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i si Naujas monarchisty baurrancųa vinojasi
Ameriką

M

Vokietiją

Amerikiečiai skris prie 
poliaus

Papa šauksiąs bažnyčios 
susirinkimą

EKSPLldZIJA ORIENT, ILL. 
KASYKLOJE.

Du angliakasiai užmušti. Kasy
kla jau dirba.

Grand jury užbaigia grafto 
tyrinėjimus

Tą bandys padaryti Amerikos 
laivyno aeroplanai.

Nori įtraukti eksper 
tų komisijon

Dabar jie bando pasigriebti ne 
ginklu, bet paimdami 
kontrolėn svarbiausius 
kus.

savo
ban-

Atstovų butas tebėra be 
pirmininko

BERLINAS, gr. 4. —.Vokie
tijos reakcionieriai, monarcihs- 
tai ir junkeriai, kuriems nepa
vyko pasigriebti Prūsijos ir Vo
kietijos valdžias laike paskiau- 
sio ministerinio krizio, dabar 
bando tąVJatį atsiekti uždėda
mi ant Vokietijos savo finansi
nę diktatūrą.

'Diktatūra butų įvykinta pa-
e | <■ Isigriebiant kontrolę dviejų ban-Vokietiioš monarchistai bando!k' per vadžia turi at-

• • i • r* 1 1 1 likti visus savo reikalus — rei-
pasignebti finansų kontrolę

WASHINGTON, gr. 4.— Lai
vyno departamentas mano atei
nančią vasarą • surengti bandy
mus skristi prie šiaurinio po
liaus. Sekretorius Denby paskel
bė, kad tą pieną užgyrė ir pre
zidentas Coolidge, kaipo “dide
lės praktinės vertės.” Jau pa
skirta ir komisiją smulkmeniš
kam išdirbimui pienų tos sun
kios ir pavojingos kelionės oru.

Mat norima, kad amerikiečiai 
butų pirmieji, kurie pasiekė po
lių ir aeroplanais, kaip kad Pea- 
ry ekspediciją pirmą kartą pa
siekė polių laivu.

Francija bando prisivilioti 
Jungt. Valstijas

Nori pritraukti Ameriką daly
vauti Vokietijos tyrinėjimuo
se. Pradeda ištraukimą karei
vių iš Ruhr distrikto.

chsbanką ir naująjį rentefnmark 
banką.

Rentenmark bankas jau yra 
kontrolėje nacionalistų, fabri
kantų ir agrarų, kadangi tie in
teresai duoda auksą parėmimui 

Atstovy butas dar neturi | Finansiniai interesai pareika- 

pirmininko

Degoutte skaitys tada, kad nuo 
tos dienos tikrai užsibaigė pa- 
syvis priešinimasis.

Amerikiečiai rūpinsis grai 
kais Turkijoje

PARYŽIUS, gruodžio 4. — 
Konferencijoj tarp premiero 
Poincare ir kontribucijos ko
misijos pirmininko Barthou, 
tapo sutarta permainyti tekstą, 
kuriuo nustatoma galios eks
pertų komiteto, kuris tyrinės 
Vokietijos nuojiegumą mokėti 
kontribuciją. . >

Dabar tas tekstas bus parašy
tas taip, kad apėjus valsty
bės sekretoriaus Hughes prie- 
šiniimąsi tiems aprubežiuotiems 
tyrinėjimams ir pritraukite 
Ameriką dalyvauti toje eksper
tų komisijoje ir tyrinėti Vokie
tijos turtus ir finansinę padėtį. 
Barthou paduos naująjį tekstą 
kontribucijos komisijai dar 
šiandie ir nėra abejonės, kad jis 
liks priimtas.

Jeigu gi ir dabar Jungt. Vai
si jos jausis, kad jos negali daly
vauti oficialiniai tame eksper
tų komitete, tai bus bandoma 
išgauti Amerikos sutikimą da
lyvauti neoficialiniaL
Mažinama Ruhr kariuomenė.
Oficialiniai paskelbta, kad 

pradėta regrupavimą militari- 
nių spėkų Ruhr distrikte, tiks
lu sumažinti jų susidūrimą su 
gyventojais. Tai daroma tikslu 
padaryti okupaciją “nemato
mą”, kadangi padėtis okupuota
me krašte žymiai gerinasi.

"taipjau stvertųsi niekurių 
priemonių naudai ištremtųjų iš 
okupuotojo krašto vokiečių ir 
taipjau pasodintųjų į kalėjimus. 
Tolimesnių priemonių leidimui 
tiems žmonėms sugrįsti į savo 
namus bus padaryta gruodžio 
10 d., kada bus pasirašyta su
tartis apie geležinkelių veikimų. 
Francuzų komanduoto jas gen.

Republikonų pasidalinimas ne
leidžia išrinkti pirmininko. 
Senatas irgi nieko negali vei
kti.

išmainyk

WASHINGTON, gruodžio 4. 
— Atstovų butas ir šiandie ne
įstengė išrinkti pirmininko. 
Keturius kartus buvo balsuoja
ma, bet visus keturis kartus 
vienodomis pasekmėmis — ne 

rvienas kandidatų negavo rei
kiamo' skaičiaus.

Paskutiniame balsavime bal
sų gavo: demokratas Gerrett 
198, republikonas Gillett 197, 
pažangusis republikonas Co- 
oper 17 ir Madden 5. Garrett ir 
Gallett balsai kiek mainėsi, tai 
vienas porą balsų gaudavo dau
giau, tai kitas, bet .nė vienas 
niekad negavo reikiamo skai
čiaus balsų — absoliutės did
žiumos. Cooper ir Madden 
balsai nešimame.

Dabar viskas priklauso nuo 
pažangiųjų republikonų. Už ką 
jie atiduos savo balsus, tas ir 
bus išrinktas. Maddeno gi bal
sai nepakeis padėties, nes kaip 
Gillett, taip ir Garrett trūksta 
10 ar 11 balsų iki išrinkimo.

Pažangieji republikonai gi 
nenusileidžia ir reikalauja pa
keisti atstovų buto taisykles. Ir 
kol republikonai nesutiks tai 
padaryti, jie nebalsuos ųž Gil- 
lettą. Išrodo betgi, kad respub
likonų didžiuma turės nusileis
ti insurgentams — pažangie
siems republikonalns.

Ryto vėl bus bandoma rinkti 
pirmininką, bet ar bus gauta 
geresnės pasekmės, labai, abe
jotina.

Atstovų butui neturint pirmi
ninko, negali nieko veikti ir 
senatas. Šiandie jis susirinko 
ir tuoj aus uždarė savo posėdį. 
Tą patį priseis daryti kasdie 
iki nesusitvarkys atstovų bu
tas. Del tos pačios priežasties 
ir prezidentas negali padaryti 
savo pranešimo kongresui.

L* Į......... 1 1 i-if i ■■■■iijiĮ—My

lavo, kad valdžia paduotų savo 
biudžetą rentenmark bankui, 
kas rodo, kad fabrikantai nori 
tuo diktuoti šalies finansinę po
litiką.

Nacionalistai beto siekiasi pa. 
sigriebti reichsbanko preziden
tystę.

Mari kalba reichstage
Reichstagas pasitiko jį gana 

prielankiai.

BERIL1NE, gruodžio 4. Č 
Naujasis Vokietijoj s kancleris 
Wilhelm Marx šiandie pristatė 
reichstagui' savo kabinetą ir 
pasakė prakalbą. Marx kalbėjo 
20 minučių, perskaitydamas iš 
rašto savo prakalbą.

Kairieji kelis sykius jį buvo 
pertraukę, bet dešinieji jam ga
na smarkiai plojo.

Kaip matyt, naujasis kancle
ris mano elgtis pamaži ir at
sargiai, kad ant kiek galima iš
vengus parlamentarinio krizio. 
Jį šiandie priimta daug prielan
kiau, negu kad buvo manyta.

ATHENAI, gr. 4. — Turkijos 
ir Graikijos valdžioms prašant, 
Amerikos artimųjų rytų šelpimo 
organizacija sutiko prižiūrėti 
koncentravimą Mažojoj Azijoj 
ir gobenimą Graikijon civilinių 
belaisvių, kuriuos turkai suė
mė ir laikė kaipo' įkaitus po 
Smyrnos katastrofos.

Du tos organizacijos viršinin
kai jau išplaukė į Smyrną atga
benti 2,000 kalinių, kurie jau 
yra Smyrnoje sukoncentruoti ir 
laukia kad kas juos sugrąžintų 
Graikijon.

Turkstančiai belaisvių yra iš
blaškyti Turkijos gilumoje, o 
kiti tūkstančiai jau mirė.

Geležinkeliečiai jeikalauja 
algy pakėlimo

NEW YORK, gr. 4. — Gele
žinkeliečių brolijos pradėjo kam. 
paniją už algų pakėlimą ir, dar
bo sąlygų permainymą. Kampa
niją pradėta oknferencijoj tarp 
brolijų viršininkų ir vieno iš 
stipriausių šalyje geležinkelių! 
— New York Central.

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 pasistatys! 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.

Naujieną Kontesto 
vedėjas ;

esti Naujienų ofise kas
dien dienomis, o taipgi 
vakarais seredomis ir 
subatomris. Nedėilioniis-gi 

esti nuo 12 vai. iki 2 vai. 
po piet. Visi dalyvaujan
tis konteste gali jį pažy
mėtomis valandomis ma
tyti, gauti informacijų ir 
išduoti jam raportus.

Italija nubausianti 
kaltininkus

Vokietijos princas nusišovė.

Jieškanti kas kaltas už dambos 
pratrukimą. Jau 300 lavonų 
atrasta.

ViešųjųMILANAS, gr. /4, 
darbų ministeris Camazza šian
die pareiškė, kad bus užvesti 
tyrinėjimai suradimui kas yra 
kaltas už baisią nelaimę Germa
no distrikte, kur pratruko dirb
tinio ežero damba ir kįlusiame 
delei to potviny žuvo apie 700 
žmonių. Jei tais kaltininkais 
pasirodys viršininkai elektros 
.kompanijos, kuri tą ežerą valdė, 
jie bus skaudžiai nubausti.

Jau tarp 200 ir 800 lavonų at
rasta. Papa paskelbė maldas už 
nukentėjusius ir likusius be pa
stogės ir paaukojo jiems $100. 
Karingasis poetas d’Annunzio 
apsilankė nelaimės vietoje 
paaukojo $200.

ĖERLINAS, gr. 4. — Jaunas 
Schaumberg-Lippe princas Alek 
Sandras, narys vienos seniau
sių Vokietijos provincijos val
donų, įsimylėjo į gražią vien
metę, turtingo Viennos pirklio 
dukterį. Tėvas uždraudė ją ves
ti, kaipo • žemesnę, nes jis esąs 
princas [ir dar niekas per 1,000 
metų jų šeiminoje nėra vedęs 
žemesnio luomo moteries. Prin
cas, kuris buvo 22 m. amžiaus, 
tada nuėjo į girią, palei pilį, 
ir nusišovė.

Jų šeimyna huo kelių metų 
gyveno puikioj jų pily Matti- 
ghofen, ties Salzburg, Austri
joj. Ten ir princas nusišovė.

Ir seniai dirba munšainą.

ir

FULTON, Mo., gruodžio 4.— 
Samuel Henson, 81 metų senis, 
prisipažino teisme, kad jis dir
bo munšainą ir liko nuteistas 
dviem metams kalėjimam .

Suėmė naturopatus. PINIGŲ KURSAS

HARTFORD, Con n., gruod
žio 4. — 8 šerifo pagelbininkai 
ir pavieto detektivas užpuolė 
Blumer College of Natureopathy 
ir suėmė 26 studentus ir profe
sorius, ir nutempė juos prieš 
grand jury, kuris tyrinėja pri- 
gavingą praktikavimą medini* 
nos. Visus suimtuosius atklail
sinčia ir vidurnakty paliuosuo- 
ta.

Vakar gruodžio 4 d., užsienio 
pinigų ne mažiaus kaip už 25,000 
dolerių bankų buvo skaitoma Anie- 
rikos pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100,000 kronų 
Belgijos 100 frankų .......
Danijos 100 markių........
Finų 100 markių ...........
Italijos 100 lirų ..............
Francijos 100 frankų .... 
Lietuvos 100 Litų ..........
Norvegijos 100 kronų ....
Olandų 100 kronų ...........
Švedijos 100 kronų .........
Šveicarijos 100 frankų .

Susirinkimą sušauks 1927 m., 
kaipo tęsimą 1870 m. nutrauk
to susirinkimo. Stengsis iš
spręsti Rymo klausimą ir su
vienijimą krikščioniškųjų baž
nyčių.

RYMAS, gr. 4 . — Vatikano 
rateliuose pusiau oficialiniai pa
skelbta, kad bažnyčios susirin
kimas, kuris liko nutrauktas, 
kada kareiviai 1870 m. užėmė. 
Rymą, bus sušauktas 1927 m. 
ir jame dalyvaus apie 2,000 ku
nigų iš visų pasaulio kraštų.

Tas susirinkimas busiąs vie
nas iš svarbiausių įvykių bažny
čios istorijoje. Jis svarstysiąs 
daugelį svarbių klausimų.

Tikimasi, kad tuo laiku bus 
patenkinančiai išrištas ir Rymo 
klausimas, kuris papai neduoda 
ramumo, nes jis vis dar svajo
ja apie atsteigimą svietiškosios 
galios, kurios jam niekas neno
ri pripažinti. .

Kitu svarbiu klausimu bus 
suvienijimas visų krikščioniš
kųjų religijų į vieną religiją. 
Niekurie tvirtina, kad svars
tant tą klausimą bus pakviestos 
kitų religijų galvos ir neoficia- 
liniai išreikšti savo nuomones 
apie religijų suvienijimą.

’ORIENT, 1I1Į, (Koresp.). — 
Lapkričio 26 d. vietos anglių 
kasykloje kįlo ekspliozija. Bet 
ekspliozija buvo maža ir joje 
žuvo du angliakasiai ir 13 ang
liakasių liko sužeis/ta, daugelis 
nepavojingai. Girdėjau, kad vie 
nas sužeistųjų mirė. Ta kasy
kla už trijų dienų vėl pradėjo 
dirbti.

Pastaruoju laiku šios apielin- 
kės kasyklose darbai eina silp
nai; dirbama tik dvi ar tris die
nas į savaitę. — Alb. Jasėnas.

Vedė tyrinėjimus 17 mėnesių.

25 žmonės sužeisti.

PITTSBURGH, Pa., gr. 4. — 
25 žmonės liko sužeisti, jų tar
pe 12 gana sunkiai, kada gatve- 
karis, kuriuo jie važiavo, nušo
ko nuo bėgių, pervažiavo sker
sai gatvę, užbėgo ant šaligatvio 
ir nukirto elektros stulpą. Dau
gelį žmonių sužeista ne pačioj 
nelaimėj, bet iškįlusioj po to 
didelėj panikoj, kada visi pra
dėjo grūstis prie durų ir vieni 
kitus minti.

CHICAGO.— Specialinis grand 
jury, kuris vedė tyrinėjimus 
grafto miesto salėje prie buvu- \ 
sios mayoro Thompsono admi
nistracijos, jau baigia savo dar- \ 
bą. Užvakarykščiame susirinki
me jis paskyrė komitetą patiek
ti galutiną raportą apie tų ty
rinėjimų pasekmes. Taipjau pri
rengta daugelį apkaltinimų, dėl 
kurių dar nebalsuota. šiandie 
veikiausia įvyks jau paskutinis 
susirinkimas, kuriame ir bus 
išnešti tie apkaltinimai.

Prieš tą jury buvo pašauktas 
liudyti ir pats buvęs mayoras 
Thompsonas, bet jis prisipaži
no, kad jis nieko nežinojo apie 
veikimą jo paskirtųjų valdinin
kų ir jury iš jo nieko svarbaus 
neišgavo.

Paliuosuoja respublikonus.

Svarbus ruso išradimas
LONDONAS, gr. 4. — Daily 

Express Maskvos koresponden
tas praneša, kad Rusijos moks
lininkas prof. Joffe išrado bū
dą p^dąryti iš paprastos akme
ninės jruskps tvirtesnę už plie
ną vielą.

Jeigu tas jo būdas bus gali
ma pritakinti prie metalų, tai jo 
išradimas padarysiąs didelį per
versmą pasauly.

BANDĖ ANT ŽARIJŲ SUDE
GINTI SAVO DUKTERĮ.

“Dievo dvasia” liepusi padaryti 
tą “paaukojimą.”

Me.SOUTH PORTLAND, 
gruodžio! 4. — Mrs. Ethel G. 
Giliksen pasodino savoi dešim
ties mėnesių dukrelę ant de
gančių anglių jos virtuvės kro
sny ir bandė ją sudeginti. Kū
dikį išgelbėjo kaiminai, kurie 
išgirdo kitų vaikų šauksmą. 
Policijai ji aiškinosi, kad “Die
vo dvasia reikalavo to paauko
jimo” ir kad ji taipjau greit 
paseksianti savo dukrelę.

Kūdikis yra ligoninėj ir gal
būt dar pasveiks, o motina ati
duota 'beprotnamiu ištinimui.,

TRYS ŽMONĖS UŽSIMUŠĖ 
ORE.

' Susidūrė aeroplanai,

SAN DIEGO, Gal., gruodžio
— Dviem laivyno aeropla- 

virš
3.
nams susidūrus šiandie 
miesto, trys aviatoriai liko už
mušti.

Negali augštai išspirti — reika
lauja $100,000.

Ka-NEW YORK, gr. 4. 
dangi mųzikalės komedijos šo
kėja Flo Lewis įkišė koją į plyšį 
ant estrados ir sulaužė kelio gir
nelę, ji patraukė teisman Her- 
man Tinberg, kuris buvo nuo
mavęs teatrą ir iš jo reikalau
ja $100,000 atlyginimo.
Lewis sako, kad delei tos nelai
mės ji dabar nebegalinti ta ko
ja taip augštai ir taip gražiai 
išspirti, kaip kad ji padaryda
vo pirmiau ir todėl dabar nega-

$4.55
$1.45
$4.60

$17.06
$2.47
$4.83

($5.32
$10.00
$14.87
$37.90
^L7?4alinti tiek daug uždirbti.

P-lė

Iš Vilnijos
Visuotino streiko atbalsiai 

Vilniuje.

Antradienį š. m. 6 dieną po 
pietų suimta P. P. S. komiteto 
nariai: inžinierius < 
du broliu Suchockiu, 
Bortnickis ir kiti.

Be to suimta ištisa eilė kitų 
už agitaciją streikuoti. Taip su
imta miesto elektros stoties di
rektorius inž. Bliumbergas, žy
dų pirklių sąjungos narys 
Bliundermacheris, agitatorius 
Kucka ir kiti.
Generalinis streikas Vilniuje.
Prie streiko prisidėjo elekt

ros stoties, vandens įvadų, tar- 
tokų, kaikurių privatinių dirb
tuvių ir' kai kurių spaustuvių 
darbininkai, žymi darbininkų 
dalis pirmadienį buvo susirin
kusi “Darb. Namuosę,” bet . po
licija pareikalavo išsiskirstyti. 
Elektros stoty dirbo kariai, ir 
kai kuriose miesto dalyse buvo 
šviesa. Kaip tas darbas menkai 
ėjo, matyti ir iš to, jog tose 
gatvėse, kur buvo paleista sro
vė, švyturiai iš nakties negesy- 
ti degė visą rytą.

