių 
ūkininkų kolonija Amerikoje.

Aš kaipo seniausis ūkininkas šios 
apielinkės galiu suteikti geriausius 
patarimus norintiems apsigyventi 
ant fannu. Jau 9 metai kaip pa
gelbsti! lietuviams farmas įsigyti, 
todėl ir šiemet surinkau 67 farmas 
ant pardavimo, ir daugelis tų far- 
mų parsiduos labai nupiginta kai
na. Reikalauk farmų surašo.

John A. žemaitis
R. 1 Box 17, Fountain, Mich.

SUSTOKITE, PASIMATYKITE 
SU MUMIS 

Jordan patarnavimas. Jei jus norite 
nusipirkti gerą biznį ar namą, bun- 
galow, 2 flatų mūrinį ar medinį, arba 
norite pasistatyti sau namą.

Pasimatykit su Miss Wagner, 
Prospect 8700.

ELMER JORDAN & CO., , 
2419 W. 63 St.

PARDAVIMUI du namai ant vie
no loto, 4 šeimynos po 4 kamba
rius. Toiletai, r elektros šviesos; 
randasi ant 46th Pl. ir Wentworth 
avė. Atsišaukite pas savininką 

Dominiks Caras
549 W. 18th St.

ANT PARDAVIMO FARMA
Lietuvių kolioni.ioje, šalę 5-kių pa- 

milijų lietuvių, didelė baimė, stuba 
5 ruimų, telefonas, 2 šuliniai, 3 ark
liai, 12 stukių raguočių, 2 kiaulės, 
150 vištų. Arti prie mokyklos ir vi
sos mašinos. 120 akrų žemės, 43 
akrai dirbamos, kita dalis pievos ir 
ganyklos, upelis bėga per ganyklą, 
dratais aptaisytą, kaina po 55 dole
rius už akerį. Rugių apsėta 23 skė
riai, daugiau kukuruzų ir kitiem 
vam. 5 mylios nuo miesto.

Savininkas
CHAS. KUNZA, 

Lietuvys
R. F, D., Box A 20, Neccdah, Wisi

ja-

3106 So. Halsted St.ę. r I įtrr j j
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystes Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori- 
jos? Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystės.

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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 1 

Mokina Lietuvių i* Anglų kalbų; 
Grammar School, Higli School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
33111 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros luboki

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į I 
atlikti didelius darbus.
jus
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1567 W. Madison St.

emšką prižiūrėjimą 
kolos savaites, kaip 

L./.__ Darbas kol
mokinsitės o kaip užbaigsite,

klesos .

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

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

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1924 metams: Pir
mininkė Petr. Kvietkienė, 3231 S. 
Union Avė.; Vice-pirm. Petr. Se- 
nulienė, 3405 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. E. Jozaitiene, 736 W. 61 St.; 

•Fin, rašt. H. Carney, 6920 S. Peo
ria St.; Kontrolės rašt. U. Radze
vičienė, 3347 S. Union Avė.; Iždin. 
B. Bakiene, 6759 Elizabeth St.; 
Kasos glob. A. Dudunienė ir O. Ja
nušauskienė; Maršalka Pet. Grigo- 
nienė.

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. Lungc- 
vičia, 1737 N. Robey St.; Fin. rašt. 
V. M. Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; Kasier. John Degutis, 1521 
N. Irving Avė.; Iždo glob. Ign. 
čerauskas, 3327 W. Lemoync St. 
ir J. Radišauskas, 5124 Dakin St.; 
kont. rašt. B. Tipshus, 1620 N. Lea- 
vitt; Marš. J. Dauginis, 4434 S. TaL 
man Avė.; Daktaras-kvotėjas A. 
Montvidas, 1824 Wabansia Avė. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį, 2 vai. po 
pietų, Związek Polek salėj, 1315 N. 
Ashland Avė.

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 Rfisikėnas 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 Barčis 
1437 So. 49 Court, Čicero; fin. 
rašt. Ben. StaneviČia 1747 South 
Halsted st; kasierius Aleks. Šim- 
kaitis 2818 W. 39 Pl; kasos glob. 
Jos. Mačis 1900 S. Union av. ir 
J. Petraitis 5639 S. Paulina st; 
maršalka Jonas Bernotas 663 W. 
14 Pl. — Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rą antradienį kiekvieno mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. Union av.

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. Bo
čiunas 2046 Pierce Avė.; iždo glo
bėjai: T. Kubilius ir A. Sakalaus
kas; tvarkdaris F. Januškevičius; 
gyd.-kvotėjas Dr. A. Montvidas. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmą trečiadienį, Liuosybės 
svet. 1822 Wabansia Avė.

