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Trockis ištremiamas; po čekos priežiūral>

80 žmonių žuvo 
kasyklose

Fiume - Italijai
Lenkų diplomatas 

išvarytas
Bolševikai norėjo Trockį 

areštuoti
Poincare laukia pralaimėjimas

Komunistai nutarė Trockį 
ištremti

Bus po atvira čekos priežiūra. 
Norėjo Trockį areštuoti, bet 
pabijojo ir galiaus patys žan
dus pradėjo skaldytis. Kame- 
nevas gavo antausį.

- ...  ■ y —•*

BEBL1NAS, sausio 27. — 
Iš Maskvos sužinota, kad po 
tri uksini ngo posėdžio, kuria
me opozicijos vadovas Preob- 
raženski davė per ausį taiko
mam i Rusijos premjerus Ka- 
inenevui, centralinis Rusijos 
sovietu pildomasis komitetas 
nutarė neareštuoti buvusio rau
donosios armijos komanduo
tojo Leono Trockio, bet suvar
pyti jo kilnojimusi, uždrausti 
jam vartoti geležinkelius ir pri
versti jį apsigyventi mažame 
miestelyje pietinėj Rusijoj.

Trockio oponentai griežtai 
reikalavo. kad Trockis butų 
tUojaus areštuotas, bet keli ki
ti komiteto nariai, jų tarpe ir 
Kamenevas priešinosi tam, tik
rindami, kad amus areštas su
keltų didelius sumišimus armi
joj, kur Trockis turi daug se
kėjų.

Ištikrųjų gi Trockis bus po 
atviru areštu, nuolatinėj čekos 
priežiūroj — kaip kad jam 
|>rie <_•«»-<> t<k<> gyventi liuiži.-

me miestelyje po policijos prie
žiūra. *>

Išmainyk 
savo automobilių 

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabai 
rasi naudingu išmainyti jį ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
rį pasistatysi namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bungalovv. Paskelbk apie tai 
Naujienose. Čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ii 
jus sueisite ir padarysite jum 

abiem pageidaujamą mainą.

32 angliakasiai žuvo eks
plozijoj Illinois kasykloj.

Baisi ekspliozija Johnston City 
buvo uždariusi šimtus anglia
kasiu, v

JOHNSTON CITY, Ilk, sausio 
27. — Pereitą penktadienį Cre- 
ra-Clinch Coal Co. kasykloje kį- 
lo smarki ekspliozija, kurioj žu
vo 32 angliakasiai. Jų lavonai 
jau išimti iš kasyklos ir visas 
miestelis yra geduliuose. Minios 
žmonių renkasi prie žuvusiųjų 
karstų, o kiti lanko devynis sun 
kiai sužeistus toje ekspliozijoje 
angliakasius, kurie guli ligoni
nėse.

Ekspliozija kįlo penktadieny 
po piet, kada kasykloje dirbo 
375 žmonės. Tuoj aus pašaukta 
pagelbą iš Herrino ir Bentono 
ir visus angliakasius, kurie buvo 
ne taip giliai ir arčiau šafto, pa
sisekė išgelbėti, žuvo tik tie, ku
rie dirbo kasyklos gilumoje, kur 
ir ištiko ekspliozija.

Išpradžių buvo pasklidęs gan
das, kad visi bus išgelbėti, nes 
uždarytieji telefonavę , kad jie 
yra gyvi. Bet kada vėliau ban
dyta buvo susižinoti su jais te
lefonu, jokio atsakymo daugiau 
nebegauta. Gelbėtojai dirbo še
šias valandas iki per griuvėsius 
prisikasė prie žemesniu kasyk
los sluogsnių, bet jau. rado tik 

lavonus. Daugelis lavonų yra 
taip apdegę, kad nebegalima jų 
pažinti.

Priežasties ekspliozijos neži
noma. Spėjama, kad gal kur bu
vo surastas anglyse gaso “kiše- 
nius”, kuris ir užsidegė, nės 
šiaip gasų kasykloje nebūdavę.

49 angliakasiai uždaryti 
Pennsylvanijos kasykloje

Bandoma juos išgelbėti, bet ne
manoma, kad jie butų gyvi, 
nes kasykla pilna nuodingų 
dujų.

SHANKTOWN, Pa., sausio 27. 
—Vakar Barnes and Tucker 
Coal Co. kasykloje ištiko eks
pliozija, kuri uždarė keliasde- 
š'mts angliakasių. Ekspliozija 
ištiko 3 *30 valandą po pietų. 
Žemė lengvai sudrebėjo, o iš šaf- 
tos pradėjo eiti dūmai ir oro va
ry tu vas sustojo. Be platesnių 
tyrinėjimų kasyklų viršininkai

tuojaus pradėjo šauktis pagel- 
bos iš kitų miestelių.

Nedirbantys angliakasiai tuo- 
jaus pasiekė nelaimės vietą ir 
stvėrėsi gelbėti nelaiminguosius. 
Jiems pasisekė įeiti į kasyklą i 
arti šaftos išgelbėti keliolika 
darbininkų. Bet vėliau turėjo 
sustabdyti gelbėjimo darbą, nes 
pradėjo rinktis kasykloje nuo
dingos dujos “damp”, taipjau 
vietomis kilti vanduo.

Tik atvykę iš Pittsburgho ir 
Kitų miestų gelbėtojai su mas- 
komis įėjo į kasyklą, bet,ir jie 
negalėjo daug ko padaryti, nes 
daugely vietų šafta ir keliai yra 
užgriauti.

Kiek yra uždarytų kasykloje 
angliakasių nežinoma, nes kom
panija neįstengė padaryti ap- 
skaitliavimų, bet atidaus inė j i- 
mai po namus rodo, kad kasyklo
je yra apie 49 angliakasiai.

Prie jų stengiamasi kuogrei- 
čiausia prisikasti, bet apskaito
ma, kad truks mažiausia kelios 
dienos iki jie bus pasiekti.

Nors niekurie ir tikisi, kac 
ji? galbūt tebėra gyvi, bet dau
guma mano, kad jie jau yra žu
vę. Nors oro valytuvas jau dir
ba, bet kasykla pilna yra nuo
dingų dujų, taipjau joje renkasi 
ir vanduo.

Trys lavonai išimti.
Vėliausiomis žiniomis! iš ka

syklos jau tapo išimti trys lavo
nai. Kasykloje dar yra mažiau
sia 35 angliakasiai. Ar jie gyvi, 
ąr yra žuvę, niekas'nežino. Ke
lios dienos praeis iki jie bus pa
siekti, bet jeigu jie nėra užmušti 
ekspliozijos ir jeigu nenutroškę 
nuo nuodingų dujų, tai tikima
si juos rasti gyvus. Ekspliozijos 
laiku kasykloje dirbo 56 anglia
kasiai. 18 angliakasių pasisekė 
išgelbėti gyvus.

Italija ir Jugo Slavija 
pasirašė sutartį

Fiume liko atiduotas Italijai.

RYMAS, sausio 27. — Italija 
ir Jugo Slavija jau susitaikė ir 
abi valdžios pasirašė sutartį. 
Sutartis apima prekybos ir poli
tinius dalykus. Taipjau tąja su
tartimi Jugo Slavija ant visados 
atiduoda Italijai Fiume, už kurį 
tarp abiejų šalių ėjo dideli ir ilgi 
ginčai.

Versalės sutartimi Fiume liko 
atiduotas Jugo Slavijai, kaipo 
pastarosios priSj imas prie jurų. 
D’Annunzio betgi užpuolė mies
tą, jį pasigriebė (kaip kad Že
ligovskis Vilnių) ir valdė jį ilgą 
laiką, iki nebuvo padaryta nauja 
sutartis, su daug mažesnėmis 
Jugo Slavijos teisėmis prie 
to porto. Bet įsigalėję fašistai 
ir tos sutarties nepripažino ir 
atsiekė savo tikslo — pasigriebė 
Fiume, kuris turėjo būti visos 
šiaurinės Jugo Slavijos priėjimu 
prie juros.

Japonijos princas apsivedė.

TOKIO, sausio 27. — Vakar 
Japonijos regentas princas 
Hirohito senovinėmis japonų 
ceremonijomis apsivedė su 
princo Kuni senesniąja dukte- 
rim Nagako. x

Didelės minios žmonių susi
rinko gatvėse, kuriomis prin
cas važiavo į gobtų ves. Kad 
princą apsaugojus gatvėse ta
po pastatyta 10,000 kareivių įr 
policijos. 101 kanuoles šūviai 
paskelbė užsibaigimą ceremo
nijų.

Lenkai atšaukė savo nusi- 
šmugelia^isį diplomatą

Pas Lenkijos ambasados sekre
torių rado už $50,000 degti
nės. Varšava jį su gėda atsiė
mė pas save.

WASHINGTON, sausio 27.— 
Valstybės sekretorius Hughes 
paskelbė savo susirašinėjimus 
su Lenkijos ambasadoriufn Wa- 
shingtone Dr. Wroblewski, kurie 
rodo, kad pirmas ambasados se
kretorius Dr. l Sokolowski liko 
atšauktas į Varšuvą.

Policija ir prohibicijos agen
tai gruodžio mėn. j ieškodami 
butlegerių ir stengdamiesi suse
kti iš kur Washingtono valdinin
kai gauna degtinės, padarė kra
tą Sokolowskio rūsyje ir ten ra
do už $50,000 degtinės. Polici
ja buvo įėjusi ir į Sokolowskio 
namus, kad ir ten padarius kra
tą, bet Sokolovvskis pasiprieši
no ir nedavė degtinės, nes ta 
degtinė esanti jo ir yra nepalie
čiama, nes jis yra diplomatais.

Tuoj aus valstybės departa
mentas pradėjo susirašinėjimus 
su Lenkijos ambasada. Jis atsi
prašė už padarymą kratos So- 
kolowskio namuose, bet kartu 
pareiškė, kad turėjimas tiek 
daug svaigalų yra nusidėjimas 
prieš diplomatinę neliečiamybę 
ir todėl yra labai rimtas klausi
mas. Sugauta šmugety Lenki
jos ambasada pasiskubino už
gniaužti kilstantį skandalą tuo- 
jaus išsiųsdama j Varšavą nusi- 
kaltusįjį Sokolovvskį, nelauk
dama kol Washingtono valdžia 
jį išvarys kaipo jai negeistiną 
diplomatą.

Premjerą Poincare laukia 
pralaimėjimas

Jo padidinimo taksų bilius ir 
reikalavimas platesnių galių 
sukėlė audrą.

PARYŽIUS, sausio 27. — Di
deliu triukšmu vakar prasidė
jo svarstymas Poincare įnešto
jo biliaus pakelti taksus ir 
taipjau jo pareikalavimas su
teikti galių leisti, neatsiklau
sus parlamento, įstatymus, pa
skui tik paduodant juos parla
mentui ratifikuoti. Pakėlimą 
taksų Poincare teisino reikalu 
pakelti pinigų vertę, o dides
nių &a.lių reikiilavimą, ----- lc«<l
daug laiko praleidžiama deba
tams ir kada bilių priimama, 
jis jau nebeturįs vertės.

Įnešus tokį bilių, opozicija 
tuojaus apakltino Poincare no
rėjime (likti diktatorium. O 
vienas senas, 65 m., socialistas 
Bracke tiek susikirto su Poin
care, kad pUole Poincarę kulti, 
>et tik kiti socialistai jį sulai
kė.

Herriot gi pareiškė, kad dar 
yra 9,000,000,000 frankų neiš- 
tolektuotų taksų, o 5,000,000,- 
000 frankų dar nesumokėjo ka
ro pelnagaudos.

Politiniai ekspertai sako, kad 
Aoincare veikiausia laimės at
stovų bute, bet senate jis tik
rai pralaimės.

54 filipiniečiai užmušti
MANJ|LA, sausio 27. —- Fi- 

ipinų konstabeliai antrame 
mūšyje užmušė 54 Colorum 
religinius fanatikus, 19 sužei
dė ir 13 suėmė. Smulkmenos 
apie mūšį yra slepiamos.

Kova už demokratiją
Japonijoje

Atstovų butas bus paleistas, 
opozicijai reikalaujant pa
naikinti didžiūnų butą ir su
teikti visuotino balsavimo 
teises.

TOKIO, sausio 27. — .Japo
nijoje eina didelė kova už de
mokratiją. Vadovų kalbos ir 
pr?sos atsiliepimai rodo, kai 
Japonijai gręsia tkjrizis, finan-. 
Finis, internacionalinis ir so
cialinis. Visi šaukia spiestis 
apie regentą, kad išgelbėjus 
šalį ir sostą.

Politine kova, kuri buvo sa
vaitei laiko aptilusi, iškils pir
madieny, kas prives prie pa
leidimo atstovų buto. Opozici
jos di'džįunia atstovų bute pri
ėmė radikali programą, rei
kalaujantį, kad genro (didžiū
nų butas) nesimaišytų į val
džios reikalus, taipjau neturi 
maišytis ir generalinis štabas. 
Be to reikalaujama visuotino 
balsavimo. Opozicija taipjau 
spėjo iš didžiūnų susidedančią 
valdžią, kad bus susilaukta 
rūsčių pasekmių, jei aristok
ratija ‘ir toliau bandys mono
polizuoti sau visas galias. t

Iš lenką okupuotos 
Lietuvos

Lenkų klastos su lietuvių 
vaikais.

— .r .11. w >

Švenčionys. [“'L. Bylai] — 
Vargas lietuvių vaikams lenkų 
prieglaudoje Švenčionyse. 1923 
m. lapkričio mėn. užėmus len
kams lietuvių prieglaudą, len
kai kurį laiką paliko vaikus 
“Ryto” draugijos bute. Tuo 
laiku mažučius vaikus nusi
vesdavo lenkų prieglaudon, te
nai juos geriau pavalgidindavo 
ir pavaišindavo. Tokiu budu 
vaikus mažiukus prijunkė prie 
lenkų prieglaudos ir mažiukai 
jau patys panorėjo eiti tenai. 
Didesnieji numanė, kas bus per
ėjus ir su baime laikė perkėli
mo lenkų prieglaudon. Jų ne
apsirikta. Pirmučiausiai po 
perkėlimo buvo užginta vaikš
čioti lietuvių mokytklon. Gusli- 
novskis, tarnaująs švenčionilų 
seimely, aiškino užgynimą lan
kyti mokyklą tuo, kari gimnazi
ja uždaryta. “Rytui” prane- 
šus Švenčionių seimeliui, kad 
vietoje uždarytos gimnazijos 
yra septynių skyrių (aukštes
nioji pradedamoji) mokykla ir 
kad vaikai, kurie lankė gimna
ziją, turi eiti į tą mokyklą. Sei
melis “Rytui” nieko neatsakė 
ir vaikų į mokyklą neleidžia. 
Maža to. Vaikai būdami lietu
vių prieglaudoje turėjo kuo ap
siauti. Lenkų prieglaudoje lie
tuvių vaikų avalinę sudėvėjo 
lenkų vaikai, ir dabar lietuviai 
neturi kuo apsiauti. Kiek pabu
vus ir maistas pablogėjo. Da
bar maitinama visai menkai. 
Vaikai išblyško, suliesėjo. Bu
tas šaltas. Oras prasčiausias. 
Vaikus apniko utelės. Vieną 
kartą buvo apsilankęs prie
glaudoje Švenčionių praded. 
mokyklų inspektorius, net jis 
pasibiaurėjo tuo tvankumu sa
lėje, kurioje Vaikus maciukus 
pirmųjų dviejų skyrių moko. 
Vaikai verkia ir skundžiasi, 
jiems labai sunku esą, nes šal
ta ir alksta visi. Sako tai ne- 
prieglauda, bet pragaras.