Godvodas, 
, Buiko,

DUBLINAS, Airijoj, gr. 4.— 
Paliuosavimas respublikonų iš 
koncentracijos stovyklų tapo 
pradėtas ir kasdie paleidžiama 
ant laisvės didelius burius res
publikonų, kurie nesenai gink
lu kovojo prieš Airijos savival
dybę.

Suėmė šmugelninkų laivę.

NEW YORK, gruodžio 4. — 
Po mūšio muitinės agentai ties 
Port Reading, N. J., suėmė 
degtinės šmugelninkų motorinį 
kruižerį Herreshoff ir 6 žmo
nes įgulos.

Trys žmonės užmušti.

GALATIA, III., gruodžio* 
Illinois Central traukiniui 
bėgda ant automobilio 
žmonės liko užmušti.

Per pastarąsias 24 valandas 
pietinėj Illinois daly nelaimėse 
su automobiliais užmušta 9 
žmonės.

3.— 
už- 

trys

ŠIANDIE — giedra; biskį 
šalčiau.

Saule teka 7:02 valandą, lei
džiasi 4:19 valandą. Mėnuo te 
ka 3:47 valandą ryte.

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.9 Chlcago, HL
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K ORESPONDENCI JOS

S. L FABIONAS CO.
Pastabėlės apšildytojų ir viskas

Indiana Harbor, Ind. Persitikrinkite, kad tikrai butu tas vardas

Alvenas,

Užmušta lietuvis Vilius
Ripalis

Mes kalbame lietuviškai. Gerai žiūrėkite teisingo musų vardo.

KUOMET KRUPAS Už

ovanos

Ju$n Kalėdinis Kliubas

Teatrališkas Kliubas “Lietuva
Stato 3-jų veiksmų Komedija

ose Plunksn

SPECIALISTAS 
. Ashland Ava.

Get Musterolc 
5c and 65c

jimųiiurS 
galvoi skitu-

gydanri vieną iŠ šių dviejų dovanų.
dovaną ir tiems, kurie užrašys “Sandarą” savo giminėms 
Lietuvoje užmokėdami $3.00 už visus mątus. Vieną mi
nėtų knygų pasiųsime prenumeratoriui ąrba sykiu su 
laikraščiu pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su laik
raščiu pasiųsime jo giminei Lietuvon.

Pradedant su birželio 21 d. iki rugpiučio 80 d. San
dai* duos savo metiniams skaitytojams arba naujiems 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

susirinkimas, 
kad susirinki- 

buvo 
visi 185 kp. 

Buvo apkalbėta

JEI paprasto laikraščio negalit* 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja į daiktą, arba rodosi dvi* 
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų Ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą 
dėjimų.

JEI jpsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akis raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės Šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINI 

1801 
kampas 18 gatvls

Ant trečio augšto viri Platto ap- 
ciekos, kambariai 14, 15, 16 ii 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakarą.

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

ANT NAUDOS.

Gal jtiiTis reikalingi 
akiniai

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

809 W. 351h SI., Ghicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. •

Garbe 185 kp, už tokį kultūros 
darbą.

Tolinus buvo išduota rapor
tas komisijos surengimui pra
kalbų; paiškėjo, kad prakal
bos įvyks 9-tą d. gruodžio 2 
vai. pa pietų. T. Ivanovo svet., 
2101 Broadway, ir kalbės adv. 
Kl. Jurgelionis iš Chicagos.
Buvo paagituota suginkime, 

kad visi atsilankytų į prakal
bas ir stengtus kitus atsivesti. 
Jau išanksto galima spręsti, 
kad prakalbos turės geriausio 
pasiekimo ir į jas atsilankys 
gausiai žmonių.

Dar verta pažymėti ką esu 
jau iš daugelio kliubiečių gir
dėjęs, būtent, kad Lietuvių 
Pasilinksminimo Draugiškas 
Kliubas per ateinantį susirinki
mą žada pasirodyti visuome
nei, kad ir jis įvertiną reikalą 
remti kultūros darbą, o todėl 
gal paaukos iš iždo bent kokį 
$400.00 Mariampodės Realės 
Gimnazijos reikallui. Už tokią 
auką tai butų įdėtas Klftrbo 
paveikslas Mariampolės Gim
nazijos nulių sienoj, o be abe
jonės musų kliube yra marijam
poliečių. AŠ nė kiek dėl to ne
abejoju, nes LPD. Kliubas yra 
galingas, turi narių apie 150 ir 
ižde turi netoli $3000.00. Šaip 
jau kliubas yra pasižymėjęs 
dosnumu: 'Rusijos badmečiu 
ąuikpjo baduoliams $100.00 ant 
syk, ir daug kartų įvairiems 
Lietuvos reikalams. Lauksim it 
žiūrėsim, ar Harburo kliubier 
čia i nori turėti savo paveikslų 
Mariampolės Gimnazijos nau
jųjų rūmų sienoj

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22pd SU arti Learitt St.
Tejephonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus

Kuomet tavo vaikutis vidury nak
ties pradeda baisiai kosėti tai pirmas 
ženklas krup’o. Jis užeina labai grei
ti ir reikalauja greitos pagelbos 
pratesimas yra labai pavojingas. Vie
las mažas dozelis Dr.Drake’s Glessco 
įuojaus jam pagelbės į penkiolika 
minutų laiko — nuo jo vaikutis ne- 
vems. Priimtas visų daktarų ir vai
stininkų, 50c. už butelj — vertas 
$50.00 2 vai. ryte.

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530 

Tel. Central 6390 
Vak. 3223 S. Halsted St., Ckicago.

Tel. Yards 4681

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn StM Room 111-13 

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

3323 So. Halsted St.. 
Tel.: Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Buvau savo šeimininkės kvie
čiamas dalyvauti jų Rožanca- 
vos Moterų Draugijos vakarie
nėj, kurią kėlė bažnytinėj sve
tainėj lapkr. 25 d. Man, kaip 
senam kavalieriui, seilė labai 
varvėjo pavalgyti skanių keps
nių ir kitos dievų dovanos, bet 
abejodamas, kad nebūčiau vie
nas Adomas tarp daugelio Jie- 
vų, neturėjau drąsos eiti. Taip 
ir nebuvau ir negaliu nieko apie 
tą balių rašyti.

KOJŲ TROBELIAII
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, ukeriai, įaugę pirštų nagai, 
sutinusios ko;1 
nariai, paploki . 
gi kornai, bunianai ir callausei.

gumų kurie padaro skaudėjimą ir ne-

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

1811 Recter Building
79 Weat Monroe Street, Cbieago. 

Phone Central 25G0 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Musų pigi renda ir mažos išlaide? pa
daro galimu sutaupyti jums nuo

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

Unionville, Mich., lapkr. 30. 
—Didele nelaimė ištiko lietu
vių Wm. Ripalių šeimyną. Jų 
sunūs, 17 metų Vilius Ripalius 
važiavo su plytų vežimu*. Veži
mas nuvirto į rėvą ir palaidojo 
po savim vaikiną. Išimtas iš po 
vežimo jis po keturių vąlandų 
mirė. Buvo gimęs liepos 2 d. 
1907 m. Lietuvoj, ir dviejų 
metų senumo tėvų atsivežtas 
Amerikon. Paliko nuliuditfsius 
tėvus ir dvi seserį—Annabelę, 
Detroite, ir Mrs. Albedt Bush- 
ing, Sagina,w, Mich. Palaidotas 
Sebowaing, Mich., kapuose.

—W. R.

Gruodžio 2 d. įvyko SLA 
185 kp. metinis 
Tenka pasakyti, 
mas bino pavyzdingas 
susirinkę beveik 
nariai. Buvo apkalbėta ir nu
tarta daug žymėtinų dalykų. 
Išrinkta 1924-iems metams val- 

lietuviš-|dyba: pirmininku P. Rudis, jo 
Nudžiu- 
— bus 

ietos lietu- 
pasižinti. Įeinu1 vidun.

Nepraleiskite ptogos, at- 
eikite ir pamatykite pir
miau negu jus paduosite 

1 1 t'. *' ‘orderį kitur. »

JOHN I. BAGDŽIUNAS 
ADVOKATAS

Veda byla? visuose Teismuose, 
Egzaminuoja Abstraktus, Padarą 
pirkimo įr pardavimo DokumentuE 

ir įgaliojimus.
7 S’outh Dearborn Street 

Room 1538 Tribūne Bldg. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

Nedėliok Gniodžio-Dec. 9 d., 1923
SCHOOL HALE SVET., 48 ir SO. H0N0RE GAT.

Pradžia 7:30 vai. vak.

Veikalas “Svetimose Plunksnose” yra vienas iš puikiausių lietuviškų komedijų pa
rašytų. Apart kitų žinomų artistų-vaidintojų, dalyvauja ir patsai veikalo rašė jas 
Jonas Zolp.

Kas matė pįrmesnius p. Zolpo veikalus, tas dar labiaus bus užganėdintas pamatęs 
“Svetimose Plunksnose”, r- Kviečia Teatr. Kliubas “Lietuva“.

Fine for Lumbago <
Musterole drives pain away anc< 

brings iri ita place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gcntly.

It is a clean, whlte ointment, made 
with oil of muatard 
today at your drug store.
in jars and tubea; hospital size, $3.00 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTE?

Mes turime vieną kainą 
visiems. Mes garantuo
jame bile materijolą kurį 
jus perkate nuo musų. Jei 
jus nebūsit užganėdintas, 
mes permainysim tavorą 

arba pinigus sugrąžinsiu 
nie bile kada į du metu 
laiko ar vėliau.

Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Mirė Kazimiera Vaičekaus 
kienė.

Praeitą sekmadienį eidamas 
pro vieną lietuvio svetainę gir
džiu vidifj muziką ' -*• 
kos muzikos garsus, 
gau: lietuvių vakarėlis 
geros progos 
viais 
Publikos nedaugiausiai, keletas 
desėtkų vyrų ir merginų vaka- 
ruškuoja. Paklausus, kokia 
“susaidė“ rengia tas vakaruš
kas, niekas tikrai negalėjo pa
sakyti, vieni sakė, kad bene ka
reivių kliubas, kiti — kad šen1 
bernių susaidė, treti vėl ką ki
tą minėjo. Turiu pasakyti, kad 
įspūdį gavau ne kokį. Publikos 
nemaža dalis buvo munšaino 
prisiragavus, muzikantai taip
jau grojo akimis stipriai mirk
sėdami, o vienas bosą zulinda
mas vos ant kojų nustovėjo. 
Pagalios buvo iškilęs triukš
mas dėl merginos, kuriai ka- 
žinkoks kavalierius sulaužė 
branzalietą.

Šitiap linksminas sautoma- 
hiečiai... —Apsilankęs.

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

M. Levy
5 iaur-rytinis Kamp. State

Telefonai: Calumet

Lapkričio 25-tą dieną Š. m. 
pasimirė Kazimiera Vaičekaus- 
kienė Wyckoff Hights ligoni
nėje. Jai daryta operacija dėl 
“apendicitis”, gavo kraujo už- 
nuodijimą ir urnai mrė. Ve
lione buvo 39 metų amžiaus, 
paėjo iš Girkalnės valsčiaus, 
Raseinių apskrities. Ji pirma 
buvo vedusi su rusu ir susilau
kė 4 vaikų, kurių vyriausia 
duktė yra apie 19 metų am- 
žiauis. Mirus pirmam vyrui ve
dė su Benediktu Vaičekausku 
(Vaičaičiu) ir pagyvenusi apie 
7 metus laiko susilaukė dar po
rą vaikučių. Kitus Šlriimynoj 
nesusipratimams Benediktas 
apleido ją ir vaikus ir iškeliavo 
nežzinia kur. Pastarais laikais 
buvo girdėti, kad jis esąs kur 
tenai apie Chicagą. Butų ge

ra, kad Benedikto Vaičekausko 
(Vaičaičio) draugai ir pažįsta
mi atkreiptų jo domę į šį skau
dų nuotikį ir paragintų, kad jis 
grįžtų nors savo vaikelių pri
žiūrėti.

Velionė gyveno po nr. 32 
Remsen Place, Maspeth, N. Y. 
ir turėjo mažą namelį, kame 
paliko beverkiančias savo naš
laičius, Aleną, Joaną, Benedik
tą, Joną, Vaclovą ir Henriką. 
Taipgi dvi savo seserį ir vieną 
brolį gyvenančius Amerikoje, 
iš kurių brolis ir sesuo gyve
nai Brooklyne, o viena sesuo gy
vena Chicagoje. Kiek girdėjau, 
velionė priklausė prie Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje ir 
buvo apsidraudus kažkokioj 
Apdraudos (Insurance) kom
panijoj. Ji palaidota lapkri
čio 28 dieną šventos Trejybes 
Kapinėse, Brooklyne. Velione 
buvo pasižymėjusi rimtumu, 
teisingumu visuose reikaluose 
ir gera ištverme savo likime. 
Lai būna jai ramu ilsėtis šios 
šalies žemelėj. —Eržvilkietis.

Kitose didesnėse lietuvių ko
lonijose, kaip Chicagoj, rengia
ma gražių pramogų, mokslinių 
paskaitų etc. ir žmogus turi 
kur nueiti maloniai laiko pra
leisti ir pasimokinti, naudingų 
žinių įsigyti. Čia gi, So. Oma- 
ohj, lietusių gyvenimas niū
rūs, žmonių santykiai nedrau
gingi, vieni nuo kitų atšalę. 
De Ito atvažiavus iš kitų, gy
vesnių kultūringesnių lietuvių 
kolonijų žmogus jaučiasi ne
jaukiai — jam nuobodui, ir 
skubinas greitai vėl šį miestą 
apleisti. Vietos lietuviai nesu
geba nieku geresniu užsiimti, 
tenkinas mažmožiais, smulkiais 
kasdieninio gyvenimo reika
lais.

Kalėdų Kliubas turi du tikslų: Pirmas, suteikia jums leng
vų būdą turėti pinigų dėl Kalėdų, pirkinių ir antras, darodyti 
galimybę nuolatinio taupym-o.

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 kišenes.

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

i, skaudami keliai ir 
os kojos, ir t.t. Taip-

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

Aš Išgydau .
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

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

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

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

2058 N. Division St. Valandos nuo 6 
iki 9. NedSlioinis ir Šventėmis nuo 9 
iki 1. Phone Brunswick 5991.

Egzaminavimas Dykai.

ant jūsų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio rr/aterijolo kokio jųu 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai 4 O CP
ir augščiau I O.5C1

Vaikų siutai ir overkautai C O Kft 
ir augščiau

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

OHmas vidunniestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. TVashington St.

Cor. VVasbington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3896

MOTERIMS IR MERGINQMS L
Gal lys turit Geltonus plaukus! 0 gal jus plauksi yra Juodi! 

Ar Kdmfiirtjaii Budi, ar Auksines parvos; Rauslį plaukai įr VfertA- 
k«i Ffir.itotani I Vienok nežiūrint kokios spalvos ilę nėbutn, į neleisk 
pleiskąuwi3 sunaikinti jtj gražiuno I

Rttffles atliks tat, jei jus tik Mks nuo Miko juos naudosite. 
Nežiūrint ar jtjs savo plaukus djr tebedflvit supintus į kasų, ar su
suktus j niazgij, ar gal jau esat trumpai nusikirr>ę, vienok jus nega
lite du leist i, kad netvarios, iAkrikę pleiskanos suganytų jusy išvair.- 
d.q ! Jiifflf-nereikCs kentėti nesmasnimo delei niežėjimo ir besilupimo 
galvos odos, jei naudosite Ruffle».

Netikėkit musij žodžiui. Nusipirkit 65c. bonką ir pačios per
sitikrinkite, kad Rufflca yra mirtinu priešu pleiskanų ir kartu yra 
puikiausiu pinkų tonikų, koki tik kada esate naudoję! Galima 
gauti nptiekoee.

F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn. N. Y.

Company
22os Gatv.

S. GORDON, 
' 739 VA I4th St.

Pirmos dury h j i . u no Halsted St. 
prie 14

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

Ncdelioj nuo 8 iki 5 vakare.

Bargenas! Bargenas! Bargenas!
* ’ ■ 1 ‘ r ’ 1 1

Plumingo ir apšildymo įrengimai. Nemokėkite dvigubos kainos už materijo- 
ly. Mes turime pilną pasirinkimą visų mierų maudynių, virtuvėms sinkų, 
klozeto įrengimų, skalbimui lovių, anglinių ir garinių 
kas reikalinga prie plumingo ir apšildymo.

pagelbinhiku J. Kolas; finansų 
raštininku ir organizatorei mu
su darbštusis P. Barzdis: pro
tokolų raštininku J. Ragelis; iž- 

| dininku Čiparas. Reikia tikė
tis gerų pasekmių, nes į valdy
bą įeina darbščių draugų pav. 
pirmininkas P. Rudis yra slrot 
pus darbuotojas tarp vietos lie
tuvių, o ypač SILA. 185 kuopoj 
ir LPD. Kliube. Finansų rašti
ninkas ir organizatorius P. 
Barzdis taipgi yra labai darbš
tus, yra daugiausiai pasižymė
jęs šiais 1923 m. būdamas fin. 
raštininku ir organizatorium. 
Ankščiau jis taipjau yra daug 
pasidarbavęs dėl LPD. Kliubo*. 
Taipjau buvo nominuota SLA. 
Pildomoji Taryba ir lapkričio 
susirinkime, neužbaigtas klau
simas liko dabar galutinai iš
spręstas: beveik vienbalsiai nu
tarta prisidėti prie rėmimo Ma
ria mpolės Gimnazijos. Nutar
ta papaukoti iš kp. iždo $15.00. 
ir nariai sumetė 25.00 — išvi
so pasidarė $40.00. Pinigai nu
tarta pasiųsti Chicagos Vyriau- 
•ziaiu Komitetui. Žadama ir 
toliau tuo reikalu darbuotis.

SANDARA
327 E Str„ So. Boston, Mass.



NAUJIENOS.Chlcago, m.

MUSŲ MOTERIMS
...   ....................... . ........III ——

Daržovių šutiniai šaūs ir vėl kepink iki parus. Rei- r 
.................  '' i ar-kia valgyti su saldum pienu 
ba grietine.

