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Stresemannas no
ri triumvirato

Belgai ginkluojasi 
17 žm. žuvo Baltijos juroj 
Gubernat. Walton pasitraukė
Stresemannas dabar nori 

triumvirato
Nepasitiki reichstage laimėti 

pasitikėjimo balsavimą. Val
dytų šalį iki naujų rinkimų.

BERLINAS, lapkr. 20. — 
Ka n eteris Stresemannas nega

lėdamas tikėtis laimėti pasiti
kėjimo balsavimą reichstage, 
padarė jfrirengjimų paskelbti 
triumvirato (trijų žmonių) 
valdžią — iš Ehanto, Strese- 
manno ir gen. von Seeckt. Ta 
valdžia valdytų mažiausia du 
mėnesius, iki naujų rinkimų. 
Tai butų tikras senojo Rymo 
modelio triuimviratas, kiekvie
nam nariui lošiant savo ypa
tingą rolę.

Gen. von .Seecikt valdo kari
nes Jiegas. Jis pilnai kontro
liuoja reichswehrą, išėmus tik 
Bavarijos reichs»wehrą. Jis yra 
didelis Stresemanuo šalininkas 
ir nekenčia gen. Lossow ir 
gen. Ludendorffo už jų ne
klausimą įsakymų ir laužymą 
armijos disciplinos.

,Stresemannas yra prityręs 
politikai ir gallbu’t geriausias 
Vokietijoje kalbėtojas. Jis per
gyveno šešis valdžios krizių® ir 
išliko, kuomet paprasti politi
kai senai ‘butų išlėkę iš val
džios. Kdlis sykius jo paties 
partija stojo prieš jį, pasiduo
dama liūgo Stinnes įtakai. 
Bet kiekvieną kartą Strese
mannas įstengė ją .pertikrin
ti.

Ebertas gi butų legali n is 
triumvirato atstovas. Vokieti
jos konstitucija nustato, kad 
tik prezidentas gaili suspen
duoti paprastąją parlamenta
rinę valdžią. Stresemannas gi 
tutri turėti tegalinę paramą, 
kad tuo laimėjus pasitikėjimą 
tų žmonių, įkurie priešinasi ne- 
konStitucūnpms monarchistų 
priemonėms.

Nežiūrint paėjusių gandų, 
kad Ebertas permainė savo 
nuomonę, yra žinoma, kad 
jis pilnai rems Stresemanną. 
Tame jis eis net prieš savo 
partiją — socialistus, kurie 
kabinetą apleido dėlto, kad Stre

Išmainyk 
savo automobilių 

ant loto ar namo.
%

Vasara praėjo, užeina ruduo, 
taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar 
rasi naudingu išmainyti jį ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
rį pasistatysi namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bungalow. Paskelbk apie tai 
Naujienose, čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 
jus sueisite ir padarysite jum 
abiem pageidaujamą mainą.

semamias nesutiko atšaukti 
karo stovio.

'Galima tikėtis didelių k i vir
čių dabartiniame reichstago 
posėdyje, bet išrodo tikru da
lyku*, kad reichstągas bus grei- 
tai paleistas ir visą valdžią pe
rims triumviratas.

Belgija nori šaukti dau
giau kareiviu

Pienuoja pašaukti prie ginklo 
dar tris klesas atsarginių.

BRIŪSELIS, lapkričio* 20. — 
Daroma prisirengimų pašaukti 
prie ginklo 1919, 1920 ir 1921 
m. klesas. Viena tų klesų bus 
pašaukta prie ginklo tuojaus.

Atstovų buto nariai sociali
stai išleido pareiškimą, kad 
“Vokietijos provokacijos” yra 
nepakenčiamos ir kad vėliausi 
įvykiai Vokietijoje parodė, jog 
demokratija yra baniutijusi.

Jura išplovė 17 lavonu
Baltijos juroje paskendo vo

kiečių laivas.

LONDONAS, lapkričio 20.. - 
Laivas Krano®, kuris plaukė iš 
Stettino, Vokietijos, į Petrogra
do, paskendo ties* Oesel sala, 
Baltijos juroje, sako Helsing- 
forso žinia. Septyniolika lavo
nų liko išplauta ant kranto. 
Niokurie lavonai labai apdras
kyti, iš ko galima spėti, kad lai
vas užvažiavo ant minos.

Pašalintas gubernatorius 
Walton pasitraukė iš 

vietos
Bet dar nepasiduosiąs ir kreip

sis į federalinius teismus.

OKLAiHOMA CITY, OW, 
lapkr. 20. — Oklahomos gu
bernatorius Jack Walto n, ku
rį senatas rado kaltu ir paša
lino iš vietos, iš gubernatoriaus 
vietos pasitraukėp bet dar ke
tina nepasiduoti, bet ir toliau 
kovoti, kad atgavite guberna
torystę. Senatas jį vienbalsiai 
rado kaltu vien uoli ko j iš 22 
atstovų buto išneštų apkalti
nimų. Paišailintasus (gubernato
rius dabar smerkia senatą ir 
Ku Klux Klaną.

Netekusiam darbo guberna
toriui liko pasiūlyta laikyti 
prakalbas utž $3,500 į savaitę. 
Jis apie tai galvoja, taipjau 
galvoja (ir apie nepriklausomą 
maršrutą su prakalbomis, ap
lankant kiekvieną didesnį 
Amerikos miestą.

Senatas susirinks šiandie 
apsvarstyti bylos kaštus. Gal
būt bus nuspręsta, kad dalį tų 
kaštų padengtų pašalintasis 
gubernatorius. Senatoriai tvir
tina, kad bylcte na;gjrin3jimas 
kainavo valstijai po $500 kas 
15 minučių.

Manoma, kad daug valdinin
kų, kuriuos gubernatorius bu
vo paskyręs, dabar bus pašalin
ti iš vietos ir jų vieton pasta
tyti ku kluxai.

Gubernatoriaus Walton ad
vokatai ^rn$ais(i ki'diptis prie 
distrikto federalinio teismo ir 
reiikalauiti injunctiono 'prieš 
senatą. Jei nepavyks to atsiek
ti čia, tai bus kreiptųsi į šalies 
augščiausį teismų..

Gubernatorium patampa vi- 
ce gubernatorius M. E. Trapp. 
Jis bus veikiausia dar šiandie 
prisaikintas.

Vokietijai trūksta maisto t
Neturi pinigų maistą importuo

tu o šalies maisto neužten
ka.

BERLINAS, lapkričio 20. — 
Gautomis čia žibiomis, kelių 
šimtų žmonių minia Freystad- 
te, Vakarų Prūsijoj, išplėšė 
žydų sankrovas ir namus.

Ekspertąi| apskaito, kad Vo
kietija galji išmaitinti tik tris 
ketvirtadalius savo gyventojų, 
neitnportuojant maisto iš kitų 
š?Jj.ų. Tai reiškia, kad Vokie
tija turi 15,000 gyventojų dau
giau, negu įi gaili išmaitinti.. 
Tėčiam ir tas apskaitymas yra 
paremtas ant dįidžiulsio taupu*- 
mo ir sumažinto suvartojimo. 
Tuo apskaitymu, visi miežiai 
turi eiti maistui ir neskiriama 
jokių miežių alui daryti.

Net ir uždraudus importuoti 
prieskonius, pinigų Vokietijo
je maistui yra daug mažiau 
negu reikia ir tas trukumas 
kasdię darosi vis didesnis.

— j—x -

71 kaliniai karceriuose
SAN QUENTIN, Cal., lapkri

čio 20.--- Vietos kalėjimo ad
ministracija paskelbė, kad už 
atsisakymą dirbti po to kaip, jie 
pareikalavo paliutosuoti iš kar
cerio J. B. Ghilds, pasodintą į 
karcerį už streikavimą, 71 kali
niai, kuriuos nuteista kalėj i- 
man už kriminalinį sindikaliz- 
mą, tapo pasodinti šiandie kar
ceriu, kur jie bus uždaryti 
tamsiuose urvuose po vieną ka
linį į kamerą ir maitinami tik 
dufona ir vandeniu. Visi šie kali
niai yra I. W. W. nariai.

VOKIEČIAI MAŽAI BEGERIA 
ALAUS.

Alaus stiklas kainuoja 1,000,- 
000,000 markių.

BERLINAS, lapkr. 20. — 
Karčiamos Vokietijoje dabar 
yra tuščios. Kainai stiklo alaus 
pašokite! jifki 1,,000,000,000 (bi
dono) markiųr 'vokietis visiš
kai pražudė troškulį ir apie 
alų daigiau nebegalvoja. Da
bar jam rupi tik kur gavus 
duonos ir apie tai tik jis ir te
galvoja.

Coolidge paliuosavo vokiečių 
šnipą.

WASHINGTON, lapkričio 20. 
—'Ryto prezidento Coolidge įsa
kymu iš Leavenhvorth kalėjimo 
bus paliuosuotas buvęs Vokie
tijos šnipas > Lothar Wizke.

Jis išpradžių tarnavo Vokie, 
t i jos ambasadai, bet vėliau šni
pinėj b tarp Amerikos kareivių 
ties Houstom, Tex. Karo teis
mas buvo nuteisęs pakorimui, 
bet jo gyvastį išgelbėjo prezi
dentas Wilsonas, mirties baus
mę pateikdamas amžinu! kalė 

j imu. Dabar gi jis liks yisai 
liuosas.

- (O politiniai kaliniai vis dar 
kankinasi kalėjimuose ir apie 
jų paliuosavimą prezidentas 
Coolidge nė nemąsto).

Anglija dar nepriėmė lak 
kimokų susitaikymo

Tikimus! betgi kad ir Anglija 
sutiks su ambasadorių susi- 
taikimu ir priims projektuo
jamą notą Vokietijai.

PARYŽIUS, lapkričio 20. — 
Po šešių dienų derybų, keturių 
susirinkimų ir penkių atidėji
mų, pagalios, ambasadorių ta
ryba padarė kompromisą dėl 
turinio notos Vokietijai. Jei tas 
kompromisąs ir atitolina galu
tino nuosprendžio valandą, jis 
visgi atitolina ir talkininkų są
jungos paįrimą.

Čia dabar viešpataują tokis 
pat optimizmas, kokis pirma
dieny viešpatavo pesimizmas, 
nes notą Vokietijai pilnai užgy- 
re Fra nei j a ir Belgija ir kaip 
rodo (Londono žinios, veikiau
sia užgirs ir A nglija.

Šiandieninis ambasadorių su
sirinkimas neįvyko, kadangi 
Anglijos ambasadorius pranešė, 
jog jo valdžia delei kitų , svar
bių ir skubių reikalų dar ne
spėjo prisiųsti1 jam instrukcijų. 
Tikimąsi, kad instrukcijos buls 
gautos rytdienos susirinkimui.

Priimtasis veikimo pienas 
uždeda didėlę naštą ant talki 
ninku militarinės kontrolės ko
misijos galvos gen. Nollet, kurį 
vėl pašaukta į Paryžių duoti 
platesnių paaiškinimų apie visą 
padėtį. Jei ilgesniam laikui 
praėjus gen. Nollet įsitikins, 
kad Vokietija beklauso amba
sadorių nuosprendžių, tada An
glija suniks svarstyti apie pa
baudas Vokietijai, jei tos pa
baudos nesikėsins dar labiau 
praplėsti okupaciją. Tokis susi
tarimas bent duoda progos tęs
ti derybas.

Kad Anglija priims ambasa
dorių išdirbtąjį pieną, apie tai 
neabejojama,, bet visgi yra abe
jojimo apie tai, kokį įspūdį no- 
;a padarys į Vokietijos valdžią.

Nuteisė darbininkų vafly
NEW HAVEN, Conn., lapkri

čio 20. — Darbininkų organiza
torius Ernest Schleifer liko nu
leistas nemažiau kaip trims ir 
pusę metų ir nedaugiau kaip 
penkiems metams 'kalėjimo už 
pasakymą metai atgal kurstan
čios prie prievartos prakalbos 
streikuoj autiems geležinkelio 
dirbtuvės darbininkams.

HITLERIS SUNKIAI SERGĄS.

MIUNCHENAS, lapkričio 20. 
— Bavarijos fašistų vadovas 
Adolfas Hitleris, kuris nesenai 
vadovavo nesėkmingu sukili
mu Bavarijoje, sunkiai sergąs 
Lansbergo pily, ktfr jis sėdi ka
tėjime. Jis turys sniegenų už
degimą.

. Sumušė žydus studentus.

JASSY, RuJmunfljoj, lapkričio 
20. — Anti-semistai studentai 
užpuolė ir labai sumušė aštuo
nis žydus studentus, sunkiai 
uos sdžeisdami. Užpuolimą par 

daryta po to, kaip iš fakultete 
pasitraukė princas Cantacoue- 
zne, kuris pasmerkė nesiliau- 
, ančius puldinėjimus ant žydų.

PINIGŲ KURSASVakar lapkričio 20 d., užsienio pinigų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių bankų buvo skaitoma Amerikos pinigais šitaip:
Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.86
Austrijos 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos 100 frankų ............. $4.65
Danijos 100 markių ........... $17.25
Finų 100 markių ................... $2.70
Italijos 100 lirų ............ j....... $4.38
Franci jos 100 trankų ........... $5.42
Lietuvos 100 Litų ..........   $10.00
Norvegijos 100 kronų ........... $14.65
Oalndų 100 kronų ............... $37.83
Švedijos 100 kronų ............. $26.56
Šveicarijos 100 frankų .... . $17.41

Vokietija jieško naujos, 
paskolos užsieny

Tariasi su Amerikos, Anglijos ir 
Holandijos bankieriais apie 
didelius kreditus.

BERLINAS,. lapkričio 20. — 
Deltai gandų apie baigimą iš
gauti Amerikos-Anglijos pasko
los Vokietijai, finansinis laik
raštis sako, kad derybos yra 
vedamos taip gerai žinomo 
Barimo banko ir grupės Ameri
kos, Anglijos ir Holandijos fi- 
nansistų apie suteikimą Vokie
tijai 1,400,000,000 ^auks. mar
kių (apie $333,620,000) kredi- 
ty-

Laikraštis sako, kad suteiki
mas tų kreditų priklauso nuo 
sąlygos, kad nebūtų permainų 
Vokietijos vidurinėj politinėj 
padėty ir kad pasiūlymas yra 
daromas tik Stresemanuo vald
žiai.

Gvarantiją už paskolą prisi
ims Vrtkietijos valdžia, o ne 
fabrikantai.

$13,000,000 anglių kreditai.
LONDONAS, lapkričiu 20. — 

Londone pasirašyta kontraktą, 
suteikiantį £3,000,000 ($13,-
000,000) kreditų Vokietijos val
stybės geležinkeliams. Tie pini
gai bus sunaudoti nupirkimu’i 
tam geležinkeliui anglių.

Iš tes siAnos, £50,000 kredi
tų bus duota tuojaus, o likusioji 
dallis bus suteikta tada kada 
Vokietija duos niekurių gva- 
rantijų.

Tai yi’a grynai prekybinis 
reikalas, kūriname Anglijos val
džia nedalyvauja ir neturi jo
kios politinės reikšmės.

3 žmones palaidota gyvus.
MILWAUKEE, Wis., lapkr. 

20.— Trys žmones liko gyvi 
palaidoti, kada keli tonai že
mės užgriuvo ant jų jiems dir
bant srutų nuovadoj, už 20 
pėdų nuo žemės paviršiaus. 
Manoima, kad visi trys jau yra 
žuvę. Ketvirtas liko išgelbėtas.

Del mdnšaino penki vaikai 
liko našlaičiais.

CHICAGO. — Per tris die
nas Pranė Muszejnski, 36 m., 
“linksminosi” — gėrė mu*nšai- 
ną su savo kūmutėmis. Girta
vimas užsibaigė kada ji nete
ko sąmonės ir pradėjo kliedė
ti. Dieniai pradėjus ji pradėjo 
atsigauti ir išrodė, kad viskas 
laimingai užsibaigs. Bet va
kar rytą ją rasta lovoj negy
vą — inunšainas vistiek ją nu
marino. Ji paliko našlaičiais 

penkis vaikus, kurių vyriausias 
yra 11 metų, o jauniausias 17 
mėnesių.

Munšainas eksplodavo po- 
licistas užmuštas.

CHICAGO. — Pirmadieny 
Warren policijos stoty eksplo
davo sukrautas konfiskuotas 
munšainas. Eksplozija buvo 
tiek smarki, kad sugriovė dalį 
stoties ir užmušė policistą Mc- 
Gonigal, kurio pypkės kibirkš
tis, manoma ir pagimdė eks
ploziją.

Dabar mayoras svarsto apie 
išilelidini’ą patvarkymo nelaiky
ti policijos stotyse konfiskuo
to munšaino.

BERLINAS, lapkričio 20. — 
Čia pasimirė Dr. Rudolph E. 
A. Havenstein, 60 m., kuris 
nuo 1907 :m. buvo Vokįetijos 
reichsbanko prezidentu ir ant 
kurio pečių krito visas Vokieti
jos karo finansavimas.

Vokietija jaučia neteksian
ti okupuotųjų kraštų

Bandys neprileisti nors galuti
no tų kraštų atsiskyrimo.

BERLINAS, lapkričio 20. — 
Kancleris Stresemannas ir 
reichstago užsienio reikalų ko
mitetas vakar per šešias va
landas svarstė Ruhr ir Parei- 
nio padėtį ir prie jokio nuo
sprendžio nepriėjo. Partijų va
dovai ir okupuotųjų kraštų at
stovai taipjau dalyvavo debar 
ti?ose.

Visos partijos pripažįsta, kad 
Pareinis ir Ruhr yra pražudy
ti, ant kiek Vokietijos nuojie- 
gumas išlaikyti ten savo val
džią yra paliečiamas ir todėl 
reikia tik rūpintis surasti bu
ri litu kaip .Tieprtiteisti gailu tino 
tų kraštų politinio atsiskyri
mo nuo respublikos ir galuti
no Vokietijos tų žemių pražu
dymo.

Komunistai išardė reichstago 
posėdį.

BERLINS, lapkr. 20. — 
Reichstagas šiandie urnai už
darė posėdį iki ketvirtadienio 
delei komunlisto Remmele su
kelto triukšmo. Remmele atsi
sakė klausyti ir pirmininko 
įsakymo apleisti posėdį. Delei 
triukšmo kancleris Streseman
nas negalėjo pasakyti savo 
prakalbos, kurią jis jau buvo 
pradėjęs,, kubmet Remmelle 
pradėjo jo kalbai trukdyti ir 
kelti triukšmą.

Italas nušovė savo pačią.

CHICAGO. ■— Italas Antonio 
Pagano apsilankė pas savo pa
čią, kuri gyveno 930 N. Lawn- 
dale Avė. ir ją trimis šūviais 
nušovė. Ją nušovęs jis pabėgo 
ir policija jo ieško, šeši vaikai 
liko našlaičiais.

Jiedu persiskyrė prieš porą 
metų ir jis tankiai grūmodavęs 
ją užmhšti.

13 m. mergaitė nuteista 15 
metų kalėjimam

CEDAR RAPIDS, la., lapkr. 
20.— Freda Benton iš Bris
to!, Ten n., 13 metų, liko nu
leista penkiolikai metų kalėji- 
man už išdavinėjimą beverčių 
čekių. Mergaitė prisipažino, 
kad beverčius čekius ji yra iš
keitusi ir Chicagoje.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus-

Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie
tuvoje gautų nuo jūsų pinigų ir galėtų žmo
niškai prisirengti prie Kalėdų švenčių, pa
siųskite jiems pinigų dabar. Tas jums dar 
geriaus, kada jus patįs dabar dar neleidžia
te pinigų savo Kalėdoms čionai. Tegul jūsų 
dovaną suteiks jūsų giminėms tikrą malo
numą ateidamą į laiką.

Siųsdami per Naujienas pinigus Lietuvon, 
visuomet busite tikri, kad jūsų pinigai nueis 
greitai, į laiką. Pinigai Lietuvon iš Naujie
nų išeina ne vėliau kaip per 24 valandas po 
jų pridavimo. Naujienų patarnavimas yra 
žinomas dvejetui desėtkų tūkstančių Ame
rikos lietuvių kaipo geriausias, greičiausias 
ir teisingiausias.
—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon.

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

Badavimas kalėjimuose 
tęsiasi

Pirmas Airijos kalinys jau mi
rė po 34 dienų badavimo.

DUBLINAS, lapkričio 20. — 
Pirmas kalinys Airijos Laisvo
je Valstijoje mirė nuo badavi
mo. Juo yra Denis Barry iš 
Cork, kuris mirė New Bridge 
internavimo lagery po 34 dienų 
badavimo.' Barry buvo respu
blikonas.

Apie 300 kalinių vis dar tę
sia badavimą. Jų tarpe yra 
daug politinių ir karinių res
publikonų vadovų; nekutrie jų 
yra visai arti mirties.

Respublikonų vadovė grafie
nė Markievvicz liko suimta 
Dubline važiuojant vežimu ir 
kartu su kitomis merginomis 
dalinant atsišaukimus dėl val
džios nusistatymo linkui bado 
streikierių,.

Čekijos, Lietuvos ir Gu
dijos santykiai.

Berlinas. (“L. R”). “Deut
sche Allg. Z.” dedanti daug žh 
nių apie Lietuvos užsienio poli
tiką. Tarp ko kita ji rašanti 
štai ką apie Lietuvos su Čeko
slovakija santykius:

“Reikia pastebėti, kad pasku
tiniu laiku tarp Lietuvos ir Če
kijos susidarė labai draugiški 
santykiai. Daugelis Lietuvos 
studentų mokęsis Pragoję. Če
kijos vyriausybė paskyrė netur
tingiems lietuviams studentams 
stipendijų. ^Čekijos prekyba 
Kaune tuĮ^ijdelio pasisekimo. 
Kaikuriuu^c / -prekybos santy
kiuose pasiekusi aukščiausio 
laipsnio.

žiūrint iŠ politikos kampo 
daug domės reikia atkreipti į tą 
faktą, kad Gudijos vyriausybei 
esą leista iš Kauno persikelti į 
Pragą. Iš Pragos esąs patogus 
susisiekimas su Galicija ir Uk- 
raina, su kuriomis Gudijos vy
riausybė esanti angštai susiri
šusi. Gudijos vyriausybės persi
kėlimas iš Kauno į Pragą įvyk- 
siąs per 2—3 savaites“.

ŠIANDIE — giedra; biskį 
šalčiau.

Saulė teka 6:46 vai., leidžia
si 4:25 valandą. Mėnuo leidžia
si 4:44 v. naktį.
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Kas Dedas Lietuvoj
Kratos ir areštai.