Prezidentas stengsis nu
bausti aliejaus grafterius

Paskirs specialinius prokuro
rus užvesti bylą teismuose 
delei aliejaus laukų išnuoma
vimo.

WASHINGTON, sausio 27. 
Prezidentas Coolidgc ba skelbė, 
kad dėlei pasekmių tyrinėjimo 
senate laivyno aliejaus laukų 
išnuomojimo jis paskirs spe- 
cialinius prokurorus iš demok
ratų ir. republikonų, kurie tu
rės užvesti bylas teismuose, 
kad nusprendus ar nebuvo 
grafto ir ar teisėtai tie laukai iš
nuomoti, kad paskui galėjus 
nubausti kaltininkus ir atimti 
tuos laukus, jei pasirodys, kad 
j-Uos neteisėtai išnuomota.

Savo pareiškime Coolidge 
sako, kad ne jo dalykas spręs
ti apie kaltę ar duoti nuospren
džius civilinėse bylose ir todėl 
tani jis paskiria prokurorus, 
kurie tuo dalyku turės rūpin
tis. “Kiekvienas įstatymas bus 
vykinamas ir kiekviena žmo
nių ir valdžios teisė bus apsau
gota,” užbaigia savo pareiški
mą prezidentas. 1

Daugherty gal rezignuos.
Visų domė dabar yra at

kreipta j aliejaus laukų išnuo
mojimą, kuris, kaip rodo ty
rinėjimai, veikiausia neapsiėjo 
be grafto. Eina gandų, kad de
lei to bus padaryta permainų 
kabinete. Generalinis prokuro
ras Daugherty, tvirtinama, tu
rėsiąs eiti lauk. Taipjau gal iš
lėks ir laivyno sekertorius Den- 
by, kuris pasirodė visai nesu
ka b i u.

Buvęs gi vidaus reikalų sek
retorius Fall, kuris daugiau
sia yra kaltinamas už graftą, 
sunkiai serga ir jo kamantinė
jimus prisiėjo atidėti. Bet jo 
liga blogėjanti ir yra abejoja
ma, ar jis kada-nors bue ka- 
mantinėjamas.

Doheny, fkuris paskolino 
Fall’ui $100,000 ir gavo dide
lius (plotus aliejaus JaUkų, > iš 
kurių jis tikėjosi gauti $100,- 
000,000 pelno, dabar sutinka 
tuos laukus sugrąžinti valdžiai 
be jokio teismo, jei valdžia 
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atmokėsianti jo jau padarytas 
išlaidas sąryšy si.‘ tų laukų 
opera vimu. Tos išlaidos sie
kiančios kelis milionus dole- 
liu. c

MacDonaldas pasiūlys 
Francijai užtikrinimą 

saugumo
Bandys susitaikinti su Franci- 

ja, bet jai nepataikaujant.

LONDONAS, sausio 27. 
Premjero MacDonaldo politika 
linkui Francijos stebina Angli
ją, nes buvo manyta, kad jis 
griežtai priešinsis franeuzams, 
kadangi jis savo kalbose ašt
riai kritikuodavo Francijos po
litiką. Dabar gi patirta, kad 
MacDonaldas yra įsitikinęs, jog 
Anglija ir Francija*turi tinka
mai susitaikinti pirm negu kas 
bus galima veikli Europos at- 
steigimui.

MacDonaldas nesutinka su 
Francijos politika. Ji daugiau
sia paeinanti iš baimės ir to
dėl reikią pašalinti baimės 
priežastį. Tuo tikslu Anglija 
užtikrins Francijai saugumą, 
kurį prižadėta Versalės sutar
tim. Bet pasiūlydamas tą su
tartį, jis nebandys Francijai 
pataikauti, negi griežtai prie
šintis, o paskui vėl nusileisti, 
kaip tą darė Bonar ir 
Baldwin. MacDonaldas laiky
sis vienos politikos ir nedarus 
jokių nukripiinų.

LietųydŠ darbininkų sa
vaitinis laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
Gaunamas “Naujienų” 

Ofise ir skyriuose.
Kaina 5c.

ŠIANDIE — išdalies apsi
niaukę; biskį šilčiau.

Saulė teka 7:08 valandą, leid
žiasi 4:58 valandą. Mėnuo teka 
1:22 valandą nakty.
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“Munšaininkai” 
Lietuvoj.

Mišiurkėnai (Plokščių valsč., 
šakių apskr. [“L-va]. Mišiur- 
kėnų apylinkėje yra gana daug 
miškų, kuriuose kai kam būda
vo labai gera pasipelnyti. Ke
lis metus Mišiurkūnų pamiškė
se nuo milicijos slėpėsi keletas 
garsių bravorninkų, kurie sau 
ramiai du metus virė degtinę, 
iš to nemaža peluo turėdami. 
Degtindariai sau pelnėsi, bet 
apylinkės ūkiai ėjo silpnyn, nes 
jaunuomenė nuo savo tėvų ar
ba globėjų ką pagriebdami neš
davo degtindariams už degti
nę.

Vieną gražų vakarą it per
kūnas trenkė į degtinės pabri- 
ką; tai Plokščių valsčiaus mi
licija Mišiurkėnų pamiškėje 

suėmė beverdant degtinę ir vi
sus įrankius. Degti n meiste
riams pavyko pasprukti.

—Plokščių kiškis.

ti p. Adomą Tamošaitį. Iš jo 
aferistas pavogė piniginę su 200 
dol., 60 lit., ir auksinį laikro-; 
dį su retežėliu. Po penkių mė-' 
nosių tokiu pat bildu pavogė iš 
Prano Rasimavičiaus 1965 doL 
ir auksinį laikrodėlį su retežė
liu.

Nukentėjusieji kreipėsi Kri- 
nrinalnė Milicijon ir nupasako-: 
jo šio aferisto žymes. Krimi
nalinė Milicija uoliai ėmėsi jo 
ieškoti ir pagaliau Subačiaus 
miestely jį pagavo. Vagis pa
sirodo, esąs Jonas Baranaus
kas, už panašius darbus sėdė
jęs Petrapilio kalėjime. Prie 
jo rasta 1419 dol. 860 lit. 1330 
lit. vertės auksinis laikrodėlis 
ir keli auksiniai kryžiai, ku
riuos jis nubojęs iš auksinių 
dolerių ir auksinio laikrodžio 
retežėlio. Basimavičiui daig
iai grąžinti, o kitas nukentėjil
sis dar neatsiliepė. Sugautas 
vagis abiejose kaltėse prisipa
žino.
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X JMJEJUS
Šaltos pagiros. Iš Klaipėdos Krašto

Kapčiamiestis. [‘Tr 
Labai čia yra prigijęs 
liavimas. Gruodžio 16 
toks atsitikimas.

girtuok- 
d. buvo

Tulas miško eigulys ėjo ne
blaivas namo ir pataikė į šu
linį, kurs buvo 8—9 sieksnių

Netoli šulinio gyvenantis pi
lietis Kmieliauskas ėjo vandens 
semti ir išėjęs gi r (į i kas šau
kia: “Gelbėkit, kas dusią tu
rit!” Priėjęs prie šulinio pama
tė šaukusį ir skubo atnešti vir
vę, nelaimingajam gelbėti: At
nešęs virvę ir padavę jos galą 
žmogeliui ėmė jį traukti, bet 
betraukdamas pavargo, neište
sėjo. virvė iš rankų išspruko 
šis, vargšas vėl pliumtelėjo į 
vandenį. Puškindamasis šuli

ny jis vėl šaukia: “gelbėkit kas 
dūšią turit”. Pagaliau buvo iš 
šulinio ištrauktas ir išgelbėtas.

—Klapčiamiesčio Dzūkas.

Komitetas lietuviams Vokie
tijoj šelpti.

Klaipėda, gr. 27. (Elta). — 
į lietuviams Vokietijoj šelpti 
komitetą išrinkti nuo Maž. Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus p. 
Ad. Braks, nuo Klaipėdos Mote
rų Draugijos p-lė Ašmonaityte, 
nuo Maž. Laukininkų p. Jaku- 
žaitis, Didž. Laukininkų Susi
vienijimas ir Pirklių Draugija 
savo atstovus dar paskirs. Pir
mame Komiteto pasėdyje nutar
ta kooptuoti į komitetą krikš
čionių susivienijimo p. Kr. Lek- 
šą, toliau p. A. Balti’į ir spau
dos atstovą. Komitetas pasiun
tė pakvietimus į Didžiosios Lie
tuvos labdaringas draugijas, 
<viesdamas organizuoti pašal
pos rinkimą Didž. Lietuvoje. 
Taip pat kreipsis ir į Amerikos 
lietuvius.

Kovo 9 dieną Naujienų Dešimties Metų 
Sukaktuvėms paminėti yra rengiamas labai 
puikus, labai didelis, labai smagus, labai 
įspūdingas

KONCERTASirBALIUS

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

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.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 Dd 8 v. v. kiek
vieną vakarą, iiskyrua ketvergę. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

| JOHN KUCltlNSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

Lietuvos žemlapis Pa
sauliniame Atlase.

Koks žingeidus ir turtingas bus 
certo programas — apie tai bus 

laiku šiame paskelbime
Naujienų skiltyse.

šio kon

Tel. Dearbom 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLOG.
77 W. Washington St.

Cor. Waahington & Clark

Namu TeL: Hyde Park 3895 
»— 1 i u e

savu
pranešta 
ir kitose

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
KOOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais; 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

KONCERTAS.
Klaipėda, (Elta). Gruodžio 

(18 d. “Aukuro” Draugija tau
tos kultūrai kelti Klaipėdoje su- 

i ruošė meno koncertą, dalyvau-
Vokiečių geografijos įstaiga i janį Kauno operos solistui — 

Justus Perthe* Gothoje yra .tenorui Kutkauskui ir Klaipė- 
•asiryžusi išleisti jubilejinį tios> konservatorijos profesorei 
Milerio vardo geografijos at- ■ Kamilai Jozevskaitei. Koncerto 

programą sudarė arijos iš ope- 
Dr. JIaack tos įstai--;y “Fedora”. “Sevilijos kirpi- 

‘Tosca”, “Eugenijus Onie- 
... , “Faustas” ir kitų bei po- 

siųsti Lietuvos žemlapį su tik-. ra Tallat Kelpšos originalinių 
įais lietuviškais \iety vardais, 'kūrinėlių. P. Kutkausko balso 
Jiems vardams patikrinti 1923 ■ pilnumas ir technika, ypač dai- 
m. gale bus sudaryta komisija ; nuojant iš “Tosca” paliko pub- 

atstovų : i iįięOje giiaus įspūdžio. Daininin- 
Pr°f- Kė p. Jozevskaitė turėjo, kaip

lasą visomis
kalbomis. I
gos vardu prašė Lietuvos Kraš-'b^g” 
to Apsaugos Ministerijos at- n;nnc.

iš trijų ministerijų 
švietimo Ministerijos 
K. Būga, Žemės ūkio 
Ministerijos—pro f. P. 
nis ir Krašto Aps. Ministerijos 

majoras J. M. Laurinaitis.
Ši komisija parinko P. Matu
lionio Lietuvos žemlapį ir pa
taisė arti 30 vardų. Pataisyta 
kalbos ir sienų (Gener. Štabe) 
atžvilgiu žemlapį Karo Mokslo 
Skyrius jau yra nusiuntęs mi
nėtajai įstaigai. Tai bus pir
mas Lietuvos žemlapis su gry
nais lietuviškasis vardais 'pa
sauliniame atlase. (Elta).

Matulio-

Sugauta buklus vagis.
Jo aukos buvo grįžę Lietuvon 

pinigingi amerikontai.
Kaunas [“L-va”l — Nesenai 

Kriminaliinoi Milicijai pavyko 
sugauti ypatingai gudrus afe
ristas. Norėdamas ką nors ap
vogti, jis vaikščiodavo stoty; 
atvykus traukiniui, jis įsižiū
rėdavo kurį gražiai apsitaisiu
sį amerikietį, pradėdavo jį kal
binti, klausinėti ir pamažu su
sipažindavo. Savo naująjį pa
žįstamąjį vesdavo viešbutin ir 
vaišindavo. Išrinkęs patogesnį 
momentą jis įpildavo į stiklinę 
iš kurios gėrė jo pažįstamasis 
migdančių vaistų, ir, kada tur- 
tingasaj 'amerikietis 'užmigda
vo. jis uoliai ištuštinęs kiŠenius, 
prasisalindavo. Pirmą sykį 
jam pavyko tokiu bildu apvog-

visuomet, didžiausio pasisekimo. 
Debiutantai buvo apsčiai apdo
vanoti gėlėmis.

Del koncerto menko rekla
mavimo didžioji šaulių namo sa
lė nebuvo pilna. Be to, koncer
tas įvyko šiokią dieną, kas irgi 
atitraukė daug publikos.

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntime 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Bankų. 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. PAISYS
220 Mihvaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

Visa lietuviškoji Chicaga ir visos 
kos Amerikos mieli svečiai, musų 
veikėjai, rėmėjai, korespondentai, reporte
riai, rašytojai, platintojai, skaitytojai, kri
tikai, garbintojai, mokytojai ir mokiniai, 
labdariai ir šelpiamieji, biedni ir bagoti, 
darbininkai ir biznieriai, apsivedę ir neve
dę, visi o visi naujieniečiai yra širdingai lau
kiami į bendrą visų linksmybę Naujienų 
Dešimtmetinių S,ukaktuvių Koncerte ir 
Baliuje.

lietuvis
draugai,

ASHLAND AUDITORIUM
Kampas Van Buren ir Ashland

Kovo 1924 m

S. W. BANKS, Advokatas 
Vai. j 9 A. M. iki 5 P. M 

Kooin 909 CHicago Trust Building 
7» vv»t Monroe Street, Chiearu.

Telephone Randolph 2900 
Kez. 3203 So. Halsted St.