Mados

Veda Dora Vilkiene

Mntorio vra iain eono IUž kelių Ininutų nusnnk šį van‘ 
mUlul 10 JI u lulp buliuj j denį ir užpilk šviežiu šaltu

Imbieriaus pyragas gražiai išrodoLabai
iš šilko papuošta aksomu.

suknia

kaip ji jaučiasi

1. Kopūstų. Sukapok ko
pūsto; viryk pasudintapie van
denyj iki bus minkštas; nusunk. 
Įpilk į puodą vieną kvortą pie
no, pridėk sviesto arba taukų, 
druskos ir pipirų pagal skonį,

van- ir leisk išlengvo užvirti. Padėk 
deniu. Įdėk vieną svogūną ir du ant stalo labai karštą. Reikia] 
ar tris lapelius salarijos ir šauk- valgyti su “krekėm”. 
štuką druskos. Viryk.iki mėsa' ------ *-----

II Morkvų. Supiaustyk mor- 
rankiok kaulus. Įvoliok mėsą į kvas į mažus šmotelius, užpilk 
mišinį padarytų iš krekių, tru- per pusę pieno ir vandens kad | 
pinių ir išplakto kiaušinio. Kepk apsemtų. Jeigu nori viename Į 
ant skaurados su sviestu arba piene virti, tai morkvas turi iš-1 
taukais.

Jokiu moteris nenori išrody- | bus minkšta. Išimk mėsą ir iš-! 
ti sena. Kad išrodyti jauna, ne 
viena moteris eina pas taip va
dinamus gražybės teikimo dak
taras, į departamentines krau
tuves arba į vaistinyčias.

O jos nežino, kad gražumas 
paeina nuo geros sveikatos. Ru-i 
pėsčiai, nemiegotos naktįs, gal
vos skaudėjimai, nereguliariš- 
kumai persivalgymai, silpnu
mas ir kiti visokie apsireiški-1 
mai, tai vis žingsnis prie senat
vės. Reikia vengti bereikalingų 
rūpesčių.

Reikia valgyti tokius valgius, 
kurie nėra labai riebus ir leng
vai virškinami.

Niekuomet nereikia tiek pri
sivalgyti, kad, kaip tankiai gir
dėti sakant: “tai “priėdaų”, netl 
atsikelti nebegaliu”. Toks “pri- 
siėdimas” sumažina žmogaus 
gyvenimą mažiausia ant porą 
metų. .

Sveikiausia yra nedavalgyti.
Maudyties reikia mažiausia sy-| 
kį į savaitę, o jeigu yra galimy
bė tai 2 arba 3 sykius tuo pa
čiu laiku gerai yra permainyti 
ir skalbinius. Svarumas yra be
ne vienas didžiausių faktorių 
palaikymui žmogaus sveikatos.

Miegoti reikia eiti visuomet 
tuo pačiu laiku. Sveikam ir su
augusiam žmogui pakanka 7-8 
vai. miego.

Reikia mažiau automobiliais 
važinėtis, o daugiau savo kojy
tes vartoti. Taip kokias 2-3 my
lias prasieiti į dieną geromis 
klumpėmis apsiavus, suteiks 
kiekvienai seselei gražius raudo
nus skruostus ir gerą apetitą.

Jeigu pildysi nors dalį to, 
kas čia pasakyta, busi graži, 
sveika ir jauna iki 100 metų, o 
paskui juk nebepaisysi.

Kuomet visa mėsa iškepta, 
sumaišyk didelį šaukštą mi'ltų 
su taukais likusiais skauradoje 
ir taipgi įmaišyk kiek nori to 
skystimo, kuriame kraliką vi-1 
rei, tokiu budu padarydama ska- ’ 
nų dažalą dėl valgymo su kra- 
liku.

virti vandenyj, o kajp bus mink
štos užpilk pienu. Kaip baigia 
virti pridėk draskos, pipirų, vie
ną arba daugiau šaukštų svie
sto.

Geras ir maistingas valgis 
vaikams.

“Adomo” pudingas

sto.

Holandiečiy mišinys
6 morkvas.
G svogūnus.
6 bulves.
1 šaukštuką draskos.
Va šaukštuko cukraus.
Vi šaukštuko pipirų.

puoduko taukų arba

3 puodukus pieno.
1 puoduką duonos trupinių.
1 valgomą šaukštą sviesto.
1 šaukštuką draskos, 

kiaušinius.
2 puodukus supiaustytų obuo- 

lių.
1 šaukštuką vanilos.
Cukraus, pagal skonį.

3

svie
Išsviestuok gana gilų molinį 

arba paliavotą bliudą. Įpilk pie
ną. Padėk ant užpakalio pečiaus

Va puoduko pieno.
I Viryk morkvas ir svogūnus 
viename puode, o bulves kitame,1 ir pridėk duonos (jei galima 
iki bus minkštos. Nusunk bul- baltos) trupinius, sviestą, dras- 
ves, sumaišyk ir sugrūsk. Pri^ką, išplaktus kiaušinių trynius, 
dėk druską, cukrų, pipirus, tau- ( obuolius, vanilą ir cukraus pa
kus ir pieną, paskui pridėk gal skonį.
morkvas ir svogūnus. Gerai su-| Įdėk į pečių ir kepk iki obuo- 
maišyk ir padėk ant stalo dar liai bus minkšti ir mišinys su
kaistus. Jei nenori taip greitai tirštės. Tada gerai išplak' balty- 
padėti ant stalo, įdėk į pečių, mus kiaušinių su keliais šauk- 
palikdama atdaras duris. J štukais cukraus, uždėk ant vir-

Kaip ir ką virti
Veršienos sriuba.

Reikia daryti taipgi kaip ir 
jautienos sriubą, bet veršieną 
reikia prieš virimą apšutinti 
karštu vandeniu ir duot pasto
vėti porą minutų; paskui tą van
denį nupilti ir užpilti šviežiu. 
Reikia imti tiek mėsos kaip ir 
dėl jautienos sriubos (pusę sva
ro ant kiekvienos ypatos), bet 
ji išverda greičiau. Veršieną už
tenka virti pusantros valandos. 
Sudint šią sriubą reikia prieš 
valgį, nes kitaip pajuosta.

/6/'7

Mėsa su cibuliais ir
tomafėms

Galima imti bile kokios šal
tos išvirintos mėsos. Supiaustyk 
ją j mažus šmotelius ir įdėk ei
lę į nelabai gilų bliudą. Uždėk 
eilę suraikytų svogūnų ir eilę 
tomačių (geros bus ir iš blėtos). 
Tada vėl eilę mėsos, eilę svogū
nų ir eilę tomačių iki bliudas 
bus pilnas.

Uždėk ant viršaus draskos ir 
pipirų pagal skonį ir užpilk su 
dažalu arba skystimu, kuriame sisludinti šią suknelę. Ji labai tin-

t.. . • • . A . y ka vakarams ir šokiams.mėsa buvo virinta. Ant viršaus f Sukirptos mieros 16 m., 86, 38 ir 40 
uždėk lukštą tešlos kaip dėl pa- colių per krutinę.

I Mierai 36 reikia 2% yardo 86 colių 
materijos ir % yardo stulgelių apsiu- 
vinėjimui

No. 1817. Labai tinkanti suknelė. 
Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44" ir 
46 colių per krutinę.

Mierai 36 reikia 2% yardo, 40 co
lių materijos ir 1% yardo 36 colių 
skirtingos padabininmui materijos ir 
kokios nors materijos apikaklei.

No. 1343. Labai praktiškas žiurs- 
___ Jisai apsaugoja visą suknią.

( Sukirptos mieros 36, 40 ir 44 colių

jų. Kepk vieną valandą. Per pir
mą pusvalandį uždengk su to- 
rielka, bet paskui nudengk, kad 
galėtų parasti.

Paspirgintas kralikas

į No. 1721. Jeigu prisižiūrėsi į šj 
, pavyzdį, tai pamatysi, kaip lengva pą-

Ji labai tin
ka vakarams ir šokiams.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
aurod; 
paduo , 
Ižio nūme 
tiai parai;
įdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

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

lytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
•tą blankutę arba priduoti pavyz- 

rj, pažymėti mlerą ir aiž
yti savo vardų, 
ekvieno pavyzd

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St. Chicago, UI. 

siųsti man pavyzdi No..—......
čia Jdedu 16 centų ir prašau at-

V2 puoduko sviesto.
2 kiaušinius.
2 puoduku miltų.
2 šaukštuku imbieriaus 
(ground ginger).
V2 puoduko rudo cukraus.
1 puoduką molasses — 

šaukštuką.
% šaukštuko sodos.

balta

mar-

Nors šviesios spalvos šį rude
nį ne labai madoj, bet gi 
spalva dėvėjama perdėm, 

i -;----
; Įeina į madą baltos ir

1 gos apikaklės ir mahkietos. Juo
da arba kokia kita paprasta suk
nelė su gražiu apikakliu ir ma- 
kietais gražiai išrodo.

Išplak sviestą iki bus smeto- 
nuotas; išlengva pridėk cukrų, 

[gerai išplaktus kiaušinius ir 
Imolasses. Sumaišyk ir išsijok 
miltus, imbierių, druską ir so
dą. Sumaišyk su pirmu mišiniu. 
Leisk pastovėti 5 ar 10 minutų 
šaltoje vietoje. Išvoliok, kad bu
tų a/2 colio storio. Sudėk į ištau- 
kuotas pajų blėtas. Kepk vidu
tiniai karštame pečiuje.

Vėl pradėjo nešioti tarbas pa
siutas iš stugelių. Galima pasi
siūdinti visokių spalvų ir rųšių 
tarbelių pritaikinus jas prie 
spalvos suknių arba galvos pa
puošalų.

Seimininkėms patarimai
Nusitrinusius ir nudėvėtus 

baltus baldus galima lengvai at
naujinti su taip vadinamais 
A P Three uošaia,----- dųstilųįž
“enamel” dažais. Jie greitai iš- 
džiųsta ir lengva su jais dažy
ti.

Silkės arba žuvies kvapą nuo 
peilių, šakučių, šaukštų galima 
lengvai prašalinti patvinus juos 
su citrina.

Apnikusias virtuvės sienas 
lengvai įgalima nuplauti šiltu 
vandeniu su soda. Muilą nerei
kia vartoti, nes muilas savo dar
bą neatliks.

Verdant košę iš obuolių arba 
kitokių vaisių reikia maišyti su 
mediniu arba sidabriniu šauk
štu.

u

Kaina 35c. 
aptiekoae

Kūdikiai mėgsta ji!
Jie net prašo daugiaus! 

Bet kuomet jie yra labai Jauni ir dar ne
dali kalbėti, tuomet jų akys kalba už 
Juos—tik pastebėkit kaip jie užsidega 
džiaugsmu, kuomet motina paima bonkų

Ircg. S. V. Pat. Biure.
PastebOkit Jtj pastangas nuryti Šitą'ska
niausi viduriu pa!iuosuotoj:j, kokis tik 
kuomet nors buvo padarytas. Ir jis yra 
lengviaur.is, vienok veikia pasekmingiau- 
si/ii! Motinos—jus nežinote to smagumo 
jausti malonumą, pasJitikOjimu ir užsi- 
ganCdinimi), jei jus nenaudojate Baubino, 
kuomet kūdikis pasidaro neramiu, suer- 

izintu. pikti!—tai yra tikri žeklai viduriu 
užkietOjiino. Miegok šiųnakt ramiai, nes bu 
austančiu rytu kūdikis včla bus linksmas 
kai visuomet. Baubino atliks savo darbą 
ir atliks gvrat!

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

DR-H-A- broad .
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS

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

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

Buto Telefonas 
Annitage 3209

Labai praktiškas žiurs- 
colių

VII . . r_. - , Mierai 36 reikia 2 yar-
vandenį ir tegul stovi per nak- ‘ dų 36 colių materijos ir 8^ yardo 
tį. Ant rytojaus išimk iš sudin-| 1300 Mažai mergaitei suknelę, 
to vandens ir įdėk į puodą su — Bliuzka ir sijonas.
Raitu nesudintu vandeniu. Kuo- 2
met pradeda virti pridėk ketvir- yardų 36 colių tamsesnios materijos 
t, dalį šaukštuko baking sodos. mtorijosV/zM. 36.

Išplauk kraliką ir supiaustyk .ta^ < 
į šmotelius. Sudėk į pasudintą per “krutinę.

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.j

irs. A MIGHNIEVIGZ-VIDIKIENi
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 11191
Baigusi akušeriJ 
jos kolegiją; il- 
gai praktakavu-j 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo• 
se. Sąžiniškai pa* 
tarnauja, viso--1 
kiose ligose prieš] 
gimdymą, . laikei 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata-Į
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo-l 
se moterims iri 
merginoms; kreipi 
kitės. o ] 
pagelbą.

Valandos nuo 7|t- * : ' 

ryto iki 1 po pie-»\ 
tų, nuo 6 iki 9 v.l į. ’
vakare.

rasi t e »<&.'>■ k..-/

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams viuudos 
patarnauju kuogeriauslal

M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, UI.

NUPIRK
Typewriterj 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 susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str, 

Chicago, III.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

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

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

DR. S. BIEŽIS

Di. 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.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė. .
arti 47-tos gatvės

CHICAGO, ILL.

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

Res.: 3114 W. 42 St. Phone Lafay
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.
L ... '

DR. C. K. ČERYS
DENTISTAS

4454 S. We»tern A.v.<kamp. 45 st->
Valandos: nuo 4 po pietų iki D vak.

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

Tel. Lafayette 3415

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

Tek Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto 

nuo 6:80 iki 7:89 vakare

DR. C. K. KLIAUGA
1821 So. Halsted St., Chicago, III. 

kampas 18-th Street. 
Phone Canal 0257

Telephone Yards 1632

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

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.

DR. A. MONTVID
Lietutis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

—■ ............................................... ........ ...........——

Telephone Yarda 6082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisai yra 

uždarytas

dr. v. a. simkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akaieria

3315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
3325 So. Halsted St-, 

CHICAGO, ILL.

Office Houn: 10 iki 12 pietų 
6 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Cahal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfaz 5574. 
CHICAGO, ILL.

■Tel. Blvd. 8188
1 M. Woitkewick 
g BANIS 
| AKUiERKA 
ITuriu patyrimą 
q Pasekmingai pa* 
i tarnauju mote- 
|rims prie gimdy- 
y rrco kiekvienoms 
^atsitikime. Teikiu 
jypatišką prižiurt- 
.Jimą. Duodu pa- 
| tarimus moterims 
S ir merginoms dy-

3113 South 
Halsted St.

^“DR. HERZMAN^A

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

Ofisas Ir Labaratorija: 1025 W. 
18th 6t., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonai i

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drezel 2889

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Aie.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912
M ■ ■■■■■ .11 — — — ■ - .

Telefonas Boulevard 1989 k
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandose I
9 iki 12, 1 iki 5 dienų I
ir 6:80 iki 9:30 vakare I

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St., Chicago, Dl. J

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nodėliomis nuo 8 

.iki 2 vai. po pietų.

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

Optometriat
Tel. Boulevard «487 
4649 S. Aahland Avė 
Kampa* 47-to« g* t.

2-roa lubobe

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų 

Ofisas: 8335 So. H 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedillomis 10—12 dienų, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicag*

chron 
alsted ieago.

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

3639 W. Rooševelt Rd., 
Phone Crawford 3140

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

vyriausiu gydytoju.
Valandos nuo 3 iki 8 kas dieną, iš
skiriant Pėtnyčią ir Nedėldienį, 

nes ofisas uždarytas.

2009 North Avė.
(Kampas Milvvaukee Avė.)

Kalbame lietuviškai
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visokią galimybę ką nors 
f nuveikti. Ačiū tam, komisi
ja nebuvo sudaryta. •

Dabar ateina žinių iš Pa
ryžiaus, jog franeuzai ir 
belgai vėl ima tartis apie to
kios komisijos sudarymą. 
Esą dabar galvojama apie 
suradimą tokios “formu
les”, kuri neužgautų Poin-

misiją. Poincare’s išlyga 
|faktinai atėmė iš komisijos

Bdito.v P, Grigaitis 

1789 South Halsted Streat 
Chicago, 111- 

TaJephone Hoosevalt 85M
Subscription Ra tesi 

18.00 per.year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chlcaga. 
|8.0f per year in Cilcago.

8c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
vi Chicago, 111., under the act of 
March 2nd, 1879.___________________

Naujienos eina kasdien, iiskhriaat 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Talefoaasi Rooeevalt 8590.

ęare’s ir tuo patim laiku ga* 
lėtų patenkinti Washingto- 
ną.

Kaip greit toki “formu- 
la” bus surasta, — sunku 
pasakyti. Bet gal visgi 
trumpoje ateityje bus suda
ryta komisija, kuri kad ir 
mandagioje formoje įrodys, 
jeg reikalauti iš Vokietijos, 
$31,416,000,000 reparacijų 
yra nesąmonė.

*

Utaimokljlmo kainai
Chicagoje — paltai

Metams___ __________ ___ _
Pusei metų------ ------...--------
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mineeiam .......  „ 1.50
Vienam minėsiu!____ - ■ ..... .7*

Chicagoje per neiicrtejuai
Viena kopija ....-........  8c
Savaitei   18c
Minesiui  75c

Suvienytose Valstijose, na Chlcageje, 
paltui

Metams....................... ............. |7.00
Pusei metų
Trims mėnesiams 1.75
Dviem minėsianti ... ...... 1.26
Vienam minesiui .75

Lietuvon ir kitur ažsieniuosai
(Atpiginta)

Metams--------------------- - $8.0(
Pusei metų......................... 4.00
Trime minesiams -—2.0(
Pinigus reikia siųsti pakto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.
- - --------- j ■

18.00
. 4.00

8.50

Kova kongrese.

tarpusaviniam

Kongrese pasireiškė atka
kli tarpusavinė kova tarp 
republikonų. Pažangieji re- 
publikonai pakėlė “maištą” 
ir atsisakė remti Gillett’ą 
kandidatūrą j kongreso 
pirmininkus. Ačiū tam re
publikonų
nesusipratimui, jau antrą 
dieną nei kongresas nei se
natas negali darbo pradėti.

Republikonų partija kon
grese sudaro daugumą. Bet 
pažangiesiems atsimetus, 
partijos kandidatas į pirmi
ninkus negauna reikiamo 
balsų skaičiaus.

Pažangieji gi republiko- 
nai žada nenusileisti. Jie rei
kalauja, kad butų pakeistos 
buto taisykles. O jei to ne
busią padaryta, tai jie ir to
liau neremsią republikonų 
partijos kandidato, o bal
suosią už savo žmogų.

Kad šitas šeimyninis ne
susipratimas suskaldytų re
publikonų partiją, — to var
gu galima tikėtis. Grei
čiausia incindentas bus lik
viduotas taikiu budu ir par
tijoje vėl užvieštapataus ra
mybė.

Vėl keliama repą 
racijų klausimas

Prieš kiek laiko buvo su
daryta specialinę komisiją, 
kuri turėjo ištirti dabartinę 
Vokietijos padėtį. Komisi
jos vyriausias tikslas buvo 
sužinoti tai, kokioje ekono
minėje padėtyje dabar ran
dasi Vokietija, kaip jai bu
tų lengviau atmokėti repa
racijų mokesnius, ir išviso, 
kiek ji gali tų mokesnių at
mokėti.

Pats savaime supranta
ma, kad ta komisija turėjo 
susidaryti iš Antantės at
stovų. Amerika taipgi jau 
buvo sutikusi paskirti savo 
atstovus į komisiją. Bet 
kaip tik tuo laiku Poincare 
pastatė sekamą išlygą: ko
misija gali tyrinėti Vokieti
ją kiek tinkama, vienok ne
privalo kelti klausimo apie 
Vokietijos negalėjimą at
mokėti Versalėje nustaty
tos reparacijų sumos.