Mažeikiai (S-d.) — Spalių 15 
d. Mažeikių žvalgyba pradėjo 
savo darbus. -Areštavo Simą 
Molį, buvo areštavę gelžkelio 
darbininką Augustą Skudrį, bet 
per “klaidą”, nes ieškojo Er
nesto SkUdrio. Neradę įsakė, 
kad Skudris pribūtų milicijon 
spalio 16 d. Ernestas Skudris 
yra Socialdemokratų Partijos 
Mažeikių , organizacijos narys. 
Tą pačią spalio 15 d. padarė 
kratą pas Antaną Taurinskį. 
Aš, Antanas Taurinskis, neži
nau, ko žvalgyba nori iš ma
nęs. Aš nesu komunistas ir 
nieko bendro su kom muštine 
partija neturiu, kokiam galui 
pas mane daro kratas, turbut 
dėlto, kad darbo nepritruktų. 
Kaip dabar madoje yra visus 
etatus mažinti, tai ir žvalgy
ba gal mano, kad jos etatui 
sumažins. Nesrbijolkite, tams
tos. “Krikščioniškoje” karalys
tėje atbulai yra; produktyvius 
tarnautojus mažina, o žvalgy
ba didina. —A. Taurinskis.v

Vargingas darbininkų 
gyvenimas.

Šiaulėnų dvaras (Šiaulių ap
skričio).— Prie Šiaulėnų mies
telio randasi iš išvaizdos la
bai puikus dvaras savininko 
Jono Landsgcrgio, stovintis 
ant upės šiatišvės kranto ir 
šiaip puikioje vietoje, bet dar
bininkų ordinarininkų gyveni
mas visai nepuikus.

Gyvenamieji trobesiai visai 
supuvę ir be stogų. Kadangi 
šie metai lytingi, tai pradėjus 
lyti vanduo eina kiaurai per 
stogą, o darbininkas per die
nų dirbęs laukuose pareina na
mo sušlapęs, perlytas, bet ir 
čia geriau* neranda, nes ir čia 
vanduo eina visomis trobos 
dalimis. Pasidėt "ni žmogus 
savo} permerktas" timpanais ti
kėdamas, kad rytui išdžius, bet 
rytą atsikėlęs randi tokias pat.

Žmogus neturėdamas kitų 
drapanų velkas vėl šlapias. Pa
našus dalykai kartojas beveik 
kas diena, o drapanos negau
ti am os išdžiūti tuoj supūna 
žmogui ant nugaros. Algos 
gauni į metus 60 litų, o apsi
rengti reikia pačiam ir šeimą 
aprengti iš tokio ubagiško at
lyginimo. Aš čia kalbu apie 
Šiaulėnų dvaro darbininkus, 
neminėdamas kitų dvarų, nes 
ir ten taip pat gyvena ordina
rininkai. (S-d.)

Iš Naumiesčio, Šakiy 
apskričio

šis Naumiestis seniai? prieš 
karą buvo Vladislavovu vadi
namas. Dabar pasiliko grynu 
N a u m i e s č i u. Visur raš
tuose, užrašuose, kitaip nema
tysi ir negirdėsi, kaip tik — 
Naumiestis. Reiškia Vladislavo- 
vas lenkų krikštytas, rusų dir- 
mavotas, kaip buvo žmonių 
pramintas taip ir pasiliko Nau
miesčiu.

Seniau, dar prieš spaudos lei
dimą, Lietuvos atbudime Nau
miestis didelę rolę lošė. Iš kur, 
būdavo, bus Tilžėje einamuose 
lietuviškitose laikraščiuose ži
nių, iš kur nebus, iš Naumies
čio vis būdavo šis tas parašyta.

Dabar tas istoriškasis Nau
miestis, įsteigus šakiuose aps
kritį, visai neteko garso: šilelis 
išnaikintas, Šešupė baigia už- 
akti, Balk aini s bakūžėlėms ap
sistatę; tiltas, bažnyčia, kelios

F LIETUVON—
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 

. Naujienas labiausia 
i mėgsta.,
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dešimtys žydų namų, keliolika 
karčiamų, krautuvių — ir visas 
Naumiestis.

Naumiestis jo kaimynė Šir
vinta nuo karo labai daug nu
kentėjo. šiandien Širvinta at- 
sistačius ištolo žiba, o Naumies
tis — nosį nuleidęs stūkso.
—Ilgi vasaros lietus Naumies

čio apielinkės žmonėms daug 
žalos padarė. Lygumose ir že
mumose bulves pradėjo gęsti. 
O dabar rudeniui užstojus pra
dėjus taip susitraukė visi dar
bai į vieną krūvą, kad žmo
nėm nebesumano nė ko grieb
tis: šiandien jai? puse rugsėjo 
mėnesio, o žmonės —- rugius sė
ja, vasarojus valo, ir viską žai
bo greitumu skubina, nes sa
vaitę lijus vakar nelijo, šian
dien pradžiuvo, o rytoj — ne
žinia kaip bus...

—Pradžioj rugsėjo mėnesio 
Naumiesčio apylinkėje atsitiko 
šiurpulingas įvykis — sūnūs 
tėvą nužudė. Miknaičių kaime 
(pas patį Naumiestį) Rudaitu- 
kas (žmonių pramintas) — 
Pienius) savo tėvą Rudaitį 
užmušė ir pats sau gerklę per
sipjovė. Dabar teisinasi, kad 
buk jį tėvas užpuolęs su peiliu 
papiauti, o jis besigindamas 
tėvą užmušęs. Kaip ten bufvo — 
nieks nematė. Gal tardymas 
parodys. Atsitikimas liudija, 
koki santykiai tėvų su vaikais. 
Kas dėl to kaltas? Žinoma, ne
tikęs auklėjimas, ypatingai gi 
stoka apšvietimo ir žmogaus 
meilės! —Pr.br.

Ginkluotas užpuolimas
Joniškėlis, Biržių—Pasvalio 

ap. Iš 8—9 d. spalių m. 2 vai. 
nakties nežinomi piktadariai iš
laužė Joniškėlio valsčiaus raš
tinės langą ir bandė įsiveršti į 
raštinę. Išgirdęs triukšmą 
buv. gretimajam kambary 
valsč. raštininkas K. V., laiky
damas rankoje šautuvą pravėrė 
duris ir sušuko piktadariams. 
Pasigirdo smarkus šūvis ir kul 
ka per pusę metro prazvimbė 
pro galvą, pramušė raštinės 
knygų spintą, persiskverbė per 
knygas ir bylas ir atsimušė 
į sieną. Raštininkas taip pat 
paleido šūvį, užpudlikai pabū
go ir tuojau pasileido bėgti ir 
dingo nakties tamsumoje. Vie
tos milicija iš rastos kulkos 
konstatavo, kad piktadariai bu
vo apsiginklavę, vokiečių kariš
ku šautuvu. Užpuolimo tikslas 
neaiškus. Valsčiaus kasa raš
tinėje laikoma. Pereitais me
tais Valse. Valdybai buvo pri
siųstas anonimas, laiškas, kur 
grasoma nužudyti viršaitį ir 
raštvedį apie ką užvesta byla 
teisme. Yra vilties, kad pikta
dariai bus surasti. (L-va).

Puikiai

65c. už bonkąGaunama aptiekoae

Galit dčvčtl naujai nuprosytu siūti); Stikliniai žibančius čeverykus;
Just; pirAtų nagai gali »>uti puikiai nupaliruoti. Ir lygiai, Svariai nuskustus veidas, 
Bet — jei jūsų galva pilna pleiskaną—'tai tas sugadina viekų.

Kų tokiam atsitikime pamanys apie jus just; mylimoji panelė? VK-os jūsų paa- 
‘2 tango?, padaryti gerų impresijų, nueis niekais, jei jus pradūsite kasyti savo galvų 

Ir barstyti nešvarias pleiskanas po vlaų kambarį. Naudokit

pleiskanų mirtinų jį priešų! Užlaikykit save kitų pagarboje. Tik su trupučiu patrin- ’ 
kit galvos odą kiekvienų vakarų per kokia dešimt dienų ir daugiau nereikta jums , 
gėdintis nusiimti savo skrybėle Hile kur. Pleiskanos išnyks visiškai į trumpų laikų 
ir )x> to, viskas kų reikia daryti, tai retkarčiais patrinti galvos odų sn Rafflc 
ir daugiau uit kuomet pleiskanos jus nekankins. Koks skirtumas tuomet bus!
F. AD. RICHTER & CO., 104^114 So. 4th St.. Brooklyn, N. Y

Ofiso Telefonas DP TT A RROAD Buto Telefonas Central 4104 17 Armitage 8209
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State galvis.

Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.-

Darbininką Gyvenimas
Darbininkai negauna 

algų.

Radviliškis (S-d.) — Stiklo 
fabriko akcinė b-vę nepunktu- 
aliai išmoka darbininkams al
gas. Paskutinį sykį už pusę 
mėnesio darbininkai turėjo 
gauti pinigus 25. VIII, bet mi
nėti pinigai ir (įabar neišmo
kėti, nors jau 10.' X. Bado 
šmėkla privertė darbininkus 
s/ustreikuioti. Streikas prasidė

jo 26. IX. Darbininkai pareika
lavo pilno atsiskaitymo ir už 
tas dienas, kol tęsis streikas. 
Buvo nusiųsti darbininkų at
stovai į Kauną į b-vės valdybą, 
bet darbininkų reikalavimai 
buvo atmesti. Sako, nesą pini
gų. Tuomet darbininkai pasi
kvietė iš Šiaulių darbo inspek
torių, kuris atvažiavo 4. X. 
Darbininkai visi buvo susirin
kę ir laukė su nekantrumu, ką 
p. inspektorius padarys darbi
ninkų naudai. Bet koks buvo 
darbininkų *iiulsiviliimas, kuo
met d. inspektorius pasakė, 
kad čia tik fabriko statyba, 
fabrikas dar neina, todėl, jis 
nieko negalįs padaryti. Tiktai 
patarė ak c. b-vės valdybą pa
duoti į teisimą už neišmokėtus 
pinigus. Bet iš kur darbinin
kams gauti pinigų teismo išlai 
doms, jeigu jų ir valgiui ne
užtenka ? Išvažiuodamas atgal 
d. inspektorius tik tiek pada
rė, kad paprašė b-vės valdy
bos išduoti darbininkams liu- 
dymus, kiek jų uždirbta “iki 
streikui”. Stiklo fabriko akd 
b-vės valdyba šaltai žiuri į dar
bininkų reikalavimus. Nėra, 
sako, pinigų ir tiek, nors mirk. 
Kalbama, kad ponai akcinin
kai užmokėsią pinigus tik par
davę durpes. Darbininkai nebe
žino, kur ieškoti teisybės.

Mariampolė (S-d.) — Musų 
miestas, kaipo apskrities cen
tras, nemažas su didoku? skai
čium gyventojų. Jaune‘ nema
žai visokių kultūros.' ir nekilk 
ttrros’ įstaigų. Taip pat turime 
ir iškabų murzinitojų sąjungą.

Yra keletas dirbtuvių, kurio
se dirba nemažas skaičius dar
bininkų. Ypač daug darbo yra 
prie naujo gelžkelio Kazlų Ru
da — Alytus. Be to dabar sta
toma Mariampolėj gelžkelio 
stoties namai, stotis ir butai 
tarnautojams. Darbo darbinin
kams užtekių, bet kadangi 
darbininkų susipratimas že
mas ir nėra vienybės, tai iš
naudok imas kuodidiaiaulsias.

Kad ir dirba darbininkai, bet 
uždirba labai mažai, būtent 
nito keturių ligi šešių litų už 
10 valhndų darbo dieną. Uždar
bio 'negauna po 3 ir daugiau 
savaičių.

Mariampblėje gyvuoja Ma- 
riampoilės miesto darbininkų 

prof. sąjunga, bet nežinia de-

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III •

lei ko mažai rūpinasi darbinin
kių būvio pagerinimu.

Narių, kurie užsimoka na
rio mokestį, yra apie 300, bet 
kadangi sąjungos valdyba ne
parodo jokio veiklumo, išsiky- 
rti!s vakarų rengimą, per ku
riuos darbininkai išmaino į 
“blaivininkę” savo sunkiai už
dirbtą litą, tai daugelis darbi
ninkų ja nepatenkinti ir daug 
negero daro, leisdami visokias 
kalbas apie darbininkų organi
zacijas.

Iš Klaipėdos Krašto
d.

aukšto 
vietoje

Klaipėda. (Ek.) Spalių 13 
4 vai. 3 metų amžiaus bugalte- 
rio Zugar šifnus per neapsi
žiūrėjimą iškrito iš II 
lango I?ischerterstr. ir 
užsimušė.

Spalių 15 d. mieste užregis
truota bedarbių 322 vyrų ir 57 
moterys.

Rugsėjo mėnesį į Klaipėdos 
uostą įplaukė viso 8 keleiviniai 
garlaiviai, 49 garlaiviai, 13 bu
rinių laivų ir 6 motoriniai pre
kybiniai su malkomis, ahglimis, 
kalkių akmenimis, gyvuliais, 

Jūsų Kalėdinis Kliubas
Kalėdų Kliubas turi du tikslu: Pirmas, suteikia jums leng

vą būdą turėti pinigų dėl Kalėdų pirkinių ir antras, darodyti 
galimybę nuolatinio taupymo.

Bile kuris iš tų tikslų paskatins jumis atidaryti Kalėdų 
Taupymui Kliubo accauntą.

Draugiškas, gelbėjantis patarnavimas šios bankos yra 
jūsų priežastis atidaryti accauntą čionai.

Musų 1924 Kalėdų Kliubas yra atdaras. Tai yra Kliubas 
dėl kiekvieno žmogaus ir dėl jo kišenės.

Atidarykite jūsų Kliubą anksti. Jus nežudysite kelių cen
tų kuriuos sutaupinate savaitėje, bet užganedinimas taupyme 
ir vėliau turint juos, atsimokės jums.

The Stock Yards Savings Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

CLEARING HOUSE BANKAS.
' ">A A š • 1 •!* .1 ■ \
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Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

ArLanas Studio
Buvusi Vcelik Studio

1147 W. 18th St., kampas May St.
Kalbame lietuviškai
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cementu, silkėmis, spiritu, ma
šinomis, kreida, .žibalu, druska. 
Išplaukė gi— 71y?l€|ivin^ai gar
laiviai, 52 garlaiviai, 14 buri
nių laivų ir 3 motoriniai su 
malkomis, popiermalkėmis, gy
vuliais, kiaušiniais, linais, spi
ritu, cementu, kiti tušti.

Sulig valstybėmis laivais 
šiaip skirstomi: Vokietijos į- 
plaukė 56, išplaukė 56, Švedi
jos įpl. 5, išipl. 7; Danijos įpl. 
1, išpl. 3; Belgijos įpl. 1, išpl. 
2; Klaipėdos krašto įpl. 2; išpl. 
taip pat 2; Latvijos įpl. 4, išpl. 
2; Suomijos įpl. 1, išpl. 2; An
glijos įpl. 1, išpl. irgi 1, ir Nor
vegijos įpl. 2.

—Š. m. spalių mėn. 12 d. di
delės audros 
Fosterei ant 
gų garlaivis 
t. talpumo

Baltijos laivams kelti drau
gija “Revel” bendrai su drau
gija “Naar”, Rygoje apsiėmė 
atlikti to laivo iškėlimo darbus.

—Spalių mėn. 15 d. Klaipė
doje siautė didelė audra su per
kūnija. Žaibo tapo uždegta ir 
sudegė visos, trobos ūkininko 
Martyno Bruvelaičio Mozuriš- 
kių sodžiaus. Audros padary
ta daug nuostolių, •

tapo išmestas prie 
kranto didelis Bel- 
“Phoenisier” 2000
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UNITED AMERICAN LINES 
(HARRIMAN LINE) 

JOINT SERVICE WITH

HAMBURG AMERICAN LINE
Trumpiausias kelias į visas 

dalis
. LIETUVOS

Išplaukia kiekvienų savaitę iš 
prieplaukos 86 North Upės, prie 
galo 46 gatvės, New York, bu 
musų laivais de lu.re

“Reeolute”, “Reliaace” 
“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veša I, II ir III kleaos pa- 
sažieriue ir populiariški laivai 
“Mount Clay”, Cleveland, “Han
są”, “ThUringia” ir “VVestphaiia” 
•u cabin ir III klesa. Geras man
dagus patarnavimas, puikus kam
bariai, puikios apystovos.

United American 
Lines

171 West Randolph St., 
Chicago, III.

Arba bilo autorizavo agento.

KALeDV plaukimai
Į LIETUVĄ

Bus speciališki plau 
B kiniai Kalėdų laike.

LEVIATHAN iš
plauks Gruodžio 1 
dieną. PRESIDENT 
ARTHCR Gruodžio 
5 dieną. GEORGE 
WASHINGTON gr. 
13 dieną, iš New 
York’o. Taipgi ir 

kiti išplaukimai. Geras sujungi
mas su Lietuva per Angliją arba 
Bremen’ą. Naudokis .smagumais 
keliavimo ant S. V. Valdžios laivų; 
Dideli’kambariai. Poroms ir fami- 
lijoms kambariai yra vien tik 
jiems*Ruimingas pasivaikščiojimo 
dėnys. Patarnavimas mandagių 
tarnų. Puikus ir įvairus valgiai.

UNITED STATES LINES
110 S. Dearborn St., Chicago, 111.
Lokaliai agentai visuose miestuose 

Valdantieji Operatoriai dėl

United States, Shipping Board
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NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Savo artimiausiems žmo
nėms kaipo Kalėdų 

Dovanų *

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

Gaunamos
NAUJIENOS 

1739 S. Halsted Str, 
Chicago, III.

Kenosha
Lietuviai

Dabai laikas slysti 
pinigus Lietuvon

Mės 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.

Taipąi parduodame laiva
kortes i Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAKSYS
220 Mihvaukoe Avė.,

• Kenosha, Wis.

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

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS 00.

809 W. 351h SI., 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 111-1J 

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

8323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd SU arti Learitt St.
Telephcnaa Canal 2552

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

’ A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurnuestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. YVaabington & Clark 

Namų Tel.: Hyde Park 3895 
b— ■ i ■ •

JOHN I. BAGDŽIUNAS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, 
Egzaminuoja Abstraktus, Padaro 
pirkimo ii* pardavimo Dokumentus 

ir įgaliojimus.
7 S'outh Dearborn Street

Room 1538 Tribūne Bldg.
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street ■
Telefonas Canal 1667

S. W. BANES, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 

1811 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. ------- . .........

J. P. WAITCHES
LAVVYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 614-516 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel. Central 6390 

Vak. 8223 S. Halsted S t., Chicago.
Tel. Yards 4681

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

Musų pigi renda ir mažos išlaidos pa
daro galimu sutaupyti jums nuo 

$5 « $25
ant jūsų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio muterijolo kokio jųi 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai fl* "J O E A 
ir augščiau & IO>vU

Vaikų siutai ir overkautai ffO Eft 
ir augščiau

S. GORDON, 
739 W. 14th St.

Pirmos durys į rytus nuo Halsted St. 
prie 14 St.

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Subatomis nuo 8 ryto iki 10 vakąre.

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Veda Dora Vilkienė

vandenį, kuriame gėlės stovi, 
šmotuką balto muilo.

Nešvarią apsiausto arba suk
nios apikaklę lengvai galima iš
valyti skuduru suvilgytu į al
koholį.

Apie madas
šį rudenį ir žiemą žada būti 

madoj aksomas. Aksominės suk
nios bus dėvėjamos kjiip ant 
gatvės, taip ir aht balių ir šiaip 
pramogų. •

Diena dėvėti aksominės suk
nios pasiūtos iš paprasto akso
mo. Jos paprastos ir jų linijos 
tiesios. Vakarinės gi suknios 
siuvamos iš visokių rųšių ir 
spalvų aksomų. Jos šiaurios ir 
plačios, surauktos ir padalintos 
šiikais ir gėlėmis.

< 1% puoduko duoninių miltų. 
1 šaukštuką sodos. 
% puoduko rozinkų.
Sumaišyk cukrų ir taukus, 

j pridėk molasses, cinamonus, 
nutmeg ir “eloves”. Pridėk 
žiupsniuką druskos. Gerai vis
ką išplak. Pridėk rūgštų pieną,

pinių; atkartok viską, uždedant Kuomet viską gerai išmaišysi 
Užpilk1 pridėk išsijotus miltus kartu su 

soda. Gerai išplak ir galutinai 
pridėk išmiltuotas rozinkas. Su
dėk į ištaukotas blėtas, apiberk 
viršų cukrum ir kepk viduti
niai karštame pečiuje apie va
landą

trupinius ant viršaus, 
viską pienu. Kepk apie pusę va
landos.

Obuoliy tapioka laiko.

PINIGUS LIETUVON

Vėl įėjo į madą karieliai. Suk
nios išsiuvinėtos šilkais ir ka- 
rieliais. Galima ir apsiuvinėti 
visokios rųšies stugelemis.

Skrybėlės dėvėjamos visokių 
rųšių ir spalvų, tik reikia skry
bėlę pritaikyti prie spalvos 
siausto arba kostiumo.

ap-

Kaip ir k? virti

Pamerk pusę puoduko tapio- 
kos į 5 puodukus šalto vandens 
ir leisk stovėti per naktį. Ant 
rytojaus uždėk ant ugnies ir vi
rink iki tapioka bus išvirus. Jei
gu bus per tiršta, pridėk’ tru
putį vandens. Kuomet tapioka 
jau bus išvirus, įmaišyk 6 ar 
daugiau obuolių, nuluptus ir su
pjaustytus. Pridėk žiupsniuką 
druskos ir 1 puoduką cukraus. 
Įtarkuok truputį nutmeg arba 
pridėk 1/2 šaukštuko cinamonų. I 
Pavirink truputį, nuolat maišy
dama. Sudėk į lėkštą molinį 
bliudą ir leisk kepti iki obuoliai 
bus visai minkšti. Reikia valgy
ti su smetona arba saldžiu pie
nu ir cukrum.

Tai yra skanus, pigus ir svei-1 
kas valgis.

Airių duona
puoduko miltų.
šaukštuko baking pow-

der.
Žiupsniuką druskos.
2 kaupinus 

sviesto.' 
puoduko 
puoduko

šaukštus taukų
arba

cukraus, 
besėklių rozin-1

išsijok
ir druską. Pri-

miltus

Kiauliena itališku budu

ku. 1 v
Sumaišyk ir 

baking powder 
dėk cukrų ir tada įmaišyk svie
stą arba taukus su šakute. Pri
dėk rozinkas ir užtektinai pie
no, kad padaryti tirštą minkštą 
tešlą. Sudėk j ištaukuotą blė- 
tą ir kepk vidutiniai karštame 
pečiuje. Kuomet bus iškepus 
apvyniok švaru drėgnu audek
lu ir leisk truputį pastovėti.

žalias pupas arba žirnius 
daug lengviau galima nuvalyti, 
jeigu juos apipilsi karštu van
deniu.

Obuolių košę niekuomet ne
reikia verdant maišyti geleži
niu šaukštu. Gerai vartoti si
dabrinį arba medinį šaukštą.

NUSIUNČIAME
Telegramų per 2
Perlaidomis per 25
Turime tiesiogynj

Kreipkitės 
kimų su Lietuvos Bankais.

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing

District Bank
1112 West 35 St., Chicago

Turtas virš $8,000,000.00

Dovanos

dienas 
dienas, 

susisie-

Mrs. A MICHNIEVICZ-VIDIKIENt
AKUŠERKA

3101 So. Halsted StM kampai 31 gat 
Ofisai su Dr. J. F. Van Paini

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; il
gai praktakąvu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo • 
se. Sąžiniškai pa 1 
tarnauja, viso
kiose ligose priešl 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

. Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ii 
merginoms; kreip 
kitSs, o rasite 
pagelbą.