Yarda 1015. v Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Liet u vys Advokatais 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 13736 So. Wabasls Avė.

Tet.: Pullman 6377.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 589
Tel. Central 6390

Vak. S223 S. Halsted St„ Chicago. I 
Tel. Yarda 4681

-----------TTTT— M IBI

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.
j 77 W. Washington St.

Tel.’Central 6800
Cicero Panedelio vak.

1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036
Bridgeport kitais vakarais

, 3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

Pinigai;!

Bridge porto

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St
Tel. BouJevard 9663
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Darbo Unijos
(Tęsinys)

Unijų Laikraščius Beskaitant žos, kitos neparankios išimt 
anglį. Kuomet anglis brangi, 
kuomet jos stoka, daug šių ka
syklų apsimoka operuoti. Ka
da gi pramonė operuojama 
normaliai, kada anglies iškasa
ma pakankamai ir anglih bū
na pigi, kaip šiuo laikų, jos 
stovi uždarytos. Jeigu streikas 
nekiltų, manoma, daugelis jų 
užsidarytų visai. O jeigu kiltų, 
joms butų progos atsidary
ti.

LOCOMOTIVE ENGINEERS 
JOURNAL — Lokomotivų ma
šinistų žurnalas — smarkiai 
kritikuoja karo sekretorių 
Week’ą už tai, kad šis prily
gina šalies armijos ir laivyno 
padidinimą a pd ra ūdai, žurna
las sako, kad <85.8 valdžios 
biudžeto eina karo reikalams. 
Na, tegul kariuomenė ir butų 
šaliai apdrauda, bet ar ne kvai
las butų tas biznierius, kuris 
skirtų 85.5 nuošimčius savo 
pajamų “apdraudai”?

Žurnalas praneša, kad gelž- 
kelių unijos jau išsiuntinėju- 
sios visiems paskelbtiems kan
didatams į prezidento vietą1 
laiškus, kuriuose prašoma, 

idant jie aiškiai apibrėžtų plat
formas, ant kurių jie ketina 
stovėti busimuose rinkimuose. 
Aišku betgi, kad ir be jokių 
atsakymų gelžkelių unijos rems 
La Foletą, jei tik jis kandida
tuos.

Sausio mėnesio laidoj patal
pinta keletas straipsnių klau
simais, kas ir kaip kontroliuo
ja kongresmanus. Tarpe kitų 
straipsnių yra keletas pažan
giųjų kongresmanų straipsnių, 
kuriuose nušviečiama jų dar
bai ir platforma.

šis žurnalas, kaip ir kiti 
unijų žurnalai, nesitiki jokio 
palengvinimo darbininkams iš 
sumanyto iždo sekretoriaus 
Mellon’o plano taksoms suma
žinti.

Kitas klausimas, kuriam žur
nalas pašvenčia nemaža do
mės, yra: kas kontrclliuos 
privatis kapitalas ar visuome
nė — hydro-elektrikines įstai
gas, kurioms, pasak žurnalo, 
: kokią dešimtį metų lemta 
vra lošti milžiniškos svarbos 
rolė Jungtinių Valstijų gyveni
me? Lokomotyvų inžinierių 
unija ir jos žurnalas —■ grieb
ti šalininkai jų suvisuomenini- 
mo.

ADVANCE — Pirmyn — 
Amalgameitų rubsiuvų orga
nas, daugiausiai domės pa
švenčia nuolatiniam, nepaliau
jamam savo darbui, būtent or
ganizaciniams vajams įvairiuo
se rūbų siuvimo centruose. 
Kadangi rūbų siuvimo pramo
nė yra smulki pramonė — iš
skyrus Chicagą ir »Rochesterį; 
kadangi darbas joje yra aiš
kiai sezoninis; kadangi pramo
nėj dirba daugelio tautų dar
bininkai, — visa tai reikalau
ja iš unijos nenuolaidaus bud
rumo, idant palaikius dirbtu
ves unijos kontrolėj ir vieny- 
bę narių tarpe. Apart organi
zacinių vajų unija šiuo laiku 
yra užimta minsimi praplati
nimo nedarbo apdraudos į to
kius centrus, kaip New Yor- 
kas ir Rochesteris.

JUSTIGE. — (Moteriškų rū
bų siuvėjų unijos organas) ro
do, kad šiuo laiku unijos dar
buotojai yra užimti atnaujini
mu sutarčių įvairiuose šios 
pramonės centruose. Unija, 
matyti, stengiasi išgauti nau
jose sutartyse pripažinimą 40- 
čių valandų darbo savaitės.

Kiek laiko atgal unijai bu
vo prisėję įtempti jiegos, idant 
atrėmus (komunistų pasimoji- 
mus arba užgriebti, arba suar
dyti ją. Dabar komunistų puo
limai aptilo. Kai kurie lokalai 
perorganizuota, nariai pradėjo 
labiau domėtis savo unijos rei
kalais, ir rodosi, kad šioj uni
joj komunizmo liga praėjo. 
_____________________V, P.

Garsinkifės Naujienose

THE B1UDGEMENS MA
GAZINE. — (Asociacija tiltų 
ir artimų geležies amatų dar
bininkų), pirmame editorialų 
straipsny polemizuoja su sam
dytojų leidžiamais paskalais, 

buk darbininkai, dirbdami 
trumpa laikų, netiksliai suvar
toja savo liuoslaikį. Žurnalas 
nurodo, jog plieno pramonės 
darbininkai, kurių darbo lai
kas nesenai tapo sutru nlpin- 
tas, daug geriau užsilaiko šian
dien, dirbdami 8-ias valandas 
dienoj, nekad seniau, kai jie 
dirbo 12 vai. dienoj. Jis toliau 
įrodinėja įtaka pastovaus dar
bo į darbininko psichologija. 
Darbininkai, turintys pastovų 
darbų, anot žurnalo, stengiasi 
įsigyti namus, stengiasi juos 
tinkamai prižiūrėti, užlaikyti, 
kur galima, daržus, sodnus ir 
t. t.

Žurnalas atsiliepia į paskelb
tas Jungtinių Valstijų valdžios 
žinias, kad gera priežiūra ir už
laikymas pailgina armijos mu
lų ir arklių gyvenimų. Straip
sny klausiama, kodėl pramo
nė nesirūpina pailginimu žmo
nių gyvasties. Ir nurodo, kad 
darbininkai patys turi rūpin
tis, jei kiti tuo nesirūpina. O 
kaip? Gi, sako, pagelba savo 
ekonominės ir politinės ga
lios.

E. Kcating, buvęt* kongrt's- 
tnanas gvildena klausinių, ko
kie yra svarbiausieji darbinin
kų unijų ginklai. Jis nurodo, 
kad apšvieti! yra vienas svar
biausiųjų ginklų. Politinė ga

lia taipgi svarbus ginklas; dau
geli unijų kovų ateity nusprę- 
siųs šis darbininkų ginklas po
litikoj, pasak Keatingo, darbi
ninkas turįs būti nepriklauso
mas, bet neprivalus nešioti par- 
tijini kalnierių. Vienok svar
biausias darbininkų ginklas 
(‘sus jų unijos.

Žurnalas grieštai protestuo
ja prieš valstybės darbo sek
retoriaus Davis’o sumanymų 
registruoti ateivius. Jis nuro
do, kad registracija reikš nuo
latinį policijos sekiojimą atei
vių, kad ji reikš pakeitimų vi
so amerikiečių supratimo, kas 
yra teisybė; kad jis reikš ne
apribotų galią samdytojams 
bauginti ateivius darbininkus. 
“Registracija — sako žurna
las — nėra vaistas jokiai ly
gai gydyti. Ji butų pati savimi 
didžiausias piktas.”

Tilpęs straipsnių skyriuj ci
garų dirbėjų unijos preziden
to Perkins’o pareiškimas ver
ta taipgi paminėti. Viename pa
ragrafe jis šilko: “Darbinin
kai reikalauja pilnos dalies tos 
vertės, kuria jie pagamina. 
Darbininkai turi teisės dirbti 
žmoniško ilgio valandas ir nau
dotis balsu nusakymui sąlygų, 
kuriose jie dirba.” Taip kalba 
labai konservatyvus žmogus. 
O jo kalba reiškia tai, kad iš
kovoję tas arba kitas teises, 
darbininkai kovos toliau, idant 
laimėjus dar pilnesnių teisių, 

iki jiems teks pilnas jų dar
bo vaisius ir pramonė bus de
mokratiškai tvarkoma.

UNITO) MINE WORKERS 
JOURNAL —• Angliakasių uni
jos žurnalas — perspėja savo 
skaitytojus, kad savininkai ka
syklų, kurių nekontroliuoja 
unija, skleidžia tonus propa
gandinės literatūros, idant iš
šaukus ateinantį pavasarį vėl 
generalį angliakasių streiką. 
Ar jiems pavyks, parodys atei
tis. Šitąja propaganda ypač pa
sižymi West Virginijos kasy
klų kompanijos. Kodėl jos no
ri streiko? West Virginijos ka
syklų laukai yra neorganizuo
ti. Jei kiltų generalis anglia
kasių streikas, jos turėtų daug 
biznio ir galėtų pardavinėti an
glį brangia kaina. 0 tai juk 
reiškia milionus dolerių pel
nų. Trokšta, pasak žurnalo, ir 
kita kompanijų rųšis. Jungti
nėse Valstijose esama apie 4,- 
300 kasyklų. Tūlos jų yra ma-

KORESPONDENCIJOS Ik ...

Akron, Ohio
Buvusi,s “Vanago” redakto- 

lius kunigas Albinas Janušas 
kažin kur pasišalino iš Akrono, 
o paskui iškeliavo ir jo gaspa- 
dinė Ona. Nors kun. Janušas 
jau antri metai kaip nekuni
gavo vietos lietuviams, bet iki 
šiol gyveno Akrone ir vertėsi 
visokiu bizniu, skolindamas! 
iš žmonių pinigus. Kame jis 
dabar yra, niekas nežino, kai 
kas sako matęs jį už Akrono 
fannoj, kiti sako buk esąs 
Bentone, III., klebonaująs, dar 
kili sako jį esant Indianoj. Ak- 
rono lietuviai jo labai pasigen
da, dėlto butų gerai, jei kas ži
nodamas, kur jis yra, praneš
tų jiems, kad ir per Naujienas.

Vietos lietuvis S. Januškevi- 
čia buvo patekęs kalėj i man dėl 
nedoro pasielgimo su jauna 
mergaite. Dabar jau bausmę 
atsėdėjęs sugrįžo Akronan.

Kiįas lietuvis Jurevičius, su
sipykęs su savo žmona, išgėrė 
nuodų. Nugabentas ligoninėn 
pasimirė.

Akrone priviso bomų lietu
vių; sako, jie atvykę iš Pen
silvanijos.

Vietos lietuvių bažnyčia te
bėra uždaryta. Sako, parnpijo- 
ays j iešką kunigo.

—■ žinantis.

Palengvinimai Gožian
tiems Ateiviams Par

sivežti Šeimynas
Skyrius 2, (d.), taip vadina

mo “Imigracijos kvotos akto” 
iš gegužės 19, 1921, pataisytas 
geg. 11, 1922, duoda teisės įva
žiuoti Amerikon ateivių klia- 
soms, nors mėnesinė ar metinė 
.vota butų išsibaigus.

Įstatymas sako:
“Bus įleisti: ateiviai, kurie 

grįžta nuo laikino viešėjimo 
užsienyje; ateiviai, kurie yra 
profesionaliai aktoriai, artis
tai, kalbėtojai, dainininkai, 
nursės, kunigai visų tikėjimų, 
kolegijų' ir seminarijų profe
soriai; ateiviai priklausantieji 
kuriai nors pripažintai mok
slo profesijai, ir ateiviai, ku
rie dirba kaipo namų šeimy
nos tarnai.”
Bet sulig kaikurių teismo nu

sprendimų ir iki tolesnio prane
šimo žmonos ir nepilnamečiai 
vaikai tų ateivių gaus tą patį 
paliuosavimą nuo kvotos, kaip 
jų tėvai ir vyrai kad turi.

Tas reiškia, kad ateiviai, ku-

P W LIETUVON
■ NUSIUNCIAME

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

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing 

District Bank
1112 We#t 35 St., Chiogo.
Turtas virš $8,000,000.00

» . ...........r.--........  -......... J

CUNARD
AK MANAI PARKVIEST GIMI

NES I AMERIKĄ?
Lietuvos kvota jau yra pasibai

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

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

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

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

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

Cunard Line iV
140 North I

Dearbom St. fj-JBjnftbJT
Chicago, UI. M 

rrie grįžta iš šešių mėnesių tie- 
, Sėjimo užsienyje, grįždami ga
li su savim parsivežti savo žmo
nas ir nepilnamečius vaikus. Ir 
viršminėtų kliiapų žmones, ku
rie atvyksta Amerikon, gali su 
savim atsivežti žmonas ir nepil
namečius vaikus, re vyresnius 
kaip 16 metų. Amerikos piliečių 
žmonos ir nepilnamečiai vaikai 
gauna irgi tą patį paliuosavi- 
ma.

Labai svarbu žinoti, jog teis
mo nusprendimas, kuriuo virš- 
minėtos reguliacijos remiasi, 
buvo per apeliaciją perkelti į 
Suv. Valstijų augščiausią teis
mą. To teismo nusprendimas 
gali būti greitu laiku padarytas. 
Jeigu žemesnio teismo sprendi
mas bus pakeistas,, tai šis pa
tvarkymas bus atšauktas.

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Pro vos Lietuvoje

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

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

........į iiuaiiWbwA-ihfi—i— vn    —

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

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

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

. -----------------------------------

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.
— »iuiim n m »■ ■■HT.TiTi iTT . 'iį

A. L DAVIDONIS, M. 0.
4643 So. Michigan Avė.

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

nuo 5:80 Iki 7t8fl vakare.

Telephona Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
8259 So. Halsted St., Chicago. III.

" Dr. A. J. KARALIDS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone į

Boulevard 2160
Valandos

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

IJK. r. Lr. JLUIHV1UPIS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6—9 vak. Ned. pagal sutartj.

Į IR Iš LIETUVOS ' 
ANT S. V. VALDŽIOS LAIVŲ 
B Keliaukite liuosai 

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

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

Pres. Harding .... Saus. 26, Kovo 1 
America............... Vas. 7, Kovo 12
Pres. Roosevelt Vas. 23, Bal. 19
Geo. Washington Kovo 8, Bal. 5
Leviathan.............Kovo 22 ,Bal. 12

Del informacijų rašykite:
United States Lines

110 S. Dearborn S’t., Chicago, III. 
Lokaliai agentai visuose miestuose 

Valdantieji Operatoriai dėl
United States Shipping Board

DR. A. miVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 □, VVashington St.
Valandos; nuo 1Q iki 12 ryto 

Talęnboua Oemtra} 8066 
1824 Wąbąneia Ava.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 Iki 6 vakaro 

Rezidencijos tel. Kadzie 7715

DR. M. T. STRIK
Lietuvis 

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

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Ava.