Taip dalykams susidėjus,
Amerika atsisakė įeiti į ko-

Lietuvos Mokytoji! Suvažiavimas
Nuolat atimąs Lietuvos švie

timo darbas reikalauja didesnio 
dirbančių tą darbą žmonių su
sibūrimo, kėlimo aikštėn gyve
nime pasitaikomų nenormalti
nių, kenkiančių plačiai švieti
mo darbo eigai. Jokia kabine
tas, jokis ministeris, ar direkto 
rius nesugebės tinkamai švie
timo vagą arti, jeigu nežiūrės, 
nebos gyvenimo iššauktų ir ar
ti su mokymu besirišančių da
lykų, pagaliau, jeigu* nežiūrės, 
neatsiklaus plačiosios . visuo
menės, o yatingai dirbančių tą 
darbą mokytojų, mokymai eis 
vėžio budu. Juk mokytojas 
savo .sprandu ir kailiu nešda
mas tą sunkų švietimo jtingą 
geriau už ką kitą nujaučia tą 
eigą, tą stovį, kuriame atsidū
ręs švietimas, ir puikiausiai 
supranta kas taisytina, kas at- 
atmestina ir kas reikia veikti, 
ked neįvyktų katastrofų taip 
svarbioje jaunuomenės moky
mo eigoje.

Panašių t ir daugelio kitų 
samprotavimų vedama Lietuvos 
Mokytojų Profesinės Sąjungos 
Centro valdyba sušaukė š. m. 
spalių 29—31, Kaune, “Auš
ros” gimnazijos rūmuose aukš
tesniųjų ir vidurinių mokyklų 
mokytojų suvažiavimą. Iš vi
sų Lietuvos kampelių suvažia
vo žmonių švietėjai skaičiuje 
apie 150 žmonių. Taipgi mo
kytojų stivažiayiman atsilankė 
nemažas būrys svečių, kuriems, 
irgi švietimo darbas rupi. Jų 
tarpe keletas Švietimo Ministe
rijos valdininkų. Išklausius 
sveikinimų nuo įvairių Lietu
vos organizacijų, kurių tarpe 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos, Studentų Socialistų Drau
gijos, Valstiečių liaudininkų— 
susivažiavimas nustato dieno
tvarkę. Tai padarius mokyto
jai išklauso turiningo p. A. 
Busilo referato. Prelegentas 
nurodo į tą daugybę žinių, ku
rias kiekvienas mokytojas pri
valo įgyti ir sąmoningai jas 
besimokinantiems skiepyti. 
Tai nelengvas darbas. Tataj 
jaučia kiek vienas mokytojas.
Svarbiausia mokytojams trū

ksta specialinio pedagoginio 
išsilavinimo, o necenzuoticms 
trūksta bendrų mokslo žinių. 
Mokytojų suvažiavimas priva
lo konstatuoti, kad Švietimo 
Ministerija rūpinasi turėti cen- 
zuotus tiktai pradžios mokyk
lų mokytojus, kuriam tikslui 
įsteigus mokytojų seminarijas, 
surengusi vasaros kursite ir 
net nustačius terminą ligi ku
rio pradžios mokyklų moky
tojai privalo įgyti cenzą. Gi 
aukštesniųjų ir vidurinių mo-» 
kyklų mokytojams partiošti 
Švietimo Ministerija jokio su
sirūpinimo neparodė. Ar tuo 
reikalu kuomet nors susirūpins, 
šiandien nieko nežinia. O tin
kamai nepasiruošusių mokyto
jų aukštesnėse bei vidurinėse 
mokyklos nemaža randasi. 
Jeigu šv. Ministerijoj viskas 
ramu, tai nereiškia, kad ir mo
kytojai butų patenkinti savo 
pedagoginiu pasiruošimu ir sa
vo darbo vaisiais. Mokytojo 
profesinė ambicija reikalabte 
reikalauja, kad iš mokytojų 
tarpo kvyktų visi tie, kurie j 
mokytoj tis pakliuvę ne iš pa
šaukimo, bet per nesusiprati- 

nelaukiant, koliHą. Todėl, 
Šviet. <. Ministerija teiksis ką 
nors iš savo kabinetų išpusti, 
mokytojai patys privalo nusi
statyti tuoj minimalius reika
lavimus, kurie ttirėtų būti at-

likti kiekvieno asmens, norin
čio nešioti garbingą mokytojo 
vardą ir nužymėti tuos kelius, 
kuriais reikalinga minėti rei-kuriais reikalinga minėti 
lavimai atlikti.

Iš reikalavimų statomų 
kytojams pažymėtini šie:

1) Vidurinio laipsnio moky
tojas privalo būti išėjęs peda
goginio instituto kursą.

2) Aukštesniojo laipsnio mo
kytoms privalo būti baigęs bet 
kurį universiteto fakultetą ir, 
be to, vienus metus studijavęs 
universitete pedagoginius mo
kslus ir atlikęs pedagogines 
praktikos darbus aukštesnėje 
mokykloje.

Gi keliai kuriais galima tie 
reikalavimai atsiekti, šie:

I. Normaliniai: Pasirūpinti 
steigimu pedagoginio instituto, 
susidedančio iš rių skyrių: a) 
bendrojo, b) biologijos, c) ma
tematikos, d) kalbų ir e) isto
rijos—geografijos.

II. Laikinieji: Universiteto 
baigimas su papildomtioju pe- 
degaginiu teoretiniu ir p cakt i- 
kinij/ kursu.

1; Susitari! su Universitetu, 
kad pradžias ir vidurio ;ų ino 
k 1 lų mokytojams duotų ga
limybės atatinkamuose sky- 
r i cse išeiti -nieksią, pr.vale
liai dviem pirmiesiems mokslo 
metams, taip išklausyti peda
gogikai artimos disciplinas 
dėstomas humanitarinio fakul
teto filosofijos . .

2) Susitart sti atatinkamomis 
įstaigomis, kad tiems viduri
nių ir aukštesniųjų mokyklų 
mokytojam“., kurie neturės ga
limybės Janky 
r iu instituto : 
nuo 1924 metų 
prie Universiteto įsteigti siste- 
matiniai pedagoginiai] kurni:

a) tiems mokytojams, kurie 
nori įgyti vidurinės mokyklos 
mokytoja vardą, ir

b) tiems, kurie nori įgyti 
aukštesnės mokyklos mokyto 
jo vardą.

Tokių kursų programa eina
ma apskritus metus: vasarą ne 
mažiau 3 mėnesių eina paskai
tos, dajrbai laboratorijose, se- 
m’narijose, taip pa* pavyzdinė
je mokykloje, o visą kitą lai
ką kursų klausytojai atlieka 
savarankiai privalomus dar
bus, nurodytus kursų vedėjų. 
Išklausę visų paskaitų ir atlikę 
privalomus darbus, kursų 
klausytojai išlaikę prie kursų 
egzaminus, įgyja išeitam mo
kslui atatinkamas mokytojo 
teises. . ' < t

Pedagogika šiandie atsistojo 
taip tvirtai ant kojų, kad pa
siskelbę nepriklausomti moks
lu, kuris reikalingas savo spe
cialistų nemažiau kai kiti mo
kslai ((medicina, jurisprudienr 
cija ir t.t.). Tačiau Lietuvo
je nėra beveik nė vieno žmo
gaus, kuris 
to mokslo 
Universitete 
riaus, kuris 
norintiems įsigilinti į pedago
gikos klausimus visu rimttimu, 
visomis jėgomis. Tai negera. 
Reikia pareikšti griežtas nusi
statymas, kad Lietuvos Uni
versitete atsirastų ne tik at
skira pedagogikos katedra, bet 
kaipo savarankus, jeigu ne fa
kultetas, tai bent skyrius, įą 
skyrių ne vėliau* sekančių mo
kslo metų turėtų įsteigti hu 
manitarihis" fakultetas, susita
ręs su gamtos fakultetu

Dar keletu bruož'j p. K. Sle
ževičiui dapildžius aukščiau

mo-

t: nei peiagogi 
įei unSveraiteto, 

vasaros teitų

galėtų pasivadinti 
atstovu, o musų 
nėra tokio, sky- 
duotių galimybės

minėtas A. Busilo mintis re- ir kaltino Mok. Prof. Sąj. Cen- 
feratas baigiamas. Išrenkama tio Valdybą kali ji drįso su 
komisija iš 3 asmenų rezoliu-' Katalikų Mokytojų Sąjunga 
cijai paruošti. Referate ir kai-1 nepasitarus Šaukti Šį suvažiavi- 
hiėtojų mintyse pabrėžiama ne- ■ mą. Ji>m p. Kvieskos buvo 
teikusi Ministerijos politika' atsakyta, kad nesvarbu* kas šau- 
švietimo darbe. Ypatingai mo- kia, bile tik įvyksta rimtas sa
kykloms programas ir pamo- važiavimas, o kiekviena atski- 
kų lentelės nevykusiai susta- ra iniciatyva yra gintina, iŠ 
tytos. Kas link programos vie
no rimto pedagogo suvažiavi
me išsiresikšta: “Jeigu sti mo
kiniais išeiti per nustatytą lai
ką visa programa, tai Taura
gės psichiatrijos ligoninėje 
pacientų skaičius žymiai padi
dėtų!” Iš to matome kokių 
nenormalumų turi šiandie de
mokratinės Lietuvos vidurinio
ji ir aukštesnioji mokykla.

Padarius porai valandų per
trauką, klausoma p. V. Kvies
kos referatas: “Vidurinių ir 
Aukštesniųjų mokyklų įstaty
mo projektas”1. Referato svam
besnės mintys Šios:

1) Bendrasis lavinimas tvar
komas trimis . koncentrais. I. 
pradžios, II. vidurinio ir 
aukštesniojo mokyto.

2) II. koncentro kursas 
lotynų kalbos ir visiems 
valomas.

3) III koncenitras turi Šakas: 
a) klasinė gimnazija (su pri
valomomis lotynų ir graikų 
kalbomis), b) realinė mokyk
la (sustiprintas matematikos ir 
gamtos dėstymas), d) neogim- 
nazija, (sustiprintas lietuvių ir 
svetimų kalbų dėstymas), c) 
komercinė mokykla, ir d) mer
gaičių mokykla (sustiprintas 
auklėjimo higijenos dėstymas).

4) Mokytojų taryba suside
da tik iš mokytojų ir gydyto
jo.

5) Globos komitetas, susi
dedąs iš tėvų po vieną nuo 
kibkva.uus klasės, tiek pat mo
kytojų, direktoriaus ir gydyto
jo, rūpinasi auklėjimo reika
lais ir medžiaginiu mokyklos 
aprūpinimu1.

6) Direktorius renkamas 
sujungtame mokytojų tarybos 
ir globos koųiiteto posėdyje; 
niolcytojus renka mokytojų 

taryba. Direktorius ir moky
tojus įtvirtina Švietimo Ministe- 
ris.

7) Vyriausioji švietimo Ta
ryba, kuri susideda iš apskri
čių švietimo komisijų, organi
zuotų mokytojų, universiteto 
ir Švietimo Ministerijos atsto- 
xų, nustato programų s, mo 
kymo tvarką ir ruošia įstaty
mų projektus švietimo srityje.

8) Specialus mokslas turi 
būti pagrįstas nemažiau, kaip 
vidurinės mokyklos kursu*.

9) Mokinių savivaldybe.
10) Mokyklų sveikatos in

spekcijos inspekcijos sutvarky
mas.

lai šie dėsniai privalo sulig 
p. V. Kvieskos tilpti vidurinių 
ir aukštesmųjų mokyklų įsta
tyme. Referentas plačiai su
važiavimui išdėstė kiekvieno 
punkto reikšmę mokyklų tvar- 
kymesi. Dar p. Kazakaitis 
Švietimo / Ministerijos valdinin
kas reiškė priešingumo kaikti- 
riems referento dėsniams ir 
tikino smažjiavusius# kad pati 
ministerija labai visa kuo su- 
sirupiinisj. Ypatingai nesuti
ko su ė rektoriais rinkime* 
dėsniu, siūlydamas dabartinę 
tvarką —direktoriaus skyrimas 
Ministerijai priklauso.

P. K. Šleževičius neliesda- 
minčių siūlė 

Ministe- 
sušauktų 
atstovus 
projektą

i yra gintina, iŠ 
kurios pusės ji nebūtų.

Išrinkus komisiją rezoliuci
jai paruošti suvažiavimo darbai 
skirti spalių 29 d., baigiami.

Pjirma stivažĮiaVjmo diena 
praėjo labai rimtuose svarsty
muose ir kiekvienas dalyvis 
jautė svarbą nutarimų, kurie 
turės mokyklų darbe nemažos 
vertės. —-L. Šelmenis.

(Bus daugiau*)

Varnas varnui į akį 
nekelta

[ Laiškas iš Kauno]
III.

pri-

Kunigas Purickis, pasižymėjęs 
anais metais, kai jas btivo Lie
tuvos užsienių minisiteris, šmu
geliu su Vokietija ir Rusija, kai 
Lietuvos valstybės antspaudu 
užantspauduotus vagonus su 
miltais, sakarinu ir kitokiomis 
dievo dovanomis gabeno į Rusi
ją bolševikams, o iš ten jau, ži
noma, auksą ar kitokias bran
genybes sau į kišenių, ir pas
kui Joniškyje tapo suimtas, tai 
ne tik Lietuvos visuomenė, bet 
ir Užsienis pasipiktino. Delei to 
kunigas Purickis neteko minis- 
berinio portfelio ir turėjo pa
dus pasipustęs neva dumti j 
užsienį.

Praėjo apie pora metų; Pu
rickis neva slaptai atvažiuoda
vo į Kauną ir išvažiuodavo, šie
met teismas paskelbė, buk tai 
jis Purickio jieškąs. Žinoma, 
vis tai daroma dėl svieto akių, 
kad šia, ve, mes “prasikaltėlių” 
jieškome, juos persėkiojame.... 
Čia laikraščių skelbimais Pu
rickio “jieško”, kaip nuo teis
mo pasislėpusio, o patamsėję 
su Purickiu bičiuliaujasi ir 
šaunpapą geria.

Ne tądp pikta, ne taip šlykš
tu, kai blogas žmogus apgauna 
arba šunybę daro nematomai, 
nejaučiamai. Bet kai matai, 
kad tau į akis žiūrėdamas, tave 
šmutija, jati pikta... štai ir 
čia: visa Lietuva šaukė Ir šau
kia: Purickis šioks, Purickis ) f
toks! O kunigas Purickis sėdi 
sau kokioj nors Lietuvos klebo
nijoj ir drožia sau1 straipsnius 
į valdžios oficiozą “Lietuvą” 
po puslitį už eilutę imdamas. 
Pasirašo Vygandas! Ir kaip 
puikiai rašo, su lotyniškais 
priežodžiais, kaip tikras kuni
gėlis. Davinėja patarimų, kaip 
Vilnių atgauti, katalikų bažny
čią išaukština, išgiria. Kur čia 
negirs, kad po jos skvernu* gal 
sau lengvai sakariniauti...

Purickis arba Vygandas pasi
rodo ne menkos galvos žmo
gus. Jis daro politiką. Jis duo
da Lietuvos valdžiai nuomonę. 
Jis sako (žiur. “Lietuvos” 252 
No.): Kas kelia vaidus, tas yra 
tatitos priešas. Tokį —- esą— 
reikia kuogreičiausiai išmesti, 
izoliuoti,
nekis vadina Lietuvos dievai
čių, tokių kaip jis, kritikavimą, 
barimą ir Lt. Girdi, kad val
džios atstovus (nežiūrint į jų 
darbus) Lietuvos visuomenė 
gerbtų, tai ir Vilnius butų mu
sų’ žinoma, Vilnius, juk jau 
yra buvęs lietuvių rankose, juk 
jau ir valdžia su visaip puric- 
kiais ten btivo nusikrąusčiusi, 
Liet nemokėja tą Vilnių išlaikyti, 
nemokėjo jį branginti. Dabar 
po laikui gailėtis ir pirštus 
krapityti.

. Kol Lietuva neišsivalys, kol 
darys politiką visokį sakarinin- 
kai, šmugelninkai ir jiems pa-, 
našus, tol bergždžias dalykas 
apie Vilnių svajoti. Vilnius bus 
paimtas tyra širdžia ir švario
mis rankomis. Vilnius laukia* 
dorų stinų ir dukterų!

-—Tikroji.

<■ Vaidų kėlimu Pu-

Pinigų "dirbėjo" byla Numirėlės Barboros 
vaidinimos

įstatymo '

pasakėA. Busilas 
kalbą, smarkiai kri- 

“krikščioniškos”

mas referento 
reikalauti, kad Šviet. 
rijai greitu laiku* 
gimnazijos mokytojų 
mokyklų 
priimti.

Dar p. 
turiningą
Ūkuodamas 
šviet. Ministerijos darbus švie
timo srityje ir reiškė nepasi
tikėjimo p. Kazakaičio ramini
mams. Direktoriai skiriami 
Ministerijos esą vaidininkai ir 
įneša negeistinos atmosferos į 
mokymo eigą, o kartais: suda
ro nepakenčiamus į saritikjus 
mokytojų tarpe, kas irgi ne
mažai kenkia švietimo darbui.

Dar kalbėjo vienas kunigas, 
kuris su
Kvieskos mintimis sutiko, 
direktoriaus skiriamo

pagrindinėmis p. 
tik 

norėjo

Spalių 31 dieną Kauno Apy
gardos Teismas, pirmininkau
jant p. Staškevičiui, nagrinėjo 
gana įdomią bylą. Kaltėsf eiga 
bdvo tokia.

Kazlų Rudos gyventojas šo- 
choras susipažino su atvažiavu
siu į vasarnamius Ickum štein- 
bergu, kuris pasipasakojo šo- 
chorui, kad mokąs dirbti pini
gus, ir paėmė iš jo 1000 markių 
bandymams. Po kiek laiko 
Steinbergas jam sugrąžino 1000 
markių, pridėdamas 1000 pa
dirbtų markių, ir paėmė dar 
8000 markių, šių 8000 markių 
jau negrąžino, bet pasakė, kad 
bedirbant jos sudegusios, štein- 
bergas paskui paprašė šochoro, 
kad šis jam suieškotų turtin
gesnių klijentų, ir žadėjo grą
žinti 8000 markių, šochoras pa
pasakojo apie šį dirbimą Kei- 
danskiams, tėvui ir sunui, o jie 
savo pažįstamam šapyrai. štein- 
bergas paėmė iš šapyros 230 
dolerių ir iš Keidanskių 100 do
lerių, kad padirbus iš jų “dau
giau.” Kai susirinkę pas Kei- 
danskius jie pradėjo dirbti, tai 
Tekus Steinbergas paisulė išeiti 
jiems į kitą kambarį gertų. Po 
kiek laiko jiems sugrįžus į kam
barį, kur buvo dirbami pinigai, 
Steinbergas pasakė, kad dole- 
liai bedirbaht shdegę.