Valandos nuo 7
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare.

l

■Tel. Blvd. 3138
1 M. Woitkewicb 
g BANIS
1 AKUŠERKA 
STuriu patyrimą.
■ Pasekmingai pa-
2 tarnauju moteli rims prie gimtiy- 
^tr.’O kiekviename 
•atsitikime. Teikiu 
''ypatišką prižiurė- 

5jimą. Duodu pa- 
L tarimus moterims 
Bir merginoms dy- 
H kai.
P 3113 South
I Halsted St.

nelę užtektinai kiaulienos, kad 
butų du puodukai. įmaišyk tru
put; pipirų ir druskos, 1 šauk
štuką sukapoto svogūno ir U 
šaukštuko šalarijos (Sage). Už
pilk karšto vandens ant 1 puo
duko duonos trupinių, nusunk 
drūčiai ir tada sumaišyk trupi
nius su mėsa. Pridėk vieną ge
rai išplaktą kiaušinį. Padaryk 
iš mišinio mažus pyragaičius. 
Jvoliok į kornų miltus arba bal
tos duonos trupinius ir kepk 
karštose taukose apversdama, 
kad butų gerai parudę ant abie
jų pusių.

Rūgštaus pieno pyragas
% puoduko rudo cukraus. I Šeimininkėms Patarimai
5 valgomus šaukštus taukų I ■ -----------

arba sviesto (ištarpinto). Į Jeigu nori švariai išplauti
3 valgomus šaukštus molą-Į maudynę, suvilgyk skudurą ir 

sses. I ant jo užbėrus “baking soda”
2 šaukštuku cinamonų. I išplauk maudynę.
1/2 Šaukštuko “nutmeg.” I --------------
1/2 šaukštuko “eloves.” I Jeigu nori rožes arba kitas
1 puoduką rūgštaus pieno. I (ėles ilgiau užlaikyti įmesk j

Pradedant su birželio 21 d. iki rugpiučio 30 d. San- 
dar duos savo metiniams skaitytojams arba naujiem® na
riams sekančias dovanas:
' 1) SVETIMOJ PADANGĖJ PASAULIO VERPE

TUOSE. Didelė eilių knyga, kurioje telpa 200 įvairių 
, eilių. Knyga pagražinta su visokiais dailės piešiniais, 

kaina $2.00.
Kiekvienas, kuris užsiprenumaruos “Sandarą” ant me

tų laiko užsimokėdamas $2.50, arba kuris prisirašys prie 
Sandaros užsimokėdamas už visus metus $3.00, gaus šią 
knygą DYKAI.

2) ŽMOGAUS PAREIGOS. Taipgi didelė knyga, 244 
pusi., kuri yra naudinga kiekvienam žmogui, kaina $1.00.

Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šią 
knygą DOVANAI.

Tad kiekvienas pasinaudokite šia puikia proga, įsi
gydami vieną iš šių dviejų dovanų. Taipgi suteiksime 
dovaną ir tiems, kurie užrašys “Sandarą” savo giminėms 
Lietuvoje užmokėdami $$.00 už visus metus. Viena mi
nėtų knygų paslųsirTve prenumeratoriui arba tiykiu bu 

laikraščiu pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su laik
raščiu pasiusime jo giminei LietuvozuSANDARA
327 E Str., So. Boston, Mass.

Smetonuoti barščiai
Nuplauk ir virink 8 barščius 

iki bus minkšti. Išimk barščius 
ir sudėk į šaltą vandenį. Atsar
giai nulupk, supjaustyk į mažus 
keturkampius šmotelius.

Sumaišyk du valgomu šauk
štu sviesto, (arba taukų) su 2 
šaukštais miltų. Įmaišyk pusę 
puoduko šilto vandens. Galima 
vartoti ir vandenį, kuriame 
barščiai virė. Pridėk du šaukštu 
Smetonos, du Šaukštu uksuso, 
du arbatiniu šaukštuku cuk
raus, pipirų ir druskos pagal 
skonį. Gerai sumaišyk ir pavi- 
ryk kokias dvi minutes, nuolat 
maišydama. Užpilk ant barščių 
ir padėk ant stalo.

MADOS.

Ko(orĮ

Svogūnų kiaušinienė
Supiaustyk į mažus šmotelius 

vidutinio didžio svogūną ir kepk 
mažoj skauradoj ant sviesto iki 
bus minkštas. Nusunk ir sumai
šyk sh ąekančiu mišiniu: Suplak 
4 kiaušinius, 2 šaukštu karšto 
vandens ir pipirų ir druskos pa
gal skonį. Išleisk šmotelį svie
sto ant jskaurados ir kuomet 
sviestas bus karštas, įdėk kiau
šinienę ir svogūną. Kepink iki 
gražiai parus, išimk ant karštos 
tori eik os ir padėk ant stalo. Val
gyk karštą su salotom, bulvėm 
etc.

Ryžiai su riešuty svies 
tu (peanut butter)
puodukas išvirtų rudų ry-

žiu.
1 puodukas 

puodukas
karšto pieno.
gero peanut but-

ter.
baltos duonos1 puodukas 

trupinių.
% puoduko

kų, druskos ir pipirų pagal sko
nį-

Dėk eilę ryžių į ištaukubtą 
blėtą, riešutų sviestą, biskį tru-

sukapotų petruš-

No. 1297. Vyrų ir berniukų m-arš- 
kiniai. Sukirptos mieros 12%, 13, 14, 
14%, 15, 15%, 16, 16%, 17, 17%, 18, 
18%, 19 colių apikaklei. Mieros 14% 
reikia 3 yardų 36 colių materijos.

No. 1667. Patogi suknia tvirtom 
moterim, jos atrodys labai plonos ir 
aukštos.

Sukirptos mieros 36, 88, 40, 42, 44, 
46 ir 48 colių per krutinę. Mieros 36 
reikia 4% yardo 40 colių materijos ir 
% yardo 20 colių materijos padailini
mui.

No. 1643. Jeigu pažiūrėsi į pavyz
dį, tai pamatysi, kaip lengva šią suk; 
nelę pasisiūdinti — o kaip gražiai ji 
atrodo.

Sukirptos mieros visokių didumų. 
36 mierai reikia 3 yardų 36 colių ma
terijos.

No. 1295. Virtuvei žiurstas. Su
kirptos mieros 36, 40, 44 ir 48 colių 
per krutinę. 36 mierai reikia 2 yar
dų 36 colių materijos

No. 1303. Stanikas. — Patogus 
šaltame ore. Sukirptos mieros 36, 38, 
40, 42 44, 46, 48 ir 50 colių per kruti
nę.. 36 mierai reikia % yardo 36 co- 
vinėjimui.

'^>03
Norint gauti vieną ar daugiaus virš 

aurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
jaduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį, pažymėti mierą ir aiš- 
tiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
uiresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti L

Naujienų; Pattern Dept., 1789 So. 
lalsted St., Chicago, III.

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

siusti man pavyzdi No............
Čia įdedu 15 centų ir prašau at-

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardS)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

šviesą ir pajie^ą suvedame į senui ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo. <

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

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

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulų, susty
rėsiu sujungimų, išnirimų, skaudė
jimo nugarkaulio ir persišaldymo. 
Jei turite simptomus reumatizmo 
ar šalčio, eikite aptiekon ir prašy
kite SAPOMENTOL, persitikrinsit, 
kad yra geras. Kaina 75c.

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

2824 W. Chicago Avė., Chicago. III.

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

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

3410 So. Halsted St. •

Telefonai i

Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 ,

Nemo Liesinimo! num.888, tik
rai pigus. Turi temą viršų ir vi
dutini sijoną. Iš tvirtos Šviesiai 
rausvos ar baltos materijos ; dy 
džiai 24 iki 86 ; atsieina tik $3. 

Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums savo vardą,'adresą ir 
88. Mes pasiųsime.

Neirto Hygienic-Fashion Institute 
120 E. 16th St., New York (Dept. S.)

Telefonas Boulevard 1939 |
DR. S. A. BRENZA I

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

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

Tel. Boulevard 9537

DR. MARYA 
DOWIAT—S A SS

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

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

Ofiso vai.i 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

DR. C. K. ČERYS
DENTISTAS

4454 S. Western Av.(kamp. 45 st.)
Valandos: nuo 4 po pietų iki 9 vak.

Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Tel. Lafayette 3415

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

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

nuo 5:80 iki 7:89 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18-th Street.

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. P. G. LUOMONS
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 sutartį.

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

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

............................. . I I . I ............. .

► ....... ............. ........................ ■>
Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.
*....................... . ............ —

OR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojai ir Chirurgai 

25 E. Washington St, 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephone Varėte 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 11d 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St»,
CHICAGO, ILL.

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Indepen'.‘<mce Blvd. Chicago 

ii1 i’■-.’T.TgJ’T i ■ m11 Ui.'-ggĮ

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

\ Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2881

DR. m; T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti 

■■■ii /

30 mėty patyrimo^
Office Houn: 10 iki 12 platu 

5 11d 7 vai. 
Tel. Canal 2118

DR. A. L. TURKĄ
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietą 
Tel. Lafayette 0098

Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jj, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 

3639 W. Roosevelt RdM 
Phone Cravvford 3140

...................................■> . "

Telephone Y arda 5082

OR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisai yra 

uždarytas

/■........................................ .. ...............

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATDRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 11d 4 po piet,
■ ' 6 iki 9 vakare

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

Kampas 18 ir Halsted St.
V. . ............. I I ■ l.ll I

DR. V. A. SIMKUS
Gydytojas, Chlrargai ir Akušeris

3815 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

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

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

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

Optometrtat

4649 R. Anhland Ava 
Kumpai 4 7-to* gat. 

2-ro« Inboba

DR. m: ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12
Telefonas lafayette 6061

» ■ i. ... ..i ' ' .................. —.. >

DR. F. E. REICHARDT
Specialistas chroniškų ligų. Buvęs 
pirmiau Irving Park Senatorijoj 

vyriausiu gydytoju.

Valandos nuo 4 iki 6 subatom, ki
tomis dienomis pagal sutartį.

2009 North Avė.

(Kampas Milwaukce Avė.)
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Entered as Sacond Claaa Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
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Pusei metų ----- 4.00
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Vienam minėsiu! - —... .75

Chicagoje per nelipta jusi
Viena kopija • >»<■-■ 8c
Savaitei .......... -„...i...................  18c
Minėsiu! .............     75c

Suvienytose Valstijose, ne Chleagoje, 
paštui <

Metama__ $7.00
Pusei metų . 8.50
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Gubernatoriaus 
atstatymas.

Oklahomos gubernato
rius, J. C. Walton, kuris ne
senai pridarė tiek daug 
triukšmo, paskelbdamas ka
ro stovį savo valstijoje, ta
po pašalintas iš vietos. Val
stijos senato teismas kuone 
vienbalsiai pripažino jį kal
tu vienuolikoje apkaltinimo 
punktų.

Galima pripažint, kad 
prie Waltono nuteisimo 
daug prisidėjo ku-klux’ai, 
su kuriais gubernatorius ve
dė aštrią kovą. Oklahomos 
valstijoje tie gaivalai yra 
labai galingi. Bet kaltini
mai, kuriuos valstijos sena
tas rado teisingais, liudija, 
kad p. Walton yra atlikęs 
nemaža nusidėjimų.

Jisai tapo pripažintas kal
tu, tarp kitko, tame, kad 
paliuosuodaVo nuo bausmės 
nusidėjėlius pagal prašymą 
savo draugų, kurie už tai 
imdavo pinigus; jisai dalin
davo mokamas vietas valsti
joje politiniems savo rėmė
jams; mokėdavo iš valstijos 
iždo algas savo asmeniniems 
tarnautojams, ir t. t.

Tokiais savo pasielgimais 
Oklahomos gubernatorius 

pilnai užsitarnavo pašalini
mo iš vietos, — nors reikia 
pasakyti tiesą, kad kiti gu
bernatoriai, Oklahomoje ar
ba kitose valstijose, vargiai 
elgdavosi ir tebesielgia ge
naus už p. Waltoną. Kas gi 
nežino, kad gubernatoriai 
dalina politinius “džabus” 
savo draugams arba naudo
ja savo susimylėjimo galią 
nusidėjėliams pasipelnymo 
tikslu?

Walton buvo typingas ka
pitalistinis politikierius, iš
rinktas į gubernatoriaus 
vietą demokratų partijos są
rašu. Jisai mėgino lošti “ra
dikalo” rolę ir gyrėsi darbi
ninkams ir farmeriams esąs 
didelis darbo žmonių drau
gas. Tiems darbininkų ir 
ūkininkų veikėjams, kurie 
tiki, kad darbo žmonėms ne
reikia tverti savo partiją, 
bet jieškoti sau draugų tar
pe republikonų arba demo
kratų, p. Walton buvo tik
ras radinys. Jie šoko remti 
jį, ir metai laiko atgal jisai 
buvo išrinktas į gubernato
rius daugiausia pasidėko- 
jant šitam darbininkų ir 
farmerių rėmimui.

Čia mes matome tos poli
tikos tragingumą. Darbo 
žmonės savo balsais prave
da į valdžią kapitalistinės 
partijos kandidatą, bet jie 
nekontroliuoja jo. Jisai kaip 
buvo, taip ir palieka po sa
vo partijos kontrole. Ta gi 
partija susideda iš gaujos 
politikierių, kuriems niekas 
daugiaus nerupi, kaip tiktai 
kyšiai ir pelningi “džabai”. 
Kapitalistinės partijos kan
didatas, patekęs į valdžios 
vietą, turi patenkinti tą 
godžią gaują, jeigu nenori 
prarasti partijos “mašinos” 
paramą.

Taip darė p. Walton, taip 
daro ir kiti asmens, užimą 
panašias vietas.

Darbo žmonės tiktai tuo
met turės ištikimus atsto
vus valdžioje, kuomet jie 
rinks į valdžią kandidatus 
partijos, kurią jie patys 
kontroliuoja, — o ne demo
kratus arba republikonus.

Protestas prieš 
spaudos cenzūrą.

<

Kunigų “Draugas” pra
neša, kad buvęs pirmasai 
Lietuvos prezidentas, Anta
nas Smetona, esąs pasodin

tas į kalėjimą. Jisai turė
jęs užmokėt piniginę pabau
dą, kaipo “Vairo” redakto
rius, bet atsisakęs mokėt, to
dėl gaunąs tą pabaudą atsė
dėk

Už straipsnį, įdėtą “Vai
re)”, esąs nubaustas ir ant
ras Pažangos partijos šu
las, prof. Voldemaras — iš
trėmimu iš Kauno.

Trečias stambus pažan
giečių vadas, kanauninkas 
Tumas, iškėlęs dėl augš- 
čiaus paminėtųjų bausmių 
didelį skandalą Lietuvos 
Valstybės Teatre. Turėjusi 
ateiti milicija malšinti pub
liką.

Tai yra ištiesų reikšmin
gos žinios, kurios tečiaus 
nedaro garbės, dabartinei 
Lietuvos tvarkai.

Nei Smetona, -nei Volde
maras, nei Tumas nėra re
voliucionieriai arba bent ra
dikalai. Vargiai galima 
juos priskaityti net prie pa
žangiosios visuomenės, ne
žiūrint gražiai skambančio 
jų partijos vardo; Vienok 
4r jiems pasidarė taip ne
pakenčiamas spaudos var
žymas Lietuvoje, kad jie pa
siryžo geriaus užsitraukti 
ant savęs bausmę, negu nu
sileisti.

Pirmasis Lietuvos prezi
dentas — kalėjime. Pirma
sis Lietuvos ministeris pir
mininkas — ištremtas. Se
nas Lietuvos rašytojas ir 
katalikų veikėjas — daro 
triukšmą teatre. Keletas 
metų atgal kas butų galėjęs 
manyti, kad visa tai atsitiks 
Lietuvoje?

Šitas protestas prieš 
spaudos cenzūrą Lietuvoje 
turės priversti h'htagalo pa
galvot ir tuos žmones, kurie 
iki šiol pritardavo visiems 
valdžios darbams.

Vytauto Aleksos užmu
šėjas - suimtas

Kauno laikraščių pranešimu 
teroristas, kurs rugsėjo 12 die
nų nušovė studentų Vytautų 
Aleksų K. Norkaus kontoroje, 
Kaune, esąs jau susektas ir su
imtas. Juo esąs J o s e 1 i s C o- 
d y k o v a s. Suimtasis esųs 
Kauno Apygardos Teismo tar
dytojo patrauktas atsakomy
bėn ir laikomas Kauno sunkių
jų darbų kalėjime.

Iš Kauno anekdotų
LIŪDNI SEIMO KULUARAI.

Kas kiek pažįsta Kauno upus 
ir vėjus — tas didele širdgėla 
apgailestauja, kad į II Lietuvos 
Seimą nepateko keletas įžymių 
asmenų, kurie buvo Steigia
majame Seime, ir kurie suda
rydavo jame smarkiausio' ūpo. 
Ir ypač tenka atjausti stoiką 
tokio įžymaus asmens, kaip 
buvusis “darbo federacijos” 
narys Simanauckas. O, kas tai 
buvo per vyras! Būdavo, gal
voja Seimas ties kokiuo įstaty
mu, galvoja, barasi barasi, o 
(Simanauckas išeis į tribūną, 
pagrūmos kumščiu į cicilikų pu 
sę, tars vieną kitą žodį — ir 
problema tiek paaiškėja, kad 
kvatojasi iš džiaugsmo ir Sei
mo nariai, ir publika, ir visi 
vienbalsiai <rėkia Simanauc- 
kui: bis, bis, bis!.. O jis žmo
gus demokratiškas, nepuikus: 
jei norite kad pakartočiau — 
labai prašom: ir kartoja jis sa
vo prakalbą, devynius perkū
nuos ant cicilikų galvos šaukda
mas. ’

I t

Linksmos tuomet būdavo 
Seimo dienos!

Arba kai seniau buvo gyvas 
reikalas lenkų atstovus kiek 
Seime apkulti f kas :gi butų 
daugiau išdrįsęs, kas gi butų 
pasistoroję^, jei Simanauckas 
kėdę pasigavęs nebūtų viršum 
puolęs ant neturinčių pono Die
vo išganymo deputatų. Ir to 
vyro nuopelnai tris kartus pri
pažinimo verti, jeigu atsimin
ti, kad jis rašto dalykų iš. es
mės nepripažindavo ir, kaip 
gyvas, nieko nerašydavo ir 
plunksnos į rankos neimdavo... 
Gyveno sau pas Seimo kiemo 
sargą, nuomavo tenai vieną 
stubos kampą ir rūpinos tėvy
nės reikalais.

Kadangi prekybos žydėjimas 
priklauso prie tėvynės reikalų, 
tai Simanauckas uoliai rūpin
davos ir prekyba. Jo brangi 
moteris vaikščiodavo po so
džius supirkinėdama kiauši
nius, o jis kaipo Seimo depu
tatas, drožia būdavo pirmoj 
klesoj int savo žmonelę trau
kiniu, pasiima kiaušinių pun
dus ir gabena*1 į Kauną.

žinomas daiktas, lietuvių 
valdininkai — karnai didžiau
si: kartais pasitaikydavo, kad 
konduktoris jo su kiaušinių 
pundu nenorėdavo į pirmą kla- 
sę leisti, arba reikalaudavo už
mokėti už bilietą. Ir kiek pa
sišventimo reikėdavo padėti kol 
durniui konduktoriui išaiškinsi, 
kad esu deputatas, kad gali 
pirmoj klesoj važiuoti ‘kur tik 
nori ir vežti ką tik nori ir už 
tai ne skatiko nemokėti. Ne 
visuomet net pavykdavo užsi
spyrusį konduktorį įtikinti. 
Kartais jis bestija bestumda- 
mas deputotą iš traukinio net 
visą pundą kiaušinių sukulda

vo!.-. Vis tai Lietuvos valdi
ninkų uezgrebnumas!

Kadangi dauguma Kauno 
kralutuvninkų deputatą Įpažin- 
davo, tai jis kiaušinius parduo
ti gabendavo labiau į priemies
čius. Tūlą laiką Kauno prie
miesty Šančiuose buvo cicilikų 
koperatyvo krautuvė: Sima- 
nauckas— žmogus demokratiš
kas, iš kur jam žinoti kur koks 
koperatyvas kokio kailio yra! 
O koperacija juk tautos daly
kas— reikia tautinė koperacija 
palaikyti...

Ir vieną gražią dieną Sima
nauckas su kiaušinių pundu 
drožia į tą koperativą. Bet ten 
pardavėjas, žinoma, kaip cici- 
likas — buvo iclius ir bedie
vis. Pažiurėjo, pažiurėjo sker
sai į atnešusį kiaušinius par
duoti, ir sako:

—Pirkti kiaušinius tai aš 
pirksiu, bet kur tu juos gavai? 
Ar tiktai jų nepavogei kartais? 
Del visako parodyk pasą.r—A. 
tu bene tik busi deputotas Si- 
manauckas?. .

, Geras žmogus —pirksiu...
Bet deputotas išgirdęs viešai

įteiktas Tarybai ir delegatams ketvirtajame Tautų Sąjun
gos susirinkime. .

Aukštajai Tautų Sąjungai 
< Ženevoje.

Lietuvių tautos daliaii, pir- 
mylkštiems Vilnijos gyvento
jams patekus per generolo Že
ligovskio smurtą į Lenkijos 
okupaciją, mes naudojamės 
proga kreipti musų skaudulin
gą šauksmą ir musų nuolatinį 
reikalavimą Aukštajai Tautų 
Sąjungai, jos Susirinkimui ir 
jos Tarybai.

Nuo seniausiųjų laikų musų 
kraštas buvo netik papildomo
ji dalis, bet ir pati širdis Lie
tuvos valstybės, kurios sosti
nė buvo Vilnius, musų’ Didžių
jų Kuiygaiikščijų buvejiriė. Mes 
sugebėjome palaikyti * musų 
laisvę ir musų politinę neprik
lausomybę iki 
tavi m o gadynės 
stojusi politinės 
savo, bet lenkų 
tauta patyrė negirdėtos prie
spaudos iš carų valdžios. Visa 
buvo daroma, suturėti kad ir 
mažiausiam lietuvių tautinio 
gyvenimo pasireiškimui. Musų 
VĮihiiaius universitetas uždary
tas caro įsakymu 1831 m. Po 
paskutinio 1863 m. sukilimo, 
kada lietuviai kovojo kartu su 
lenkais už dviejų kaimyninių 
tautų laisvę, rusų vyriausybė 
uždraudė lietuvių spaudą, vel
tui manydama pagreitinti mu
sų 'krašto surusinimą. Net lie- 
tuvįškos maldaknygės buvo 
Uždraustos ir konfiskuojamos, 
o tiems, kurie jas turėdavo, 
buvo konfiskuojami jų turtai, 
ir jie patys buvo ištremiami į 
Sibirą.

•rusų įsiviešpa- 
(1792). Ne

laisvės ne per 
kaltę, lietuvių

ištartą savo pavardę, pametęs 
kiaušinių pundą ir kepurę va
liai pro duris, kur kojos neša...