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

Telephona Yards 5082

DR. M. STUPNfGKI
3107 So. Morgan SL. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

Garsinkitčs Naujienose

Mrs. 4 MIC HflOiCZ-VIDIKIENi
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampan 81 ga* 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paini

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; iJ 
gai praktakavu 
si Pennsylvam 
jn« ligūiibučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso 
kiose ligose priel 
gimdymą, laik. 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką nata 
rimas, du ir kito 
kiuose reikalui 
se moterims b 
merginoms; k re i) 
kitės, o rasiu 
pagelbą.

Valandos nuo 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare.

Tel. Haymarket 1044
DR. G. J. ADLER 

Specialistas Venerinių Ligų 
Valandos nuo 11 iki 1 ir nuo 5 iki 
8 valandą vakare. Nedėlioj nuo 

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

>.................. . ................. —.......
__________________J______________

KOJŲ TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

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

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

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

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

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

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

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

Egzaminavimas Dvkai.

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Telef. Lafayette 4146

.m-,,,............. .... ......... . ....  —✓

APTIEKORIAI PATARIA VARTOTI 
FOLEY

“Mano aptiekorius, M r. John Gardella, 
patarė man vartoti jūsų FOLEY HONEY 
AND TAR COMPOUND nuo kosulio ir 
persišaldymo, ir aš vartoju jas per 10 me
tų ir rekomenduoju jas”, rašo Mrs. Ange- 
lina Canali, 37 Parkgųrst St., Milford, 
Masa. FOLEY’S HONEY AND TAR 
COMPOUND yra maloni ir lengva vartoti, 
greitai prašalina prasišaldymų ir kosėjimų. 
Neturi savyje opiates. Neimkite panašiai 
padarytų tokių gyduolių.

FOLEY und CO, 2835 Shefficld Avė. 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. I. VEZELiS
UKTUV1S DBNT1STAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.

.. ..........................
Office Hours: 10 iki 12 pietą 

5 iki 7 vai.
Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1990 .So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietą 
Tel. Lafayette 0098

1 111 ■ .......................................
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
fiYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted StM 

Kampas 18 ir Halsted St.

Garsinkitės Naujienose I 

Tel. Blvd. 8188 
M. Woitkewidi 

BANIS 
AKU3ERKA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie £imdy- 
m-o kiekvienams 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiuri- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

M^nn,
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

į Dienorcds: Canal 
ToUfnnoll J 311°* NaktJ
Telefonai; s Drexel 0950

( Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

/--------- ------------------------ -
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 no pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

Į,- . . .

DR. M J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

k-.... .. ...................■■■ -.. ........

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

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

Tel. Boulevard #587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Rezidencijos *tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofisas: 8385 So. Halsted StM Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piątg 
7—8 vak. Nedillomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

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

....... ...
DR. B. F. GARNITZ, 

Gydytojas ir Chirurgas
Rezidencija

8149 So. Morgan StM
Vaia^dos nuo 8 iki 10 vai. ryto;
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 v. ▼.

Telefonas Yards 0867 /1V...... ... ......
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New® 

Publiahed Daily, escept Sunday, by 
5h® Lithuanian N®wa Pub. Co.« Ine.

Editor P. Grigaitis

1789 South Halrtad Street 
Chicago, Iii. 

Telephpne Ropsevelt 8500

Subscription Ra tos:
|8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy.

(Ryto tas aprašymas tilps 
“Naujienose”).

Po to, ką A. Bernotas pra
neša apie Lietuvos komunis
tų ryšius su žvalgyba, šita 
žinia įgįja ypatingos reikš
mės. Išrodo, kad Lietuvos 
komunistų partija ir kleri
kalinės valdžios žvalgyba 
tikrai yra susijungusios j 
daiktą darbininkų judėjimui 
griauti.

kėtis, kad netolimoje ateity
je ji bus atmušta kiekvie
nam fronte, ir tuomet vėl 
ims stiprėti ir žengti pirmyn 
darbininkų klasė.

Lenino nuopelnas.” Jeigu taip, 
tai Pruseika, ir “Laisvė”, ir ko
munistinė Amerikos Darbinin

Entered as Second CImi Matter 
March 17th, 1914, at the Port Office 
of Chicago, III., under the act of 
March Ikid, 1879.

Reakcijai 
ateina galas.

Naujienos eina kasdien, Išskiriant 
sekmadienius. Leidiia Nauji® n< Ben
drove, 1739 So. Halated St., Chicago, 
UI. — Telefonas; Roosevelb 8500.

Ulsimokljimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams........... .................. ........... $8.w
Pusei n»tę ------ ---- -----------4.90
Trim^ mėnesiams _____ __ — 2.00
Dviem mėnesiam ...... 1.50
Vienam mėnesiui ............ —— .75

Chicago je per nešiu tojus: t
Viena kopija —.....8«
Savaitei ____________ ......______ 18c
Mėnesiui .................................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams................................. $7.00
Pusei metų __ ______________ 8.50
Trims mėnesiams___ ________  1.75
Dviem mėnesiam........................  1.25
Vienam mėnesiui ___  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Reakcija Europoje, pasie
kusi augščiausio galybės 
punkto, jau, matoma, prade
da klupti.

Baisus smūgis jai tapo su
duotas Anglijoje, kuomet 
susmuko konservatorių val
džia ir valstybės priešakyje 
atsistojo Darbo Partija. Re
akcija jaučiasi prispausta 
prie sienos ir Francijoje. 
P-as Poincarė daro despera
tiškų pastangų išgelbėti sa
vo autoritetą, siūlydamas 
parlamentui padidinti mo
kesnius, kad sutvarkius ša
lies finansus; bet opozicija

TIKĖJIMAS BE ŽINOJIMO.

kų Partija yra 
mo renegatai.
bar stengiasi 
smulkiąja (ir

didžiausi leniniz- 
Nes juk jie da- 
susivienyti su 

visokia kitokia)

Lietuvos 
“Naujienėlės”.

[Praneša Lietuviškas 
MerikontasJ.

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

(Tęsinys)

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

Orderiu, kartu su užsakymu. 
ę.1..' - . "g** ."*■■■*. '-TAS

Dar viena komu
nistų provokacija.

Tik-ką gavome iš vieno 
musų korespondento Lietu
voje (mums gerai pažįstamo 
ir rimto žmogaus) praneši-J 
mą, kad tapo susekta komu- : 
nistų provokacija Šiaulių 
miesto darbininkų profesi
nėje sąjungoje.

Tos organizacijos prieša
kyje pirma stovėjo komuni
stas Tomas Dulkinas, kuris!

’ i
bolševikiškos okupacijos1 
metu komisaravo Ukmergės' 
apylinkėje. Po okupacijos! 
jisai, ačiū savo dideliam :

jam yra taip stipri, kad jo 
sumanymai vargiai praeis. 
Franci jos senate premjero 
priešai jau turi daugumą.

Jeigu Poincarė dabar dar 
atsilaikytų, tai jam grasina 
neišvengiamas pralaimėji
mas parlamento rinkimuo
se, kurie įvyks už kokio tre
jeto mėnesių.

Italijoje taip pat neužil
go turės būt nauji rinkimai, 
ir diktatorius Mussolini lau
žo sau galvą, kaip čia pada
rius, kad opozicija nepaimtų 
viršų.

Braška diktatorių valdžia 
ir Rusijoje. Vakarykščios 
telegramos praneša, kad 
frakcijų kova bolševikų par
tijoje eina visu smarkumu, 
nežiūrint gedėjimo dėl Leni
no mirties. Centralinis so-

“Draugas” rašo apie pragaiš
tį, kurią atnešė Rusijai “Marxo 
socializmo evangelijos skelbė
jas”, Nikolai Lenin. Sako:

“Pasirodo, kad Marxo mok
slas gražus teorijoje, bet 
praktiko!!' jo negalima įvy
kinti.”
Visai ne. Bolševizmo nepa

sisekimas Rusijoje kaip tik pa
rodo Markso mokslo teisingu
mų.
' Markso mokslas aiškina, kad 

socializmas tegali įvykti tiktai, 
kaipo ekonominio visuomenės 
plėtojimosi rezultatas. Reiškia, 
kol visuomenės plėtojimąsi nė
ra pasiekęs tam tikro, gana 
aukšto laipsnio, tol socializmas 
negali būt įvykintas, kad ir čia 
dar taip stengtumės jį vykinti.

Tuo Markso mokslas skiria
si nuo “utopinio” socializmo, ku
ris skelbia, kad geros visuome
nės tvarkos įsteigimui pakanka 
tiktai gero plano ir noro.

Rusija buvo ir tebėra eko
nominiu atžvilgiu labai atsili
kusi šalis; todėl sekant Markso 
mokslą, joje dar negalima steig
ti socializmą. Bet Leninas mė
gino jį steigti. Jisai, vadinasi, 
elgėsi, kaipo utopininkas, o n.e 
kaipo marksininkas. Ir jam 
nepasisekė.

Markso pasekėju “Draugas” 
vadina Leniną dėlto, kad jisai 
tiki tam, ką bolševikai sako. Bet 
reikia žinot, o ne tiktai tikėt.

buržuazija!
Amerikos Darbininkų Partija 

yra nutarusi šių metų gegužės 
mėnesyje laikyt bendrą konfe
renciją su Komitetu Keturiasde- 
šimts Astuonių ir kitokiomis 
grynai buržuazinėmis grupėmis. 
Ji išanksto yra pasiryžusi ben
drai su šitais buržuaziniais ele
mentais statyt kandidatą į pre
zidentus ir balsuot už jį. Dar 
ta konferencija nėra atėjus ir 
dar kandidatas nėra pastatytas, 
o jau komunistinė Darbininkų 
Partija skelbia savo spaudoje, 
jogei ji remsianti La Foliette’ą, 
jeigu jisai busiąs daugumos no
minuotas.

Ir “Laisvė” visam tam prita
ria, ir Pruseika už visa tai varo 
agitaciją.

Tai yra aiškių-aiškiausias 
paniekinimas to, ką sakė Leni
nas.

Net aršiaus. Leninas vadino 
pragaištingu dalyku vienybę su 
smulkiąja buržuazija, kuomet 
ji prisišlieja prie proletarinės 
partijos. Tuo gi tarpu’ Ameri
kos komunistai stengiasi susi
vienyti su buržuazija, patys 
prie jos prisišliedami.

Leninas bijojo turėt proleta
rinės partijos uodegoje smulkią
ją buržuaziją, o Amerikos ko
munistai patys nori būt smul
kiosios buržuazijos uodega!

Kam čia tuomet plepet, kad 
jie esą ■ ,, _ . t, j j i • •

t- i i • « P?, o Tautos Fondo doleriaisekėjai i Jie seka ne paskui tą , , ....T . . momentaliai atnedes tam di-Leniną, kuris stovėjo Rusijos . .. , .aenam tautos

Klerikališko teisingumo mi- 
nisteris Tumėnai įvedė Lietu
voj pasauly negirdėtą dalyką: 
visi baigusieji advokatūros mo
kslą asmenys negalės būt advo
katais nė jų padėjėjais tol, kol 
neištarnaus dvejų metų teisme 
kaip raštininkai ar tam pana
šiai. O kadangi “bedieviams” 
teismuos vietų nebus, tat Lie
tuvoj galės advokataut tiktai 
vierniausi brostvininkai....

— o —
Klerikaiįįiško švietimo minis- 

teris erzac-daktaras Bistrai 
taipgi išgalvojo bistrų skymą: 
ne vienas mokytojas negaus vie
tos, jeigu kleboniška žvalgyba 
neišduos savo atestacijos.

Vilimo sugalvota, “fašistų” 
užgirta, Bistro paskelba ir — 
šventa.

— o --
Klerikalai per seimą atėmė 

iš savivaldybių lėšas, mat eina
ma prie monarcho. 1924 metų 
pradžioj dėl to užsidarė didžiu
ma pradinių mokyklų. Sako ko- 
zelnyčios “mokslo” užteks....

— o —
Eina platus gandai, kad ame

rikiečių “Tautos Fondas” netik 
Lietuvos klebonijoms pašalpas

Anglis.
Anglis labai arti surištas su 

gyvybės apsireiškimais. Anglį 
kaipo elementą, tankiai sutinka
me tyfam pavidale. Tankiausiai 
jis sutinkamas įvairiausių ang
lių pavidale. Tokiais tyranglio 
pavyzdžiais yra: suodžiai, grafi
tas (paišelio rašomoji medžia
ga) ir deimantas. Suodžiai ir an
glis —• yra organinės medžiagos 
perdegimo liekanos. Grafitas, 
rašomoji paišelio medžiaga, ran
damos žemės sluogsniuose. Dei
mantas, tai tyriausia anglis kri
stalo pavidale. Visi trys pavyz
džiai, perdegę t. y. susivieniję 
su deguoniu, pavirsta | anglia- 
rukštį. čion galima pastebėti, 
kad šieji auglio pavidalai nely
giai dega. Taip, anglis arba suo
džiai dega lengvai, deimantas ir 
grafitas tik prie labai aukštos 
temperatūros. Tyranglio degi
mas skiriasi nuo paprasto degi
mo. Taip, laikykime apvožę sti
klą ant degančiųjų anglių (žari
jų), rasos stikle neatsiras. Aiš
ku bus, kodėl, jei mes atsimin
sime, kad vanduo arba oras ge
ma iš perdegusio vandenilio, t. 
y. iš susivienimo vandenilio ir 

. degio. Degančioji anglis (žari- 
i su 

Jei mes palaikę stik
lą ant žarijų, įpilsime į jį atmie- 
___ ______  ______ i, rasime
daug angliarukšties. Pastaroji

; siunčia, netik Romos trusto agi- ja) yra 8Usivienyma8 angIio 
batonus Lietuvai ruošia, bet ir d iu Jei Iaik f 
i monarchijos tvėrimą Lietuvoje .
į finansuoja. Rodos reikia gaut kalėmis vandens
tik 50 parašų išreiškiančių no- daug angiiarukšties 

revoliucinio. Lenino pa-lro įtverti monarkininkų gru- atsiranda susivienijimo ang-
A VA z\ ' I ’ 11 4- zx d rvl ■»

lio su degiu. Kitaip tarus, ang
liarukštis yra perdegusio anglio 

pamatiniųdarbui”revoliucionierių eilėse,' bet pas-i lauws aa,DU1 pagc1' liekana. Iš dviejų pamatinių
kui tą, kuris sutriuškino Rusijos i a -i — • i • • kuni* (elementų) sintezio keliu 
revoliuciją, kuris sudemorahza- • f Pridarė naujas kitoks kūnas—
vo ir pavergė Rusijos darbiniu- i a svarsvt^sitc ll. suPrasite angliarukštis. Rasdami žvakės 
. I • , ' . . d‘W zal°s Lietuvos žmonėms b iemnos lUnsnoie
k^.^,S""? ^ ,k, g±OS i įteikia į klerikalų rankas au-

smarkumui, įsiskverbė į dar
bininkų “vadus” Šiauliuose, 
bet paskui paaiškėjo, kad 
jisai tarnauja valdžios žval
gyboje . Pereitų metų liepos 
mėnesy Dulkinas pabėgo, 
nusinešdamas keletą šimtų 
litų profesinės sąjungos tur
to.

vietų pildomasis komitetas 
nutaręs padėt po atvira žval
gybos priežiūra ir laikyt iš
trėmime L. Trockį. Bolševi
kų vadai, diskusuodami tą 
klausimą, taip įsikarščiavę, 
kad komisaras Preobražens- 
kis drožęs per veidą komisa
rui Kamenevui.