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

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS. Valdyba 1924 m.: pirm. F. 
Bacevičia 5739 S. Peoria St.; vice- 
pirm. A. Tumkevičia 1948 String 
St.; nut. rašt. Ig. Žilinskas 2351 
Custer St.; turtų rašt. Fr. Micklin 
2820 W. 40 St., Phone Lafayette 
5211; kontr. rašt. A. Gurskis 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. Balsevičią.— 
Susirinkimai laikomi kas mėnuo 
antrą se nadienį 1-mą vai. po pie-1 
tų J. Manr.ausko salėj 1843 South 
Halsted St.

LIETUVIŲ MOTERIŲ PAšELPINIO 
KLIUBO Valdyba 1924 metams: 
Pirm. J. Meiliunienė 4511 Archer 
av; vice-pirm. J. Skudienė 3258 So. 
Union av; nutar. rašt. E. Jozaitic- 
nė 736 W. 61 st; kontr. rašt. O. D. - 
raškiene 3018 Emerald avė; kasie*. 
A. Mažeikienė 3021 So. Union avė; 
kasos glob. M. Urbonienė; maršal
ka G. Šapalienė.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ DRAU
GIJŲ ant Bridgeporto, Chicago, Iii , 
Valdyba 1924 metams: Prezidentes 
B. Butkus, 840 W. 33rd St.; padė
jėjas — J. Antanaitis, 840 W. 33rd 
St.; rašt. A. J. Lazauskas, 3339 So. 
Union Avė.; ižd. A. Zalatorius, $2.7 
W. 33rd St.; maršalka A. Vilkis. — 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesis 
paskutinio antradienio vakarą Mil
dos svet., 3142 Si Halsted 8t»

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm. Ant Margevičia; pa
dėjėjas Kazimeras Kazlauskas; 
prot. rašt. Izidorius Juščius; fin. 
rašt 
st.; 
kis; 
gis;

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. Riblnskis; teisėjas 
Ant. Juščius. — Susirinkimai lai
komi kas mėn. antrą šeštadienį, 
7:30 v. v. salėj 1900 So. Union 
avė.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams: 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 33 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 3314 S. Aubum 
Avė.; nut. rašt. A. J. I^azauskas 
3339 So. Union Avė. (Phone Blvd. 
2293); turtų rašt. P. Norkus 3343 
So. Union Avė.; ižd. B. Butkus 840 
W. 33rd St.; kontrolės rašt. 3, Ado
maitis; iždo ir ligonių globėjas K. 
Karackas; m-aršalka P. Gerlikas.— 
Kliubo susirinkimai laikomi kiek
vieno mėnesio pirmą šeštadienį, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St— 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 85 metų.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR
TO valdyba 1924 metams: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halsted St.; padė
jėjas J. Motejunas 3820 So. Lowe 
Avė.; nut. rašt. D. Gulbinas 3144 
S. Wallace St.; turtų rašt. A. J. 
Lazauskas 8339 S. Union Avė.; fžd. 
J. žilvitis 3308 S. Emerald Avė.; 
iždo globėjas B. Erešiunas 3404 S. 
Union Avė.; advokatas A. E. Sta- 
sulanis 3236 S. Halsted St. — Su
sirinkimai įvyksta kas mėnuo pir
mo trečiadienio vakarą Mildos sve, 
3142 So. Halsted St.

KENSINGTON. — TAUTIŠKOS 
DRAUGYSTES MYLĖTOJŲ LIE
TUVOS BROLIŲ IR SESERŲ val
dyba 1924 m.: pirm. Stanislavas 
Barzdys 338 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas V. Markūnas 355 E. Ken
sington Avė.; prot. rašt. J. Valan- 
chius 10910 So. Edbrooke Avė.; 
turto rašt. V. Dargis 10520 S. State 
St.; ižd. J. Balvočius 138 E. 116 PL 
—Susirinkimai laikomi pirmą penk
tadienį kiekvieno mėnesio vak., F. 
Shedvilo svet. 841 E. Kensington 
Avė. Nariai priimami visi sveiki 
vyrai ir moteris nuo 18 iki 40 met

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1924. — Pirmininkas Liudvi
kas Yucis, 8328 Emerald Avė.; 
Pirm. pad. F. Bacenskas, 3338 Au- 
bum Avė.; Nut. Rašt. Leon Klep- 
sis, 821 W. SSrd St.; Fin. raSte Ka
zimieras Krisčunas, 4037 Richmond 
St.; Kasos globėjai: Domininkas 
Krisčunas ir Mykolas Blazis; Ka
sierius Juozas BalČunas; Maršalka 
Vincentas Bartlrosi