Taip viskas butų ir pasibai
gę, jeigu ne tie velnio tarnai ci- 
cil'ikai. Bet kur tau! Vos bū
davo deputotas išeis į Seimo 
tribūną, vos tik pakels kumš
tį į cicilikų pusę ir pasakys ko
kį smarkesnį žodį, tuoj Požė
la rėkia iš vietos:

—Simanauckai, Simanauc
kai! Ar atsiėmei kiaušinius ir 
kepurę iš to koperativo?...

Salėje pasikelia gvoltas, ir 
Ijallbąj baigti nebetekdavo... Po 
tokio posėdžio, pertraukos me
tu, Simanauckas eina į Požėlą:

—Požėla, nustok tu nors 
kartą tuos kiaušinius prikai
šiojęs! Jei tu man jų nebepri- 
kaišiosi, tai aš prižadu tavo 
partijos neibekritikavoti!

r—Simanauckai! Tai tu šitoks 
geras žmogus! Jei tu tiktai 
mano partijos nekritikavosi, 
tai aš tau tavo kiaušinių nebe- 
žvanysiu!

Abu! deputatai pasispaudę' 
karštai rankas, ir padarė taiką.

—T. Kagalnickis.
■' ■—;■...........• .............................. ..............

Vilnijos Lietuvių Memorialas.

ir savo religiją, 
savo praeitimi

Nežiūrint šių negirdėtų vy
riausybės pastangų, kurios tru
ko iki 1904 m. ir todėl žymiai 
sutrukdė musų tautinį atgimi
mą, lietuvių tauta išėjo iš šitų 
bandymų nugalėtoja, išlaikiu
si savo kalbą 
didžiuodamasi 
ir sąmoningai eidama parei
gas, kurias jai skiria ateitis. 
Tuo budu musų kraštas, kuris 
dabar sudaro ginčo objektą 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, iš
laikė savo lietuviškąjį būdą. 
Lietuviai gyventojai čia suda
ro absoliučią daugumą, išsky
rus dvi apskritis kaimynistėje 
su Rusija, kuriose jie sudaro 
daugumą tik su baltgudžiais, 
giminingais lietuviams artimos 
giminystėj ryšiais, žydai gy
ventojai, ku</ic šudairo musių 
krašte žymų nuošimtį, ypač 
Vilniaus mieste, žymia savo 
dauguma eina kartu su lietu
siais. Odįiaiajlėmis pri|eškaitinėL 
mis statistikomis, lenkai suda
ro tik 9% visų Vilnijos gyven
tojų. Etniškas aukščiau nuro
dytas musų krašto charakteris 
yra pripažįstamas irgi lenkų 
žymiuose veikaluose prieš ka
rą ir karo metu. Pagaliau ne 
kur kitur, tik Vilniuje buvo 
paskelbta 1918 m. lietuvių val
stybės nepriklausomybė. Be to, 
nies kantriai laukėme, kad kil
nus principai, kuriuos paskel
bė prezidentas Vilsonas ir kiti 
valstybes vyrai iš sąjungininkų 
ir kurių triumfui daugiau kaip 
šimtas tūkstančių 1 geriausių 

lietuvių tautos sūnų padėjo 
galvas garbės laukuose Rusų 

ir Amerikos armijose, bus pri
taikyti irgi musų krašto at
žvilgiu.

Labai susirūpinę mes sekė
me Tautų Sąjungos tarybos žy
gius, kuriai Lietuvių ir Lenkų 

vyriausybės buvo pavediteios 
spręsti musų likimą ir musų 
ateitį. Deja, Tautų Sąjungos 
Taryba, neturinti jokios ma- 
teriales jėgos, negalėjusi atva
duoti Vilniaus iš generolo Že
ligovskio lenĮkų kariutomenės, 
atsisakė šį klausimą spręsti, 
palikdama mus lenkų okupa
cinės valdžios savaliai ir prie
spaudai. Keliems mėnesiams 
praslinkus, Ambasadorių Kon- 
iferemcija legalizavo ždJigovs- 
kio smurtą ir priskyrė musų 
teritoriją Lenkų valstybei. I

Vilnijąs lietuviai gyventojai 
kelia protesto balsą prieš šitą 
Almbasadorių Konferencijos ne
teisingą sprendimą ir pareiš
kia, jog jie tojo sprendimo ne
pripažįsta ir niekuomet nepri
pažins. Vyriausybės, atstovauf- 
jajnos Ambasadorių Konferen- 
eijdje, jokiu atžvilgiu neturėjo 
teisės nulemti musų krašto li
kimą, kuris joms nebuvo pa- 
vestas jokiu traktatu nei kitu 
pritarimu. Padėtis labai pavo
jinga taikai šitoje. (Europos da
lyje, sudaryta generolo Želi
govskio (smurtu ir lordo Ro
berto Cecil’o charakterizuota 
kaipo “tarptautinis skandalas”, 
uuolatai ardys pasaulio taiką, 
iki politinis musų ’ teritorijos 
sutvarkymas ras išsprendimą, 
kuris atsako žymios gyventojų 
daugumos valiąi , ir Tautų Są
jungos pagrindiniams princi
pams. Mes laikome savo parei
ga 1 atkreipti Tautų Sąjungos 
domesį į padėties pavojų ir biA- 
tume labai laimingi, jei ji ryž
tųsi pavartoti visą savo auto
ritetą taikiam ir teisingam iš
sprendimui klausimo, kuris 
yra vadinamas Vilniaus klau
simu.

Teisinė padėtis, antmesta 
krašto gyventojams lietu
viams, baltgudžiams ir žy
dams, lenkų okupacinės admi
nistracijos niekinama, sudaro 
naują objektą musų primygti
nai kartojamam reikalavimui, 
kreipiamam į Tautų Sąjungą.

Kaip jau aukščiau minėjo
me, lenkų elementais Vilniaus 
krašte sudaro nedidelę mažu
mą, siekiančią iki 9% gyven
tojų. Jei jisai kiek žymesnis 
VĮilniaus mieste į'deleii nesenoji 
atvykusios iš Lenkų gausingu 
aukštesniųjų ir žemesniųjų 
valdininkų, tai jisai yra visai 
mažas provincijoje.

(Bus daugiau)

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

ryto iki 2 vai. po piet.
I v, . . ., .. ,

šiaurys.

Mylėk Ariymą Savo.
(Tęsinys)

Bet turiu? priminti, kad mes visi ne
buvome geresni už tuos bloguosius, kurie 
turėjo persikeisti. Mums savęs gerumas 
rūpėjo tiek, kiek šitam gaidžiui rupi astro
nomija. Nedaug, rodos, teišmanėme, bet 
mums buvo noras, kad kiti, padedant (ka
riaujant) mums, daugiau išmanytų, kad 
jie patys numestų tą sunkų jungą.

Vienas filosofas (taip jį vadinome) 
prisiskaitęs įvairių pasaulio genijų raštų, 
kaip Tolstojaus, Budos, Ąirstotelio, taipgi 
biblijos ir kitų raštų, daugiau nieko ne
kalbėjo, kaip tik genijų išsitarimus. Jis ži
nojo, kad artimą reikia mylėti, kad piktam 
nesipriešinti ir kitus gerus darbus. Bet 
kad jis įvykdytų nors vieną savo gerą dar
ioj, tai, turbut, mėnulis, ištrukęs iš dan
gaus, atbėgtų pasižiūrėti. Toks atsitikimas 
butų taip retas, kaip retas atsitikimas bu
tų kiaulei patapti ministeriu.

•/ Kitas vėl buvo musų vadinamas moks
lininku. Jis žinojo visokių hipotezų, atsi
tikimų ir kitų galų. Taip pat žinojo dau
gelį aforizmų, kuriais tik ir įgyveno, kaip 

duona ir druska. Galiu galvą guldyti, kad 
jis be tų hipotezų daugiau nieko nęmatė; 
jis nematė ne to, kaip vargšai gyvena lin
dynėse, ir kaip jis jų daržoves stengiasi iš
pirkti kuo pigiau, kad tik į jų kišeninis ma
žiau centų pakliūtų. Jis sakydavo, kad 
jiems reikia gyventi, 'bet jam irgi tas rei
kalas rūpėjo.

Kaip iš piemenų išauga usuoti vyrai, 
taip iš to mažamokslio išaugo “garsus” 
poetas, kulris irgi prisidėjo prie kariavimo 
už vargšus. Jis rašė vien tik eiles, kurias 
besidarbuojant reikėjo metrais matuoti. 
Ne viena šeimininkė apsidžiaugtų gavus 
pakurti pečių tokiais raštų pundais. Nors 
jo išmanymas poezijos buvo lygus gaidžio 
išmanymui, bet jis r^šė apie mėlyną dan-s 
gų, apie meilės kardą, apie rožes ir apie 
srutas.

O valdininkas, kuris tarnavo valdžios 
įstaigoj raštininku, argi įsidėmėjo į musų 
obalsį už vargšus kariauti ir prisidėjo prie 
musų. Nemanykite, kad jis buvo pasišven
tęs kariautojas, ne, jis buvo tik paprastas 
raštininkas, toks pat, kokių dąu|g yra . mu
sų; šaly, jis taip pąt* neatsisakytų nuo kyšių, 
jei tik mes duoturiiėm. Jam reikalas buvo 
tik kuolabiau įgauti- pagarbos visų, užtai
gi lįsdavo visur, kur tik buvo keli žmo- 

•nės. Kur buvo du svarbesni žmonės, jis ten 
visados būdavo trečias.

Prie visų kariautojų ateidavo viena 

mergaitė, irgi mums padedanti. Ji kariavo 
už moterų teisių sulyginimą, bet kartu 
stengdavosi, kad nors vienam įtikti, kad 
galėtų ištekėti. Jos svarbiausias tikslas bu
vo — kuogreičiau ištekėti. Uižtikrinii, kad 
jei tokių daug butų, tai nė vieno vyro ne
liktų nevedusio.

Daug musų buvo. Bet visų tarpe, kaip 
koks priemaiša, sukindavosi Kablys. Žiū
rėk, jau, rodos, viską taip gerai suformu
luojame, o jis savo pakalusimul: “ką gi 

■ jus gero padarėte?” Viską sugadindavo. 
Tikrai mes jį užmestume ant Marso, kad 
kiek žemiaus ta planeta kibėtų.

Musų tikslas buvo mylėti artimą, tą 
artimą, suvargusį, iš kurio mes patys bu
vome kilę. O kad tai įvykdyti, mes privalė
jome kariauti, kariauti visų labili neuž
miršdami ^avęs. Vieni kariavo kad naudos 
sau butų, kiti, kad nors garbės šiek tiek 
tektų.

3. “Kariavimas.”
Šiandie po lietaus pasidarė giedra. 

Vėjas pėr tą laiką . debęsis nešę; į mUsų 
kraštą, įad juoš> ant mujsų sulašinti. 
Bet šiandien šaulė kaip iš maišo išlindo ir 
beria savo spindulius kiekvienam, kas jis 
nebūtų, ar vargšas, ar turtuolis. Rodėsi, 
kad geriaus nebegali būti.

Bet ištikro buVo blogiau šiandien. Aš 
ėjau didžiąja gatve, kur sutikau musų 

gerbiamą mokslininką. Jis pranešę, kad 
jų name miręs cholera žmogus, kur kad 
kitiems neužkrėsti, jo namą dezinfektuo- 
ja. Ir jis štai išėjo kvėptelėti gatvėn, kad 
jo protas atsigautų nuo didelių darbų, ku
rių jis nedirbo.

Musų krašte yra daug ubagų, kurių, 
rodos, nė valdžiai nereikia, nė žmonėms. 
Juos, turbut ir vilkai nedrąskytų susitikę 
miškuose. Taip mes eidami užėjome rin
koj sėdinčių ubagų krūvą. Vienas rodė 
kruvinas kojas—ronotas, kitas— nulaužtas 
rankas, o maža mergaitė turėjo išvarvėju
sias akis —- akla. Jie griežė armoniką pri
tardami visi savo balsais.

Nemanykit, kad tai pirmą kartą mes 
' tai matome savo šaly; ne, jau matėme dau
gybę kartų, — matėme kada tik išeidavome 
iš savo kambario. Kadangi jie niekam ne
reikalingi, tai ir mėtos po visus kampus. 
Man dingtelėjo galvon kvaila mintis, pa
maniau, kad jie butų sveiki vyrai, tai butų 
senai kariuomenei surinkti. Bet kas bu
tų, daleiskim, kad jie butų aukso gabalai, 
nors išimtine dalim į mažesni? Jų čia val
džia ir “širdingi” žmonės nelaikytų, senai 
butų savo tinkamoj vietoj sudėti. Bet ka
dangi jie “prasti daiktai”, tai jų niekas ir 
nesurenka. Mat musų krašte jau tokia 
mada, mes surenkame tik tą, kas duoda 
už save daug didesnį pelną.

—Artimą mylėkime! — sušnabždėjo 

mums filosofas. (Jau tuo laiku mes visi 
buvome susirinkę ir vaikščiojome aptarda
mi svarbius reikalus”, be kurių, rodos, “pa
saulis sugriūtų”).

Jau dabar aš maniau, kad jis—filoso
fas, štai ims ir išmes jų neturtingumui sa
vo pinigų nors dalį, jei ne pusę. Bet kur 
tau, jis tik sudejavo, kad pasauly yra blo
gai, o dar blogiau, kad čia tie ubagai štai 
sėdi, ir reikia jiems pagelbos. Bet vietoj, 
kad mylėti ir padėti artimui, jis tik aforiz
mu pasitenkino:

—Ubaigai dvasioj visad yra ubagai ku- 
nu.

Mes visi jutome, kad galime jiems kuo 
nops padėti’, bet to daryti nė vienas nesi
judinome. Nemanykit, kad aš taip elgiuos; 
ne, tokių žmonių tarp vargingų yra tiek, 
kiek štai matai žvaigždžių apie tą vieną 
menulį.

Nemanykit, kad mes taip ir galvojome 
kaip darbais darėme, žodžiu, mes buvo
me atverti visįe<in$, bet darbaisne vieno 
neaprupinome. Nemanykit, kad tik mes 
tokie esame. Ir iš jūsų daugelis, skaityto
jai, randasi tokių pat, kaip kad mes “ka
riautojai”. Tik nereikia žiūrėti, kad “jie” 
tokie: reikia atsigręžti į save su klausimu: 
“ką aš gero padariau?”—

(GALAS)
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Įkorespondencijos

’ Iš lietuvių siuvėju masi
nio susirinkimo

Brooklyn, N. Y. — Lapkri
čio 14 d. įvyko masinis lietuS 
vių siuvėjų susirinkimas. Žmo
nių atsialnkė nepaprastai daug, 
apie kokius 500. Kalbėtojais 
buvo “Darbo” redaktorius d. 
V. Poška ir generalinis New 
Yorko Bendrosios Tarybos ve
dėjas H. Blumbergis.

Pirmas kalbėjo d. V. Poška. 
Jo kalba «labai suinteresavo 
klausytoj Us — visi klaufei 
taip atydžiai, kad šį kartų nei 
komunistai nebandė daryli 
trukdymų, Drg. V. Poškos kal
ba nebuvo “'dabinta” bimbiš- 
komis frazėmis, — kalbėjo- la
bai nuosakiai ir pasakė tai, ko 
žmonės jau senai nebuvo gir
dėję. Jis kalbėjo apie rubsiu- 
vių reikalus ir kokia gali būti 
padėtis rūbų siuvimo pramo
nėje trumpoje ateityje. Jis į- 
rodinėjo, kad pačių rubsiuvių 
padėtis priklauso daugiau nuo 
kitų pramonių nei kad nuo 
pačios rūbų siuvimo pramonės: 
jeigu kitose pramonėse darbai 
eina gerai, tai galima lukti 
dagiau darbo ir siuvėjams, 
nes milžiniška dauguma paga
mintų čionai drabužių būna 
čion ir suvartojama. O ka
dangi darbai šiais metais šioje 
šalyje eina neblogai, tai ir siu
vėjams yra vilties turėti darbo, 
nežiūrint, kad šiais metais 
žieminis sezonas pasibaigė an
kščiau negu paprastai esti.

Daugelis darbdavių, kaip 
kon trak torių tatip ir fabrikan-1 
tų, labai dažnai prikaišiojai 
darbininkams ir kaltina jų or-| 
ganizacijų tuo, kad, girdi, dar-1 
bininkai esu perbrangųs, todėl 
ir darbų esu mažai; jeigu dar-| 
bininkai 
alga, tai ir darbų galėtų rastis 
daugiau“. Šitoji darbdavių lita
nija buvo jau prigijusi kai ku
riuose darlbi u imkuose, bet d. 

V. Poška tokį manymų išsklai
dė nurodydamas, kad darbų 
daugiau gali būti tik tada, 
kaip darbininkų algos bus di
desnės: nes patys Amerikos 
darbininkai yra kartu ir s iš
varto toj a i tų prekių, kurias jie 
gamina; didelė didžiuma Ame
rikoj gamintų prekių čionai ir 
suvartojama. Jeigu gi darbi
ninkų algos žemos, tai aišku, 
kad jie mažai gali gaminių su
vartoti, dėlto gamyba turi 
smukti, o tai reiškia — nedar
bu.

Kalbėtojas karštai ragino 
laikytis organizacijos ir juo 
energingiau kovoti su skebšapė- 
mis. Statistikos žiniomis įro
dinėjo, kiek uždirba neorga
nizuoti darbininkai, ir kad ne
patekus į tų padėtį, reikia lai
kytis organizacijos, jų gerbti, 
stiprinti, lankyti Unijos susi

rikimus ir tam panašiai.
Antras kalbėtojas, II. Blum

bergis, kalbėjo apie savo pa
tyrimus laike darbavimos New 
Yorko organizacijoj per 18 
mėnesių. Priminęs organiza

cijos nusilpnėjimų ir netekimų 
gana didelio skaičaius narių jis 
kaipo priežastį visa to dėjo

* kovų * organizacijos 
Del “kairiųjų” ir “de- 
imtynių organizacija 

ir tų visų 
prie 1918

tenkintus mažesne

frakcinę 
viduje, v • • •_simų jų 
žymiai nukentėjo 
perijedų prilygino
m. siautusios influtenzos, kuri 
tūkstančius žanoinių nuvarė į 
kapus. Tas pats atsitiko ir 
siuvėjų organizacijoj laike 
kairiųjų epidemijos siautimo 
—netekta daugelio narių.

Blumbergis pranešė, kad 
New Yorko organizacija yra jau 
prisirengus vajiiti, kuris tęsis 
per pastaruosius tris mėnesius. 
Tikslas 'šio vajaus, žinoma, 
organizuoti neorganizuotus siu
vėjus. Kiek šis darbas bus 
pasekmingas, prklausys daug 
nuo to, kiek patys organizaci
jos nariai parodys savo ener
gijos. —A. P. Serbas.

Darbo inteligentija
Pittsburgh, Pa. — Ne vienų 

kartų teko matyti musų spau- 
-Idoj pastabų apie Pittsburghų, 

kaipo miestą, kuriame labai 
Į mažai randasi intedigentinių pa
bėgu — jeigu, žodžiui “inteli
gentija” duoti kasdienipę pras- 

I mę. Čikaga pasižymi savo pra- 
Į garsėjusiais daktarais, advoka
tais ir kitų profesijų žmonė- 

Įmis; turi keletu laikraščių, kul
tūrinių organizacijų ir tt. Bos
tonas nelabai atsilieka nuo Či- 

Į kagos savo veikimu ir tituluo- 
| tais asmenimis. Clevelandas 
I šiuo žvilgsniu irgi stovi aukš- 
I tai pakėlęs galvų ir dairosi ap- 
I linkui ieškodamas sau lygių, j 
I Bet kų apie Pittsburghų? Jis, 
žinoma, nesiginčija dėl laimė- 

Itojo vainiko ir noriai užleidžia 
(savo vietų daifg garsesniems 
Į miestams. Jo darbuotojai ty
liai su tuo sutinka. Bet kaipo 
vienas, kurs stovi nuošaliai 

I nuo aktyvesniu veikimo Pitts- 
burgh’o lietuvių visuomenėj,, ir 

| kurs tutri geriau progos įsižiu- 
I rėti į dalykų stovį, aš neabejo- 
I damas imčiaus ginti šį miestų, 
I idant pastatyti jį į vienų pir- 
I mųjų vietų. Tiesa, mes neturi- 
Į me tituluotų asmenų, ibet užtai 
turime darbo inteligentiją — 
veikėjų, kurių širdys ir rankos 
atiduotos lietuvybės gerovei. 
Jus pasakysit: “neužtenka žod
žių, parodykit mums savo darbo 
vaisius; kų gero esate atlikę”. 
Niekas nėra mums lengviau 
padaryti kaip šis. Darbo vaisiai 
regimi visur. Ir vargiai ar kitas 
kas padarytų daugiau panašio
se aplinkybėse. Clevelandas ne- 

' sutraukia tiek narių į draugi
jas, kaip PittsbuTghas, o drau
gijos juk yra musų tvirtovės, 
žinoma, pagerinimai ir nauji 
sumanymai reikalingi. Bet jie 
ir daromi. Organizuojamos 
mokyklos, dauginami chorai, 
tobulinamas teatras ir žingsnis 
po žingsnio einame taip vadi
namu kultūros keliu. Yra, be 
abejo, klinčių, bet bendromis 
pastangomis nesirtiku jas nu
galėti. Štai dėl ko galime blai
vai žiūrėti į ateitį ir veikti to
liau kultūrinėj ir politikos sri- Į 
ty. Musų darbuotojai, musų 
darbo inteligentija atliks ne 
mažiau už kitus. —M. V.

rse karšapese. Dalykai betgi 
virsta dar blogesnėm pusėn: 
jau pradeda atleidinėti darbi
ninkus iš darbo. Praeitų sa
vaitę paleido apie dii šimtu. 
Užsakymų, girdi, daugiaus nė
ra. Gal prieš Kalėdas ir visus 
paleis. Kaip bosai pasakoja 
freitų karšape busianti uždary
ta dviem mėnesiam. Dažnai 
taip būdavo, bet kaip uždary
davo, praeidavo ir ir keli me
tai kol vėtl atidarydavo. Darbi
ninkai buvo neonganizutoti čio
nai, ir išsiskirstys neorgani
zuoti. Bet kaip pradės imti 
iš naujo tuos samdomuosius 
vergus, tai dar daugiau^ suma
žins jiems algas, negu Šiandien.

Čia ligšiol nebuvo uždrausta 
rūkymas, bet dabar visur pri- 
sogiojo prie sienų skelbimuos: 
“No smokimg”. Bet darbinin-

kai, kaip rūkė, taip ir teberūko. 
Boseliai jau kai kuriems pa
stebėjo, kad esu “nevalia rū
kyti — ar nemato^ skelbimų!” 
Bet vis tiek niekas tų skelbimu 
nepaiso, žinoma, ta drausmė 
bus įvykinta kai Pulmanas iš- 
nau'jo pradės priiminėti atleis
tuosius aš darbo darbininkus. 
Tuokart galės jis dar daugiaųs 
savo vergus spausti, dar dau1 
giaus išnaudoti.