O KAIP SU AMERIKOS 
KOMUNISTAIS?

Del Lenino mirties Prūseika 
taip įsikarščiavo, kad prirašė 
viename “Laisvės” numeryje 
dauginus kaip pusę tuzino špal- 
tų apie “menševikiškus kanali- 
jas”, “socializmo skapus” ir Le
niną. Bet pasikarščiavimas yra 
blogas patarėjas, ir Pruseika nė 
nepasijuto, kaip priplepėjo da
lykų, apie kuriuos jam butų 
daug geriau tylėti.

Vienoje vietoje jisai, pavyz
džiui, cituoja sekamus Lenino 
žodžius:

Musų korespondentas sa- Biaurus skandalas, kilęs 
ko, kad per tą provokatorių Washingtone dėl valdžios 
daugelis nekaltų darbininkų aliejaus šaltinių išnuomavi- 
Šiauliuose tapo suimta ir ‘ mo privatinėms kompani-
pateko į kalėjimą. Kur ii- joms, baisiai diskredituoja
sai šiandie randasi, tai t’1:- i/ Amerikos reakcionierius, 
tai žvalgyba ir komunistų j Taigi reakcijai pradeda 
partijos centras gal žino. Į visur nesisekti. Reikia ti

“Vienybė proletariato yra 
didžiausias ginklas kovoje už 
socialistinę revoliuciją. Bet 
iš tos neginčijamos teisybes 
taip-pat neginčijamai plaukia 
išvada, kad jeigu prie prole
tarinės partijos skaitlingai 
prisišlieja smukioji buržuazi
ja, tai vienybė su tokiais ele
mentais yra pražūtinga prole
tariato pasiliuosavimui.”
šitų žodžių pasakymas, pasak 

Pruseikos, buvęs “didžiausias

A. čechov.

Laimingasis.
Iš stoties “Bologoje” išeina keleivių 

traukinys. Viename antros! klasės “rūkan
tiems” vagone, pasinėrę prietemoje, snaud
žia penki keleiviai. Jie ką tik užkando ir da
bar atsirėmę mėgina užsnūsti. Tylu.

Prasiveria durys ir kupėn įslenka auk
šta, laiba, panašį į botkotį, figūra, ruda skri- 
bele apsimovusi ir elegantišku apsiaustu ap
sigobusi.

žmogystė apsistoja viduryje kupė, sun
kiai alsuoja ir ilgai įsidėmėtinai žvalgosi.

—Ne, ir tas ne tas! — murma ji. — Ba
la žino, tiesiog skandalinga! Tikrai ne 
tas!

Vienas keleivių įsižiūri į žmogystę ir 
linksmai sušunka:

— Ponas Jonai! Kokiu budu? Ar tai 
tamsta? :

Panašus į botkotį p. Jonas krūptelėja 
truputį melancholingai žiuri į keleivį ir, jį 
pažinęs, linksmai rankomis supliauška.

— Hm! Ponas Petras! Kiek laiko, kiek 
vandens nuplaukė! Aš ir nesapnavau, kad 
tamsta tuo traukiniu važiuoji!

— Ar sveiki?
— Ačiū, krutu, tik, brolau, savo vago

no neberandu. Tikrai esu vertas rykščių!
Ponas Jonas šlitinėja ir juokiasi.
—Pasitaiko! — tęsia jis. — Nuėjau 

aš į bufetą konjako išgerti. Geriu sau. Tik 
šaukia, kad traukinys išeina. Aš bėgti, žiū
riu, traukinys juda, aš ir įšokau į pirmą ar
timesnį vagoną. Argi ne viščiukas aš! Cha... 
cha....

— Bet tamsta, matyt, jau įsmagęs tru
putį, — sako p. Petras. — Sėski prie musų! 
Padaryki malonumą!

— Ne, ne.... eisiu savo vagono ieškoti. 
Sudie!

—Tamsta dar ko gera nugriūsi. Sėski, kai 
privažiuosim stotį, tai ir atkasi savo vago
ną. Sėski.

P. Jonas giliai atsidusta ir nedrąsiai sė
dasi prieš p. Petrą. Jis, matyt, išsierzinęs ir 
negali ramiai nusėdėti.

— Kur važiuoji? — klausia p. Petras.
— Aš?.... Pats nežinau kur važiuoju. 

Likimas veža, tai ir važiuoju. Charcha.... 
Broleli, ar matei kada nors laimingus kvai
lius? Ne? Tai štai, matyki! Prieš tamsta lai- 
mingiausis iš visų mirtingųjų! Taiiip! Ar 
mano veidas nieko nesako?

—Tai, lyg matyt, kad tamsta, taip sakant,

Taip pat įpilę į tokį stiklą at- 
iniežto kalkėmis vandens, ra
sime ir ankliarukšties. žodžiu, 
augmenyse yra vandenilio, ang
lio ir degio. Žinoma, surasti 
pastarasis elementas gali pa
sisekti tik chemijos žinovams. 
Galima surasti šiuos elemen
tus ir pas gyvulius arba ir pas 
žmogų. Kvėpuodami į sausą ir 
šaltą stiklą gausime ant stiklo 
sienų daug rasos, o kvėpuoda
mi per šiauduką į atmiežtą 
kalkėmis vandenį rasime ne
maža ir angliarukšties. Tas 
pats apsireiškimas, kaip ir nuo 
žvakės liepsnos. Nevienas, gal 
būt, pastebėjo: kuomet kam
baryj daUg žmonių, langai ra
soja. Gyvuliai ir žmogus iš- 
kvqpuoja vandens gafrus ir 
angliarukštį. Vandens garai 
lengvai pavirsta vandeniu ir 
ant šaltų daiktų sėda rasos pa
vidale. Pažinti angliarukštį yra 
daug sunlkjau: čion reikalin
gas kalkėmis atmieštas van
duo. Taigi, gyvulių ir žmogaus 
kvėpavimas labai panašus į 
žvakės degimą: kaip nuo de
gančios žvakes, taip ir nuo kvė
pavimo atsiranda rasa ir ang- 
Ifiarukštis. Reiškia, jogei ir 
pas gyvulinis yra anglio. van
denilio ir degio.

Tarp žvakes degimo ir žmo
gaus arba gyvulių kvėpavimo 
apsireiškia taip pat didelis skir
tumas. Dar didesnis skirtumas, 
negu tarp žvakes liepsnos karš
čio, yra tarp degančio krosnyj 
kuro ir kūno tempereturos. 
Kuras krosny dega prie 700 
800 laipsnių karščio, tuo tar
pu’ kūne maistas prie <30- 37 
laipsnių. Pastaroji temperetu- 
ra, randama tik pas šiltakrau
jais gyvulius. Žuvys, varlės, 
driežlčs ir kiti turi kuone tą 
pačią kimo tempereturą, kaip 
ir aplinkiniai daiktai. Todėl 
šieji gyvu’liai yra šaltakraujai. 
Tiesa, šaltakraujų kūno tem
peratūra, ištyrus su atsidėji
mu, pasirodo šiek tiek augš- 
tesnė. negu aplinkinių daiktų. 
Bet visgi didelis skirtumas 
tarp šaltakraujų ir Šiltakrau
jų temperetirtros. Dar didesnis 
skirtumas tarp šiltakraujo ir 
degančios žvakės tempereturų.

Mes esam pripratę tik prie 
degimo su dideliu karščiu. Ki
taip degimą mums sunku net 
įsivaizdinti. Degančios medžia
gos dalelės taip įkaista, kad 
lengvai susijungia sd oro de
giu. Degančios dalelės įkaitina 
artimiausias ir taip prirengia 
medžiagą prie degimo. Dega 
medžiaga, kol toksai nuolati
nis linedžiiagos prirengimas 
prie degimo tęsiasi. Pučiant 
galima degimą padidinti. Smar
kiai pučiant arba vandeniu 
apliejant dar gerai neišsidegu- 
sį kūną, mes degimo prirengi- 
mą pertraukiame: degąs kū
nas gęsta. (Bus daugiau)

arba gazinės lempos liepsnoje 
, ,t rasa ir angliarukštį, galime pa- 

loiami jūsų kruvinu prakaitu sakyti> kad žvakgje gase 
birbti doleriai. | yra jr van<jenuį0 jr anglies. Ki-

, °v“ , , . ! taip neturėtume nė vandens (ra-
Kristus buvo žydas, tat ir is ng ang|ianikšties.

Anglis yra svarbiausioji gy
vūnų medžiagos dalis. Anglis 

i jungiamai su kitais elementais 
priguli prie painiausiųjų chemi
jos dalykų. Didžiumą tokių an- 
glio junginių chemikai padaro 
sintezio keliu, t. y. sudedant pa- 

I matinius kunus (elementus) į 
naują sudėtinį kūną. Žinoma, 

v pirma negu padaryti sudėtinius 
onsu as zy as, kunus> chemikai turėjo sužino

to, kiek ir kokių elementų ran- 
’ dama tokiuose junginiuose. To-

... J J* ^toriu8 Londone. Visurf ti‘ Su ' welba
i nosy e, žydai n klerikalai. Čia j te> su-g varstyk jįų^ kiek ir kokių ele- 

j gyvena, mat business is busi- nt u
atsisakė ness!” J mens kūne.

apsitaškė socialistų ir revoliuci- j 
onierių krauju.

Leninas, kaipo revoliucionie- į 
rius, senai yra žuvęs ir užmirš-1 
tas.
tų viešpatavimu jisai tarnavo kalai niekaip negal be žydų ap- 
ne revoliucijai, bet reakcijai, ir 1 sieiti. Berline Lietuvos general- 
kaipo toks jisai paliks žmonijos ■ konsulu yra žydas Geršovičius 
atmintyje.

ovucu jin V v uz/umn-Į įkristus ouvo zyaas, tat ir is 
Savo kruvinu šešerių me-• Kristaus darantieji biznį kleri- 

inunn ftTv i i» » 11 liaoi 4 >inn>itrn ! -- ___ i 1. _ X_ ____

(kuris dirba “be algos” ir ne
moka apie $15,000 Vokietijai 
kas metai nucr savo kapitalo, i • 
kadangi yra diplomatinio kor- \ 
puso narys), Adzerbaižane — 

Atėjo ponia ir paprašė artis- Lietuvos atstovas žydas, Dan
tų nupiešti jos portretą. Artis- ;cige Lietuvos J 
tas apsiėmė. Ant rytojaus atėjo į Washingtoną atvažiuoja sek- 
j i su savo kaimyne atsiimti por- retoriauti p. Rabinavičius, bu- 
tretą. Kaimynė pasižiūrėjusi į vęa vyriausia Lietuvos atstovy- id^chemM nora‘ir nevM lem 
paveikslą sako:

—Labai puikus, 
truputį ilgoka.

Portreto savininkė
portretą imti. Artisto žmona pa-

Pas artistą.

— Lietuviškas Merikontas.
tarė jom ateiti rytoj, — viskas 
busią padaryta kaip reikiant.

Artistui portreto taisyti nete
ko, nes jo nebuvo namie. Kai ant 
rytojaus poni atvyko atsiimti ir 
pamatė portretą, tai sušuko:

—Mat, kaip gerai dabar atro
do ! Ir patenkinta išsinešė savo i 
paveikslą.

DVI VYRO LINKSMYBĖS

Vyras dvi linksmas dienas 
gyvendams patyrė:

Vieną — pačią kai vedė, 
antrą — kai ji mirė.

Dionizas Poška.

Anglio kelione.
Augmenyse ir jų vaisiuose 

visuomet randami anglio ir 
vandenilio. Persitikrinti nesun
ku. Reik tik augmens arba jo 
vaisiaus šmotelį sudegint. Taip, 
nuo degančio cukraus šmote
lio arba aliejaus lašo apvož
tam stikle gali atsirasti rasa.

pačiame gerume.
—Turbut, mano veidas labai kvailai iš- 

sižiuri. Gaila, nėra veidrodžio, pasižiūrėčiau 
aš į savo paveikslą I Juntu, kad iš galvos 
kraustausi. Kaip Dievą myliu! Cha-cha.... Ar 
žinai, bra, aš jaunavedžių kelionę atlieku! 
Na, ar ne karvės vaikas aš?

—Tamsta!? Nejaugi tamsta vedęs?
— šiandien, brangutis! P<\ šliubo tie

siai į traukinį.
Seka sveikinimai ir paprasti klausi

mai.
— Sakyk tu man, žmogau.... — juokia

si p. Petras. — Dėlto taip ir pasipuošei.
— Taiiiip'! Dargi kvepalais apsišlakš- 

čiau. Galvoje, broleli, nei minčių, nei klar 
patų, vien tik jaučiu....'nė pats nežinau ką 
jaučiu, nežinau ir kaip pavadinti tą jausmą, 
koks tai.... saldaus virpėjimo jausmas. Nie
kad taip dar nesijaučiau!

P. Jonas užsimerkia ir pilnas patenki
nimo linguoja galva. — Pašėlusiai laimin
gas! sako jis. — Tamsta pats pasvarstyk. 
Eisiu aš tuoj į savo vagoną. Ten prie lango 
sėdi tokia esybė, kuri siela ir kunu yra mar 
no. Blondė.... noselė.... piršteliai—. Dūšia ma
no! Angelas tu mano! O kojytė! Dieve tu 
mano! Kojytė jos, tai juk ne tas, kas yra 
musų kojos, bet kaž-kas stebuklinga, alego

riška! Rodos, paimtumei ir suvalgytumei ją. 
E, juk tamsta nieko nesupranti. Juk tamsta 
materijalistas; tuoj pas jus analizas, tai šis, 
tai tas! Nevedelis, tai lyg paveikslaš nudul
kėjęs. Ot, kai apsivesi, tai atminsi! “Kame 
dabar, kažin, ponas Jonas?” — paklausi. 
Taip, taip, eisiu! į savo vagoną, ten manęs 
jau laukia, svajoja, nekantrauja. Man tuoj 
maloni šypsena, aš gi sėdu šalimais ir šitaip 
dyiem pirštais už smakrelio...+...