Šis dalykas, pranešus šapy- 
rui, buvo milicijos susektas ir 
perduotas teismui. Iš bylos pa
aiškėjo, kad jie pinigų padirb
ti negalėjo^ nes neturėjo tinka- 
ipų įrankių, o Steinbergas im
davo juos tik pasisavinimo tiks
lui; pinigai bedirbant nesudeg
davo, bet likdavo šteinbergui, 
Tik Keidanskiam Steinbergas 
100 dolerių grąžino.

Teismas pasmerkė Keidans- 
kius: tėvą ir sūnų ir šochorą 
po du metu kalėti, o šteinber- 
gas teisman nestojo — pasislė
pė. Bylą nagrinėjant publikos 
ypačiai žydų, buvo tiek daug, 
kad besistumdydami net durų 
stiklus išgrūdo. —Aidas (L-va)

Ateidama iš kapų kankinus 
žmones, kol ją atkasę ir gal
vą nukirtę.

Lenku pretenzijos 
Latvijoj.

priro-

galvą, 
lenkų 
reika-

Ryga (E). Latvių laikraščiai 
pastebi, kad lenkai vis dar ne
atmeta savo paslėptų agresinių 
tikslų į Latgalius. Kaipo 
dymas to minimas 
renkant Daugpilio miesto 
Jis negalėjęs įvykti, nes 
frakcija miesto taryboje
lavo savo kandidatui šitą vietą. 
Bet gi likusios frakcijos atsisa
kė remti kandidatą. Tuomet len
kai pareiškė, kad jie savo kan
didatą miesto galvai nuima, jei 
jiems bus duotas pasižadėjimas, 
kad visos miesto žemės ir dva
rai bus nuomuojami vien lenkų 
tautybės piliečiams. Be to, į va- 
kansines miesto valdybos vietas 
turėtų būti priimami lenkai. Į 
šitą lenkų politiką, sako laikraš
čiai, turėtų būti kreipiama cen- 
tralinės valdžios didesnio dome
sio.

Kraslavo ir Krivos (Latgali- 
joj, netoli dabartinių Lenkijos 
sienų) miestų galvos yra lenkai.

♦

Lietuvos-Latvijos sienų 
komisijos pasitarimas.

Garsinkitės Naujienose

Ryga (E.) Rygoje įvyko Lie
tuvos ir Latvijos sienų komisi
jų pasitarimas, kur aptarti 
praeitą vasarą atliktieji darbai. 
Konstantuota, kad visų numa
tytųjų darbų atlikti nebuvo ga
limybės dėl blogo oro. Nuolati
nis lietus Visus pasienio upelius 
pavertė ežerais ir nepereinamo
mis pelkėmis, taigi, nustatyti 
sienų su numatytuoju didžiau
siu tikrumu’ nebuvo galima. Del 
tos pat priežasties ne visur at
likta sienų grovių kasimo dar
bas. Darbą labai trukdė taip 
pat darbininkų stoka.

Geroka dalis darbo atidėta 
iki sekančio pavasario. Tame 
pat posėdy tartasi dėl kamera- 
lių darbų žiemai pasidalinimo, 
t. y. smulkių žemėlapių išdirbi- 
mo ir k.

Iš šv e n t a b r a s čio, 
Kėdainių ap., “L. Žinioms” ra
šo: •

Štai kokiomis kalbomis čia 
žmonės užimti.

Gyveno tūla Barbora, gas- 
padiniaudama pas tūlą klebu- • 
ną. Ilgliežiuvių žiniomis juo
du “mylėjosi”. Ir viskas buvo 
gerai. Bet štai Barborą Dievas 
šaukia pas save. Giminės veža
si jos kūną pas save ir laidoja 
jį šventibrasčio kapuose. Čia 
priduriama, kad “numylėtinis” 
dalyvavęs laidotuvėse, pasakęs 
gražų pamokslą ir iš susigrau
dinimo verkęs. Bet viskas btivę 
gerai.

Praslinkus kuriam laikui 
šventibrasty pasidarė neramu. 
Pasklido gandai, kad Barbora 
vaidinasi ir ne duoda ramybės... 
klebonijai. Kunigai negali gy
venti, taip vienas ir kitas aplei
džia Šventabrastį. Pagaliau ap
sigyvena Čia labai jau dievobai
mingas, jis tai pagrįžta nugalė
ti vaidinoklą. Skaito maldas — 
negelbsti, skaito egzortus — 
negelbsti; pagaliau? iš sakyklos 
užduoda poterius visiems para
pijiečiams — dar blogiau. Bar
bora pradeda lankytis kleboni
joj punktualiai kasdfen ir ima 
purtinti kleboną. Ir tokia jos 
spėka, tiek purtina,, kamuoja, 
kad tas poBatbhros vizito vos 
gyvas liekai Lankosi prievaka
riais, bet šviesos nebijo, žmo
nės ją mato. Klebonas šaukiasi 
milicijos, bet Barbora vėliau ar 
anksčiau* ateina pas kleboną ir 
milicija neužtinka. Vieną kart 
pasitikusi ji pakeliui į kapus 
kalvį ir taip jį primušusi, kad 
tas daugiau nebepasitikėjęs sa
vo kalvio jėga.

Galų gale klebonas suserga, 
bet ir sergantį Barbora lanko ir 
kamuoja. Taigi klebonas šau

kią žmones ir liepia, atkasus 
Barboros kapą, nukirsti jai gal
vą.

čia jau kalbos labai įvairau- 
ja. Sako radę Barborą visai 
kaip gyvą; kad vyrai negalėję 
jai galvos nukirsti; kad tik mo
teris tą padariusi; kad kraujas 
iš kaklo tekėję® ir tt. Bet gal
vą visgi nukirtę, ir vaidinima- 
sis liovėsi. Klebonas visgi mirė.

Sužinojus apie nukirtimą 
galvos Barboros “numylėtiniui” 
ir sukursčius gimines, nukirs
tieji galvą patraukti esą dabar 
teismo atsakomybėn. Tokios 
kalbos eina tarp Kėdainių ir 
Panevėžio.

Kaip ten butų ar nebūtų, vis
gi tvirtinama, Barborai galvą 
nukirtę, norą niekas gerai to 
nežino.

Apie Barboros va idin imąsi 
detalėse susidarė didžiausios le
gendos ir joms aprašyti datig 
reiktų vietos ir laiko.

Latviu universitetas
Ryga (E.) Latvių universite

te šiais metais yra 5834 studen
tai, kurių 3997 vyrai ir 1837 
moterys. Sulig fakultetais jie 
skirstomi taip: architektūros— 
150, inžinerijos — 487, juridi
nis ekonominis — 1257, che
mijos — 540, žemės ūkio — 698, 
gamtos-matematikos— 460, me
chanikos — 492, medicinos — 
817, teologjos — 93, filozofijos- 
filologijos — 704, veteranijos 
— 136. Minimam skaičiui yra 
110 laisvų klausytojų. Sulig 
tautybe studentai skirstomi se
kančiai: 4923 latvių, 17 lietu
vių, 11 estų, 23 lenkai, 94 rusai, 
238 vokiečiai, 522 žydai ir po 
vieną cechą, švedą, daną, suo
mį ir amerikietį.

Trys žmonės užmušti.

SOOHOOTON, O., gr. 3. — 
Trys žmonės liko užmušti ir 5 
sunkiai sužeisti, automobiliui, 

kuriuo važiavo 14 žmonių, nu
šokus nuo kelio ir nusiritus 
30 pėdų pakalnėn.



NAUJIENOS, ChicagO, Hl.

O

Racine

Miss., Mr. arba Mrs

Adresas

jie visi bus rokuojąmi

Kas yra “Kliubas”

Chicago,

PRING

Garsinkities “NaujienoseGarsinkitės Naujienose

j išlaimė-
Columbia

Mokėkite 
kiek jus 
galite

$100 
$150 
$200 
$115 
$150 
$200
$250

3514*16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

$100
$150
$100
$150

KAZIMER YUCIUS, 
1579 Milwaukee Avenue 
Chicago, Illinois.

ANTON PAKŠYS, 
220 Milwaukee Avė, 

Kenosha, Wis.

KASTANTAS BULKA, 
Milladore, Wis.

MISS JOSE DAMBRAUSKAITĖ 
1817 String St., Chicago, III.

J. JAKSAWICZ,
1509 Harvey Avenue, 
Oak Park, Illinois.

JOHN JASULEVIČIA, 
Box 58, Va'lier, Pa.

A. KALNER,
10929* S. State St., Chicago, 
Illinois.

KAZIMER POCIUS,
12053 S. Halsted St., .Chicago, 
Illinois.

MISS ANNA PORITZ, 
1900 Racine Avė, 
Wisconsin.

CAZIMIR RAŽAS,
4438 South Fairfield Avenue, 
Chicago, Illinois.

WM. RIPALIS, 
Unionville, Mich.

JOSEPH SPRING,
6059 So. Kilder St., Chicago, 
Illinois.

JOHN YURKŠAITIS, 
Box 163, Harrison City, Pa.

Sekamas kandidatų sąrašas 
yra tų, kurie jau yra pasidarba
vę, bet dar neturi vadinamo 
“Club.”

LEO SHWEGŽDA 
4917 W. 14th St., 

Cicero, III.

STASYS GIRŠTAUTAS 
8324 Navy Avė., 

Detroit, Mich.

MISS ANNA PORITZ 
1900 Racine Avė., 

Racine, Wis.

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Naujienų darbuotojams — 
kontestantams yra atdara visi 
keliai. Jie gali eiti į žmones ir 
raginti juos užsirašyt Naujienas 
ir užrašyt savo giminėms gy
venantiems Lietuvoje ar kituo
se pasaulio kraštuose. Jie gali 
prašyt savo draugų, savo pažį
stamų ir giminių, kad kiekvie-

Dabar dar yra laikas dirbti! 
“Pirmojo pirijodo” dar liko 
trys sąvaitės, bet per tą laiką 
galima daug nuveikti. Prenu
meratos skaitosi balsai.

Ar esi tame būry prie išlai 
mejimo brangiy dovanu, 
paaukuoty išlaimejimui 

per Naujienas?

C. YUCIUS, 
1579 Milwaukee Avė, 

Chicago,. III.

Galite nupirkti už $3 j savaitę. Dešimčiai metų 
garantuoti. Gražus mahogany užbaigimo keisai, vė
liausios pagerintos grojimo 
akcijos tikru copper dratu 
basines strdnos. Darbas ir 
materijolas pilnai garan
tuotas

DYKAI

štai keletas musų gyvesniųjų 
kandidatų, kurie band< 
ti didžiąją dovaną, 
Sedan, vertės $1700.

ir pavardė kandidato ir atneštas arba atsiųstas į 
“Naujienų” Kontesto Departamentų, 1739 So. Hal
sted St., Chicago, III., bus priskaitomas tam žmogui 
kaipo 100 DYKAI BALSŲ.

Jums nieko nekainuoja, kad balsavus už jūsų 
draugų tais kuponais ir jus nesate verčiami būtinai 
balsuoti, jūsų liuosa valia. Surinkite kiek tik galite 
ir atsiųskite

Tas kuponas nebus geras po December 10, 1923

L. Klein stampos yra 
labai brangios jums. 
$2.50 pinigais arba $3 
tavorais už pilną kny
gutę.

Pasinaudokite proga iš 
charge account čionai. 
Kredito ofisas, ant 
trečio augšto.

M

KAZIMER RAŽAS, 
4438 So. Fairfield Avė., 

Chicago, UI.
Jis pasirodė labai darbštus i] 

gabus ir šiame konteste lošia la 
bai svarbią rolę.

CHAS. H. BERRIGAN 
Kon testo Vedėjas.

nas padėtų jam gaut kuo dau
giausia skaitytojų, kad kiekvie
nas, kitaip sakant balsuotų už 
jį, kam tik pasitaiko progų gaut 
vieną kitą skaitytoją. Atminkit, 
jog viena metinė prenumerata 
reiškia 12,000 balsų!

Darbas šitame konteste nerei
škia pasiaukavimą. Čia yra pa
skirta vieniuolika brangių dova
nų, pradedant naują, gražų 
Columbia Sedan, vertą $1700, 
baigiant $5 auksu. Visiems čia 
yra lygi progą laimėt pirmuti
nę dovaną vertės $1700, arba 
paskutinę vertes $5.

Kai-kurie kandidatai jau turi 
gerą pradžią, kiti turi menkes
nę pradžią, bet lyg šiol dar nė 
vienas nėra laimėtoju ir niekas 
negali pasakyt, kuris iš jų bus. 
Iki užbaigos kontesto dar yra 
šešios pilnos savaitės ir per tą 
laiką, kandidatų pasirodymas 
gali pakitieti kelioliką kartų.

Nereikia nusiminti.

JOSEPH
6059 So. Kildavę St, 

Chicago, III,

“Kliubas” Naujienų kontes
te reiškia grupa prenumeratų 
ar apgarsinimų sumoj $24.00.

Pavyzdin: Naujienų prenu
merata trims metams po $8.00 
į metus sudarys “kliubą.” Skai
tant po 12,000 paprastų balsų 
nuo kožnos prenumeratos su- 
lyg šitokių taisyklių kandidatas 
laimės 86,000 ba'lsų.

Kandidatams yra labai svar
bu veikti taip vadinamoj “kliu- 
bo sistemoj”, norint išlaimėti 
gerąsias dovanas. Patartina 
kiekvienam prisiimti sau už 
obalsį: “Kliubas į dieną” ir to 
obalsio laikytis, sulyg jo veikti 
ir jį išpildyti. Taip veikiant per 
30 dienų, tai yra gaunant po 
$24.00 į dieną, nėra abejonės, 
kad tokie kandidatai taps lai
mėtojais pirmųjų didžiųjų do
vanų.

Pabandykit ir pamatysit!

Jus galite vienam 
iŠ jų pagelbėt 
juos savo balsus

Gal būt, kad nevisi kandida
tai turėjo vienodai progų vykin
ti šį svarbų užmanymą ir vie
nodai laiko ir išgalės, bet nėra 
reikalo nusiminti. Kontestas da
bar yra pačiam įsisiūbavime ir, 
gali būt, kad tas, kuris dabar 
yra pasilikęs, už savaitės laiko 
bus pirmuoju. Darbas, sugabu- 
mas, energija ir plati pažintis 
čia reiškia labai daug ir kožnas 
privalo naudot tai, labiausia 
išgali.

čia nebus pralaimėtojų. Skir
tumas bus tik didume ir mažu
me dovanos. Jus galite laimėti 
$1700 vertės dovaną, arba $920 
vertės, arba $428 vertes, arba 
$183 vertes, arba $150 vertės, 
arba pagalios mažiausias laimė
jimas 20% pavidale komišino.

rrroanas otuai
Buvusi Vcelik Studio

\ 1147 W. 18th St., kampas May St 
Kalbame lietuviškai

Sekantįs kandidatai alfabetiš
kam sąraše ir išspausdinti dide- 
liomis raidėmis, yra tai tie, ku
rie jau užpelnė vieno ar dau
giau taip vadinamo “Clubs” iš 
$24 kožno.
STASYS GIRŠTAUTAS,

832'4 Na^y Avė., Detroit, Mich 
ANTON GUDAUŽIS,

P O Box 358, Benton, III. 
PETER KAUNETIS,

1530, S. 49th Avė., Cicero, III. 
MRS. MILIE PAVLAUSKI,

3619 Deodor Street, Indiana 
Harbor, Ind.

MBS. AGNĖS SED.LANSKA, 
3355 South Morgan Street, 
Chicago, Illinois.

ANTHONY SHARKIS,
942 W. 34th St., Chicago, III. 

LEO SHWEGZDA,
4917 W. 14th St., Cicero, III. 

FRANK ŠOVA,
4014 South Rockwell Street, 
Chicago, Illinois.

KAZIMER STALMOKAS,
1417 S. 50th Avė., Cicero, III. 

TONY WILLIS,
856 W. 122nd St., Chicago, III.

šviesą ir pajiegą suvedame 1 senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

PONIA MILĖ PAULAUKIENĖ
3619 Deodor St., 

Indiana Harbor, Ind.

Kuomėt pirksite L 
Klein krautuvėje, klau 
skite Jonas Lukas, ge 
neralis salesmanas No 
5 (penktas).

Šitame dideliame Naujienų 
dovanų konteste nėra nieko ne
paprasto, nieko nesuprantamo, 
nieko slepiamą.

Čia yra darbas, geras, nau
dingas darbas už padidinimą 
Naujienų cirkuliacijos, už pasie
kimą platesnės minios žmonių, 
kurie skaitydami Naujienas sau 
mokslo žinios ir naudą iš jų sem-

Kandidatu stovis dideliam 
“Kiekvienas laimės0 Nau

jienų dovanu Konteste 
šitame garbės sąraše randasi 

kandidatų vardai ir adresai, 
kurie jau yra pasiekę tam tik
ro laipsnio iki gruodžio 1-mai, 
8-tai vai. vakare.

Sekami kandidatai, kurie yra 
nominuoti ir apsiėmę, bet dar 
nėra išdavę atatinkamų prane
šimų.
JAMES ATWILL,

1012 Geneva St., Racine, Wis. 
JONAS BREHANSKAS,

2227—24th St., Detroit, Mich 
ALEX BRAŽULIS,

4353 S. Campbell Avenue, 
Chicago, Illinois.

KAZ. BRAZEVICZ,
921 S. Sheridan Rd., 
Kenosha, Wis.

MISS ROSE EIDUKAJTĖ,
1134 W. 18th St., Chicago, 
Illinois.

JOE GRECIAS,
4511 S. Fairfield Avė.,
Chicago, Illinoisi

PETER JANUŠKA; '
3429 S. Union Avė., Chicago, 
Illinois.

A. LUNGEVICZ,
1737 N. Robey St., Chicago, 
Illinois.

MISS L. NARMONTA,
3223 Pamell Avė., Chicago, 
Illinois;

ALEX ODEN,
708 W. 12th PI., Chicago, III. 

MISS MARY PHILLIPS,
2213 W. 22nd St., Chicago, III. 

ANTON PAKŠYS,
220 Mihvaukee Avenue,
Kenosha, Wis.

FRANK RINKUS,
4601 S. Hermitage Avenue,
Chicago, Illinois.

PAUL P. SHVELNIS,
1443 N. Paulina St., Chicago, 
Illinois.

ALICE ŠILAINIS,
470 W. 26th St., Chicago, III. 

C. STEVENS,
3409 Lowe Avė., Chicago, 111. 

ALEX THURSTON,
1267 Washington Blvd.,
Chicago, Illinois.

TED TERORUS, -
1545 E. Mason Street, Spring- 
field, Illinois.

A. A. VASILAUSKAS,
" 4445 S. Washtenaw Avenue, 

Chicago, Illinois.
J. T. VITKUS,

1286 Norwood Road,
Cleveland, Ohio.

JOSEPH VARNAGIS,
4051 Archer Avė,
Illinois.

TEDDY VAZNONIS,
833 W. 33rd PI., Chicago, III.