Bet kai tie alginiai vergai 
bus dauginus pabadavę negu 
šiandien. Kai skurdas ir var
gas paspaus juos skaudžiau 
negu šiandien, tada gal jie 

ims galvoti ir apie unijų, o ne 
garbinti Pullmano, kaip šian
dien kai kurie kad daro. Var
gas išmokins dar ir Pidlmano 
darbininkus savo reikalais rū
pintis.

How to Make a 
Station-to-Station” Call

TAS patarnavimas paprastai 
reiškia, kad jus pasauksi

te tolimesnioje vietoje, taip kaip 
jus daręte ant vietos. Jei jus ne
žinote numerio “station-to-sta-( 
tion” pašaukimas galima pada
ryti’ jei jus žinote vardą žmo
gaus arba firmos kurio telefoną 
jus norite pašaukti. Sekanti pa
vyzdžiai yra “station-to station

IS DARBO LAUKO
Pullman, III.

Senai besu matęs lietuvių 
spaudoj apie Pullmano darbi
ninkų gyvenimą. Gal kas ma
no, kad čia nėra samdomų 
vergų, bet jų yra pusėtinai 
daug. Čia yra dirbama nau'ji 
freitkariai. Darbas nuo gaba
lo ir ant lainių (? R.). Gavęs 
darbą ant lainės, negalima nuo 
jo pasitraukti nė iš vietos per 
devynias valandas. Dirbti rei
kia it pragare, ir tai 
uždirbti per devynias 
paroj daugiau kaip 
dolerius. Nclavintų

Gal jums reikalingi 
akiniai

COME OUTOF THE BEATEN PAT H

Sidabrinės dovanos yra labai gražios. Didelis 
pasirinkimas žemomis kainomis.

Klauskite Jonas Lukas, lietuvis Generalis Salesmanas No. 5.
Dvigubos L. Klein stampos ketvergais.

PUIKUS augštas butelis ir šeši pa
auksuoti stikliukai ant tacos, pada
ro labai gražų setą. Šviesus angliš
ko styliaus užbaigimas, su gražiai 
margintais kraštais.

Setas $8.50

IDEALIŠKĄ dovana, perliniais kotais 
Sieilis, šaukštas ir šakutė, su sterling si
auriniais rinkiais.. Kiekvienas jdčtas į 

labai gražų bakselj. /
Šaltai mėsai šakutės, greivei šaukštas, 

Ijįį uogoms šaukštukąs, dėl keksų peiliai, 
pajų peiliai tomeitems torielkaitčs, dėl 
salad šakutės ir peiliai, cukrinyčios, 
sviestui peilis, agurkams Šakutės, Smeto
nai puodukas suriui peilis.

Kiekvienas, 59c.
BAČKUTĖ su labai gražiu setu, 
gražiais išmarginimais. Jie yra 
šviesio angliško užbaigimo, su 
paauksuotais puodukais.
Dutch sidabro išmarginimo bačkutes 

setas, po $15.95 
Setas $13.95

Call “long distance,” then say
“This is Main 1234, John Jonės speaking. I 

wisfy to make a station-to-station call to 
Springfield, Illinois—Main 3099” or—

“This is Austin 4824, Šmith & Co., George 
Smith speaking. I wish to make a station- 
to-station call to Rockford, III. —Spaulding 
Machine Co. ” or—

“This is Edgewater 2807, Miss Mary Scott 
speaking. I wlsh to make a station-to-stafion 
call to Centralja, III. — Residence of VVilliam 
Robinson.”

Pašaukta vieta augščiau pažymėtu budu 
parūkuota “station-to-station” pašaukimui.

bus
Pa

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANY

Kaina 35c. 
aptiekoae

NENUSIGĄSKIT—
JIS TIK IEŠKO BAMBINO

Jis žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
jis jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek

U Ik UU VCV PVUUIVI* uv Jr *

rokavimas prasidės kuomet pašauktas telefonas
Ant tokių pašaukimų kaina yra 20 nuošimčių 

mažiau negu “person-to-person” kainos, bet nei 
viena kaina nėra mažesnė negu 25 centai. , ,

Patyrimas parodė, kad iš daugelio atsitikimų 
atsako telefoną tas pats žmogus ant “station-to- 

. station” pašaukimui arba negali tuojau surasti 
žmogaus kuris turi atsakyt jį. Ir labai jan
kiai yra 'labai smagu pasikalbėti su tuo žmogumi 
kuris atsako telefonų.

Jreg. S. V. Pat. Biure.
yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio 
vidurių paliuosuotojas.
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus.
Jei jūsų kūdikis neramus, turi aptrauktą liežuvį,

} negali ramiai miegoti,* labai verkia tarsi skausmų 
**T kankinanmas, tat išvalykite jo sistemą su lengvu 

vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis jį 
ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. I kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.

F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4th Street, BROOKLYN, N. Y.

JEI paprasto laikraščio negalite - 
skaityti su viena alda kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidas su
silieja į daiktų, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ii 
šiaip arti prie akių darbas pagw* 
mina galvos skaudėjimų.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimų žiūrėji
mo, ašarų bėgimų ir galvos skau
dėjimų.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akjs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimų.

JOHN J. SMETANA Į
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava.
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto viri Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Prospect 2992
' Speciali? atyda taisymo. 

ITALO-AMERICAN 
ACCORDION MFG. CO.

Petromilli & Piatanesi Bros., Sav. 
Vienatinė dirb
tuvė S. V. bile 
styliaus ir sys- 
temos armoni
kų, pianų ir 

chr.oamatikų. 
žinomi muzi
kantai vartoja 

5 metai ga- 
Katalogas. 
St., 
Chicago, III.

musų instrumentus, 
rantijos. z Už 10c.

3137 W. 51
Netoli Kedzie Avė.,

negalima 
valandas 
septynis 

darbinin
kų mažai yra, nes jų darbų pa
vaduoja fordukai, kai kuriose 
vietose arkliai. Pagal tautų 
čia daugiausiai dirba lietuviai, 
lenkai ir negrai. Galima gau
ti ant vietos nusipirkti valgyti, 
bet brangiau reikia mokėti 
negi! kitur. Unijos nėra, dar
bininkai ir mąstyti nemušto 
apie jų kol turi darbo, ir dar 
kai kurie įgiriasi, kad jie dau
giau uždirbą, negu unijinėse 
karšapese.

Praeitais metais čia dažnai 
rengdavo koncertus per pietus, 
kuomet reikėdavo valgyti. 
Koncertai, Pullmano paties su
organizuojami, susidėdavo iš 
muzikos ir dainų. Dabar kon
certai pranyko, mat tie patys 
Pullmano patrijotai tapo iš
blaškyti dėl baisaus išnaudoji
mo. Nesant tų šimtaprocen
tinių Pullmano pa tr įjotų, šiais 
metais nieks ir • nebestaugia 
vergams per pietus. Tik ūžia ir 
zvimbia mašinos. Kai kurie 
dar bandytų dirbti ir per pie
tus, kad tik kiti darbininkai 
jiems leistų, o paskui girtus, 
kad tiek galima uždirbti Pid- 
mane — daugiau negu unijinė-

Dykai Balsavimo Kuponas
DEL

‘Naujienų’ Automobilių Kontesto
Geras dėl 100 balsų

Aš čia prisiunčiu 100 DYKAI BALSŲ ir meldžiu 
•įskaityti į kreditą:

Miss., Mr. arba Mrs

Nuolat-Kas nedelia 
čėdykit-taupykit 
Pinigus

Tik nuolatiniu sistematiniu atidėji
mu pinigų darbininkas žmogus gali 
sučėdyti apsaugos sumą juodai die
nai. .

Taupymo ir skolinimo bendrovės 
arba spulkos gyvuoja Amerikoje tam, 
kąd darbininkui žmogui butų pato
giau čėdyti pinigus. Tos taupymo ir 
skolinimo bendrovės arba spulkos yra 
kaipir kooperativiai bankai ir yra po 
tokia pat valdžios priežiūra kaip ir 
bankai. ;

Naujienų Spulka, arba taupymo ir 
skolinimo bendrovė, veikia sulig Illi
nois valstijos įstatymais tokioms spul 
koms reguliuoti, ir yra po Illinois val
stijos valdžios priežiūra. Naujienų 
Spulka yra tai kooperativė darbinin
kų įstaiga bankiniems reikalams at
likti. i I -'■'iM ■ '■

Sudėti Naujienų Spulkos narių pi
nigai yra paskolinami tiems nariams, 
kurie turi ar perkasi namus ir už pa
skolą užstato savo namus spulkai, ar
ba kitaip sakant, duoda pirmą morgi- 
čių. Pinigai yra skolinami ant 6-to 
metinio nuošimčio. Visi uždirbti nuo
šimčiai yra padalinami spulkos na
riams pagal jų įmokėtų pinigų ketu
ris syk į metus.

Tikrai, nėra patogesnio, geresnio 
' ir saugesnio budo pinigams taupyti, 

kaip prisidėjus prie Naujienų Spul
kos.

Kviečiame Jus prisirašyti prie Nau
jienų Spulkos be tolesnių atidėlioji
mų — kuo greičiaus prisirašysite, tuo 
daugiau sau naudos pasidarysite. 
Naujienų Spulkos nustatytas kapita
lo rubežiųs yra vienas milionas dole
rių.

Prisifašyti prie Naujienų Spulkos 
ir pasidėti pinigus galima kasdien iki 
8 vai. vakare. Naujienų Spulkos di
rektorių mitingai esti seredomis. At
eikite patįs, nelaukdami kad kas už 
rankos paėmęs atvestų. Iš kitų vietų 
galite atsiųsti pinigus per paštą.

jau išėjo iš s- ./»udos populerus 
mok šio žurnalas

KULTŪRA
No. 1 turinys:

Redakcijos žodis.
Prof. V. Čepinskis. Mok
slas.
J. Elisonas. Regeneracijos 
reiškinys gyvulių gyveni
me.

4. Končius. Pažinkime savo 
kraštų.

5. V. Tarasenka. Alk’akme- 
nys Trakų apskrity.
Z. Kuzmickis. Vestuvių 
drama.
Jaunas pilietis. Demokra
tija ir koperacija., 
VI. Putvinskis. Bangos. 
Vaižgantas. Dirbkime. 
Pajėgos ratas.
Vabzdžiai — ligų platin
tojai.
Iš “Kultūros” b-vės dar
bų.
ir t. t.

2.

3.

6.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

Kultūros kaina metams 12 
litų, J/2 m. 6 1., atskiras nume
ris 3 litai. Noringiem prenu
merata bus imama uždėtu mo
kesčiu. Visų suinteresuotųjų 
prašome paskubėti atsiliepti 
ir užsisakyti, kad laiku žur
nalų gautumėt. Kas nori N. 1 
pamatyti atsiųskit laišku paš
to ženklų už 3 litus — išsių
sime.

“KULTŪROS” B-Vfi, 
Šiauliai, Dvaro g., 24, 

Lithuania.
Iv

Pinigai
Brighton Park

LIETUVĄAdresas

Garsinkitės NaujienoseChicago, III

per 
NAUJIENAS 

4138 Archer Avė-, 
Tel. Lafayette 7674.

Šis kuponas, gražiai iškirptas, užrašytas vardas 
ir pavardė kandidato ir atneštas arba atsiųstas į 
“Naujienų” Kontesto Departamentą, 1739 So. Hal- 
sted St., Chicago, III., bus priskaitomas tam žmogui 
kaipo 100 DYKAI BALSŲ. ; f C

Jums nieko nekainuoja, kad balsavus už jūsų 
draugą tais kuponais ir jus nesate verčiami būtinai 
balsuoti, jūsų liuosa valia. Surinkite kiek tik galite 
ir atsiųskite — jie visi bus rokuojami.

Tas kuponas nebus geras po lapkričio 26,1923.
NAUJIENŲ SPULKA
1739 So. Halsted St.



NAUJIENOS, Chicago, UI. —....... ......... 1 ...... Trečiadienis, Lapkr. 21, ’23

Iš lenky okupuotos 
Lietuvos

Iš VILNIAUS.

Spalių men. 9 d. Vilniaus 
Jenkai minįąjo Želigovski adus 
sukaktuves ir tam tikslui buvo 
atlaikyta pamaldos. Kareivi,jos 
vysk. Bandurskis sakė pamoks
lų, bažnyčioje buvo eilės kepu
rėtų kareivių. Visa atrodė po
litiniu mitingu, o pamokslas— 
agitatorius demogogija. Bet ir 
vysk. Bandurskis šį tą prasi
tarė, būtent: prieš einant Želi
govskiui Vilniun jau turėjęs 
išsiėmęs pasų Silezijon, bet vis 
dėlto nutaręs eiti šion, ir da
bar tuo didžiutojąsis.

Uždarytojo savaitraščio “Vil
niaus Kelio” redaktorius Jonas 
Kulys šiomis dienomis gavo 
kaltinamąjį aktų. Patrauktas 
teisman už eiles “600 metų 
Vilniaus sukaktuvėms”, kurio
se randama neva valstybės iš
davimas ir maišto kėlimas.

i

P. E. Vileišienė paduota teis
man ifž tai, jog kreipėsi per 
laikraščius į Vilniaus visuome
nę, prašydama sumesti aukų 
lietuvių moksleivių jprieglau- 
dos ūkio reikalams.

Švenčionių liet, gjįmnažijoj 
šiemet padaryta, didelis remon
tas, kainavusia apie 100 mili
jonų len. nik. Nedarant re
monto, švietimo globėjas bai
dė neduosiąs mokslui koncesi
jos, bet ir padarius galutino 
leidimo neduoda, nes netvirti
na pristatomų kandidatų gim
nazijos vedėju.

Spalių mėn. 9 d. nuo Moks
lo Draugijos durų, matomai, 
koks Vilniaus endekas nuplėšė 
iškabą su parašu “Lietuvių 
Mokslo Draugija.” Bėgimai 
lietuvybė Vilniaus “lenkams” 
neduoda ramumo, ypač želi- 
govskiados dieną.

Šitą mėnesį ga)lut/įnai llikvii- 
duoyama net nirtingiems vai
kams šelpti Amerikos komi
teto Vilniaus skyrius. Maisto 
atsarga, kurią turi komitetas, 
bus išdalyta 84 labdaringoms 
įstaigoms Vilniau’s krašto to
kiu budu, kad galima butų mai
tinti vaikus ligi š. m. gruodžio 
1 dienos.,

šiomis dienomis įtraukta į 
Vilniaus bazilikos bokštų nau
ji varpai. Pirmą kartą naujais 
vtarpafta skambinsią sekmadie
nį, spalių m. 14 d. šitie varpai 
nėra senieji varpai. Didysis, 
dabar įtrauktas varpinėn, var
pas esąs iš Supraslcs, Tikruo
sius Vilniaus varpus Rusija 
yra atidavusi Lietuvos vyriau
sybei, nes Rusija pripažįsta Vil
nių Lietuvos sostine.

Naujas baltgudžių laikraštis. 
Sekmadienį š. m. 21 dieną pa
sirodęs pirmas baltgudžių laik
raščio “Volia Narodu” nume
ris. Laikraštis eisiąs du kartu 
į savaitę.

Uždaryta “Volny Sciah”— 
Ėjęs Vilniuje baltgudžių alik- 
raštis “Volny Sciah” Vilniaus 
apygardos teismo įsakymu už
daryta. Minėto laikraščio iš
ėję tik 20 numerių, kurių val
džios komisaro įsakymu ketu
ri sukonfiskuotii. Laikraščio 
redaktorius traukiamas teis
mo atsakomybėn. (L. R.)

Brangus Turtai Atrasti—Jie Randasi Knygose-Aušros Knygyne
Lietuviai mylinti šviesą ir mylinti tiesą, Aušros Knygynas vėl jums teikia naują progą įsigyti daug knygą, gerą knygų ir Jums reikalingą knygą — už gana numažintą kainą, šitame 
sąraše rasite apie šimtą skirtingą knygų ir apie pusę iš jų yra tik-ką atėjusios iš Lietuvos: nesenai parašytos ir naujai atspausdintos. Peržiūrėkite atydžiai šitų visų knygą sąrašą, o 

♦ rasite sau gana daug tokią knygą, kurią ieškojote ir negalėjote gauti, bet kurios Jusą gyvenime,yra būtinai reikalingos. Imantiems iš šito sąrašo knygų pilna kaina už $60.00 ATIDUO
DAM Už $30.00 arba imantiems nors vieną knygą iš žemiau tilpstančio knygų sąrašo gaunasi už nupigintą kainą, kaip kad yra pažymėta prie kiekvienos knygos. Tbdelei knygynams, 
skaitykloms bei šiaip būreliui draugą susitarus ir susidėjus po kelis dolerius yra proga įsigyti gerų knygų, daug knygą ir tiktai mokant už knygas pusę kainos kiek knygos yra ver
tės. šitų knygą nupiginimas tęsis tiktai iki NAUJŲ METŲ SAUSIO 1 DIENOS, 1924. Pertai skubinkitės užsisakyti šitų knygų patys, raginkite užsisakyti ir savo kaimynus.

Rankvedžiai, Kalbamoksliai, Vadovėliai 
Mokykloms ir tt.

šitame skyriuje tilpstančios knygos yra įvairus žodynai, 
vadovėliai pradedamosioms mokykloms; vadovėliai augštes- 
nėmsiems mokykloms; gramatikos ir sintaksės geriausią 
musų kalbininką. Vargai bent viena mokykla, kurioje 
yra mokinama gryna lietuvių kalba, galėtų apsieiti nevar
tojusi žemiau tinstančių knygų kalbos mokslo reikalui. To- 
delgi mokytojams lietuvių kalbą ir mokiniams lietuvių kal
bos verta įsigyti nors dalį šitą knygą kol dar ją kainos at
pigintos. ___ _____________________________
žodynas-Angliškai-Lietuviškos Kalbų (Dalis II). Sutaisė 
A. Lalis. Visi angliški žodžiai išguldyti į 'lietuvišką kalbą. 
Apd., pusi. 835.Kaina $6.50; iki Naujų Metų Saus. 1 d. $4.00 
žodynas Lietuviškai Angliškos' ir Angliškai Lietuviškos Kal
bų. Sutaisė A. Lalis (Abi dalys vienoje knygoje — pilnas 
žodynas). Pusi. 1274. Kaina $10.00; iki Naujų Metų — Sau
sio 1 dienai tik............................................................. $7.00
Lietuviųkalbos Gramatika. Parašė Rygiškių Jonas, šita 
gramatika, tai pilna lietuvių kalbos gramatika, sykiu yra 
ir lietuvių kalbos sintaksė. Kaunas, 1922. Puslapių 280. Ap
daryta. Kaina $2.50; iki Naujų Metų — Sausio 1 d. $2.00 
Aritmetikos Ūždavinynas —- Dalis I ir II. Sutaisė Pr. Ma
šiotas. Gera knyga dėl lavinimosi rokundų. Kaunas, 1921. 
Puslapių 200. Abi knygos apdarytos į vieną. Kaina $1.75; 
iki Naujų Metų,— Sausio 1 dienai tik....................... $1.50
Aritmetikos Teorija.-Šūt^ė TŪSmetona. Tilžėje, 1922. Pus
lapių 139. Kaina 90c.; iki Naujų Metų — Sausio 1 d. tik 60c. 
Rankvedis Anglą Kalbos. Sutaisė J. Laukis. Iš jo galima 
mokintis be pagelbos mokytojo. Pusi. 310, apdaryta. Kaina 
$2.50; iki Naujų Metų
Christomatija —---------- _
mokslo reikalui, parašė J. Jablanskas. Kaunas. 1922. Pusla- 
1 .
tik_________ ..  ■ ■ — - - — ly i ii ■■■ — — « ... ■*■■■ . • m. 'i-

LietuviųKalbosVadovėlis. Paruošė J. Murka. Dviejose kny
gose _ I, II, III ir IV mokslo metams. Tinkama vos prade
dantiems lietuviu kalbą mokintis ir jau biskį prasilavinu
siems. Kaunas, 1922. Puslapių 500. Kaina $2.25; iki Naujų 
Metų — Sausio_1 dienai tik............................................$1.75
Lietuvių Kalbos Gramatika. Naujas pertaisytas leidimas. 
Sutaisė J. Domijonaitis. Kaunas, 1922. Puslapių 126. Kaina 
75c; iki Naujų_Metų_-- Sausio 1 dienai tik.............r.... 60c.
Lietuvių Kalbos Sintakse. Paruošė P. Klimas. Kaunas, 1921. 
Puslapių 56. Kaina 35 centai; iki Naujų Metų — Sausio 1 
dienai tik...............—....... .... .........................-................... 30c.
Skaitymai. Paruošė P. Klimas. Geriausios lietuvių kalbos 
pamokos. Tilžėje, 1920. Pusi. 292. Kaina $1.25; iki Naujų 
Metų — Sausio 1 dienai tik ........ ................................... $1.00
Buhalterija. Paruošė Ilgūnas. Tilžėje, 1921. Puslapių 184. 
Kaina $1; iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik.......90c.
Trumpa Lietuvių-Kalbos Gramatika. Pagal Stuobrį sutaisė 
S. P. Tananevičius. Chicago, III., 1909. Puslapių 102. Kaina 
50 centų; iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik .........40c.
Lotyną Kalbos Vadovėlis. Sutaisė Jokantas. Kaunas, 1922. 
Puslapių 120. Kaina 75 centų; iki Naujų Metų — Sausio 1 
dienai tik .....................      65c.
Geometrija. Sutaisė M. šikšnys. Trečioji dalis. Kaunas, 1922. 
Pusi. 124. Kaina 90 centų; iki Naujų Metų — Sausio 1 die
nai tik

Rankvedis Anglą Kalbos. Sutaisė J. Laukis.Jš jo galima 

$2.50; iki Naujų Metų — Sausio 1dienai tik. —-.$2^0 
Chrištomatlja —Dalis I ir IL “Vargo Mokykla^ 
niu”f?40.Kaina’$4.00; iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai

- ’ $2.00

Lietuvos Įstatymai. Sistematizuotas įstatymų, instrukcijų 
rinkinys. Pusi. 1031. Kaina $4; iki Naujų Metų — Sausio 
1 dienai tik.................. -................................................. $2.75
Artistišką Paveikslų Knyga — moterų bei merginų. Šioje 
knygoje telpa 350 artistiškų paveikslų, gaminti didžiausių 
artistų sviete. Paveikslai yra gamtiški—gryni. Po paveiks
lais aiškinimai anglų kalba. Gražiais storais apdarais. Kai
na $5; iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik........... $4.00
4-ri abrozai — did. Lietuvos kunigaikščių: Algirdas, Gedi
minas, Vytautas ir Keistutis, šitie visi paveikslai yra tinka
mi papuošti namus, ofisus, svetaines ir tt. Kaina $2; iki 
Naujų Metų — Sausio 1 dienai visi 4 paveikslai....... $1.50
Biblija Arba Pilnas šventas Raštas Seno ir Naujo Testa
mento. Knyga didelė virš 1100 puslapių, juodais audimo ap
darais, auksinio titulo anspauda, rausvi lapų kraštai. Sykiu 
su Biblija randasi ir Biblijos rodyklė, su kurios pagalba 
lengva ieškomi dalykai Biblijoje surasti. Kaina $5; iki Nau
jų Metų — Sausio 1 dienai tik.......................... ..............$4.00
Vokiečių Okupacija Lietuvoje. Paveikslai ir aprašymai. Su- 
rengė J. Šilietis. Knyga turi 190 paveikslų iš vokiečių oku
pacijos laikų ir tek pat puslapių su lietuvišku ir anglišku 
aprašymu. Knyga didelio formato. Kaunas, 1922, pusi. 190. 
Kaina $6; iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik....... $4.00
Vilniaus Albumas. “Vilnius-L623-11” I s t , < > r i j < > s A1 >ž v; 11.«•; 1 
parašė K. Binkis ir Turulis. Repredukcijos iš Bulhako, 
Fleuryo ir kitų. Su 2 žemlapiais. Berlyne 1923. Puslapių 
188, didelio formato. Tūli paveikslai varsuoti. Kaina $10; 
iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik...... ..................$7.00
Ant Politikos Laktų. A. Varno karikatūros, varsuotos. At- 
vaizduojami Lietuvos veikėjai. Kaina $2.50; iki Naujų Me
tų — Sausio 1 dienai tik.....................................   $2.00
Gyvenimo Mokykla. Pus'l. 235, apdaryta. Kaina $2.50; iki 
Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik................................$2.00
Naujas Pilnas Orakulas arba burtų, monų ir visokių paslap
čių knyga. Taipgi praktiška C. C. St. Germain Delnažinys- 
tė, su paveikslais. Surinko ir išguldė iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir delnažinystės (fortune-telling) mokslų. Formatas 
6x9* colius. Penkta nauji laida; apdalyta. Kaina $5; iki 
Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik................................$4.00
žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, istorijos, etnografijos, 
geografijos, astronomijos, aritmetikos, medicinos ir kitų 
mokslų bei jų šakų; rinkinys visokių patarimų apie sveika
tą, budus gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų amatnin- 
kams, ūkininkams, daržininkams, šeimyninkams ir kitiems. 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. Trečia nauja laida, pusi. 
392. Apdaryta. Kaina $4; iki Naujų Metų—Sausio 1 d. $3.50 
Valgių Gaminimo ir Namą Prižiūrėjimo Knyga. Pusi. 162. 
Apdaryta. Kaina $1.75; iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai 
ti£.......................... .......... 4............................................. $1.40

Istorija Abelna. Parašė Dr. A. Bacevičius. Pusi. 498. Apda- 
ryta Kaina $2.75; iki Naujų Metų — Sausio 1 d. tik $2.00 
Istorija Suvienytų Valstijų. Prie galo knygoslelpa Suvfėny- 
tų Valstijų konstitucija. Pusi. 364. Apdaryta. Kaina $2.25; 
iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik........................... $1.75
I^foiija Chiragos Lietųvią.Tusl. 580. Apdaryta. Kaina?$3; 
iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik ......................  $1.75
Ethnologija arba Istorija apie žemės Tautas. Pagal Haber- 
land, parašė šernas. Su daug paveikslų. Pusi. 667. Apdary- 
ta. Kaina $4; iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik.... $3.00 
Lietuvių Protėviai Parašė Dr. Jonas Šliupas. Knyga istoriš- 
ka ir gana didelės svarbos. Pusi. 283, apdaryta. Kaina $2; 
iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik......................  $1.75
Geografija arba žemės Aprašymas. Pagal kitus parašė šeT- 
nas. Su daug paveikslų; pusi. 469. Apdaryta. Kaina $4; iki 
Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik ..............  $2.75

Beletristika

Istorijos, Etnologijos, Geografijos, 
Gamtos Mokslai.

75c. 
Algerbros Ūždavinynas. Sutaisė Pr. Mašiotas. Dalis I ir II. 
Apdalytos į vieną. Kaina $1.75; iki Naujų Metų — Sausio 
1 dienai tik ......................*.................   $1.50
Chemijos Vadovėlis. Sutaisė V. Rūkas. Kaunas, 1922. Pūsi] 
192. Apdaryta. Kaina $1.75; iki Naujų Metų — Sausio 1 die
nai tik .................................................w....... 1.......   $1.50
RusiškaiTietuviškas žodynas (Kišeninis). Paruošė?AVa- 
gėlė ii’ Strazdas. Puslapių 252. Kaina $1.00; iki Naujų Me- 
tų — Sausio 1 dienai tik.............................. ........ -...........80c.
Naujas Lietuviškas Kalbamokslis. Prirengė Petras Gražby-

Metų
Zoologijos Sistematikos Terminą žodynėlis. Paruošė J. Eli-

Metų — Sausio 1 dienai tik

lys. Tilžėje, 1903. Puslapių 115. Kaina 45 centai; iki Naujų
i — Sausio 1 dienai tiktai ........................................40c.

sonas. Kaunas, 1920. Puslapių 144. Kaina 75c.; iki Naujų 
™ " ...................... 60c.

Įvairios Knygos ir Kit-Kas.
Čia randasi Albumai, žemės Globusai, žinynai, Orakulai, 
Paveikslai, Biblijos ir tt. Peržiūrėkite atydžiai ir radę sau 
reikalingų prekių užsisakykite tuoj kol ją kainos atpigintos, 
žemės Globusas. Pirmas lietuvių kalba. Visos .pasaūličTlna? 
pos- žemlapiai randasi ant šito Globuso. šitoks Globusas tu
rėtų rastis kiekvieno lietuvio name. Ne tik bus gražiu pa
puošalu kiekvieno namo, bet sykiu ir viso pasaulio mapos 
rasis prieš akis. Sykiu su Globusu graži medinė koja dėl 
pastatymo. Kaina $20.00; iki Naujų Metų — Sausio 1 die
nai tik........ .........................   $13.00
Lietuvos Steigiamojo Seimo Darbai. Pradedant su pirmu 
posėdžiu 1920 metų ir baigiant su 212 posėdžiu 1922. Viso 
43 knygos. Sudarytos į 5-kis tomus drūtais apdarais ir di
delio formatų. Parsiduoda visos sykiu. Tai yra istoriškas 
dokumentas lietuvių tautos. Kaina $30.00; iki Naujų Metų 
—Sausio 1 dienai tik .................................................. $25.00

šitame skyriuje knygos iš istorijos, geografijos ir gamtos 
mokslų. Knygos, kurios reikalingos visiems mokslo ieško- 
tuojams, visiems apšviestiems ir siekiantiems prie apšvie- 
tos. Todelgi įsigykite šitų knygų kuodaugiausiai patys ir ra
ginkite užsisakyti kitus kol da ją kainosatpig'intos.
Raktas Pažinti Augalams (Kurie žydi pavasarį, vasarą ir 
rudenį). Paruošė J. Avižius. Kaunas, 1921. Su paveikslais. 
Pusi. 250. Apdaryta. Kaina $1.75; iki Naujų Metų — Sau- 
sio 1 dienai tik ................  $1.50
Augalą Fiziologija. Paruošė M. Stankevičius. Vilniuje, 1920., 
Pusi. 134, apdaryta. Kaina $1.50; iki Naujų Metų — Sausio 
1 dienai tik..............................................    $1.25
Pažinkite Mus! Paruošė Vasiliauskas ir J. Janušonis. Įžy
miausiųjų pasaulio gyvulių ir augalų chrestomatija. Tilžėje, 
1923. Pusi. 270, apdaryta. Kaina $2; iki Naujų Metų — Sau- 
sio 1 dienai tik......... ............ .... ...................................... $1.50
Fizikos Dalis I, II, III. Visos trys dalys apdarytos į vieną 
knygą. Paruošė K. šakienis. Vilniuje, 1923. Pusi. 470. Su 
daug paveikslų. Kaina $4; iki Naujų Metų — Sausio 1 die
nai tik ............................................................................. $3.00
Gamtos Istorija. Paruošė Dr. A. Bacevičius. Su paveikslais. 
Pusi. 209. Apdaryta. Kaina $1.50; iki Naujų Metų — Sau
sio 1 dienai tik .............................................................  $1.25
Gyvulių Protas. Parašė Dr. T. Želi. Pusi. 212. Kaina $1.25] 
iki Naujų Mėtų — Sausio 1 dienai tik............................$1.00
Psichologijos Vadovėlis. Paruošė prof. čelpanov. Vilniuje, 
1922. Pusi. 242. Apdaryta. Kaina $2; iki Naujų Metų — 
Sausio_l dienai tik........... ............   $1.75
Seną Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai. Sutaisė šernas. Kny- 
ga su daug paveikslų. Pusi. 370. Drūtais apdarais. Kaina 
$2.50; iki Naujų Metą — Sausio 1 dienai tik ................ $2.00
Kada ir Kokiu Budu Svietas Sutvertas? Parašėprof—Meyer. 
Su daug paveikslų. Pusi. 140. Kaina $1.50; iki Naujų Metų 
-—Sausio 1 dienai tik ......... ..............................................$1.25
Vokiečių Kūryba. Parašė prof. Heinemanasr Vokiečių lite- 
raturos istorija. Berlyne, 1922. Pusi. 550; II tomai į vieną 
knygą, apdaryta. Kaina $3.50; iki Naujų Metų — Sausio 1 
dienai_ tik .......................  $2.75
Naujųjų Amžių Istorija. Paruošė V. Zakševskis. Dvi knygos. 
Tilžėje, 1922. Pusi. 330. Kaina $1.25; iki Naujų Metų — 
Sausio^ 1 dienai tik  .................. j................................... $1.00
Rytai ir Mytai. Parašė K. Ivanovas. Karaliaučiuje,1922^ 
Pusi. 125. Kaina 75 centai; iki Naujų Metų — Sausio 1 die- 
nai tik........ .................. 50c.
Trumpa Senovės Istorija. Pagal prof. Vipper. Su daūg~pa^ 
veikslų iš senoviškų liekanų ir 5 spalvotais žemlapiais. Gra
žiais apdarais. Pusi. 305. Kaina $2.50; iki Naujų Metų — 
Sausio 1 dienai tik........................................................... $1.75

šitame skyriuje randasi raštai visą geriausių musą rašė jų: 
Krėvės, Vienuolio, Lazdynų Pelėdos, Putino ir kitų, čia taip
gi randasi geriausią romaną, apysakų, legendų ir tt. Peržiū
rėjęs šitą sąnašą ir atradęs sau tinkamą veikalų užsisaky
kite tuoj kol dar ją kainos atpigintos. ..... u
Krėvės Raštai. Trijuose tomuose, apdaryta vienoje knygoje^ 
Tilžėje, 1922. Pusi. 700. Kaina $4.50; iki Naujų Metų — 
Sausio 1 dienai tik......................      $4.00
Lazdynų Pelėdos Raštai. Keturi tomai, apdaryta į dvi kny- 
gas. Tilžėje, 1922. Pusi. 950. Kaina $5; iki Naujų Metų — 
Sausio 1 dienai tik ......................................................... $4.50
Ivanhove. Parašė Wa'lter Scott. Romanas dviejose knygose, 
apdaryta į vieną. Tilžėje, 1922, pusi. 450. Kaina $2.50; iki 
Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik............................... $2.00
Vienuolio Raštai. Dvi knygos apdarytos į vienį’Tilžėj71922,' 
pusi. 560. Kaina $3; iki Naujų Metų — Sausio 1 d. tik $2.50 
žmonių Poezijos Antologija. Binkio tekstas, Šimonio pieši- 
niai. Leipcinge, 1923, pusi. 196; didelio formato. Kaina $3; 
iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik........................ $2.50
šventas Petras Ryme. Parašė H. Sinkevičius. Vilnių jį 
1908, pusi. 230, apdaryta. Kaina $1.25; iki Naujų Metų — 
Sausio 1 dienai tik.......................................................... $1.00
kavro. Takas. Parašė Mayne Reid. Išeiviai iš Transvalijos. 
Tilžėje, 1921, pus'l. 192. Apdaryta. Kaina $1.50; iki Naujų 
Metų Sausio 1 dienai tik ....:...................................... $1.25
Iš Gyvenimo Lietuvišką Vėlią bei Velnių. Pasakos surinktos 
d-ro Basanavičiaus. Pusi. 470. Apdaryta. Kaina $2.70; iki 
N^uj ų Metų — Sausio 1 dienai tik................................$2.00
Raistas — The Jiingle. Parašė Upton SinčIairrPušl. 335. 
Apdaryta. Kaina $2.50; iki Naujų Metų — Sausio 1 d. $1.75 
Rymas. Parašė Emil Zola. Pusi~432, apdaryta. Kaina$2750~;

Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik............................$2.00
Iš Mano Atsiminimų. Parašė Dr. VrPietarišT Su autoriaus 
paveikslu. Telpa gana daug žingeidžių apysakų. Pusi. 301, 
apdaryta. Kaina $2; iki Naujų Metų — Sausio 1 d. tik $1.50 
Lietuviškos pasakos Įvairios. Surinko Dr. J. Basanavičius. 
Visos apysakos randasi 4 knygose ir tose 4 knygose yra 
virš 700 apysakų. Visos 4 knygos apdarytos. Pusi, visose 
knygose yra 1300. Kaina visų 4-rių knygų $9; iki Naujų 
Metų — Sausio 1 dienai tjft......................... $7.00
Putino Raštai. Dviejose knygose apdaryta į vieną. Tilžėje? 
1922, pusi. 480. Kaina $2.50; iki Naujų Metų — Sausio 1 
dienai tik .......................................   $2.00
Skalpų Medžiotojai. Parašė Mayne Reid, Tilžėje, 1922, pusi. 
219, apdaryta. Kaina $1.50; iki Naujų Metų — Sausio 1 die- 
nai -tik .......   $1.25
šykštuolis Skrudžas. Parašė Čarlas Dikensas. Tilžėje, 1922? 
pusi. 110. Kaina 75c.; iki Naujų Metų — Sausio 1 d. tik 50c. 
Pampėjos Galas. Parašė Eug. Turo. Romanas, Tilžėje?1922? 
Pusi. 200, apdaryta. Kaina $1.75; iki Naujų Metų — Sausio 
ldienai tik ......................................................................  $1.50

šitos knygos reikalingos visiems — svei
kiems ir ligotiems. Sveiki kad nesirgtų, o 
ligoti kad skaitydami išsigydytų. Pasirū
pinkite užsisakyti kol dar jų kainos pigios.

Knygos Apie Sveikatą ir Ligas 
Lyties Mokslas

Lyties Mokslas, šitą garsią knygą paraše Dr. A. Karalius. 
Šita knyga yra pirma pas lieuvius — knygoje aprašoma 
įvairios lyties ligos, įvairus lyties sudėjimas. Knyga labai 
naudinga dėl vyrų ir moterų, jaunų ir senų, vedusių ir ne
vedusių, sveikų ir ligotų. Su daug paveikslų. Pusi. 400, ap- 
daryta. Kaina $7; iki Naujų Metų — Sausio 1 d. tik $4.00 
Moteris, jos gyvenimo sritis ir jos paslaptys. Parašė Dr. E. 
žozanas. Pusi. 73. Apdaryta. Kaina $1; iki Naujų Metų — 
Sausio 1 dienai tik.............................................................. 75c.
Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias į sveikatą. Parašė 
Dr. A. L. Graičiunas. Pusi. 339, apdaryta. Kaina $2; iki 
Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik.... ...........................$1.75
“Gyvėlumas”. Sveikatos, Lyties Reikalą, Mokslo mėnesinis 
žurnalas. Leidžia ir redaguoja Dr. A. J. Karalius. Kaina $1; 
iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik...... . ................... 75c.

Pinigus siųskite sykiu su knygą užsakymu, — geriausia money orderiu arba čekiu. Pinigus siunčiant “cash” laišką reikia registruoti, kitaip mes neatsakome už žuvusius pinigus.
Musą knygyne randasi šimtai kitą knygą apart čia garsinamą — reikale klauskite Aušros Katalogo. Taipgi musą knygyne randasi daug dainą su gaidomis — reikale dainą klauskite 

atskiro damą katalogo. Laiškus siąskite šituo antrašu:
C

Aušros Knygynas, 3210 5o. Halsted 5t., Dept. 5, Chicago, III.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Lietuvei pavogę iš kiše
nės 153 dolerius '

Emile Jusčiene praneša 
mums, kad praeitą pirmadienį 
apie 11 vai. ryto, jai atėjus pa
sižiūrėti “pagrabo” ties Apveiz- 
dos Dievo bažnyčia, 18-ta ir 
Union gatv., kažinkąe ištraukęs 
jai iš sveterio kišenėj 153 dole
rius, &U smulkiais.

Smulkios Žinios
Pasiskubinkite siųsti Kalėdų 

dovanas.

Chicagos pašto viršininkas, 
Arthur C. Lueder, prašo sve
timšalių nesivėlinti su pasiunti
mu Kalėdų dovanų savo gimi
nėms.

Paštu galima siųsti įvairius 
daiktus beveik į visas pasaulio 
dalis. , Už svaro pasiuntimą 
imama 12 centų. Kaikurios ša
lys antdoda nedidelį tranzito 
mokesnį. Paštu galima siųsti 
22 svarų. Išėmimas daroma 
Anglijai ir jos kolonijoms, kur 
leidžiama siųsti tik 11 svarų.

Kalėdų dovanų siuntiniai į 
Vokietiją, Austriją, Lenkiją, 
Čekoslovakiją, Šveicariją, Lie
tuvą, etc. turi būti pasiųsti tarp 
lapkričio 15—28 d. I Norvegiją, 
Švediją, Daniją Italiją, Olandi
ją ir Belgiją ite vėliau* gruod
žio 5 d., o į Angliją ir 'Franciją 
ne vėliau gruodžio 12 d.

Siuntiniai reikia gerai surišti 
ir pilnai apmokėti siuntinio 
mokesnį. Siųsti reikia per paš
tą arba jo skyrius, ne aptiekas.

Plyšo bomba.
Nežinomi piktadariai padėjo 

bombą prie Edvvard Guldeno 
saldainių ir gėrimų krautuvės 
(4747 Roosevelt road).

Sprogusi bomba padarė už 
kokius $3,000 nuostolių. Aplin
kiniuose namuose išbyrėjo lan
gai.

Iš žjmonių niekas nenukentė
jo.

Kova dėl kiaušinių.
Dabartiniu laiku eina smarki 

kova tarpe moterų ir kiaušinių 
pardavėjų, nes kiaušinių kaina 
pašoko nuo 22 centų iki 80c. 
Tikimasi,, kad kiaušiniai pašoks 
iki vieno dolerio už tuziną. Tai
gi prieš šį pakėlimą kainų ir 
nusitarė visi kovoti.

Priežastis pabrangimo kaip 
ir visada, godišių noras pasipi
nigauti.

Kuomet maldyklose guli mi- 
lionai tuzinų kiaušinių, kurių 
neduodama ant marketo, kad 
parodžius publikai, jog trūksta 
kiaušinių ir tuo pakėlus kainas.

Visi pirkėjai prašoimi nepirk
ti ir nemokėti augštos kainos. 
Jeigu tai bute padaryta, tai pirk
liai turės numušti kainas.

Nors mes turime atatinka
mas įstaigas, bet kaip ir visuo
met tos įstaigos miega saldžiu 
miegeliu.

Karolis Požėla ritasi su Niek 
Bihun.

Rytoj didžiulėj Ashland Bou- 
levard Auditorium įvyksta ris- 
tynės, kuriose dalyvauja musų 
du lietuviai ristikai. Ritasi pen
kios poros.

Svarbiausia pora — Jonas 
Mcyeris (lietuvis — Amerikos 
lengvoj vogos čempionas, su 
Joe Parel'li, italu čempionu.

Karolis Požėla, lietuvis, risis 
su Niek Bihun, ukrainiečiu 
(Jono Meyerio mokiniu).

Jack Reynolds su Ollie Alson 
Hugh Nichols su George Pc-

ters. Paulef La Marca sul Mar- 
cauf. \

Musų lietuviai prisižada labai 
greitai apsidirbti su savo prie
šais.

* * *
Renatto Gardini sugrįžo iš 

Italijos Chicagon. Ateinantį 
penktadienį jis pasirodys Star 
and Garter teatre.

♦ * ♦
Amatorių kumštynės.

Kiekvieną antradienio vaka
rą, 8:15 v. įvyksta amatorių 
kumštynės Arcade gymnazi- 
joje. Kiekvieną ketvirtadienį 
Ferretti giminazijoje.

šiose kumštynėse dalyvauja 
ir lietuvių.

♦ * *
Firpo, kirts mesenai pešėsi 

,su Dempsey, sako, kad Ameri
ka su juo pasielgė neteisingai, 
kad arbitratorius pasiskubino 
išskaityti laiką. Laiko duota 

Tik astuonios sekundos. Jis ne
nori būti Amerikos piliečiu de! 
amerikonų neteisingumo.

♦ * ♦
Panelio Vilią pasaulio čem

pionas laimėjo kumštynes aš- 
■tuoniuose susiejimuose su Joe 
Schwa>rtz iš Mineapolis. Pešėsi 
Detroite, Mich.

Lietuvių Rateliuos
Iš visų kampu

Muša ir baudžia.—“Telegramo” 
pagrabas.—Badauja.— Lietu
viai puošia Chicagą.— Kaip 
pajaunėti.

Lapkričio 16 d., 47 pi. ir 
Halsted S tu policijos stoties 
teisme buvo teismas Vinco Vai- 
ciekausko ir Antano Bačkio, 
Lietuvių Stygų Orkestro nario.

Juos buvo areštavę lapkričio 
10 d. P-ą Bačkį paliuosavo be 
tardymo—panaikino keisą.

Vincas Vaiciekausikas nesto
jo teisman, serga; jam ir ad
vokatas nepatarė stoti. Jie ren
gia poliemonui, kuris jį sumu
šė, šaltą vietą.

♦ ♦ *
šeštadienį, lapkričio 17 d., at

sibuvo galutinas musų kaimy
no, amžiną atsilsį “Telegramo”, 
pagrabas.

P-as Antanas Zelvis, 667 W. 
18th St., papasakojo šitokią is
toriją:

Jis su savo motere pamatė, 
kad ties jų namais daug žmo
nių ir vežimas. Žiuri, kad jau 
“mufuoja” “Telegrafmo” liku
čius. Išvesta dvi liodas; liko 
tik dvi šėpos ir baras. Norėta 
ir juos išvešti, bet p. Želvis pa
šaukė pdliicstą ir suareštavo 
ponią Vilpvičienę, kuri ten 
gaspadariavo.

Ji, policijos nuovadoje, pasa
kė: kad Viilovičiite jau trys die
nos, kai pabėgo; kad ji nieko 
bendra neturėjusi su .Vilovi- 
čium; kad jis per tris metus 
neadvęs jai užlaikymo.

Policija prašė jos vyro foto
grafijos, bet ji atsakiusi, kad 
neturinti. Tada p. Želvis pada
vė policijai /“Telegramą1”, ku
riame, tarp kitų board direkto
rių buvo ir jo paveikslas.

Ji paleista, nes nebuvo ant 
jos išimtas varentas. P-ui Žel
viui “Telegramas” liko skolin
gas $154.70; jis turi rasytes. 
Mokėta už laivakortę. Vakare, 
paleista iš policijos stoties, p-ia 
Vilovįčienė vėl buvo ofise.