Ponas Jonas kraipo galvą ir ilgai juo
kiasi.

— Paskui dedi savo ghlvą jai ant pe
čių ir lengvai, abiem rankom^ apkabini ją. 
O čia aplink, supranti tamsta, tyla, poetinga 
prietema.... E, visą pasaulį dabar išfclaino- 
nėčiau! Ponas Petrai, paveliki man tamstą 
prie širdies prispaust^

— Labai prašau.
Draugai, lydimi bendru juoku kitų ke

leivių, glėbsčiojasi, o laimingas jaunikis 
toliau tęsia:

— Papildyti visai tai laimei, nueini bu- 
fetan ir nusausini dū—tris stiklelius, čia 
jau, broleli, galvoje ir krutinėję pajunti tą, 
ko ir pasakose nerasi, žmogus aš menkas, 
paprastas, o rodosi man rubežiaus neturiu, 
kad visą pasaulį valdau!

(Bus daugiau)

B. Buivydaitė.

Kai tavo akys...
Kai tavo akys sveikino jurą, 
Kilo beširdis, piktasis vėjas, 
Ir mana vargšę širdį užburė... 
Pastatė pilį laimės griovėjas...

Greitai subėgo linksminti elfai, 
Fleitomis, būgnais oras skambėjo, 
Čiuožė grindimis velkantys šleifai— 
Ieškojo pohai Šiandie šokėjos...

—Kuo aš ne ponia? Kuo ne šokėja?..
Ir šokau baisų svaigulio šokį...
Juo pikčiau ūžė, švilpavo vėjas, 
Juo pikčiau ponai buvo padūkę.

Šokau, kaip šoka liūtas, išgirdęs 
Apie jo galvą švilpaujant strčlas. 
Šokau, kaip šoka, vilkas įširdęs, 
Kai smėfgias kunan aštriosios vielos.

Ir buvo šviesu rūmuose mano, 
Degė, liepsnojo laužas užkurtas.
Sakė, kad liūdžiu, kas neišmano, 
Kaip liūdi raiškas deivių užburtas.

[“Vairas”]
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CH1CAGOS 
ŽINIOS
Smulkios Žinios

Bither vėl tapo apkaltintas.
VVilliam A. Bither, -buvusia 

mokyklų tarybos advokatas 
Tho.intpsono la.i'k.a.is, vėl yra 

traukiamas atsakomybėn. Jis 
buvo nuteistas kalėjimai!, bet 
aukštesnis teismas jį paliuo- 
savo nuo bausmės. Bet jo prie
šai išnaujo užvedė bylą, kad 
patubdžius Ikitlverį už nelegalį 
pinigų aikvojimą.

♦ *
* *•£

Nori paveržti Frederick 
Stock’ą.

Frederick Stock, Chicagos 
Simfoninio Orkestro kapel
meisteris, yra kviečiamas vesti 
Philadclphijos simfoninį or
kestrų. 

♦ *
♦

Reikalauja geresnių mokyklų.
Hyde Parko piliečiai siunčia 

daugybę laiškų reikalaudami 
geresnių mokyklų. Dabartinės 
mokyklos esančios njCisaiu tari
nes ir perdaug prikimštos.

* **
Daktaras užsiėmė /šmugeliu.

Dr. Michael T. Naghton, 
kurio ofisas randasi Capitol 
trobcsyj. tapo rastas kaltas už 
varymą šmugelio morfinu. Jis 
suvartojęs morfino \l»000 kar
tų daugiau, negu daktarams 
leidžiama. Žinoma, tą morfiną 
jis brangiomis kainomis par
davė savo klijentams.

Bausmė nebuvo nustatyta, 
kadangi daktaras tuoj padavė 
apeliaciją. 

♦ * *
Neteko darbo, — bandė 

nusižudyti.
Thomas Peacock, 25 metų 

amžiaus, bandė nusižudyti 
\Vyshinere viešbutyj (18 ir 
Indiana Avė.) Priežastis — 
darbo netekimas.

* **
Difterija Evanstone.

Evanstone sergą dvylika 
žmonių difterija. Liga labiau
sia platinasi tarp vaikų.

* **
Pasiuntė kalėjiman išsi

blaivyti.
A. F. Thompson, 711 S. Ash

land blvd., važiavo automobi
liu girtas būdamas. Teisėjas 
O’Cornell už tai jį pasiuntė 
penkioms dienoms kalėjiman 
ir dar liepė $50 baudos užsimo
kėti.

* **
Koncertas VVest End ligoninės 

naudai.
Sausio 30 d. Orchestra Hali 

salėj įvyks |;oncertass kurio 
pelnas skiriamas VVest End li
goninės naudai. Koncerte da
lyvaus Shenvoodo simfoninis 
orkestras vadovaujamas P. 
Marinus Paulsen, kuris laimė
jo Balaban ir Katzo $1,000 do
vaną už gerinusį muzikos ku
rinį.

Be orkestro bus dar įvairių 
solistų.

Sportas
šį vakarą įvyksta labai žingei

džios rungtynes-ristynčs tarp 
Karolio Požėlos, Europos-Azijos 
sportsmeno, ir Prano Vinco 
Norkaus, Rygos čempiono.

Jų rungtynės susidės iš sun
kių vogų kilnojimo ir ristynių 
greko romanų stiliumi.

Nors p. P. Norkus turi daug 
viršžmogiškos spėkos, bet Ka
rolis Požėla pasitiki savo nepap
rastu vikrumu.

Tartie pačiame vakare, apart 
K. Požėlos su P. Norkum, bus 
parodytos dar lietuviams ne
matytas vyras 265 svarų sunku
mo Aleksander Garkavienko, 
Ukrainietis. Ištikro bus tai ko 
pasižiūrėti. Bilietai visu smar
kumu eina. Juos dar galima gau
ti pas p. Vilimavičių, 107 ir Mi- 
chigan Avė., p. Doviat, 1073 Mi- 
chigan Avė., ir pas P- Tupikaitį, 
aptiekoje, ant 115 gatvės.

Lietuvių Rateliuos#
Nutarė darbuotis prieš 

ateiviy varžymą
Lietuvių Socialistų Sąjungos 

VIII rajono Pildomasis Komite
tas savo posėdy, sausio 27 d. 
1924 m., tarpe kitų svarbių 
reikalų svarstė klausimą apie su
manymą Jungtinių Valstijų kon
grese dar labiaus suvaržyti atei- 
vybę ir ateivių gyvenimą šioje 
šalyje. Komitetas nutarė pradėt 
prieš tuos sumanymus smarkų 
darbą ir dėt pastangų, kad pri
traukus lietuvių organizacijas 
ir plačiąją visuomenę.

šituo tikslu LSS. VIII rajono 
Pild. Komitetas išrinko komisi
ją iš šių draugų: Franas Skama- 
rakas, Andrius Kemėža ir Anta- 
r.as Vilis.

LSS. VIII Rajono Sekretorius
A. Vilis.

lėtinis rubsiuviy unijos 
269 skyriaus susi

rinkimas
Sausio 11 d. Unijos svetainėje, 

Robey ir Mikvaukee gat., įvyko 
Rubsiuvių Unijos 269 lietuvių 
skyriaus susirinkimas. Susirin
kimą atidarė pirmininkas V. 
Prusis. Buvo skaityta trijų su
sirinkimų tarimai, būtent: sky
riaus pripuolamasis ir ekstra 
ir vienas Pildomosios Tarybos.

Perskaičius ir priėmus susi
rinkimų tarimus, buvo skaityta 
įvairus laiškai, prisiųsti nuo ki
tų darbininkiškų organizacijų. 
Tolinus sekė įvairių komisijų bei 
atstovų raportai. Delegatas A. 
Čepaitis pranešė, kad Chicagos 
Rubsiuvių visų skyrių Jungti
nės Tarybos susirinkimas buvo 
pabaigoj pereito mėnesio. Susi
rinkimas buvęs gana ilgas ir už
sitęsęs net iki antrai valandai 
nakties ir liko pabaigtas tik ki- 

honos vakare. Tame susi
rinkime buvę daugiausiai svars
tomi pereiti Unijos viršininkų 
linkimų teisėtumai. Iškilę frak
cijų tarpe Unijos “lyderių” Le- 
vino (kurį šiais rinkimais dėl 
gavimo Unijoj šiltų vietelių rė
mė ir komunistai) ir Rosenbliu- 
mok (prieš kurį komunistiniai 
nusistačiusieji nariai agitavo, 
lad jis nebūtų renkamas kaipo

neatliekantis generalio Unijos 
organizatoriaus pareigas ir tik 
vedąs peštyines su Unijos mana- 
džerium Levinu dėl kokių ten 
materialių dalykų). Taipgi bu
vę kalbama apie dabartinę rūbų 
išdirbystėj bedarbę; pagelbą 
darbų gavime ir tt.

Antras delegatas, Jakštas, 
pranešė, kad tie frakcijų palai
kytojai unijoj prisipažinę, kad 
abieji rinkimuose vartoję kriu- 
kinę politiką, idant daugiaus 
pervarius į Unijos viršininkus 
savo frakcijos SaJiriinl-ęų. “ISlo- 

giausius rinkimus atlikęs 144 
skyrius. Iš “Friends of Soviet 
Russia” Fondo palaikymo Chi- 
cagoje pranešimą davė Butvilas. 
Dabar esą planuojama tą visų 
tautų palaikomą darbininkų or
ganizacija, kuri per ilgą laiką 
darbavosi dėl Rusijos našlaičių 
pakeisti, — vietoj Sovietų Rusi
jos vaikams bus renkamos au
kos Vokietijos badaujantiems 
darbininkams (jei tik ne Vokie
tijos komunistų Partijai, — tai 
bus labai geras darbas). Buvo 
duotas paklausimas, ar Vokieti
jos unijinio judėjimo darbinin
kai kreipėsi į Amerikos darbi
ninkų unijines organizacijas 
reikale pašalpos teikimo. Butvi
las atsakė, kad taip. Bendokaitis 
dar pridėjo, kad ir Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas 
Gompersas šelpimui Vokietijos 
badaujančių darbininkų pritaria.

Prakalbų komisija pranešė, 
kad Lietuvių 269 skyrius sausio 
7 d. toje pat svetainėje buvo 
surengęs Bimbai prakalbas. 
Kriaučių — iš keturiolikos šim
tų atsilankę tik koks šimtas 
dvidešimts. Tai esą gėda kriau- 
čiams, kad tokio gero kalbėto
jo neiną pasiklausyti.

Bendokaitis pranešė, kad 
Bimbai už prakalbą užmokėta 
$5.00, o laikraščiams “Naujie
noms”, “Vilniai” ir “Draugui” 
už prakalbų garsinimus užmo
kėta 8 dol. 50 centų.

Biznio agentas Kai,ris prane
šė, kad dabartiniu laiku Chica- 
goj užsidarė apie vienuolika 
mažų unijinių “šapelių”, kurios 
aiškinosi kriaučių Unijos valdy
bai, kad dėl darbininkų unijinių 
darbo algų jos negalinčios to- 
liaus pasilaikyti. Bet esą įrody
mu, kad nekurie jų jau atidarė 
toliaus nuo Chicagos mažuose 
miesteliuose neunijines rūbų 
siuvimo “šapeles” ir kad dabar 
jau nekurios “šapos” pradėjo 
^vasarinio sezono rūbų siuvimą. 
Nuo to vienok bedarbių skaičius 
nemažėjas, o vis einąs didyn.

Naujai išrinktoji skyriaus 
valdyba paskui užėmė vietas. 
Pasiduodami vieni antriems ran
kas, kaip tai unijose yra daro
ma, į skyriaus valdybą prisidė
jo tik vienas naujas. Tai pirmi
ninko pagelbininkas Bočiunas. 
O kiti tie patys, — tik jie vieto
mis pasikeitė, būtent Butvilas 
peniai buvo skyriaus iždininkas, 
o šiems metams liko pirminin
kas; Katilius iždininkas, rašti
ninkas irgi tas pats F. Mason. 
Senoji ir naujoji valdybos pasa
kė trumpas prakalbėles.

Pabaigus visus pranešimus, 
sekė nauji sumanymai skyriaus 
reikalais. Naujuose sumany
muose buvo duotas įnešimas, 
kad paaukot Lietuvos politi
niams kaliniams sušelpimui pi
nigų. Diskusuojant vienas išsi
reiškė pašiepiančiai, kad, girdi, 
“Naujienų” korespondentai vi
suomet mus komunistus įtaria, 
kad mes pagelbą teikiame tiktai 
Rusijos Maskvai, Rusijos patri

otai esame, ir neremiame Lietu
vos, — taigi aš sakau, kad bu
tų paaukota $50 iš musų iždo 
Lietuvos draugams sėdintiems 
kalėjimuose. Tai ir liko nutarta.

Kitas įnešimas buvo, kad sky
rius paaukotų pinigų nupirki
mui knygų — Lietuvoj steigia
miems darbininkų knygynams. 
Įnešimas aukot $25.00 Lietuvos 
knygynams tapo didžiumos at
mestas. Bet ant vietos keli na
riai, Bendokaitis, Jakštas, Le- 
kešienė ir Bočiunas, pasižadėjo 
psx£xu»l«>ti knygų. Fžiijnlcim vi i, su- 

tvarkimui ir prirengimui siųsti 
tų knygų išrinko komisiją iš tri
jų asmenų.

Dar buvo įnešimas, kad į vie
no rezignavusio iš Pildomosios 
Tarybos nario butų paskirtas 
daugiaus balsų gavęs rinkimuo
se. Bet čia komunistams smilg- 
telėjo galvon, kad tas rezigna
vusio nario pavaduotojas ir dau
giausiai balsų gavęs yra ne ko
munistų žmogus. Kadangi dau
gelis buvo išėję, tai jie nutarė 
rinkti visai naują.'žinoma, ko
munistų “vierai” ištikimą “bu- 
riutę”. Jie ir išsirinko.

šiame susirinkime dalyvavo 
iš keturiolikos šimtų Lietuvių 
Skyriui priklausančių tik apie 
septyniasdešmts narių. Tai di
delis apsiileidimas tų Unijistų, 
kurie nė į mėnesį kartą į susi
rinkimą neatsilanko.

— Siuvėjas.

Roseland FOLEY PILĖS SUTEIKIA 
PALENGVINIMĄ. DR. VAITUSH, O. D.

Delei priekaištų Lietuvių Darbi
ninkų Namo Bendrovės praei
tų metų direktoriams.