JOE W1TKASKAS,
1420 S. Union Avė., Chicago, 
Illinois.

MRS. M. WOITKEWJCH,
3113 S. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

PETER YANKEVICZ,
3429 S, Union Avė., Chicago, 

Illinois.

Dykai Balsavimo Kuponas
DEL

kitam
paduodami už

o ,r No. 80 Victrola .....
No. 100 Victrola ....
No. 210 Victrola ....
No. 215 Victrola ....
No. 220 Victrola ....

' No. 400 Victrola ....
No. 200 Brunswiek .

y . No. 210 Brunswick .
No. 212 Brunswick .

S* y* Royal Console “ .
York Console “
Releigh Sonsole “ .
Tudor Console “ .

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Į SAVAITĘ
Be nuošimčių 

Be ekstra
Pastatysime j jūsų 
namą garantuotą 
grojiklj pianą. • Ži
nomą .

‘Naujienų’ Automobilių Kontesto
Geras dėl 100 balsų

Aš čia prisiunčia 100 DYKAI BALSŲ ir meldžiu 
įskaityti į kreditų:

Grojiklis Pianas
Suteiks palinksminimą visai Šeimynai per visą žiemą

t/r. o

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET JHU|

Tel. Kedzie 8902 ;

F”

UNITED AMERICAN LINES 
(HARR1MAN LINE) 

JOINT SERVICE WITH

Į HAMBURG AMERICAN 1JNE 
Trumpiausias kelias i Visas 

dalis 
LIETUVOS

į Išplaukia kiekvieną «avaitę 41 
prieplaukos 86 North Upės, prie

Į galo 46 gatvės, New York, su 
musų laivais de luxe

“Resolute”, “Beliaaee” 
į "Albert Ballin”

“Deūtachland”
Kurie veža I, II ir III kleeoe pg- 
sažieriiM ir populiariški
“Mount Clay”, Cleveland, “Han
są”, “Thuringia” ir “Westphalia” 
su cabin ir III klesa. Geras man
dagus patarnavimas, puikus kam
bariui, puikios apystovos.

United American
i Lines

171 West Randolph St., 
Chicago, III.

Arba bile autorizu^o agento.

Halsted.l^SLiberty
COME QVt OFTHE BEATEN RATH

Mahogany beflčius, velour skara ir 20 geni su 
vardais .rolių. Lengvais išmokėjimais. Nėra 
nuošimčių.

VICTROLU 
DIENOS

JAU ČIA PAT
Mes dabar turime parodymui 
visus naujus modelius V; c to r: 
Victrolas ir Brunswick fonogra- 
fus — visokių užbaigimų. Nau- ’ 
ji console modeliai yra labai 
gražus į parlorą pastatyti, su- fl SHUmI 
teikia labai puikų toną tos ma- BĮ J i 'ij'i 
šinoš yra žinomos. Ateikite ir I | jjyjįį‘ 
išgirskite naujų dainų ir šokių VMpn M ■& ! 
rekordus taipgi ir operetiškas I IJeLlį B! 
dainas. Pasirinkite jums pa- I h 11 H į 
tinkamą mašiną dabarl i nL ■!! !

Mes nupirkome labai daug tikrų Columbia re- < 
kordų, dainų, šokių ir muzikos. Viską parduo- ■

I sime ta žema kaina po JI

Ml

» j
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LUCKYŠiandie!

ersimaino

Mes tik
Mes tik

KIRPK 
ŠITA

'Jei jus gyvenat užmiestyje, ar jei jus dėl kokių nors priežasčių negalit 
lengvai išmainyt šio kupono per jūsų, pardavėją, tai paprastai prisiųsk 
jį mums su 9c pašto ženkleliais už cigarStus liuosus nuo taksių, ir para
šyk savo vardų ir aišku adresų. Mes pasiųsim jums liuosų nuo taksų pa- 
kiukų Lucky Strike Cigarčtjų.
The American Tobacco Co., Ine., 111 Fifth Avenue, New York, City.

PASTABA: Suvienytų Valstijų Valdžia, per Intemal Revenue Departamentų, pa
ima 6c ant kožno dvidešimties cigarėtų pakinko, kaip liudija Revenue žymė.

nuo dienos viriui pažymė- 
kaip tik dyleriama resruUa-

mu, per sparginimo procesą, taip, kad jys pri 
ėmę juos sykį, nenorėsit daugiau be mainyt.

Tabako pardavėjui: šia kuponais turi būt išmainyta* 
jumią bėgyje vienos savaitės 
tos. Mes nemainysim kitiems, . .. ____
riai dalyvaujantiems cigarėtų pardavimo biznyje, 
rle priėmė kuponus nuo koetumerlų.

Persimainyk prie 
Brandės kuri

Mes apmokame Valdžios Taksus. Tiktai paduok 
savo pardavėjų) kuponą su 9c ir gausi pakiuką

Vyrams, kurie dar nebandė 
Lukcy Strike

Tai nėra meilė, tik biznis. Jus esat supažin
dinami sii cigarėtais, šiądien, kuriuos angsčiau 
ar vėliau jus privalote išbandyt. Tas tik pri
skubins tą linksmą laiką. Atplėšk kuponą 
dabar. ■><

Mes atrandame, jog 88% vyry, kurie bandė 
Lucky Strike, tuojaus priėmė juos. Taigi, su
pažindindami jus su Lucky Strike, mes galime 
daryt šį speciali pasiūlymą užmokėt 6c Vald
žios taksy, mes patįs šiądien.

Jokie žodžiai negali teisingai apibrėšti Lucky 
Strike Sparginimo proceso. Tas ima mums 45 
minutes daugiau, kad įsparginus į jį skonį, bet 
jums jis užims tik akimirką išbandymui jo sko
nio — bandymas — yra mėginimas.

Rūkyk šį pakiuką liuosą nuo taksy ir jys su- 
sipažinsit su cigarėtais taip sutaikintais švel
nume, taip lengvais skonyje, taip maloniais ru-

20 Lucky Strike Cigarėtų 
šiądien tiktai užQa

LUCKY STRIKE GERUMAS
Jog šis nustabus ei garėtas pasieks jus geriausioj padėty, 
be iškaščių ir bėdos, yra patiekta per išdirbėjus. Paste- 
besit, jog kožnas pakiukas yra atskirai suvyniotas ) glan- 
suota popierų, kad apsaugojus jo kvapumų dėl jūsų, ke
liai jus patįs neatidarysit jo.

|No.903 GERAS dėl
"vieno pakiuko iš 20

LjUCKY STRIKE 
Cigarėtų — BE TAKSŲ

GERAS TIKTAI — Gruodžio 5,1923
Turi būt paduotas pas jūsų pardavėjų, 

įrašome jūsų užmokėt 9c už cigartMus. 
iandien užmokam 6c Valdžios taksų.

"JIE YR 
APKEPTI"

\ u rfsTOASrt®' Z

Kodėl Mes Norime Kad 
KIEKVIENAS VYRAS CHICAGOJE 

Bandytų Lucky Strike
Vyrams, kurie jau Ruko 

Lucky Strike
Mes norime, kad jus, taipgi gautumėt šį liuo

są nuo taksy pakiuką, gal būt, kad perduot jį 
kokiam draugui, kuris nežino to malonumo, 
kokį jus žinot. 1

i Tegul jis džiaugiasi Lucky Strike, kaipir 
jys. Pasakyk jam pabandyt vieną pakiuką ir 
tąsyk pažiūrėk ar jis sutiks su jumis ir mili
jonais kitų, jog nėra kity cigarėtų su tokia 
Charekteringa tobulybe.

Pasakyk jam kodėl jys pasirinkot Lucky 
Strike. Pasakyk jam, kad padauginant spargi- 
nimą 45 minutėmis užtikrinama jo skonis ir jis 
nesikeičia. Jis atras, kaip ir jys, jog šis tai yra 
cigarėtas, kuris turi būt naudojamas be per
trūkio. Jo skonis niekad nepersimaino.
. Kas nors supažindino Jumis su jūsų pirmu
tiniu Lucky Strike ir, jys atsiminat,.kad tai bu
vo laimingas atradimas. Tai skleisk tą gerą 
žodį platyn. Išplėšk kuponą dabar.

i vA
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nuo kelio senojiišteisinti

Grigaity tęs laidotuvės

Kas gi ištikrųjų kaltas?

Lietuvių Rateliuosekurie

SLA. 226 kp. darbuotės
beit keršto

PINIGUS LIETUVON
dienas 

dienas, 
susisie-

įrode 
edda-

nors
nors 
tinę,

T*! I/" lik Ką
Atėjo

4. Simanas Daukantas
5. Vincas Kudirka
6. žemaitė
7. Dr. Jonas Basanis (Basanavi

Vienas iš geriausių 
lininku Adomas Varnas 
ir išleidęs seriją puikių

didžiausiu 
tai buvo 

Ką moks- 
vaida- 

perdaug

Naujas lietuviu Kliu 
bas “Ramona”.

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje 

Jeigu kam reikia padaryti do* 
C

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

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

Už serus pasiėmė deg 
tinę

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

virsta dideliu zerck 
patsai 

elementas,

ir koncertas.
labai

CHICAGOS
ŽINIOS

Liūdnos girtavimo 
pasekmės.

jusy suvys senas
Prietelis Patarėjas

vakarą
Lietuvių jaunimas 
gausiai dalyvauti.

—Komitetas.

Adeliukės Grigai’tytės laido
tuvės įvyko lapkričio 28 d. Nors 
laidotuvių valanda buvo paskel
bta, bet žmonių minia pradėjo 

antrai kori-1 plaukti daug ariksčiauį Laidotu
vėse dalyvavo netik giminės ir 
pažįstami, o ir pašaliniai.

Didelės užuojautos buvo pa
rodyta: gėlių bukietai plaukė iš 
visų pusių ir pripildė visų kam-

Puikus susirinkimas, o vaka 
ras da puikesnis.

8. M. K. Čiulionis
9. Kun. J. Mačiulis-Maironis.
Kiekvienas atvaizdas parsiduoda 

po 75 centus.
Kas nori gali pirkti atvaizdus su 

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

> i ’ ■ 1
Užsakymus siųskit adresu:

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATU 

Gydau be vaistų ir be operacijų 
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto 

iki 9 vai. vakaro.
4647 South Halsted Street 

(kampas 47 gatvės

SLA. 36 kuopos molinis 
susirinkimas įvyksta 

šiandien,

Le Roy ,Wilcox tuoj susita
rė su! kitais liudyti, kad jie ne
matę. kada automobilius užga
vo moterį ir nežino kaip ne
laimė atsitiko; gal kas kitas ją 
užmušė, tik jie ją užtiko įva
žiavę į griovį.

Jie tos pasakos laikėsi krti 
savaitės laiko ir Wilcox jau 
btfvo paliuosuotas uiž nedidelę 
kauciją, o kiti ir be kaucijos. 
Bet kiti pradėjo tyrihėti ir po 
ilgo klausinėjimo pats Wilcox 
ir visi kiti prisipažino kaip ne
laimė atsitiko.

Dabar Wilcox sėdi kalėjime 
be kaucijos, kaltinamas pirmo 
laipsnio žmogžudystėj. Kiti irgi 
sėdi kalėjime už suokalbį duo
ti melagingus liudijimus. Visi 
jie yra jauni, neturį nė 20 m. 
amžiaus.

kad 
vos-ne-vos 
tesusirink- 
prisirenka 
to1 reikia 
padaryti: 
ištikrųjų 

ambicingi 
su jais, kad

Ukrainiečiy Choras duos 
du koncertu

net ir seni 
uotojaji baisa-

išdėstė haliucinją'cijąs ir iliuzi
jas, kurių delei lengvatikiai 
žmonės tiek daug visokių vai
dilų išrado. Ytiin ryškiai iš
dėstė proto mechanikos viene
tus, tai yra neurono sudėtį ir 
veikimą.. Paskui nurodė prie- 
žasitiš, kurių delei pasidaro si
noptines neuronų kombinaci
jos, asociacijos ir perlaidos la
bai netvarkingomis ir neregu- 
liarėmis, stačiai netiksliomis.

Lietuvos dai- 
yra nupiešęs 

atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų.

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

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

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

2. Vysk. Valančius

lanko, 
Šitą kuopą vadovauja 
sveikasis lietuvių 
tai yra rimti socialistai ir tau
tininkai. šitą elementą bolše
vikai stačiai purvais drabsto; 
bet va kai šie žmonės ką suren
gia, tai svetainė kimšte 
kemša.

štai koks išvedimas 
NortMidės lietusiai 
yra kultūringi 
žmonės. Tik bėda 
jie, kaip ir visi žmonės, apting
sta. Bet tik tu spėk juos para
ginti tai kaip bematant visi at
siliepia. ’ ‘

Tai yra didelės vertės ženk
las; juo labiau, kad jis labai 
ryškiai įrodo, jog leninizmo it 
biniiriznio išperėtų kūdikių ta
rškimas, kad ve tik į bolševikų 
susiejimus publika gausiai atsi-

Laidotuvėms besiartinant pa
sirodė visa virtinė automobilių, 

[kurie ramiai laukė pirmo ženk
lo. Nuo vietos į kapines išvažia
vo 35 automobiliai. Prie kapi
nių jau buvo suvažiavusių auto
mobiliais nemaža žmonių.

i Gerbiamas Dr. A. Montvidas 
pasakė labai rimtą prakalbą, ap
gailestaudamas, kad nelaimin
gas atsitikimas be laiko nuvarė 
į kapus jauną gyvastį, kuri at
eityje gal daug ką butų nuvei
kusi. Jis ramino tėvus, sakyda
mas, jog laikas užgydys žaiz
das. Prašė taipgi dalyvavusių 
raminti nuliudusius ir padėti 
užglostyti jų širdies skausmą.

— K. N.

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopalhes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li
gas: Nervui ■ Vidurių, Paralyžių, 
Reumatizhią ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.

3250. So. Halsted St.
Ant viršaus Ųniversal State Bank 

Valąndčs:' 9 iki 8 vakare.
NėHėlfom 9—12 Jš ryto.

Phone Yarda 4951

Kuomet protas yra 
padidėjęs tuomet ku 
nui yra lengva.

Ligos yra prašali- 
nimas lengvumo.

Vyrai ir moterys Vūt
su protu, žmonės in- B*
teligeniški, bando učk
Chiropractic kuomet

jie suserga. jffig

Adjustmentai nieko 
neatima ir nieko ne- 
dadeda prie kūno.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

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

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

Prieš keletą savaičių įsikūrė 
naujas lietuvių Kliubas “Ra
moną”, į kurį iškarto susispie
tė gražus būrelis žmonių. Kad 
susipažinti arčiau su Gliicagdš 
lietuvių jaunimu kliubas ruo
šia šiandie, gruodžio5 d., pasi
linksminimo vakaru Mildos 
svetainėj, 
kviečiamas

Chicagon atvyko garsusis, 
Aleksandro Košeco vedamas, 
Tautinis Ukrainiečių Choras ir 
duos čia du koncertu. Pirmas 
koncertas įvyks ateinantį penk
tadienį, gruodžio *7 d., 8 vai. 
vak. Orchestra Hali, 220 South 
Michigan Avė., o i_____ __ ,
certas sekmadienį, vgruodžio 16 
dieną, 3 valandą po pietų toj 
pačioj salėj.

Praeitais metais duoti to 
choro koncertai (turėjo1 iChica- 
goje didžiausio pasisekimo.

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J, Jakubauskas 
NAPRAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų —

Perkėliau savo ofisų iš 3538 So. 
Halsted St. į 4647 So.'Halsted 
St. prie 47-tos gatvės. Vai. nuo 
9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 v. vak. 
Tel. Boulevard 4774. Nedalioms 
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas: 
11132 S'o. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas 
Pullman 5147.

smus iš skaudamų mUskulų, susty- 
rusių sujungimų, išnirimų, skaudė
jimo nugarkąu|io ir persišaldymo. 
Jei turite simptomus 
k\ ^a^SA^OMrNT()I^e^°n 
kad yra geras. Kaina 

POLO CHEMICALCO.
Išdirbėjai.

2824 W. Chicago Avė.. Chicago, III

Jaunas Le Roy Wi'lcox iš 
Oak Park pasikvietė porą 
draugų ir išvažiavo pasivažinė
ti automobiliu. Besivažinėda- 
mi jie susitiko ir pasiėmė dar

Daugelis S|LA. 36-tos kuopos 
narių su žingeidumu rengiasi 
šiandien vakare dalyvauti kuo
pos metiniame susirinkime.

Susirinkimas busiąs žingei- 
moteris liko Į dus ypač, kad . šiame susirin

kime bus dveji rinkimai: kuo
pos viršininkų rinkimai seka
miems metams ir SLA. Pildo- 
triosios Tarybos nominacijos. 
Apie kuopų viršininkus girdė

ti, kad tikimasi visus pamai
nyti naujais.

O apie Pildomosios Tarybos 
nominacijas girdėt didelė di
džiuma narių yra pasirįžę bal
suoti už visus senuosius Pildo
mosios Tarybos narius, kaip 
tai padarė 226 kuopa ir dau
gelis kitų veikliųjų kuopų.

šitoks narių nusistatymas 
ypač žingeidu patirti po to, 
kaip buvo paskelbta daug įvai
riausių “sąrašų’* kandidatų.

Į šį susirinkimą taip-jau ren
giasi ateiti visi iChicaigos “ta- 
vorščiai” bolševikai ir su savo 
“tavorškomis”.

Beje, teko girdėti, kad kito
se kuopoje balsuojant 
daugelis^ narių nebežinojo kas 
yra jų dabartinės Pildomosios 
Tarybos nariais. Taigi nebus 
pro šalį čia pažymėti, kad da
bartinė Pildomoji Taryba su'- 
sideda iš sekančių narių!

St. Gegužis, prezidentas,
V. Kamarauskas, vice prez., 
P. Jurgeliute, sekretorė 
T. Paukštis, iždininkas 
Dr. F. Matulaitis, daktaras- 

kvotėjas
J. M. Danielius, iždo glob..
K. Varašius, iždo globėjas.

—Apysenis Narys.

SKAUSMAI SANA- 
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ, 

prašalins šiandien kuomet vartosi! 
musų gerų gyduolę

POLU SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamų mUskulų, susty- 
rusiy sujungimų, išnirimų, skaudė- 

reumatizmo 
... prašy- 
ersitikrinsit

ir tris merginas. Išvažiavę u$ 
miesto, jie apsilankė karčiamoj 
ir nusipirko degtinės“ kad bu
tų smagiai/’; ją jie išgėrė be- 
sivažinėdami užmiesty.

Ties Hinsdale jie užvtfžiavo 
ant moteries ir sudaužė lem
pą ir nulenkė “fenderį”. Mo
ters jie betgi nerado ir manė, 
kad ji numesta 
lauką. Pavažiavus trejetą my
lių jie įvažiavo į grabę ir čia 
pasirodė, kad 
parmušta apačion po radioto- 
riu ir ten įstrigo. Kada ją iš
imta, drabuhžiai buvo nudras
kyti, be<t ji dar buvo fTyva. Tė
čiai! s ne ligoninėn nespėju*s nu- 

vežti ji mirė. Pasirodė, kad
tai buvo Jule Gurzedko 2648
W. 15 St, motina dviejų vai
kų. Kaip ji į tą apielinkę pa
kliuvo, niekas negali išaiškin-

H. LEIB0WIT2
Sugrįžo iš New Yorko

Valandos nuo 10 ryto ild S vai. 
▼akare kasdien.