1

P-as želvis, nors yra katali
kas, vietinės parapijos narys, 
bet nedovanosiąs, nors ir dau
giau jam kainuotų. Esą jis 
buvo jo draugas; daug vakarų 
pas jį Vilovičius ant trepu pra< 
sėdėjo besikalbėdamas. Mat, 
jis matė Ždlvio bankinę knygu
tę-•• * * ♦

įBridgeportiečiai jau badau
ja; esą, rengiasi į (Lietuvių Au
ditorium vakarienę. Ji atsibus 
trečiadienį, lapkričio 21 d., Šv. 
Jurgio .svetainėj. Sako, kad 
valgysim tai valgysim, už visą 
dolerį suvalgysim.

Universal State bankas nu
stos Meto tūkstančių dolerių. 
Daugelis, netik profesionalai ir 
biznieriai, bet ir paprasti dar
bininkai žada paimt iš banko 
savo šimtines ir patiest po Lie
tuvių Auditorium fundamentu. 

# ♦ ♦
Susivienijimas Bridgeporto 

namų savininkų pradėjo* rū
pintis, kad visos Bridgeporto 
elės butų išeimentuotos; kuo
met bus išeimentuotos turėsią 
būt ir švariai užlaikomos. Sa
ko, kad Iiridg|c<portas nebūtų 
panašus į Toiwai of Bake; kad 
negulėtų sąšlavos po kelis me-^ 
:tus.

Šią vasarą išeimentavo Hail- 
sted -— Emerald, Emerald— 

Union ir tuoj bus gatava Union 
—Lo\ve avė. elės.

žinoma, tas reikalavo daug 
darbo, bet radosi žmonės, ku
rie dirbo per keletą savaičių, 
vaikščiodami per stribas, surin
ko parašus, šį darbą atliko p. 
p. A. J. Lazauskas, P. Kūnelis, 
J. Maskalliunas, A. Zailatoriute 
ir p. Stasiulėnas.

ši komisija stengsis dirbti ir 
toliaus tol, kol nebus visos elės 
išeimentuotos ant Bridgeporto. 

♦ * *
Sekmadienį, lapkričio 18 d., 

Raymond Chapely įvyko Moks
lo draugų paskaitos. Prelegen
tas buvo Dr. Karalius, kuris 
aiškino kaip pajaunėti.,

P-as Jurgelionis davė įžangi
nę. kalbą apie mokslią ir per
statė pakalbėti p. Bdwers.

Jis nurodė tikybų progresą ir 
jų skalldymaši. Pagal jo su
pratimą, kiekvienas žmogus 
turi kur nors priklausyti; esą 
vis vien kur. Kalbėjo angliš
kai. "

P-as Jurgelionis nurodė, kad 
jis sutinka su kai kuriais kri
kščionybės dėsniais: mylėt ar
timą; meilė ir brolybė. Bet jis 
negali sutikt su tokiais princi
pais, kurie pripažįsta neklai
dingu popiežių ir t. p.

Dr. Karalius pradeda savo 
lekciją kaip pajaunėti. • Žmonės 
gyventų daug ilgiau, negu da
bar, jei juos nenaikintų viso
kios ligos, kurios trumpina 
žmogaus gyvenimą. Perstatė vi
sus žmogaus priešus, prade
dant bakterijomis. Esą kiekvie
na gyvybė naikina kitą; kiek
viena si turi ėsti kitą, jei nenori, 
kad kas jį suėstų; kiekvienas 
nori daugiaus laisvės, kad ga
lėtų naikinti kitą.

Paj atminimu domėjosi žilo
je senobėje. Pasakose kalba
ma, jog pajauninimui žmones 
sukapodavo ir užraugdavo į 
kubilus... Vėliau su vandeniu 
jaunydavo; paskui imta tvir
tinti, kad saulės šviesa jauni
na, etc.. Bet, anot Dr. Kara
liaus, visi tie budai nuėjo ant 
šuns uodegos.

Ant galo, buvo aiškinta ir 
apie žmogaus giles. Jos tai 
esą duoda geriausius rezulta
tus. Dabar jau praktikuojama, 
ir bute galima sustiprinti jas, 
kad žmogus nesentų, bet jau
nėtų.

Buvo daug juoko, nes prele
gentas nurodė, kodėl žmonės 
neauga, pražilsta, ne’apsiveda. 
Jo kalba suteikė daug naujų 
žinių. Daugelis tuos dalykus 
išgirdo pirmu kartu. Tokios 
prelekcijos yra tikru universi
tetu. Verta jas lankyti. Kai 
kurie yra nusistatę neapleisti 
uė vieno nedėfldienio. Žmonių 
buvo su virš 100. Buvo net 
profesionalų ir inteligentų, mor 
terų ir merginų, kurte su atida 
tėmijo ir žingeidžiai klausėsi.

Sekantį sekmadienį prelekci- 
ją laikys p. Grigaitis, “Naujie- 
irfų” redaktorius. Tema—'De
mokratija Istorijoje. Svarbi te
ma visiems. —Bubnis.

Cicero žinelės.
STEBUKLAI K ARČI AMO J. 

_____ 2_________

Lapkr. 4 d. du vietiniai po 
licistai, lietuvis J. R. ir airis 
Mr. B;, užbaigę savo nakties va
landų darbą vietoj eiti pas savo 
pačiukes ant pusryčių užėjo 
karčiamon ištraukti po “vieną 
mažiukę” (čia taip vadina) ir 
tiek ištraukė, kad' toj karkia
mo j apetitas pagedo. Tat su
manė jiedu eiti į kitą smuklę, 
nes turbut -manė, kad ten ska
niau. Minėjo lietuvio pati ne
sulaukdama savo vyro ant pus
ryčiu paprašė savo švogerio 
am. pil. P-o, kad surastų jos 
vyrą ir paprašytų eiti namo. 
T-as su ‘tuo sutiko ir surado 
jos vyrą karčiaimoj, bot jau 
stebuklus darant. Mat. J. R. 
išsitraukęs kryžių apie ketu
rių colių ilgumo pats bučiavo 
ir visiems kostUmeriams da
lino bučiuoti; vėliaus per dide
lį susikimšimą s dėlei tų didelių 
atlaidų airis ^policistas, sako
ma, išnetyčių'nudavė per ran
ką ir kryžius įsu visais stebuk
lais atsidūrė . spjaudykiės dug
ne. Kadangi p. T-as, nors bū
damas laisvas, perspėjo kata
likus pdllicistus ,kad karčiamoj 
nevieta suteikei absoliucijas su 
kryžium, tai airis policistas 
tuojau smogė T-ui kumščia į 
veidą, kad tas net kelias die
nas nešiojo supUtusias lupas.

Štai kaip musų policistai 
saugoja žmones nuo ištvirki
mo.

Pil. T-as yra visuomenės 
veikėjas ir daug pasidarbavęs 
vielinių lietuvių labui; jis pri
klauso prie kelių draugijų, ku
rių didžiumos yra pirmininku, 
ypatyitagai jis pasidarbavo pa>- 
statymui lietuvių svetainės, bū
damas kasininku.

Gaila, kad jį įžeidė nelabojo 
“čiutabakio” ranka.
žodis stojosi kunu ir gyvena 

tarpe musų.
Anuo metu tūlas klerikalas 

tarė: “kol aš Čia buteių Lietu
vių Liuosybės ISvetagnėls Ciae- 
roj nebus”, — ir patvrtinimui 
ištartų žodžių dar pridėjo: 
“Dangus ir žemė praeis, bet 
žodžiai mano nepraeis.”' Reiš
kia svetainės nebus. Bet tie 
nelabieji ^bedieviai” visi su

šuko, kad svetainėj BUS. štai 
svetainė yra. Reiškia “bedie

vių” žodis stojosi kunu, nes 
svetainė gyvena tarpe musų, 
kuomet dangute ir žemė dar 
nepraėjo, o klerikalo žodžiai 
niekais nuėjo.

Dabar visi pamatė, kad sve
tainė visiems reikalinga, nes iš- 
nuomuoja ją ir vietiniai re- 
publikonai savo politikos tiks
lams, kurie pirmiau senų bo
bučių patarimų prisilaikydami 
tankiai trukdydavo atsibuvu
sius programos. O jau tų de
mokratų užsiganėdinimas I 
Kuomet jie tik rengia kokį va
karą, tai net statiems vietos 
Orukjsta svetainėje.. Na(, argi 
nereikalinga svetainė?

Kunigas ir bulius.

Pereitą vasarą vaikščiojo 
jaunas bulius po parapijos 
daržą. Vėliaus tapo pagarsin
ta, kad tas bulius bute teistas 
išlaimėjimui ir raginta kodau- 
pjausiai pirkti tiksėtų; taipgi 
pranešta, kad jeigu kuris norė
tų matyti kaip minėtas bulius 
išrodo, tai gali bite kada maty
ti parapijos darže, prie kleboni
jos. Vienas žmogus, labai no
rėdamas išlaimėt! bulių, su

Kaip Laimėti 
Naujienų Konteste

Trumpas kontesto taisyklių paaiškinimas.
/

Naujienų Konteste kiekvienas, kas tik darbuosis, vis 
ką nors laimės, o kas pasidarbuos labiausia, tas laimės 
puikų GOLUMBIA SEDANĄ vertes $1700; sekantis veik
lumu išlaimės KITUS DU AUTOMOBILIU ir KITAS 
DOVANAS.

Koptestas arba varžytinės yra gavimui naujų skaity
tojų didžiausiam ir puikiausiam lietuvių dienraščiui “Nau
jienoms”, kad jis įsigytų dvigubai didesnį skaičių skaity
tojų dar prieš savo dešimtmetinį jubiliejų.

Kiekvienas lietuvis turi didelės naudos skaitydamas 
“Naujienas”, taigi kontestantams gauti “Naujienoms” 
naujų skaitytojų yra lengva.

Jjž kažną naują skaitytoją tas kas jį pristato ar už 
jį užmoka gauna paskirtą skaičių balsų. Taip iki gruodžio 
22 d. už metinį Naujienų skaitytoją bus duodama 12,000 
balsų; už skaitytoja, kurs užsimokės antsyk už 2 metu, 
duodamas 26,000 balsų; už skaitytoją, kurs užsimokės už 
3 metus — 54,000 balsų, už 5 metus — 90,000 balsų. Nuo 
gruodžio 21 d. iki sausio 5 d. 1924 m. bus jau duodama 
mažiau balsų, o nuo sausio 5 iki sausio 12 d. dar mažiau. 
Taigi tas, kurs smarkiau dirbs dabar kontesto pradžioj, 
galės už tą patį darbą daugiau gauti balsų. Reiškia kas 
greitesnis, tas geresnis.

Kontesto darbuotojų draugai gali prigelbėti savo 
draugams kandidatams ne tik užsirašydami per juos 
Naujienas, bet ir paduodami už juos savo balsą per tam 
tikrus kuponus, kurie bus spausdinami Naujienose kas
dien. Kas nori paremti kurį kandidatą gali nusipirkti 
daug Naujienų, iškirpt kuponus, parašyti ant jų savo 
draugo kandidato vardą ir pasiųsti taip išpildytus kupo
nus į Naujienų Kontesto Departamentą. Už kožną tokį 
kuponą bus duota kandidatui extra 100 balsų, kas jam ar 
jai daug prigelbės laimėti didžiausias dovanas.

Už pirmutinę prenumeratą kartu su iškirptu iš Nau
jienų pirmutines prenumeratos kuponu bus duodama 
30,000 extra balsų ir dar 5000 už nominacijos blanką, ši
tie balsai bus betgi duoti kožnam kandidatui tik vieną 
syk.

Prenumeratos turi būti pilnai užmokėtos ir tik pri
davus pinigus bus išduoti už prenumeratas balsai.

Konteste negali dalyvauti nei vienas Naujienų dar
bininkas, dirbąs Naujienoms už algą. Kontesto vedėjas 
turi teisę nepriimti į kandidatus bile vienoi pagal savo 
nuožiūros.'

Skubinkite įsirašyti į kontestą. Dabar pats gerasis 
laikas. Kas įstos į darbą prieš gruodžio mėnesį, tas turės 
daugiausia progos išlaimėti tą puikų dengtą Colūmbia 
Sedaną. i-

Atsišaukite, rašykite ar telefonuokite: 
NAUJIENŲ KONTESTO DEPT.

1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Telephone Roosevelt-8500

manė daug tikietų pirkti, bet 
pirma nuėjo pažiūrėti, kaip bu
lius atrodo. Kadangi tuo tar
pu bulius turbut buvo kur nors 
Uždarytas ir pasitaikė tuo lai
ku kunigui vaikščioti po daržą, 
tai žmogelis, gal išsikaušęs, pa
sakė: “Jau tokio bulio netik 
nenoriu išlaimėti, bet neimčia 
nei vdltui, nes neturiu* j am to
kio tvarto, o gal ir mėsa jo ne
skani. .. ”

Šelpia Mariampolės Gimnaziją.
Kaip buvo rašyto “Naujieno

se”, kad tarpe kitų rėmėjų Ma
riampolės Gimnazijai aukavo ir 
iš musų miestelio nekurie po 
penkinę, būtent: B. Jankaus
kas, Dr. Shingelman ir J. Jaš- 
kūnas (katalikas) ir kiti smul
kiomis aukomis. Vėliaus tūlas 
“Draugo” korespondentas (tur
but koks nepraustaburnis) per 
“Draugą” šmeiždamas pavadino 
B. Jankauską ex-bambizu, o 
Dr. Shingleman socialistu, kam 
jiedu remia minėtą gimnaziją. 
Man teko sužinoti, kad B. Jan
kauskas ir Dr. Shingleman pa
eina nuo Mariampolės ir uzždeg-

(Tąsa ant 8-to pusi.)

ZOFIJA SKIRMUNTIENĖ
Mirė Lapkričio 18 d., 7:30 vai. 
vakare, 78 metų amžiaus. Iš
gyveno Amerikoje apie 15 me
tų. Paliko tris sūnūs ir dvi 
dukteris, sūnūs Juozas ir Jonas 
yra vedę, Kazimieras nevedęs. 
Dukterįs Ona Knytienė ir An
tanina Rozutienė. Paeina iš 
Laukuvos sodžiaus, Girvainių 
parapijos.

Laidotuvėms užsiims grabo- 
rius Badžius.

Lavonas randasi 4021 Maple- 
woOd st. Laidotuvės atsibus • 8 
vai. ryto, Lapkričio 22. Iš 
Šv. Jurgio bažnyčios, paskui j 
Šv. Kazimiero kapines. Pra
šom' visų giminių ir pažįstamų 
dalyvauti ir atiduot paskutinį 
patarnavimą.

Sūnūs .
Kazimieras Skirmuntas.

Metų Sukaktuvės 
AGNIEŠKOS JASAITIENĖS

■ . f

Jau čieli metai suėjo, kaip ne
dora mirtis atskyrė nuo musų 
mylimiausia motinėlę, kuri 
persiskyrė su šiuo pasauliu tu
rėdama 72 metus. Mirė 21 dieną 
Lapkričio, 1922 m.; liko palai
dota ant Šv. Kazimiero kapinių, 
ant jos atminties atsibus pa
maldos šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje Town of Lake, lap^ 
kričio 22 d. ketverge, 8 v. ryto, 
taipgi ir už mylimą tėvelį 
Selvestrą Jasaitį, kuris mirė 
turėdamas 74 m. birželio 26 d., 
1919 m. ir mylima sesutė Sta
nislava Bartkiene Jasaitienė 
mirė turėdama 32 m. 15 d. ko
vo 1917 m., liko palaidota 
Spring Valley, III. Už kuriuos 
prašome visus gimines ir pažį
stamus ateiti tą dieną pasimel
sti už jųjų vėles. Esame visi 
nuliūdę.

Sūnūs Adomas Jasaitis, duk
teris Domicėlė ir Ona Klimie- 
nė, žentai J. J. Klimas ir 
anūkai.

Physical Gulture Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathaa

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

cijų, — naujausiais budais.
4204 Archer Avė. Brighton Park. 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau staigias ir 
chroniškas, suaugusių ir jaunų be 
vaistų ir operacijų. 3538 S. Halsted 
St. Vai. 9 iki 12 a. m, 8:30 iki 9:30 
p. m. Phone Yards 7344, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, 111. 
Nedėliomis 9 iki J 2.

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH

Gydau be vaistų ir be operacijų.
Priėmimo valandoj: Nuo 9 ryto 

iki 9 vai. vakaro.
4647 S'outh Halsted Street 

(kampas 47 gatvės
........... ............

KOJŲ TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, uleeriai, įaugę pirštų nagai, 
sutinusios kojos4 skaudami keliai ir 
nariai, paplokščios kojos, ir t.t. Taip
gi komai, bunianai ir callausei.

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

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

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

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

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

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

Egzaminavimas Dykai.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vikrios 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th SU Chieafo, 31.

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE
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litiiiviu Rateliuose.
(Seka nuo 7-to pusi.) 

ti tėvynės meile negali susilai
kyti nuo aukaviino, jausdami, 
kad atlieka apšvietos darbą.

B. Jankauskas į tą šmeižtą 
neatkreipia atydos, bet teko 
girdėti, kad Dr. Shinglemano 
advokatas rengiasi “Draugo” 
redaktoriui užduoti per nosį 
argumentais. Man teko suži-

čiasi pilnai užganėdintas davęs 
penkinę ir reikalui atėjus ne
atsisakys ir daugiau duoti, nes 
jis žino, kad vien apsvieta pa 
kelia visuomenę ant aukštesnio 
laipsnio. Garbė jam.

ALT. Sandaros 76 kuopos 
veikimas.

“Kentucky To|wn”, bet aš abe
joju apie tai, nes prohibicijos 
laike visur yra sausa, Retgi 
virtuozų pas mus netrūksta ir 
iš kur jie gauna tokį dvasišką 
peną šiltoku spręsti. Gal spiri
tualizmo laikai ateina.

Stebuklingas Daktaras.
Nekurtuose lietuvių laikraš

čiuose patėmijau patalpintą re- 
zdliuciją Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugijos prieš Dr. 
Račkų, kuris gyvena ir ofisą 
laiko .musų miestelyj. Kaip ste
buklingai jis gydo ligonius, aš 
to nepatyriau, bet teko girdėti

I^apkr. 14 d. ALTS. 76 kuo
pa nutarė visais galimais bu
dai remti Mariampciles Gimna7 
zijos .reikalus finansiškai ir 
morališkai. Net komitetas ta
po išrinktas ir įgaliotas dally- 
vauti generališkilose susirinki
muose minėtos gimnazijos rei
kaluose.

Minėta kiA>pa taipgi nutarė 
surengti koncertą dar šiais 
metais ir pakviesti iš Chica- 
gos “Birutę” atlikti programą, 
čia A. Kvedarui kaipo vadovui 
bus perdaug darbo, bet jeigu 
niekas nedirbs, tai kas atliks.

Čia turiu priminti, kad minė
ta kuopa, nors nėra skaitlinga 
nariais, bet savo ideališku* vei
kimu pralenkia net skaitlinges- 
nes nariais draugijas. Ji su
rengia visokių pasidinksminimų 
ir šiaip vakarų, ką kitos drau
gijos nei nesapnuoja.

Katalikų vaikų mokyklos.
Man teko patėmyti katalikų 

lietuvių laikraščiuose, kad baž
nytinėse lietuvių mokyklose 
vaikai netik geriau mokinami, 
bet nepraleidžia laiko veltui. 
Taigi, manau sau, kutomet tu
rėsiu vaikų ir kuomet galės 
pradėti lankyti ‘mokyklą tai ki
tur neleisiu, kaip tik 'bažnyti
nė n mokyklon. Bet apsirikau. 
Vieną šiokiadienį matau gatvė
se bėgiojant, žaidžiant ir mu- 
šanties tarpe savęs vaikučius; 
žinodamas, kad nėra kokia 
nors svarbi amerikoniška šven
tė, užklautsiau vaikų, delko ne
lanko mokyklos. Vienas gud
ruolis vaikas man atsako: “Ar
gi Tamsta nežinai, kad šiandien 
musų kunigėlio varduvės?”

Supratęs, kame dalykas, su
maniau tėmyti toliaus ir ban
džiau daugiau patirti nuo vai
kų, kiek 
varduvių 
Pittyriau 
nas:

bando trumpu laiku tapti mi- 
lionierium, kaip kad Philadel- 
phijoj Dr. S. Tankus tapo tur
tingu. Dieve padėk.

Gyvnašlės.
Gyvnašlių moterėlių skaičius 

čia žymiai sumažėjo ir “progre- 
syviškai” jos nUpoulė gana že
mai. Mat, kaikurie senberniai 
neatlaiko dirbtuvių darbo, tai 
ir jųjų negaili pilnai aprūpinti. 
Je'lei to nekurtoms prisiėjo su
grįžti prie savo vyrų ir persi
prašyti už svetimus “griekus”.

Net “R-aus” sena numylėtinė 
labpj apgailestauja praradus 
;okį gerą -meilužį. Geresnio gi 
nesitiki gauti savo amžyje.

—Patrijotas.

kviesti atsilankyti į pamokas, 
kurtos atsibuna kas nedėldien 
Raymond Chapel, 816 W. 31 
St., 10:30 vai. ryto.
šiuo kviečiu gerh. draugysčių, 

kliubų ir kuopų valdybų narius, 
kad netik atsilankytų patys, bet 
dar paskatintų, paragintų ir ki
tus narius jiems pavestus glo
boti. Lyginai tikiuosi, kac 
musų inteligentija malonės ra
sti laiko ir atsilankyti į pamo
kas. Laikui bėgant tą, ką jie 
žino, mums papasakos, o tuo 
tarpu nors galės nurodyti tru
kumus, jei kokie yra, kad patai
sius.

Tad gerbiamieji profesiona
lai visų sričių mokslo, 'meldžia
mi esate atsilankyti ir prigdl- 
bėti musų pastangoms.

Dr. A. L. Graičunas.
• P. S. Beveik išimtinai musų 
profesionalai iš lietuvių liaudies 
gyvenate, todėl ar neskolingi 
liaudžiai kuo nors atsilyginti. 
Pagalvokite. Lai nepraskamba 
žodis tuščiai: “Savas pas savą”; 
jei mūsiškiai pas mus, mes irgi 
jiems skolingi ir turime atsily
ginti. —A. G.

Atvažiuoja iš Lietuvos

North Side
kp.

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI AUTOMOBILIAI NAMAI-2EME

panašių 
atsibuna per 
štai kokias

gimimo ir 
metus, 
naujie-

dienoj1) Klebono varduvių 
mokykla turi buti uždaryta.

2) Kamendoriaus varduvių 
dienoj mokykla uždaryta.

3) Seserų (minyškų) vardu
vių dienose mokykla uždaryta.

Vaikai daužosi po gatves ir 
išdykauja, bet vis Dievui ant 
garbės. Na, o kiek gimimo 
dienų atsibuna tarpe minėtų 
ypatų per metus! Ir vaikai vis 
neturi mokyklos tose dienose. 
Tai reiškia apšvietimas. štai 
delko Ciceros didžiuma lietu
vių leidžia savo vaikus į viešą
ją liaudies mokyklą, nes ten 
jokių sutrukdymų nėra ir vis
kas geriausiai mokinama.