“Naujienų” No. 19 tilpo ko
respondencija iš Roselando ant
rašte “Roselando žinios”. Po ko
respondencija pasirašė Darbi
ninkas. Toj korespondencijoj 
yra paliesta praeitų metų direk
toriai Lietuvių Darbininkų Na
mo Bomlrove-S. 1prie- 

kaištus turiu atitaisyti. Neati- 
taisius gal pradėti kartais at
šalti direktoriai nuo pradėtojo 
darbo ir šiais metais. Kuomet 
žmogus veiki pagal savo išgalę, 
o gauni už tai metų gale priekai
štų nuo korespondento, tai tuo
kart atima žmogui energiją nuo 
veikimo, o neveikiant, žinoma, 
musų pradėtasis darbas stovėtų 
ant vietos.

Norint pavaryti darbą pir
myn, esu priverstas Darbininko 
priekaištus pataisyti, nes ma
nau, kad tatai išeis Bendrovei 
ant naudos. Čia paduosiu keletą 
ištraukų iš minėtos korespon
dencijos. štai jos seka: “Kada 
čionai ėjo kova už vadovavimą 
draugijose, tai ir į Lietuvių 
Darbininkų Namo Bendrovės di
rekciją buvo patekę daugiausia

“.Vano lebni mane kankino ir
kaipo pasekmė, aš jaukiausi labai prastai 
ir buvau nervuotas. Kartais nieko negalė
jau dirbti. Kada pradėjau vartoti FOLEY 
PILĖS aš visai pasveikau nuo nervišku
mo”, rašo Kora Jernigan, Potts Camp, 
Misa. FOLEY PILĖS yra diuretic stimu- 
liantas dėl inkstų, pagelbsti sustiprėti 
joms ir priduoda joms daugiau veikmės. Pa
bandykite buteli šiandien.

FOLEY and CO. 2035 Bbeffield Avenge, 
CHICAGO, ILL.

i Physical Culture Institute] 
DR. J. A. V&ONJS 

UsteojmĮhu, Gkkopratas, 
NatnropatfiuM

Oydau MrsA, o y fxatf
uisisanejusias, vaistą ir opera- ’ 

et jų, t- naujausiais nudalfl.
4204 Archer Avė. Brighton Park. 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

NfldfUleniria nuo 9 iki 11V-- --- , ,, y

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

(Tąsa ant 6-to pusi.)

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame 1 senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje

THE BR1DGEP0RT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pres.

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

f SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose Kviestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraStį “TS- 
▼ynę” dovanai h’ taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

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

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

----------------------- ---------------- ......—...... ...................................... ............. ......--.......

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

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

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

DOVANOS
1. $1.50 vertes naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6

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

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

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

.. ...............................     —..................................  Illl/

Lietuvis Akių Specialiataa

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

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

fHonc Boulevard *7£>89

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridg® geriausio aukso. Su mošą 
Fleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, te 
Štamas inusų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47ih Street, 
Netoli Ashland Ava.

z
Physical Therapy 

Institute
DR. ANELE KAUSHILLAS 

Chiropractor, Naturopathea, 
Electro—Therapy

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

3250 So. Halsted St. '■ 
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

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

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

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

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

Tiktai tie kurie gir
di, galėjo girdėti.

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

Klauskit gerų pata
rimų — tegul Chiro- 
practic pagelbsti junvs, 
kaip pagelbėjo dauge
liui kitų.

Trumpiausias kelias 
i sveikatą — Chiro- 
practic.

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.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams višudea 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
8223 W. 38th St., Chlcaco, 31.

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

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

Gaunamos < I •

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Strn 

Chicago, IU.

LIETUVIS
AKIŲ DAKTARAS

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., ♦ Chicago, Hl. 

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

SOUIRE EDGEGATE -Tffin’ T<> Get Put
y£5
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AKIŲ 
EXPERTAS 
Kreivos akjs ištaiso
mos daugeliui tik 
▼ieną sykį atsilan
kius. Be klorofor-

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

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas

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

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

nosis 
nosis 
nosis 
nosis

PRITAIKOMI AKINIAI
FRANKLIN O. CARTER, M. D.

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

Švarus dantys, tai 
geras dalykas — su 
dantų moščia kuri 
nesitbraižo dantų. 
Plaukit si va dan
tis su 

COLGATES

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stei
giame ir chroniškam® reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. Geriausias vais
tas nuo slogų ir influenzos. Liuo- 
suoja vidurius. Pabandykite ir vi
sada vartokite. Gaunamas ■ visosa 
aprietose ir pas išdirbėjus. ’ Kaina 
50 centų.

PAINO CHEMICAL CO.
1824 Wabansia Avė., 

Chicago. Hi '
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

komunistų ir progresisčių. Sa
koma, kad tos progresistės ma
žai ir maldaknygę gali skaityti, 
o apie rašymą, tai jau ne
klausk.”

štai ką turiu atsakyti į tą Į 
Darbininko užmetimą. Tie as
menys pateko į direkciją todėl, 
kad juos išrinko šėrininkai di
džiuma balsų. Jeigu jie nebūtų 
buvę atsakantys, tai šėrininkai 
nebūtų juos rinkę, o jeigu ir 
butų išrinkę, o jie nebūtų atlikę 
savo pareigų, tai šėrininkai butų 
galėję prašalinti juos. Tat kam 
tie dar priekaištai. O kaslink 
maldaknygių skaitymo, tai čia 
nieks neegzaminuoja, ar kas mo 
ka maldaknyges skaityti ar ne. 
Lygias teises turi direktoriai ir 
šėrininkai, ar kuris moka malda
knygę skaityti, ar ne. Bendrovė 
yra sutverta ant bizniškų pama
tų ; busiantis namas turės pasi
laikyti iš biznio, o antra tai tas, 
kad mes susirinkę tame name 
galėsime svarstyti savo reika
lus.-

Pabaigoje korespondencijos ir 
Darbininkas prisipažįsta, kad 
Bendrovė yra organizuojami 
pagal Illinojaus valstijos įstaty
mus ir užtikrina, kad nėra ko 
bijotis remti tą tą darbą. Su to
kiomis korespondencijomis Dar
bininkas atneša Bendrovei dau
ginus žalos, negu naudos. Kurį 
dalyką galima išrišti susirinki
muose, tai jis imasi per spaudą

Bendrovė turi išsirinkusi savo
korespondentą. Jo priedermė

Ant atminties

ADOLFO POCEVIČIAUS

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

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

Lai būna jam lengva Lietuvos 
žemelė.

Nuliūdus duktė ir žentas
Formaliai,

322S S. Halsted St.

m.,

mus kviečiu dalyvauti.

CEZARO PAPL AUSKO

Metai sueina į sausio 29
dieną kaip persisky rė su šiuo
pasauliu, palikdamas didelia
me nuliūdime savo moterį
Teodorą po tėvais Baktaitę.
Paminėjimui motin ių sukak-

tuvių pamaldos atsibus sau-
šio 29 d. 1924 m. Apvcizdos
Dievo Bažnyčioj, 7:45 vai.
ryto.

Visus gimines i r pažįsta-

Nuliūdus moteris Teodora 

Paplauskienė- Baktaitė, 716 
\Vest 22nd St., Chicago, III.

MBBBi

JONAS VISACKAS

Mirė sausio 25 d. 1924 m., 
11:50 vai. dieną, 
amžiaus 42 dienų, 
atsibus sausio 28 
lio ryte 8:30 vai.
3465 Auburn Avė. į Šv. Jur
gio bažnyčią, o iš tenai i šv. 
Kazimiero kapines.
ir

sulaukęs 
Laidotuves 

d. panedė- 
iš namų

nu

Giminės 
pažįstami meldžiami daly- 
iti laidotuvėse. Liekame 
liūdime

Tėvas, motina ir sesuo Ona
; w h*1'

yra rašyti apie Bendrovę tą, kas 
ten yra veikiama, o ne žiūrėti 
kas kiek moka skaityti. čia 
rijeks neegzaminuoja ir Bendro
vei tas nerupi, ar kuris moka 
skaityti ar ne. Bendrovei negal- 
voj, kas kokių pažiūrų. Jos už
duotis yra, kad išparduoti dau
giau serų ir už juos pasistato 
nuosavą namą su svetaine. Jau 
yra išsiuntinėta laiškai toms 
draugijoms, kurios dar nėra pri
sidėjusios prie Bendrovės su už- 
kvietimu kad ir jos prisidėtų 
prie Bendrovės su savo kapitalu. 
Jau priklauso prie Bendrovės 18 
draugijų. Būtinas reikalas ir 
toms prisidėti, kurios dar nėra 
prisidėjusios. Paskalų nėra ko 
bijotis: jūsų pinigai įdėti nie-l 
kur nežus, o už juos turėsime 
gražų nuosavą namą Roselande

Namo planas jau gamina
mas, už kelių savaičių jis bus 
gatavas. Kaip jį turėsime ant| 
rankų, tuokart galėsime pradėti 
derėtis su kontraktoriais kiek 
jisai kainuos, žinant, kiek mums 
kainuos namas, mes tuokart 
galėsime surengti vajų. O po to 
galėsime pradėti statyti namą 
Roselande. Bendrovė jau turi 
nusipirkusi du lotu labai pato
gioje vietoj. Juk vien lotais ne
galime pasiganėdinti, būtinas 
reikalas yra pasistatyti ant jų 
namą su svetaine, — tokį, koks 
draugijoms geriau patiks. 
Bendrovė rengia koncertą ir ba
lių vasario 3 d. Strumilo svetai
nėje. Programų i yra paimti Lie
tuviu M. D. Aido choras, Lietu-I 
vių Stygų orkestras, keletas vie
tinių su monologais ir iš Chica
gos solistai. Roselandiečiai deda 
daug spėkų, kad tik geriaus pub 
liką užganėdinus. Taigi nepralei
skite nė vienas šio businčio gra- | 
žaus koncerto ir baliaus.

Sausio 31 d. Aiišros kamba
riuose įvyks Lietuvių Darbinin
kų Namo Bendrovės direktorių 
mėnesinis susirinkimas. Visi di
rektoriai atsilankykite, nes tu
rime daug svarbių reikalų ap
svarstyti. Gal jau bus priduo
tas plano skėčius. Mes turėsime 
apsvarstę jį ir priduoti šėrinin- 
kams priimti. Taigi turime pri
sirengti prie vajaus. Nemaža 
dėl to vajaus darbuojasi ir šėri- 
ninkai. Kad tas vajus nusisektų, 

i turime visi dirbti Bendrovei, ne
paisant pažvalgų. Prie to darbo 

įgalime sutikime visi dirbti. Tas 
busiantis namas, kurį rengiasi 
Bendrovė pasistatyti, reikalin
gas kiekvienai draugijai, kokių 

| pažvalgų tos draugijos nariai 
nebūtų. Viename ar kitame dar
be mes galime skirtis nuomonė
mis, bet ne tame darbe, kaip 
tai pardavinėti Bendrovės šėrus, 
o už juos pasistatyti nuosavą 
namą su svetaine. čia tai jau 
skirtumo nuomonių neturi būti, 
nes pats reikalas mus priverčia 
dirbti dėl to labo. Dirbdami tą 
darbą, mes nėkiek netruksime, 
kaip ir įsigysime nuosavą na
mą su svetaine Roselande.

Iki šiol galima sakyti, mes 
dirbome tą darbą sutikime, mar I 
nau, kad ir toliaus taip pat dir
bsime be jokių kivirčų. Susirin- 
1* imuose, kad kartais ir yra 
mintys skirtingos kokiame daly
ke, bet kuomet didžiuma šėrinin- 
kų nutaria tai visi dirbame su
tikime. Neatsirado pasipriešini
mų : manau, kar ir neatsiras. 
Jeigu kas ir patenka į valdybą 
tinkamas ar netinkamas asmuo, 
turite suprasti, kad jį išrinko 
šėrininkai didžiuma balsų, o su 
didžiuma mažuma turi sutikti.

—LDNB. Korespondentas.

Atėmus persiuntimo išlaidas 
50c. persiųsta per Naujienas če
kis No. 5485. — 115 litų.

— J. Ascila.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro

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

Alciauskas Kasmar 
Barakauskas P. D . 
Buozis Klem. 
Dagis Jurgis 
Jeneles P. 
oJckus Kostant 
Jockus Kostant 
Kuzmiene Mrs. 
Kutru Jakob 
Lupeikis Juozapas 
Mingilas Jonas 
Patackas Joseph 
Petrina Ivo.
Pranaitis Joe
Putriu.s Rozalija 
Rineins Petras 
Straupas Frence 
Stanis Joseph 
Stulpin T. 
Sūnaitis Franas

501 
505 
511 
514 
528

Į 531 
532 
540 
541 
543 
547 
553 
556 
558 
559 
562 
576 
577 
578 
581
585 Urbanaitei Ana
586 Valantinas Kazimieras
587 Vaitkus Veronika
588 Viter Franas 
590 Wanagas Joe.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia*

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

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

“Birutės” repeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

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

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

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

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

Kas sekmadienis bus dainų re
peticijos kai 10 vai. ryto

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

Pirmininkas.

Cicero Lietuvių Koperacijos valgo
mųjų daiktų bendrovės visuotino šė- 
rininko metinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, sausio 28 d., 7:30 vai. v., 
Lietuvių Liuosybės svetainėj, 14 St. ir 
94 et. Cicero, III. Būtinai turite lai
ku atsialnkyti, nes bus daug svarbių 
dalykų aptarti.

Nut. Rašt. W. Strumilas.

Cicero. — Cicero Lietuvių Koo
peracijos metinis susirinkimas 
įvyks pirmadieny, sausio 28 d., 
7:30 v. v., Liet. Liuosybės svetai
nėj. Visi šėrininkai prašomi susi
rinkti laiku. —Valdyba.

Mildos Teatro Bendrovės šėrininkvj 
metinis susirinkimas įvyks sausio 28 
d., 1924, Mildos svetainei, 7:30 vai. 
vakare,— Sekr. J. P. Evaldas.

North Side
Lietuvos Našlaičiams aukų 

rinkta $12.00.
su-

J. Ascitas pasidarbavimu 
aukų surinkta Lietuvos Našlai
čiams nuo sekančių ypatų:

Po $1.00 aukavo: Joe. Asci
tu Juozas Lukas, J. Bačunas 
ir M. Vaitelis. Po 50c.: Paul P. 
Shvelrus, Jonas Čepaitis, Robert 

IShaikus, Baleslovas Namąjuska, 
Vincas Mankus, M. Matulis, 
Martin Krizauskas, J. Radžisau- 
skas, Ignas Cemauskas, Ant. 
Grabauskas, Chas Montvid, My-

• kolas Jankus, J. Ą. Walulis, Juo
zapas Bruchas ir T. Rypkevicz.

JI Viso aukų surinkta $12.00

{VAIRUS SKELBIMAI
MOTERIMS PRANEŠIMAS.