1152 Rooscvelt Road
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyry ir motery 
drabužius.

Gruodžio 2-ra diena buvo di
delė diena Northsidėj. O tai 
todėl, kad SLA. 2-ra kuopa tu 
rėjo netik skaitlingiausią susi
rinkimą, bet ir puikiausią vąš
karą.

Tai stačiai stebėtina, 
2-3 mėnesiai atgal 
tuzinas kitas narių 
darvo, o dabar tai

| Gerai pavykęs vakarėlis lap
kričio 25 d. dar labiau paska
tino Jaunąją Birutę prie veiki- 

I mo. Jau rengiamasi prie per- 
1 statymo “Birutės” paveikslo 
tuoj po Kalėdų. Jieškoma sve
tainė, tik erdvesnė, negu Mil
dos. Pereitas kartas mums pa
rodė, kad visuomenė yra su 
mumis. Mildos svetainė prisi
grūdo prlna-piilnĮU,tČ|l'ė stačių. 
Daug musų draugų-prietedių tu
rėjo grįsti atgal, negavę progos 
pasigerėti musų dainomis-mu- 
žika. Welil, ateityj pasistengsi
me surasti didesnę svetainę.

Turintiems daug laisvaus lai
ko jaunuolėms ir jaunuoliams 
patartina prisidėti prie Jauno
sios Birutės”, iš ko jus turėsi
te sau naudos ir bus nauda jū
sų tėvelaims. šį vakarą gali
te ateiti ir prisidėti prie musų. 
Susirinkimas įvyks Mark-White 
sųuare didžiojoj svetainėj, prie 
So. Halsted ir 29 gatvių, 7 vai. 
vakare. —Pypkius.

šiomis dienomis grand jury 
turės būti Saliamonu ir iš
spręsti svarbu klausimą kas 
užmušė Edward Lehman ir su1- 
žeidė kitą žmogų.

žmogžudystė įvyko lapkr. 4 
noktį. Lehmaną 
šę plėšikai

NUSIUNCIAME
Telegramų per 2
Perlaidomis per 25
Turime tiesiogynj

Kreipkitės' 
kimą su Lietuvos Bankais.

; > << A’' .A -j •■'‘-j ’ ■ KČ

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufaęturing

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

D0YIERNA8TĮS
(Ingaliojimai)

Prospect 2992
Speciale atyda taisymo. 

ITALO-AMERICAN 
ACCORDION MFG. CO. 

Petęomilli & Pfatanesi Bros., Sav.
Vienatinė dirb- 

flllAliiiMlS. V. bile 
styliaus ir sys- 

I temos armoni-
kų, pianų ir 

chroamatikų.
žinomi muzi- 

■ 1 ' kantai vartoja 
musų mstriamentus. 5 metai ga

rantijos. (<• Už 10c. Katalogas.
3137 W. 51 St., 

Netoli Kedzie Avė., Chicago, III.

■ NAUJIENOS , : ' •
1739 S. Halsted St., Chicago, III

Didvyrių Paveikslai 
Piešti

užmu- 
ban-

saugo- 
mą dirbtuvę ir kuriuos jis už
klupo laužianties. Sužeistasis 
taipjau saugojo tą dirbtuvę. 
Tais plėšikais bu’vo vyriškis ir 
moteris.

Policija tuojaus suėmė Wal- 
ter Bockehnan ir EtM Beck. 
Jiedu prisipažinę prie žmogžu
dystės. Ir juos pažinęs už
muštasis, o sužeistasis sargas 
tai patvirtino, nes Bockehnanų 
jis pažinęs asmeniniai. Paskiri 
suimtieji atmetę prisipažini
mus, nes jie juos padarę bijo
damies pdlicijos , kankinimų. 
I ečiaus grand jury vistiek ap
kaltino juos žmogžudystėje.

Tečiaus keletą dienų atgal 
liko suimti Otto Malm ir joj 
pati Katherine, kiirie taipjau 
veikiai priispažino prie tos 
žmogžudystės. Tą patvirtino 
Eric Noren, kuris juos savo 
automobiliu atvežė prie tos 
dirbtuvės ir paskiri su jais pa
bėgo, Lehmaną nušovus.

Policija yra palinkusi tikėti 
kad žmogžudystę atlikęs Marin
ams. Bet sužeistasis griežtai 
tvirtina, kad jį pašovė Bockel- 
man, o ne Malin.

Policija nežino kam tikėti! 
ir kas ištikrųjų nušovė Lehma-| 
na, todėl tą painų klausimą iš-Į 
spręsti turės grand jury. Tuogi 
tarpu visi penki sėdi kalėjime.

Physical Culture Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Oateopathas, Chiroprataa, 
Naturopathag

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

cijų, — namausiais budais.
4204 Archer Afve. Brighton Park. 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos. 

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

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Daugiausiai balsų gavo 
taryba.

Senoji SLA. Pildomoji Tary- 
ba daugiausiai balsų gavo. St. 
Gegužis į pirmininkus, P. Jurr 
geliutė į sekretorius, T. Paukš- 

| tis j kasierius, ITi*. Nfatulaitiis į 
Į daktarus ir tt.

Tai ir vėl geras ženklas, kad 
šitos kuopos nariuose viešpa- 
taiija šaltas protas.

Tik tiek reikia pastebėti, kad 
balsavimas buvo lyg ir nelabai 
taktinga^ ir tijksl|us. Pavyzd
žiui, į ką gi čia panašu, kad ve 
kandidatai nė kiek nebuvo ap
tariami. Be to, kuopos valdy
ba nežinojo Pildomosios Tary
bos narių vardų ir pavardžių. 
Vėliaus pasirodė, kad nekurie 
nariai visai nežinojo už ką bal
suoti, aiba parašė “dabartinis”, 
ažuot parašius pavardę. Marge- 
ris, matyti, nujausdamas, kad 

| žmonės nelabai pratę tiksliai 
balsuoti, davę įnešimą, kad rei
kia kandidatai aptarti ir visų 

I perstatytų kandidatų bardai ir 
pavardes aiškiai ant lentos su
rašyti; kad visi matytų, kaip 

| reikia tiksliai ir teisingai balo- 
I tus išpildyti, ypač kandidatų 
pavardės teisingai' “sUspeiint”. 

| Tik dievai žino kodėl vienu bal
su daugiau Margerio įnešimas 
atmesta. Tarytum, kad vis dar 
ne laikas pratinti žmones prie 
taktingo ir tikslaus balsavimo. 
Rodos, kad jau visiems galėjo 
nusibosti tos rugonės, kurios ne 
sykį iš centro .atėjo, kad jie fe
nais gauna ne balotus, bet “ko- 
šelieną”. Reikėtų kuopos na- 

Įrius pamokinti, kaip balsuoti. 
ĮBet ką tu čia žmogus padary- 
Į si, kad ve,, žiu 
visupmėi^įs di 
vo prieš sveiką) Margerio įneši- 

| mą! Aš čia neiškenčiu neątsi- 
klausęs: Kiel< l|iko ims, iki ne
kurie visuomenės darbuotojai 
pamatys, k,ad j reikia savo ži- 
nuote su visuomene dalintis?

Prakalbos
Dr. .Montvidas pasakė 

sveiką prakalbą; kai dėl Susivie
nijimo reikalų ir siekių. Pas- 

, kui buvo labai gražių muzikos 
gabalėlių. Puikiai padainavo 

Į Sarpalius.
Bet rodos, kad 

programo! numeriu 
Margerio prakalba: 
las gali pasakyti apie 
lūs?” Gal būt biskį 
sunkoka (mokslinė) ir suglau
sta, nes pasakyta\į pusę valan
dos tiek, kiek ištikrųjų reikėtų 
į visą valandą pasakyti. Tačiaus 
vaidalų priežastingumas buvo 
gan ryškiai ir įmainomai išdės
tytas. Ir publika labai atydžįai 
klausėsi.

Pirmiausiai Margeris 
vaidalų priežastingumą 
inas per fizikos mokslo sritį, 
tai yra, kad vaidalai pasireiškia 
fiziniais keliais, nes juos kas 
nors tyčia daro. Tik jau1 čia ta
da nebūna vai 
arba, išdykumo, arba šiaipjau 
kur nors kokįų,: besitrinančių 
daiktų (nuo yęjo> ar tam pana
šiai) vaisiai.

Todiaiis jis pasiėmė vaidalų 
priežastingumą įrodyti per psy- 
chologijos mokslo sritį. Čia jis

Kiek laiko atgal Gromes & 
Ulirich, degtindarių, šėrininkai 
nutarė visą biznį likviduoti, 
nes nesant galimybės degtinę 
išdirbinėti ir iMirdavirteti. iš 
dirbtuvės nėra jokio pelno. 
Dirbtuve nedaug buvo verta, 
bet jos sandėliuose buvo daug- 
degtinės, kuri prie prohibicijos 
buvo tikra brangenybe. Tečiau 
J r jos negalima buvo apversti 
j pinigus. Tad šėrininkai susi
žinojo su prohibicijos agentais 
ir nutarė esančią degtinę išsi
dalinti kaipo dividendus už sa
vo Šerus. Teko degtinės ir šė- 
rininkų draugams, kuriems 
parduota vieton degtinės Šerus, 
o jau paskui pristatyta degtinę. 
Taip liko išdalinta degtinės už 
$200,000. Vien aldermanas 
Mu'lcahy gavo virš 1,700 skry
nių degtinės.

Niekuriems valdžios proku
rorams tokis biznis nepatiko 
ir jie devynius senesnius šeri 
ninkus, kuiie gelbėjo pardivi- 
nėti |qrus-degtinę, patraukė 
teisman. Juos kaltinta už 
suokalbį sulaužyti prohibicijos 
įstatymus.

Po ilgoko bylos nagrinėjimo, 
teisėjas pripažino, kad tokis 
degtinės pasidalinimas yra ne
teisėtas, bet jury vistiek nu
sprendė, kad nebuvo jokio suo
kalbio įstatymus sulaužyti. | 

Kaltinamieji' džiaugiasi iš
teisinimu, bet kartu ir prisibi
jo, kad valdžia neužgriebtų jų 
gautosios degtinės, nes teisėjo 
nuosprendžiu, prohibicijos 
agentai turį teisę tai padaryti. Į 

užgriebimu dar laukiama, 
jau tapo uždrausta ką- 

daugiau daryti su ta deg- 
dar ją gerti.

Mąnoma padaryti Northsidę 
dideliu kulturiniu centru. 
Laikas socialistams ir tauti

ninkams pabuiti, vadinaisi, su 
sveikomis pamokomis į minią 
išeiti. Užtai šita kuopa išsi
juosus dirbs, kad Northsaidėje 
padarius didelį kultūros centrą. 
Kad čia tolydžio eitų gyvas, rim 
tas žmonių protą didinantis 
veilūmas., ......
J * (Tąsa ant 8-to pusi.)

LITTLE
SPINOGRAPHS
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LiEiuviii Rateliuose.

dar- 
snu-

bus

(Tąsa nuo 7-to pusi.)

Tai atrodo lyg ir lenktynia
vimas su Bridgeportu. Bet taip 
ir reikia, nes tik lenktyniucjant 
žmonės išsijudina ir gyvan 
bau stoja, šiaipjau tai jie 
duriuoja, ir tiek.

Nepamirškite!
Apskričio konferenciija

kalėdų dieną; taigi visi delega
tai dalyvaukite, nes reikės di
delis darbas nudirbti.

Kitafl kuopos sufcihinkimas 
bus pirmą nedėldienį sausio, 
1924. Ateikite visi nariai, nes 
be pačių svarbiausių kuopos 
reikalų, reikės dar apsvarstyti 
ir tolimesnis šitos kuopos vei
kimas; kad ji va taptų North- 
saidės lietuvių avangardu, ir 
kad ji parodytų Northsidę to
kioje. didybėje, kokios ji senai j 
yra užsitarnavus.

— Krivių-Krivaitis.

Bolštvikg prakalbos

BEIKIA DARBININKŲJIESKO DARBO PARDAVIMUI.Rusijos raudonoji armija nega
li gelbėti Vokietijos draugams 
komunistams kelti proletarinę 
revoliuciją. Todėl draugai ir 
draugės, neremkime mes Lietu
vos valdžią savo doleriais, nes 
Lietuvos valdžia neleidžia dar
bininkams pasiliuosuoti iš 
biaurios kapitalistinės vergijos. 
Andais jus čia girdėjote kal
bant socialistą Grigaitį. Jis 
jums išgyrė Lietuvos valdžią, 
gražumą šalies, bet jus žinot, 
kad Lietuvą valdo nedarbinin
kai. O tokie baltrankiai inteli
gentai, kaip Grigaitis.

I Lietuvoj komunistai sėdi ka
lėjimuose (bet ponas Žolpis 

' “užmiršo” pasakyti; kad Rusi
jos kalėjimai ir katorgos pilni 
prigrūsti politinių kalinių, bu-1 
tent, socialdemokratų, sindika- 
listų ir kt. dauginus negu caro 
laikais).

Ar jus žinote, draugai ir | 
draugės, tęsė Žolpis, kad Gri
gaitis nieko nežino apie Lietu
vą. Jis keletą sykių su Lietu
vos buržujais išsimaudė šil
tuose Klaipėdos jūrių vandeny
se ir dar hoteliuose su Lietu
vos buržujais šapmaną pagėrę. 
O kas jam galvoj apįe Lietuvos 
bežemius ir mažažemius. Ar 
jus žinote, kad šioj šaly, viso
kias darbininkų unijas sutvėrė, 
socialistai. Bet šiandien, žiu 
rėkite, kur jie nuėjo. Socialis
tas Gompersas, Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas, pats 
būdamas “socialistas”, bet laike 
lekšenų netik kad jis pats ne
balsavo už Socialistų Partijos 
kandidatus, bet ir darbininkus 
liepė balsuoti tik iiž kapitalistų 
kandidatus.

Dar kartą išgarbinęs Rusijos | 
bolševikus ir daugybę visokiij 
melagysčių tas pleperis prime
lavęs ant socialistų, prie užbai
gos susigriebė, dar paagituot už 
komunistų įrankį ALDL. drau- 
gijją. Prašė, kad paduotų no
rintieji prisirašyti savo antra
šus. Ret iš tų dviejų tuzinų 
žmonių nesimatė, kad kas butų 
padavęs savo antrašus. į

—Prakalbose buvęs.

PRANEŠIMAI NAMAI-2EME
S. L. A. 36 kp. priešmetinis susi

rinkimas jvyks šiandien vakare, gruo
džio 5 d., Raymond Chapel, 816 W. 31 „ 
St. Pradžia 7:30 vak. Bus rinki- puti 
mai valdybos ateinantiems metams ir darbi 
nominacijos Centro Valdybos. Už tai 
nariai privalot būti susirinkime.

— Pirmininkas.

S. L. A. 36 kp. Turės savo metinį 
vakarą nedėlioj gruodžio 9 d., M. Mel
dažio svet., 2224 W. 23rd PI. Pradžia 
7:80. Dramatiškas ratelis vaidins 
įdomų veikalą Užburtus Turtus; po 
.perstatymo linksmas balius prie ge
ros muzikos. Visus kviečiame atsi
lankyti. — Komitetas.

Susivienijimo Lietuvių Namų Savi
ninkų priešmetinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gruodžio 5 d., 7:30 vai. 
vak., Mildos svet., ,3142 S. Halsted 
St. Visi nariai malonėkite laiku su
sirinkti, nes yra daug svarbių daly
kų aptarti. Taipjau bus rinkimas nau
jos valdybos ateinantiems metams. 
Norintieji įstoti kviečiami irgi’atvyk
ti. Nariais priimami visi namų savi
ninkai Chicagoj.

— Nut. Rašt. A. Bugailiškis.

JIEŠKAU dąrbo knygvedystės, bu
vau Rusijoj buchalteriu, moku kalbė
ti rusiškai, latviškai, lenkiškai, tru- 

vokiškai ir angliškai. Priimsiu 
__ »ą bile kokį, nors bus ir fiziškas 
darbas. Jeigu kam tokio žmogaus 
reiktų, meldžiu kreiptis: Karolis Jab
lonskis, 2220 W. 22nd St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų sortavimui 
popierų, gera alga.

Atsišaukite
FRANCIS HUGHES & CO.

1405 W. 21st St.,

VYRŲ 
įlK^IlAl^MR^lJrM****^^**^^ 1*****^***1 

ATYDOS
, Dar reikia keleto vyrų

Kiekvienas musų salesmanas 
uždirba didelius pinigus kiek
vieną nedėldienį padedant 
mums susipažinti su žmonėmis 
kurie nori apsigyventi arba pir
kti dėl investmento prapertės 
netoli naujos Fordo' dirbtuvės, 
kur dirbs 16,000 darbininkų. 
Didžiausis real estate išpardavi
mas Chicagos istorijoj. Del to
limesnių informacijų atsišauki-1 
be nuo 3 po pietų iki 8 valandų 
vakare.

PARDAVIMUI 3 grojikliai 
pianai, benčius ir rokeriai ir 3 
paprasti pianai, $55—$150. At
dara nedėldieniais
Rapp Moving and Storage Co. 

5130 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 
grosernė geroj vietoj, 
tautų apgyventa. ] 
pardavimo nesutikimas partne
rių. Atsišaukite:

2956 So. Union Avė.

bučernė ir 
, visokių 
Priežastis

NORIU PIRKTI
PRAPERČIŲ 
APIELINKEJE 
CANALPORT AVĖ.

189 No. Clark St. Room 510

Parduodu, Mainau ir Perku
Namus, lotus, bučemes, grosemes, 

automobilius, farmas ir kitus biznius. 
Pirkėjams skolinu pinigus ant mor- 
gičių (Notary Public). Patarnauju 
ir užgarantuoju perkantiems namus, 
žemę, biznius. Egzaminuoju ap- 
straktus, visokios rųšįes dokumentus. 
Pas mane teisingas, greitas ir priei
namas patarnavimas. Kreipkitės 
ypatiškai ar laišku

NAUDOKITĖS proga. Maža 
grosernėlė labai gražiai įtaisy
ta, parduosiu arba mainysiu 
ant loto arba automobilio. At
sišauk tuojau 3114 So. Halsted 
Str.

G. Frank Croissant
86 ir Commercial Avė., 

So. Chicago.
Klauskite M r. Keller arba 

Mr. Rubęy

REIKIA plaukų dabintoj os į 
beauty šhop, nuolat arba extra 
darbas, gera alga.

NANCY BEAUTY SHOP, 
1827 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8951

X MA.MOKI

NAMAI-ŽEME REAL ESTATE,
2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 

arti Western Avė., Chicago, III.
North Side. — Liet. Rytinės žvaig

ždės Paš. ir Pas. Kliubo susirinki
mas jvyks gruodžio 6, 7:30 vai. vak., 
Liuosybės svetainėj, 1&22 Wabansia 
Avė. Kiekvienas narys būtinai priva
lo atsilankyt, nes bus renkama vir
šininkai sekantiems metams.