Statys Ciceroj ligonbutį.
Iki šiam laikui musų mies

telyj gero ligonbučio nebuvo. 
Bet dabar susidarė organizaci
ja pastatymui generadiško li
gonbučio. Ant kiek tas ligon- 
biJtLs bus geras, dar sunku 
spręsti, nes dar nepradėtas sta
tyti. Bet vietiniams lietuviams 
patėmijus iš laikraščių, kad du 
kunigužiai yra užėmę trustistų 
vietas, tai nekurie mano, 'kad 
atsigulus tame ligonbutyj prieš 
mirtį arba pirm operacijos ne 
vienam “bedieviui” prisieis ne
tikėtai atlikti iš viso gyvenimo 
išpažintį.

Ciceroj saliunų nėra.
Kitų miestų laikraščiai skel

bia, kad šis miestelis yra lygus

‘ Roseland. — D. L. K. Vytauto 
Draugijos No. 2 nutarimų raštinin
kas persikėlė įkitą vietą. Reikalui 
esant kreipkitės šiuo adresu: 251 W. 
106 PI. — Rtšt. Pranas Grigula.

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams šelpti sulaukė iš Kauno nuo 
Moterų Globos Komiteto didelią 
skrynią gražių rankdarbių ir rengia 
bazarą gruodžio 2 d. Mildos svet., 
8142 So. Halsted St. Pradžia 4 vai. 
vak. Kviečia visuomenę, atsilankyti 
ir paremti bazarą, o tuo sušelpsite 
Lietuvos našaličįus. — Komisija.

Jaunosiom Birutes repeticijos įvyks 
šiandie 7 vai. vak. Mark White Sqv 
didžiulėje svetainėje, prie 29 ir Hal- 
sted gatvių.

Norintieji į šią draugiją įsirašyti 
yra kviečiami į susirinkimą ateiti.

Bridgeport. — Susivienijimas Lie
tuviškų Draugijų ant Bridgeporto 
rengia gražų koncertą Kovo-March 
16 dieną, 1924 m., Mildęs svetainėje, 
3140 So. Halsted St. *

Taigi prašome kitų draugijų ne
rengti tą dieną pramogų, kad nepa
kenkus vieni kitiems. Komisija:

A. J. Lazauskas, J. Antanai
tis ir P. Katėnas.

EXTRA!
s Kriaučiai, kurie norit pirkti 
materijas “goods” ir veikti ko
operatyviškai, turinti ir netu- 
•rinti biznio. Kreipkitės ląišku. 
F. B. 3210 S. Halsted St. No. 52

GIMINĖS Zofijos Čiukaitės 
kurie siuntėte jai support affi- 
davit, malonėkit atsilankyti į 
“Naujienų” ofisą, nes yra svar
bus pranešimas dėl jūsų.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA —
moterų sortavimui popierų 

atkarpų. Gera alga. Atsišaukite.
Frances Hughes Co.

1405 W. 21 Str.

PARDAVIMUI automobilius 1921, 
Premier, 7 pasažierių; tinkamas žie
mai ir vasarai. Yra dvi badies, žie
minė ir vasarinė; 5 nauji Cord taje- 
rai. šitas karas yra geriausiame sto
vyje. Norinti pirkti automobilių. 
Atsišaukite greit, parduosiu pigiai.

K 2423 W. 46 St.

NAUJOS SODYBOS

PARDAVIMUI
PARSIDUODA čeverykų tai

symo įstaiga. Su visomis elek
tros mašinoms. Parduosiu pigiai 
nes einu į kitą biznį. Biznis 14 
metų sena išdirbta vieta.

807 W. 19th St.

PARSIDUODA bučerne ir 
grosernė geras biznis, visokių 
tautų apgyventa. Biznis cash. 
Parsiduoda iš priežasties ne
sveikatos. 2057 W. 22_nd PI.

ALT. Sandaros 23-čios 
vakaras buvo surengtas neda
lioj, lapkr. 18 d., Liuosybės 
salėj. Vakaras buvo pasekmin
gas visais žvilgsniai*. Publikos 
prisirinko pilna salė. Progra
mas buvo paįvairintas dainomis 
r žaislais.

Kaflbėjo kun. P. P. Zalenka 
ir St. Kodis. Datavo “Bijū
nėlio” draugijėlės nariai keletą 
dainelių. P-lė M. Šliauteriutė 
pa griežė smuikui solo. Dainavo 
solo p. K. Sarpalius —publikai 
patiko. P-Iė Aldona Rūginte 
išlavino šešias mergaites, • ku
rios pašoko “Butter fly” šokį. 
Jos buvo gražiuose kostiumuo
se apsirėdžiusi o s. —Špokas.

Atvažiuoja iš Lietuvos per 
Naujienų laivakorčių skyriaus 
patarnavimą A. Slavinskaitė, 
pas brolį Juozapą Slavinską, 
1632 N. Winchester Avė. Domi
cėlė Sugentaitė, pas savo švo- 
gerį, 718 W. 18th St., Chicago.

Klaidos atitaisymas.
» A

“Naujienų” No. 270 rašiny
je “Keistučio kliubas seniau ir 
dabar” yra pasakyta, kad kliu- 
bui pelno liko apie $50.

Turi buti: apie $250.00.

Pranešimai
. - . ■ .............. ■

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

ar kviečia.

Tikslingai praleistas 
laikas

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
,.rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
uojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda; 
nas kas savaitė po dolerj-kitą, nei 
lepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
linigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted SL

Detroit, Mich. Detroito Lietuvių 
Draugijų Sąryšis rengia puikų vaka
rą lapkričio 25 d., House of Masses 
svet. Bus perstatyta dviejų veiksmų 
komedija “Bosienė”; veikalas nuo pat 
pradžių iki galui yra gana juokin
gas. Apart to bus dar koncertas, o 
vėliaus šokiai.

Visas pelnas to vakaro eis labdary
bės tikslams, kaip tai: palaikymui są
ryšio mokyklos ir drg. V. Turauskui, 
<uris jau antri metai randas ligonbu- 
;yj. Todėl visi bukite šiame paren
gime. Kviečia Sąryšio Komitetas.

——-3................................. ' -------

PAJIEŠKAU merginos arba 
našlės nuo 18 iki 28 m. Aš esu 
28 metų amžiaus, nerūkau, ne
geriu ,turiu gerą darbą. .Atsi- 
šaukit prisiųsdamos savo peveik 
slą, 1739 S. Halsted St. Box 378

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, su ledo mašina. Prie 
transferinio kampo. Geras pa
siūlymas nebus atmestas.

604 W. 31 St.

Prie Downers Grove prie ce
mentinio kelio, puiki turtinga 
juoda žemė tinkanti dėl vištų 
farmų, lygi žemė, galima pada
linti į mažesnius totus. Geras 
pirkinys ateities investmenutui. 
Pabudavosim mažą namą. Dirb
kite mieste ir gyvenkite ant 
farmų, 40 miliutų važiavimo iš 
miesto, $90 įmokėti, ų kitus, po 
$10 į mėnesį,

Louie Lahon,
156 W. Washington St., 

Room 40, Main 2043

PASARGA
RESIGARSIN^ NTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
dant Naujienų darbininkai geriaus 
-alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, bižnių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
m ai, apsivedimai, asmenų 
nai ir t.t. turi būt iš kalno 
mi.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
bejotini, Naujientli 
i lieka teinę jų ųej 

tirs jų teisingumo, . 
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasilsint 1 sekamos die
nos Naujienas, tuH' priduot savo pa
skelbimą ne všliatt; kaip 9 vai. va
karo. 1

jieškoji- 
jieškoji- 
dpmoka-

Iministtacija pa- 
p i riti, kol neiš- 
r grąžinti, pini-

REIKIA merginų rinkimui ir 
pakavimui popkornų — $15 į sa
vaitę.

Atsišaukite
2750 W. 35th, St.

PARDAVIMUI grosernė, sen- 
nai įrengta, geroje vietoje, da
romas geras biznis. Pardavimo 
priežastis, kitas biznis. Parduo
siu pigiai.

2859 So. Union Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų na
mas ir attic, 7 kambarių rezi
dencija, su vana, 50 pėdų lo- 

| tas, 2 karų garadžius, iš fron- 
! to įvažiojamas. Kaina $7,500.

Savininkas
2440 So. Millard Avenue

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

VYRAS SU KARU

PARDAVIMUI Koncertiną. 
Kostantinką parduosiu už mažą 
kainą, galite matyti vakarais 
nuo 6 iki 8 v. v. subatoj nuo pie
tų iki 3 vai. 3327 S. Union Avė.

ŽIŪRĖK Į ŠITA DIDELI 
BARGENA!!

Ant South Sides. Kam mokėti 
$17,000 už 2 flatų, tai gali pirkti 4 
flatų mūrinį naują namą, vienų me
tų senumo už $17,000. Viskas yra 
padaryta pagal naujos mados. įmo
kėti $7,000, o kitus lengvais išmo
kėjimais. Del platesnių žinių tele- 
fonuokite savininkui. Lafayctte 
1970.

Gali uždirbti <$50 ir dau
giau kiekvieną nedėldienj 
nuvežant žmonės į Calumet 
City ir Fordo naują dirbtu
vę, kur 16,000 darbininkų 
dirbs. Pasimatykit su

Manager Lithuanian 
Department,

k 116 So. Michigan Avė., 
Room 1408,

Utarninke ir ketverge nuo 6 
iki 8 vakdre. Arba subatoje 

nuo 3 IKI 8 vakare.

PARDAVIMUI grosernė; už 
pirmą teisingą pasiūlymą nu
pirksi!. Vieta gera; kas pirmas 
nupirks, tas biznį gerai darys.

3700 S. Emerald Avė.

BARGENAS. Pardavimui 2 
augštų namas. Yra bučernė ir 7 
kambarių flatas užpakaly, 2 fla- 
tai viršui, attic ir skiepas. Ce
mentinė jšla. Kaina $5,500. 3215 
Parnell Avė. Tel. Republic 2880

PARSIDUODA grosernė, pi
giai. Biznis einh gerai, pigi ren- 
da, $16 į mėnesį, ’lysas ant 3 
metų. Parduosiu už pirmą ge
rą pasiūlymą. Atsišaukite.

4508 So. Wood St.

štai jau iš. eilės atsibuvo aš
tunta pamoka, šį sykį kalbė
jo Dr. A. J. Karalius temoj 
“Atjauninimasi” lietuviškai, ir 
p. Abraham Boiwers angliškai 
apie konservatizmą tikėjimuos 
>e. P-as Kl. Jurgelionis atida
rė ir uždarė susirinkimą.

Žmonių bi/vo suvirš šimtas, 
šį sykį buvo nemažas skaitlius 
mo>tedų. Užsilaikymas atsilan

kiusių paklausyti pamokos pasr- 
tebčtinai įimtas per visą laiką 
girdėjai kiekvieną žodį kalbėto- 
jaus, o protarpiais net laikrod
žio tiksėjimą. Tas* viskas suda
rė nepaprastai didelį įspūdį. — 
Jauties žmogus, kad esi šventi- 
nyčtoje, kurioje girdi tik teisy-< 
bes žodį; išrodė it kitas pasaulis, 
—tai ne lietuviai, o kas nors 
iDgštesni, tobulesni, tai žmo
nės aukštos kultūros ir turintie- 
ii gyvenime užduotį.

Sekanti iš eilės devintą pa
moką buis teikta per p. P. Gri
gaitį temoje “Demokratija is
torijoje”.

štai ką 'norėjau pastebėti. 
Svetainė erdvi; vietos arba sė
dynių yra 310; kaina labai pigi 
—tik 25c įžangos, taip kad kiek 
vienas gali pajėgti įžangą užsi
mokėti, nesijausdamas sunku
mo.

Vienok nematyti pamokose 
musų gerb. profesiona'lų-advo- 
katų, inžinierių, dailės ir meno 
mylėtojų, o kas svarbiausia, tai 
o. prezidentų ir sekretorių nuo 
draugysčių, kliubų ir kuopų. 
Jog jie yra vadovaujanti musų 
Haudies jėga. Nito jų sumanu
mo priklauso musų kultūrinis 
gyvenimas. Nebijok į ristynes į 
pigios rųšies ‘^muvingas” jų 
ten kimšte prikimšta, čia-gi ant 
pamokos jų nėra.

Lai birs man pavelyta viešai* 
per šio laikraščio skiltis pa-

Bridgeporto Lietuvių Draugijų Su
sivienijimas rengia vakarienę su pro
gramų. Vakariene įvyks lapkričio 21 
i. Švento Jurgio parapijos svetainė
je. Vakarienė prasidės 7 vai. vak.

Visi- yra kviečiami atsilankyti, nes 
vakarienė rengiama Lietuvių Audito
rium' naudai. — Komitetas.

Aš MIKOLAS STATKEVIČIUS, 
pajieškau savo draugo Motiejais Se
redžiaus, paeina .iš Kauno rėdybos, 
kaimo Varlinu ir Susiedo Juozapo 
Sadausko, paeina yalščiaus Raguvos. 
Meldžiu atsišaukti Šiuo adresu: 0

MIKOLAS STATKEVIČIUS,
Box 253, Bradley, O.

REIKALINGAS BUČERIS, kuris 
mokate savo darbą, malonėkite atsi
šaukti į Lietuvių Cooperaciją, 4911 
W. 14 St., Cicero, III, arba vakarais 
prie direktorių J. ‘Tarvid, 1334 So. 
48th Ct. Cicero, III, Geras darbas ir 
geras atlyginimas.

PARDAVIMUI. Jei jums reikia pi
ano, štai yra proga visam' gyvenimui. 
Parduosiu savo vertės $400 pianą ir 
benčių už $125 pinigais pirmam kuris 
čionai ateis. Aš jį atiduosiu, pianas 
taip kaip naujas. Man reikia pinigų 
labiau negu piano, štai yra priežas
tis. Tai nėra grojiklis pianas.

Atsišaukite
2502 Archer Avė., 

kampas Halsted St., 
2 augštas, užpakalyj.

ĮMOKĖDAMAS f$300
Nupirksi 2 pagyvenimų namą. Ren- 
dos neša $75 į mėnesį. Kaina $7,500. 
Priimsim į mainus lotus, automobilių 
arba bile koki biznį.

C. P. SUROMSKIS, 
3346 S. Halsted St.

Phone Boulevard 9641

TURĮ būt parduotas kaipo di« 
delis bargenas Bridgeporto na
mas, 1 krautuvė ir 4 flatai, ne
ša gerą pelną. Arba mainysiu 
į mažesnį namą. Naujienos, 
Box 377. ‘i ' ? 1

APSIVEDIMAI.

REIKIA patyrusių langų plo- PARDAVIMUI 
j. i • *•m- . . j ... i .. vietoje, lietuvių apgyventoje, biznisvejų, $1 į valandą, jei JUS busite Į gerai išdirbtas, turiu parduoti į trum- 

tiek Vėrtas. I P*Į laiką. Priežastis pardavimo, ap-
’ leidžiu miestą. Apie kainą pasitarsi-
KOOm 21 I me anį vietos.

62 W. Washington St. RUTPLAUKIS,
4354 So. Wood St. .

MOKYKLOS

The Hyde Park High School Pa- 
rent Teacher Association will hold 
a Rummage Sale on November 
21, 22, at the Grant Memorial A. M. 
E„ Church Cor. 46-th St. and Evans 
Avė. The proceeds tvill be devoted 
to helping deserving, students 
trough high school who othervvise 
would be unable to čontinue their 
studies.

Englewood, III. — Pirmas milžiniš
kas balius rengiamas S. L. A. 251 kp. 
Seredoje, Lapkričio-Nov. 28 d., 1923 
m. V. Leito svet., 6103 So. State St., 
Englewood, III. Pradžia 6:30 vai. 
vakare. įžanga 35c. y patai. Visus 
kviečiame į balių, kad smagiai pra
leidus vakarą.

Kviečia visus Komitetas.

Lietuvių kalbos pamokos vaikams 
ir suaugusiems būna utaminkais ir 
nėtnyčiomis Ravmond Institute. 816 
W. 31 St. Mokytojauja J. Briedis. 
Norintys mokintis kviečiami prisira
šyti minėtomis dienomis.

— Mokytojas.

Bridgeportas. '— Lietuvių Stygų 
Orkestro praktikos* į vyksta kas antra- 
Hen|, 7:80 vai. vak., Mark White 
Park svet., 29 gat. ir So. Halsted St. 
Norintieji prisirašyt malonėkit atsi- 
’ankyt. — Organizatorius.

Racine, Wis. — Sandaros Kliubas 
lapkričio 25 d. Turner svetainėje (ku
ri randasi prie kampo Lincoln ir Hub- 
bard gatvių) ruošia teatrą ir'; šokius.

Programas susidės iš perstatymo 
“Meilė — Visų Ligų Gydytoja” ir 
“Jonuko Kelinės”. Apart to bus dai
nos. deklemacijos ir kiti pamargini- 
mai. Prasidės 2 vai. po pietų ir tę
sis iki 12 vai. nakties.

Kviečiame visus lietuvius kaip vie
tinius, taip ir iš apylinkių suvažiuoti.

— Komitetas.
• *■ I —

Jaunuolių Orkestras susirinkimas 
ivyks seredoj, Lapkričio-Nov. 21, 
Mark White Suuare sv. (Library 
Room). Malonėkite Jaunuolių tėvai 
skaitlingai atsilankyti, nes yra ren
giamas koncertas, Gruodžio 15 d., 
Mildos svet.. reiks išrinkti minėtam 
vakarui darbininkus. Bukite 7 vai. 
vak. nes po susirinkimo eisime ant 
B. S. D. Auditoriumv vakarienės.

Rašti Eugenija Grušaitė;

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialės vakarinės klesos motey 
rims ir merginom? 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

REIKIA shearmanų ir teams- 
terių į geležies atkarpų jardą.

Atsišaukite
PAJIEŠKAU apsivedimui mergi

nos ar našlės. C-.’- *7
su dviem vaikais. tunu o -n/rT^mAT
esu 36 metų senumo. Amato mašinis- Į ALTON IRON & METAL CO. 
tas.

Gali buti su vienu ar 
Aš turiu divorsą,

Duosiu kiekvienai atsakimą. 
F. BARKAUSKI, 

821 Indipendence Boul.
Chicago, III.

2122 So. Loomis St.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS pusininkas į biznį 

nešantį didelį peliją, kuris galėtų ve
sti ofiso reikalus. Reikės jdėti biskį 
kapitalo. Taipgi selesmaiių. Jie 
gali uždirbti didelius pinigus. Paty
rimas nereikalingas. Atsišaukite 
Modern Constructioh Mfg. Co., 3555 
Mihvaukee Avė. Vakarais iki 9 vai.

REIKIA gerai patyrusio bu- 
čerio, kalbančio angliškai. Geros 
sąlygos. Iš Kitų1 miestų atsišau- 
kit per laiškus. J. Grybas, 219 
E. 115 St. Tel. Pullman 4?06.

PARDAVIMUI nestauranas. Par
duosiu arba mainysiu ant grosernės, 
kendžių štoro arba čeverykų taisymo 
dirbtuvės. Arba ant namo. Jei kas 
nori#gali pirkti su rakandais arba 
be rakandų. Yra 4 kambariai gyve
nimui. Rusų apiėlinkėj.

1338 So. Millėr St.

RAKANDAI

ISRENCAVOJIMUI
SURFACE LINE KRAUTUVĖ 

25x60. Nąuja. Puikioje vietoje, 
vienoje geriausių biznio blokų South 
Side, 4 gyvenimui, kambariai ir va
na. Vėliausi elektros įrengimai. 
Tinka bile kokiam bizniui. Ateikite 
pažiūrėti.

715 W. 47 St.
Phone Wentworth 4325

GERIAUSIA PROGA JAUNAI 
PORAI.

Turiu parduoti tuojau savo vėliau
sio styliaus Velour Parloro setą, vel- 
vet karpetą, pastatomą liamjją, val
gomo kambario setą ir 3 miegamo 
kambario setus. Taipgi gražų dvi
gubų springsų fonografą rekordus 
ir deimantinę adatą. Viskas kaip 
nauja. Parduosiu sykiu. ar dalimis 
už trečdalį.

1922 So. Kedzie Avė.,
• 1 lubos.

BARGENAS.
Pardavimui bučernė ir grosernė, 

naujas Ice Box, nauja ledo mašina, 
ketverios vogos, mėsos piaustytuvas, 
kavos ir mėsos maliklis, du- setai 
įrankių, grosernės kaunteris ir alyvo 
tankas, vieno tono Fordo trakas, kai
na $3,500 krautuvė 28x60, su dum 
flatais 6 ir 4 kambarių. Karštu van
deniu šildomas, 2 karų garadžius, 3 
metų lysas, savininkas, 2400 St. Char
les Rd., Bellwood. III. Pone Belhvood 
1920.

* ..........— j .....................—■■■■—.

PARDAVIMUI
Už $195 nupirksite $600 vertės gro- 

•iklį pianą ir 120 rolelių. Pianas taip 
yra geras kaip naujas. Atsišaukite 
Šiandien ar rytoj iki 9 valandai va-

338 So. Ashland Avė., 
kampas Van Buren St.

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

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

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYST®

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
I inkSj. Įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

PARDAVIMUI visai nauji 
rakandai .Galima ir ruimus sy
kiu rendavoti. Apleidžiu miestą. 
Viską pigiai parduosiu. Kreip
kitės 1 'lubos priekis. 3612 So. 
Lowe Avė.

AUTOMOBILIAI

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI bizniavas na

mas ir bučernė. Tas namas yra 
labai patogus dėl biznierio žmo
gaus. Nepraleiskite progos, 
savininkas.

5146 So. Halsted St.

Amerikos Lietuviy Mokykla
I 3106 So. Halsted St.
I Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal- I bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste- I nografijos, Typewriting, Pirklybos I Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų I Valstijų Istorijos, Abelnos Istori- I jos, Geografijos, Politinės Ekono- I m-ijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra- I matikos, Literatūros, Retorikos I Etimalogijos Oratorystės.

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

vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

PAGRAŽINAM NAMUS. •
Ar Tamstai yra reikalas savo na

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel, Yardk 7282i

PARDAVIMUI visokių rūšių 
vartotų karų, $50 ir aukščiau, 
lengvais išmokėjimais.

Kreipkitės /
2800 So. Michigan Avė.

NORIU PIRKTI
PRAPERČIŲ
APIELINKĖJE
CANALPORT AVĖ.

189 No. Clark St. Room 510

ta

PARDAVIMUI Fordas, Coupe 
dratiniai ratai, ratams raitas, 
moto myteris, sukamas starte
ris, kaina $300, agentų nereikia.

P. BALCHUL,
4351 Wentworth Avė*

PARDAVIMUI bungalow, 
taipgi visi rakandai, karpetai ir 
t. t. Priežastis, apleidžiu mies
tą. Agentų nereikia.

5712 S. Campbell Avė*

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyooe 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
PrekyboR dalykų. Prirengia prie 
kvotinių 1 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 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)

a