Atpigo vilnonios gijos dėl nėri
nių visokios rųšies. Parsiduoda 
5,000 malkų pigiausiomis kaino
mis: 20c., 25c., 35c. ir 40c. už mat- 
ką. Parduodu švederius be ranko
vių. Parsiduoda lininės gijos dėl 
siuvinių, 50,000 yardų pasiskiriant 
visokios rųšies. Parsiduoda apati
niai šilkiniai marškiniai ir pan- 
čiako.s dėl moterų ir merginų. Vi
sokį tavorą perkant daugiau nu
pirksi! pigiau.

Kreipkitės tuojaus
Frank Selemonavičia 

504 W. 33rd St.
1 lubos frontas

JIESKO KAMBABIŲ
REIKALINGAS kambarys 

dėl 1 ar 2 vaikinų, be valgio.
Atsišaukite

639 W. 18 St.,
2 fl. fr.

JIESKO PARTNERIŲ

PARDAVIMUI MOKYKLOS DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

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

Atsišaukite į “N.” ofisą No. 424.

PARDAVIMUI saldainių, Ice 
Creame, notions ir cigarų krau
tuvė. Turi būti parduotas grei
tai, pigi renda, geras biznis.

Atsišaukite
4752 So. Seeley Avė.

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialės vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643 
Sara Patek, Principal

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

NAMAI-ZEME
KAS KO NORI

Pirkti namą, parduoti, mainyti ar

Tel. Prospect 4345

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

3238 So. Halsted St.
Užpakaly rr.-a.lt and Hops Storo. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais

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

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

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

— A. J. Lazauskas, rašt.

APSIVEDIMUI
PAJIEŠKAU merginos arba naš

lės, be vaikų, nuo 30 iki 40 m«tų. Aš 
esu 42 metų, ūkininkas, turiu nemažą 
ūkę, reikia gaspadinės. Malonėkit 
rašyti.

SENAS ŪKININKAS 
4523 S. Paulina St., 

Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
FIXTURES

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

PARSIDUODA namas ir Hard- 
ware krautuvė biznis išdirbtas 
per 13 m. gera vieta lietuviui 
Pamatykite. Priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos. Atsišau-

REIKALAUJU pusininko I kitę: 1842 W. 47-th Str.
partnerio j kriaučių biznį. Taip- ----------------------------------------
gi agentų pardavinėti vyriškų PARDAVIMUI 3 lotai ant 44 
drapanų. Atsišaukite į ir Rockwell St. Lietuvių apgy- 

Naujienas, Box 427 venta, arti mokyklos. Parduosiu 
_  į pigiai- Atsišaukite J. Norvilas

4628 So. Wood Str.REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirkiybos 
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.

..... . ........................./

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

Merginų
REIKIA OPERATORKŲ
PATYRYMAS
NEREIKALINGAS

saidvo- 
in iškas

KAS NORIT tyram ore links
mai gyvent? Aš turiu parduot 

REIKALINGA MOTERIS prie Į ar mainyt ant namo gražią 
namų darbo. Alga, butas ir vai- farmą, 50 akerių. žemė labai 
gis. Atsišaukite po 6 valandų va- gera, auga visokį javai; netoli 
kare. P. SARPALIUS Į nuo miesto, vaikams mokykla

812 W. 33-rd St. 3-rd fl. |an.t vietos, 5 minutės ėjimo. 
Butas gražus ir cementuotas 
skiepas; cementiniai 
kai; sodnas gražus;
puikus; bėga upelis; gyvuliams 
vandenio per vasarą užtenka, 
nes yra 2 šuliniai. Viskas pui
kiai įtaisyta; 3 arkliai, 4 kar- 

Patyrusios oratorės ar mer-Į v§s (1 nemelžiama)6 kiaulės, 
ginos norinčios mokintis. Nuo-hoo vištų, 4 kalakutai, 4 žąsys, 
latinis darbas, gera alga. Į 4 antys, 3 pentardos, 2 bogės, 

1 vegenas, šieno piaunarna ma
šina, grieblys, kornų ple 11 toris, 
kalaveiteris; 3 pjugai (1 dar
žams arti, 2 laukams), 2 akė
čios, 1 volkas. Farma yra 111. 
valst. Visi farinos įrankiai. 

Priežastis: negaliu vienas lai
kyt ir turiu parduot ar mai
nyt j namą. J. Banevičius, 5405 
S. Hoyne Avė, Chicago.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, Iligh School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias 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.
3301 S'o. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubų# i

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TERŲ Valdyba 1924 metams: 
Pirm. K. Lengvinas, 3356 South 
Lowe Av.. Padėjėjas J. Kazlaus
kas, 920 W. 54th PI;' Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 Lowe av; 
Fin. rašt. P. Zaveckis, 3535 So. 
Halsted st; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 W. 35th st; Kasos 
glob. J. Saldukas, 3701 So. Hals
ted st. ir M. Juršis, 2612 W. 47th 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted st; Maršalka Z. Lemps- 
kis, 3632 Lowe av. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. pirmą sek
madienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union

A . STEIN AND COMPANY 
1151 W. CONGBESS ST.

Kamp.' R'acine Avė.

REIKIA DABBINIHKŲ
VYRU

REIKIA janitoriaus pagelbi- 
ninko valandos nuo 8 ryto iki 6 
vakaro.

PRIVATINĖS AUTOMOBILIŲ

INSTRUKCIJOS $15, $25, $55

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

Dienomis ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

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 Manikes 17 
S. Snringfield av; Nutarimu rašt. 
Marijona Mcdalinskas 5561 W. 
Jackson Blvd; Kasierius Mykolas 
Kaziunas 3959 W. 16th st; Knyg- 
vedis Jurgis Mcdalinskas 5564 
Jackson Blvd; Ligoniu globėjas 
Martinas Krisikėnas 709 Inde- 
pendenco( Blvd; Kasos globėjai 
Juozas Petrulis, Teodorija Šaltis 
ir Petras Petronis; Maršalka An
tanas Rudis.

4503

Kreipkitės.
P. ŪSELIS 
West End Avė.

REIKALINGAS VARGONININKAS
Lietuvių Tautos Katalikų Parapija 

pajieško gerai suprantančio muziką 
vargonininko. Mokam algos į mėnesį 
šimtą dol. ($100),- šalę tos įeigos nuo 
kunigo maž daug tokios, už laidotu
ves po $5, už egz. ir šliubus po $2 ir 
t. t. Vieta pastovi, turime du choru. 
To reigalingas informacijas meldžiu 
kreipties B. A. Kun. J. Gritėnas, 1743 
N. Summer Avė., Scranton, Pa.

REIKIA— —
5 bučerių, beef bonerių tiktai. 

Nuolat darbas.
Atsišaukite

2029 Grenshaw Str.
iš užpakalio

SAVININKAS parduoda ke- 
turius bizniavus lotus labai 
pigiai ant gatvės, kur yra ka
rų linija Kedzie Avė. arti 63. 
Arti yra 2,000 sėdynių teatras, 
kuris bus atidarytas trumpu 
laiku dėl lošimo, pusė bloko 
nuo šitų lotų. Dabar žemė 
parsiduoda už $600 ir daugiau 
už pėdą. Pirkėjas gali patvi- 
gubinti savo pinigus trumpu 
laiku, arba užsitikrins gjerą 
biznio vietą šitoje labai geroje 
apielinkėje.

Atsišaukite į Naujienų ofisą 
po numeriu 426.

EXTRA EXTRA
Tarptautine mokykla siuvimo ir 

jrosinimo. Mes garantuojame, kad 
šmokinsime kiekvieną. Po išmo
kimui darbas. Pastaba: mes nemo
kiname ant popierio arba ant šmo- 
ukų, kaip kitos mokyklos, mes mo
kiname teikdami praktiką darini. 
Cursas dienomis ir vakarais.

2120 W. Chicago Avė

DRAUGIJOS IR OR 
GANIZACIJOS

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI 3 flatų medi

nis namas, 2 karų garadžius prie 
New Ogden Park, kaina $8700, 
pinigais $2,000.

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

SHEEHAN WITOUS and CO.

TEATRAS! TEATRAS!
700 sėdynių, vargonai, pianas, 

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

Turi būt parduotas greitai.

1654 West 68-rd Str.

Phone Prospect 1910

Kreipkitės

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO. 
3335 So. Halsted Str.

Tel. Yards 6894

HESTAURNAS ir 16 kamba
rių pardavimui; neša rendos 
$245 ant mėn. Mes mokame 
$125.00 ant men. Parduosiu pi
giai iš priežasties ligos

4258 S. Western Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių cottagc 
furnace šildoma, kieto medžio grin
dys ir trimai, 30 pėdų lotas, 21 karų 
garadžius, stikliniai porčiai ir užpa
kaliniai porčiai, kaina $7,250.

Atsišaukite
6430 So. Mozart St. 
Tel. Republic 4886

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS' valdyba 1914 m: pirm. A. Lii k- 
nickas 3364 S. Haslted; padėjėjas 
J. Norvaiša 3318 S. Auburn Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Demereckis 3321 S. 
Wallacc st.; fin. rašt. P. Paužo'is 
3524 S. Halsted; kasier. A. Urbo
nas 3338 S. Auburn Av; kasos gi. 
Fr. Kiaunė ir A. Knistautas; mar
šalka Ant. Strazdas. — Susirinki
mai laikomi kas men. antro šešta
dienio vakarą A. Urbono svet. 33?8 
S. Auburn Avė. Nariais priimama 
sveiki vyrai nuo 18 iki 40 melų 
amž.

VYTAUTO BENO Valdyba 1921 me
tams: Pirm, ir dirigentas Jos. 
keturakis 4040 S. Francisco av., 
telef. Lafayctte 4167; padėjėjas 
Jos. Balakas 1432 So. 50 Court, 
Cicero; nut. rašt. Jonas BarČis 
1437 So. 49 Court, Cicero; fin. 
rašt. Ben. Stanevičia 1747 South 
Halsted st; kasierius Aleks. Sim- 
kaitis 2818 W. 39 PI; kasos glob. 
Jos. Mačis 1900 S. Union av. ir 
J. Petraitis 5639 S. Paulina st; 
maršalka Jonas Bernotas 663 W. 
14 PI. — Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rą antradienį kiekvieno mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. Union av.

DR A U G Y STĖST MEILĖS LIETUVIV 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm. Ant Margcvičia; pa
dėjėjas Kazimeras Kazlauskas; 
prot. rašt. Izidorius Juščius; fin. 
rašt. Vincas Norkus 639 W. 18 
st; kontrol. rašt. Fr. Kakšans- 
kis; kasos glob. Vincas Greitjur- 
gis; kasier. Petras Paulauskas;
I maršalka (Vincas Balsevičia,
II marš. Ant. Klimaitis; ligonių 
glob. Ant. Ribinskis; teisėjas 
Ant. Juščius. — Susirinkimai lai
komi kas mėn. antrą šeštadienį, 
7:30 v. v. salėj 1900 So. Union 
avė.

MORTGEClAl -PASKOLOS
SKOLINAM PINIGUS

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

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

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO vak 
dyba 1924 m: pirm. A. J. Zalatoris 
827 W. 33rd St., padėjėjas V. Kriš
čiūnas 930 W. 38rd st.; nut. rašt. 
Kaz. Demereckis 
st.; fin. rašt. V. Pakeltis 3546 S. 
Union av.; kontr. rašt. St. Grikštas 
3520 S. Lowe av.; kasos glob. Jonas 
Julijonas; maršalka Juozas Rach i- 
nas. — Susirinkimai laikomi kiek
vieno šeštadienio vakarą Jono M j- 
zeliausko svet. 3259 S. Union Av. 
Narai priimami visi sveiki vyvai 
nuo 18 iki 40 m. amžiaus.

3331 S. Walr.ce

MOKYKLOS
IŠMOKITE BARBERIAUTI

Paskiau gausite gerą algą. Musų 
trumpas kursas, dienomis ar vakarais, i 
prirengs jus prie gero darbo. Ateikite

DIDŽI AUSIS BARGENAS!
Pardavimui bučernė ir grosernė, už 

pusdykę parduosiu arba mainysiu ant 
namo, loto, automobiliaus. Turiu pat-! ar rašykite dėl katalogo, kuriame nu
duoti, nes turiu 2 bizniu. Kreipkitės rodoma, kaip uždirbti ir mokintis, 

8016 Normai Ąve. arba kaip padaryti daugiau pinigų.
722 W. 35th St. THE MOLER COLLEGE,

Tel. Boulevard 3249* 105 So. Wt!l» St., Chicago^ III*

ROSELONDO L. A. BENO Valdyba 
1924 metams: pirm ir dirigentas 
Geo. Victor 9431 Canplain Av., 
Tel. Chcsterfield 0498; padėjėjas 
J. Chernauskis 10610 Edbrooke 
Avė.. Tel. Pullman 5692; rašt. 
Fr. Pucįkorius 10910 Edbrooke 
avė., Tel. Pullman 5516; kasier. 
Jonas Bumglauskis 10712 South 
State st., Tel. Pullman 8303; k i- 
sos glob. VI. Vasiliauskis 107 
Wabash Avė; maršalka Geo. Kris- 
topaitis 209 E. 107 st., Tel. Pul
lman 8349. — Repeticijos laiko
mos kas antradienis,, susirinki
mai — pirmą antradienį kiek
vieno mėnesio Visų šš. Parapijos 
svet., Roseland.

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

SUSIVIENIJTmO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR
TO valdyba 1924 metam-s: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halsted St.; padė
jėjas J. Motejunas 3820 So. Lowe 
Avė.; nut. rašt. D. Gulbinas 3144 
S. Wallace St.; turtų rašt. A. J. 
Lazauskas 3339 S. Union Avė.; ižd. 
J. Žilvitis 3308 S. Emerald Avė.; 

riždo globėjas B. Erešiunas 3404 S. 
Union Avė.; advokatas A. E. Sta- 
sulanis 3236 S. Halsted St. 
sirinkimai įvyksta kas mėnuo pir
mo trečiadienio vakarą Mildos sve. 
3142 So. Halsted St.

iENSINGTON. — TAUTIŠKOS 
DRAUGYSTES MYLĖTOJŲ LIE
TUVOS BROLIŲ IR SESERŲ val
dyba 1924 m1.: pirm. Stanislavas 
Barzdys 338 E. Kensington Avė.:Barzdys 338 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas V. Markūnas 355 E. Ken
sington Avė.; prot. rašt. J. Valan- 
chius 10910 So. Edbrooke Avė.; 
turto rašt. V. Dargis 10520 S. State 
St.; ižd. J. Balvočius 138 E. 116 PI. 
—Susirinkimai laikomi pirmą penk
tadienį kiekvieno mėnesio vak., F. 
Shedvilo svet. 341 E. Kensington 
Avė. Nariai priimami visi sveiki 
vyr.'li i i hK.lri r (} 11- i 3(> H.< I