— A. M. Kadsel, Sekr.

PARDAVIMUI — 3542 So. Fran- 
cisco, 5-6 kambarių, aržuolo trimin- 
gai, elektra, console akmenio stepsai, 
porčius, landrė, cementinis skiepas, 
pleisteriuotos lubos, gyvenimas tuo
jau, $2,500 pinigais, kaina $10,250. 
Savininkas.

Wentworth 5510
K

JEI nori linksmaus sveiko ir 
pelningo gyvenimo nusipirk: 

FLORIDOS FARMA
52% akrai puikioje vietoje, tarp 

3-jų Ežerų, netoli miesto, lietuviai 
kaimynai. Gražus 14 kambarių na
mas. Rakandai, Fordas, Gyvuliai, 
ūkio padargai, vištinyčios. 12 akrų 
Apelsinų ir riešutų sodas. Reikalau
ja mažai atydos, neša $3,000 pelno į 
metus.. Kaina $15,000 verta 2 syk 
tiek. Rašyk pas savininką.

WALTER GODLEFF 
Piltman, Florida, 

arba ypatiškai klausk Puidoko va- 
k. <11*313 
6214 Š. Rockwell St.. Chicago, III.

irKandidatas j kalbėtojus 
“karšaus” kalbėtojo prakalbos.

Lapkričio 23 d. buvusioj EH- 
jašiaus svet., 1809 W. 46 St., 
įvyko lietuviškų Maskvos tau
tininkų— ALDiLD. kuopos — 
prakalbos. Kalbėtojai buvo du: 
vyras ir moteris. Prakalbos 
turėjo prasidėti 7:30, bet dėl 
publikos nesusirinkimo prasidė
jo apie 9 valandą. Pirmiausiai 
kalbėjo moteris, Deikienė (ka
daise buvusi Waugegano kai
riųjų progresisčių vadovė). Jos 
kalba buvo vien apie sutvėri
mą L'MPS. kuopos ir apie atei
ties Žiedo vaikų draugijėlės su
organizavimą bei moterų pasi- 
Huosavimą iš kapitalo vergijos 
ir šeimyninio pavergimoi. Ru

sijoj, girdi, moterys jau liuo- 
sos... Ji kvietė visas vietines 
moteris prisirašyt į LMPS. kuo
pą. Kvietė motinas prirašyt prie 
Ateities žiedo vaikų draugijė
lės savo vaikučius.

Baigdamas atsiprašė publi
kos. Girdi, aš dar tik pradedu 
prakalbas sakyti.. Aš nesu dar 
tikra kalbėtoja, kaip draugas 
Žolpis. Jis tai specialistas 
kfįlbėtojas; /jis jums daugiau 

ir geriau paaiškins apie darbi
ninkų klasės reikalus. Po jos 
kalbėti buvo pristatytas P. 
Žolpis. Na, ir pradėjo apie 
Lietuvos nepriklausomybę. Gir
di, mes komunistai jau keli me
tai atgal sakėme, kad iš Lietu
vos buržuazinių grupių kovos 
už atvadavimą Vilniaus miesto 
iš lenkų Želigovskio rankų 
nieko neišeis. Jus dėjote do
lerius, kad atgauti Vilnių, o 
mes komunistai juokėmės iš 
tos
bar, žiūrėkit, ar ne musų tei
sybė. Jeigu Lietuvos buožių 
valdžia butų susivienijusi su 
bolševikais, tai Rusijos raudo
noji armija butų atvadavusi 
Vilnių. Gi Lietuva neturi savo 
kariuomenės, kuri galėtų kovot 
prieš lenkus.

Dabar Vokietija, socialistų 
valdoma, susmuko ir tuojau 
Vokietijos draugai komunistai 
kels proletarinę revoliuciją, ku
ri nušluos nuo iio žemės pa
viršiau^ Vokietijos bubržuazK- 
nę valdžią ir įsteigs sovietų val
džią, tokią kaip Rusijoj.

Bet Vokietijos draugams ko
munistams reikalinga Rusijos 
raudonosios armijos Įpagelba. 
O jeigu šiame laike Rusija no
rėtų eiti pagalbon Vokietijos 
komunistams nuversti buržua
zinę Vokietijos socialistų val
džią, tai Lietuvos klerikalų 
valdžia tuojaus susivienytų su 
Lenkijos valdžia, ir tokiu 'bu- 
du neleistų Rusijos komunis
tų raudoną jai armijai eiti per 
Lietuvos žemę, nes jeigu rau
donoji armija užeitų ant Lietu
vos žemės, tai ji pagelbėtų Lie
tuvos darbininkams /įsteigti 
sovietų valdžią.

Tą gerai žino Lietuvos buo
žės, tą gerai žino ir Rusijos 
draugai komjmistai. Todėl da
bartiniu laiku Lietuva stovi 
kontr-revolicionderiaus rolėj.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
r rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda; 
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
oinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

visos komedijojs. O da-

Chicagos Lietuvių Socialistų Vaka
ras, nedėlioję, gruodžio 23 d., Melda
žio svetainėje, 2344 W. 23 PI. Vakare 
dalyvauja chorai, solistai, Sarpaliaus 
muzikė, geriausi kalbėtojai, taipgi 
bus lošiamas naujas veikalas ir dar 
pirmą sykį lietuvių scenoje — “Mei
lės Profesorius”, dalyvaujant geriau
sioms lietuvių artistiškoms spėkoms. 
Publika kviečiame išankstp rengties 
prie šito vakaro, nes vakaras bus to
kių kitokių vakarų chicagiečiai jau se
nai geidauja.

Rengimo Vakaro Komitetas.

S. L. A. 109tos kuopos priešmeti
nis susirinkimas įvyks penktadienį, 
gruodžio 7 d., į Meldažio svet., 2242 
W. 23rd PI., lygiai 7:30 vai. vak. Bus 
rinkimas kuopos Valdybos ir kandi
datų į Pildomąją Tarybą. Visi na
riai būtinai privalo atsilankyti ir lai
ku. — Valdyba.

CICERO. — Lietuvių Improvement 
Club priešmetinis susirinkimas bus 
trečiadienį, gruodžio 5 d., 7:30 v. v. 
VI. Lukštus svet. 15 St. ir 49 Avė. 
Namų savininkai ateikite visi. Svar
bus reikalai pagerinimui miestelio, 
taipjau bus renkama valdyba 1924 
metams. ‘

— Kliubo Korespondentas.

Jaunuolių Orkesros nariai bukite 
visi ant praktikos seredos vakare, 7 
vai. vak., Gruodžio-Dec. 5 Mark 
White Sąuare svet. prie Halsted ir 
29tos gatvės. Nes turime prisireng
ti koncertui, kuris įvyks Gruodžio 15, 
Mildos svet. Eugenija Grušaitė, rašt.

Cicero. — Lietuvių Kooperacijos 
valgomųjų daiktų bendrovės visuoti
nas šėrininkų priešmetinis susirinki
mas įvyks, panedėlį. gruodžio 10 d., 
1923 m., 7:30 vai. vak. Lietuvių Liuo- 
sybės svet., 14 St. ir 49 Ct., Cicero, 
111. Visi šėrininkai, neatbutįnai atsi
lankykite, nes turime daug svarbių 
dalykų nutarti kas link padariniu tik
ru Šeru, ir bus renkama nauja admi
nistracija ateinantiems 1924 me
tams.
1336 So.~50th~Ave’,'

Nut. rašt. W. Strumila, 
Cicero, III.

Dramatiško Ratelio repeticijos “Už
burti turtai bus trečiadienį, gruodžio . 
5, 7:30 v. v. Meldažio salėj. Visi da- j 
lyviai susirinkite laiku.

— Režiaorias.

Draugystės Darbininkų Lietuvių 
Sąjungos priešmetinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, gruodžio 7 d., 7:30 
vai. vak., A. Bagdono svet., 1750 So. 
Union Avė. Nariai būtinai turite at
silankyti, nes bus renkama nauja 
valdyba 1924 m. ir šiaip daug svar
bių reikalų. — Valdyba.

Liet. Kriaučių Savitarpinės Pašel- 
pos kliubo priešmetinis susirinkimas 
įvyks šiandie, gruodžio 5 d., 1822 
Wabansia Avė.

Bus renkama valdyba ateinantiems 
metams. — Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolių Juo

zapo, Jono ir Julijono Šmitų. 
Malonėkite atsišaukti, būt ma
lonu susižinoti arba ir pasima
tyti broliškai. P. Smitas, 2323 
S. Lcavitt St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio James 
Jokubauskas. Paeina nuo Šiaulių 
apie 15 metų atgal gyveno Wauke- 
gan, III. Turiu svarbų reikalą, jis 
pats ar kas jį pažįsta meldžiu pra
nešti; pirmas kas praneš .duosiu 
$10 dovanų.

Elena Jokubauskaitė 
2322 So. Oakley Avė. Chicago, III.

PAJIŠKAU Barboras Kasputajtes, 
iš Darbėnų valsč., šleveitu sodžiaus, 
arba Po vira Wadinas Barbora Rasi- 
minij jie gyven W. Pullman, III. 
atsišauktie arkas kas žinote kur jie 
gyven malonėkite man Pranešti už 
ka busiu labai dėkingas šiuo antrašu.

M R. TEODOR MICKUS 
1137 W. Washington Str. Chicago, III.

JIEŠKAU Kazimiero Olbos, paei
nantis Alsėdžių vals., Pasruoju kai
mo, Telšių apskr. Taipat jieškau 
Kazimiero Vismonto. Bukit malo
nus atsišaukti, turiu svarbų reikalą.

A. LYPSKIS,
3210 So. Halsted St.,

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU merginos ar našles 

apsivedimui, senumo nuo 25 iki 35 
metų. Aš esu 38 metų senumo. My
linčios gražų šeimynišką gyvenimą 
atsišaukite laišku.

3210 So. Halsted St., 
No. 56.

ISRENDAVOJIMUI
SURFACE LINE KRAUTUVE 

25x60. Nauja. 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 4825

RENDON ofisas, !
Halsted ir 31 gatvės. Naujas-------
niškas namas, tinkami dėl daktarų, 
advokatų, real estate arba kitų ofisų. 
Pigi renda.

Atsišaukite •
3100 So. Halsted St., 
saldainių krautuvė

REIKIA salesladies, pageidau
jama, kad turėtų patyrimą, 
nuolat darbas arba extra dar
bas. Labai Gera Mokestis.
ILUSTIG’S Department Store 

3410-3412 S. Halsted Str.

REIKALINGAS atsakantis 
rys, kuris supranta savo 
$27.00 į savaitę ir užlaikymas, 
nevartoti svaiginančių gėrymų.

JOHN ŠEŠTOKAS, 
5654 W. 64 PI., 
Prospect 6012

buče- 
amatą.

Turi

mergina ar
Ge-

REIKALINGA 
moteris prie nąmų darbo, 
ras darbas ir geri namai.

3267 So. Halsted Str.
Tel. Boul. 5394

REIKIA janitoriaus pagelbininko. 
Turi būti pavienis unijistas gerai 
tires, kurs nevartoja svaigalų.

Atsišaukit pas
F. RAČKAUSKAS, 

6347 So. Greenwood Avė.
4 bl. į rytus nuo Cottage Grove

RAKANDAI

pa-

Ave.

BUNGALLOW!
NAUJAS prie Marauette Parku, 

6932 So. Rockvvell St. 5 kambarių, 
kieto medžio vidus, viskas naujas 
$6200 cash, $3000 arba priimsiu lo
tą ir cash greitai parduosiu

L. Butkcvicz
2502 W. 69 St, Republic 5705

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS patyręs zece- 
ris arba linotYpe operatorius. 
Darbas laikinai, dirbti arba pil
ną arba dalį laiko kasdien arba 
kas vakarą. Gera proga nedir
bančiam zecoriui ir dirbančiam 
užsidirbti extra pinigų. Kreip
kitės po 5 valandų vakarais.

Naujienos
1739 So: Halsted Str.

Klauskite Page
• -n t

VYRAS SU KARU.

GERIAUSIA PROGA JAUNAI 
PORAI.

Turiu parduoti tuojau savo vėliau
sio styliaus Velour Parloro setą, vel- 
vet karpetą, pastatomą liampą, 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. i

FARMA mainysiu Wisconsino 
valstijoj netoli nuo Chicagos $7.00 
tikiętas. Su gyvuliais ir mašinoms, 
ir yra viena mylia nuo miesto ir 
prie kelio; mūriniai budinkai; gera

2502 W. 69 St. Republic 5705

Gali uždirbti $50 ir daugiau 
kiekvieną nedėldlenį nuvežant 
žmones į CalunUrt City ir Fordo 
naują dirbtuvę^, kur 16,000 
darbininkų dirbš. Pasiiriatykit 
su

MANAGER 
LITHUANIAN DEPARTMENT,

116 So. Michigan Aye., 
Room 1408

Bile dieną 11 valandą ryto 
arba nuo 6 iki 8 vai. vakare 
arba subatoje nuo 3 iki 8 va
kare. J

REIKIA PARDAVĖJŲ 
................*

Real Estate katrie apsigyvenę 
nemažiau 3 metų Chicagoj; turi turėt 
savo automobilių, čia yra proga daug 
pinigų padaryt gabiam vyrui ant ko- 
mišino. Duodu geriausias išlygas, 
kad nei vienas Real Estatei Chicagoj 

mane ne
turiu užtektinai; tik 

Gal būt iš jūsų katrie

PARDAVIMUI 7 kambarių 
gražus rakandai, parduosiu pi
giai, 3 šmotų skurinis setas, 
riešutiniai valgomo ir miegamo 
kambario setai, karpetai, liam- 
pos, vietrola ir tt. Parduosiu da
limis. 1630 Hūmboldt Blvd.

, ■■■■■■Ji-- "—lį .‘■į.1.1 1—H jfe.'lB f.. JHUL

PAftBAVIMUI

PARDAVIMUI per savininką 3 
nugštų modemiškas mūrinis namas, 
ant kampo. Yra 2 krautuves ir 4 
flatai, taipgi 2 augštų mūrinis gara- 
džius, mainysiu į pirmos klesos bu- 
čemę arba grosernę. Einu lauk iš 
biznio.

5186 So. Halsted St.

PARDAVIMUI PRIE 
HELMHURST

Didelis 50 pėdų lotas tik už $100 
įmokėjus. Kitus mėnesiniais išmo
kėjimais. Yra gasas, vanduo, suros 
ir šaligatviai. Taipgi yra gražus, 5 
kambarių bungalovv, fumace šildo
mas, tik $500 įmokėjus ir po $37.50 
į mėnesį. Kaina $5,200. Del toli
mesnių informacijų rašykite
PETER ALŪNAS, c/o P. LAUTH, 

29 So. La Šalie St. 
Room 1032.

NAUJOS SODYROS 
1-2-5 akry traktai

PIRK TA NAMA, busi ponu. 18 
flatų po 5 ir 4 kambarius, geroj vie
toj S. Side. Žema renda už $11.000 
įmokėti tik $8000. Tai yra geriau- 
sis pirkimas, nes namas patsai leng
vai mokasi ir dar gerai atlieka. Veik 
šiandien, Overtown-Kelly, 6313 Dor- 
chcster Av. Tel. Fairfax 2439. Klausk 
Mr. Slonks.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI vyriškų čeve- 
rykų krautuvė (Shoe Store) 
ant bizniavos ir prie gero kam
po. Gražus rakandai ir švari vie
ta. Uždėta 8 metai atgal, biznis 
visados pasekmingas. Parduo
siu cash, ar mainysiu ant geros 
prapertės. 
gyventi, 
silsėti.

THE EAGLE MENS SHOP 
3452 So. Halsted Št.

Prie povvners Grove prie ce
mentinio' kelio, puiki turtinga 
juoda žemė tinkanti dėl vištų 
farmų, lygi žemė, galima pa
dalinti į mažesnius lotus. Ge
ras pirkinys ateities investmen- 
tui. Pabudavosim mažą na
mą. Dirbkite mieste ir gyven
kite ant farmų, 40 minutų va
žiavimo iš miesto, $90 įmokėti, 
o kitus po ‘$10 į mėnesį.

DU FLATAI 
$11,500

Geras flatas viršui
Savininkas nori pa- Louie Lahon,

156 W.' Washington St 
Room 40, Main 2043

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo 
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialės vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

vCOLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643
Sara Patek, Principal

to neduoda. Kostumerių pas mane r.c 
reikia jieškoti, j;uriu užtektinai 
reikia dirpt. <
girdėjot apie mane kokį blznf dariau 
praėjusius 2 metus; taip pat ir jums 
parodysiu kaip daryt biznf. Turi būt 
žmogus teisingas ir mylėt tą darbą. 
Kreipkitės ypatiškai nuo 9 ryto.

2418 W. Marąuette Ra., 
Netoli VVestem Avė. .

PARDAVIMUI arba mainymui 
bučernė ir grosernė. Mainysiu ant 
nedidelės prapertės, loto, automobi
lio. Biznis turi būt parduotas arba 
išmainytas į trumpą laiką. Priežas
tis labai svarbi. Kreipkitės

4116 Archer Avė.
Lafayette 5107

mainysiu

REIKALINGAS pagelbinin- 
S. W. kampas Į kas džianitoriaųs, turi būti ne- 
Naujas mo et- ve(jęS, visada valgis, guo

lis ir gera užmokestis.
W. PETROŠIUS, 

1832 N. Hūmboldt BĮ.

PARDUOSIU ar 
grosemę ant automobilio arba 
ant loto . Grosernė ant 60 ir 
Racine. Atsišaukite Tony Ru- 
dinskas, 4858 So. Wentworth 
Avenue. .

Mes budavojame 2 flatų, sun par- 
lors, viską 
jūsų loto, 
suteikisime planus ir visas smulkme
nas. Jus galite padaryti pinigų par
davinėdami tuos .namus už $16,000. 
{steigta 1892. Ateikite į musų ofisą 
arba telefonuokite.

MR. SESSINGER 
Central 6012. Room 412 

105 W. Monroe Street. 
Atdara vakarais iki 8:30

gatavą už $11,500, ant 
Mes skoliname pinigus,

TEMYKITE BIZNIARIAI

ANT RENDOS farma . 160 
akrų, netoli mažo miestelio, 50 
mylių nuo Chicagos.

Jackson Beach Hotel Office 
1552 E. 63-rd Str.

REIKIA —
VYRŲ DARBUI J

PIRTĮ.
Atsišaukite

1115 So. Paulina St.

-BARGENAS parsiduoda gro
sernė labai pigiai už $300 biz
nis eina labai gerai lysas ant 3 
metų, renda pigi. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos, 
C. S., 4508 So. Wood Str.

JIESKO KAMBARIU
PAJIEŠKAU nemažo kambario dėl 

vieno vaikino, be valgio, prie mažos 
šeimynos, mylėčia gauti ant Nortb 
Sides, netoli Milwaukee Avė. | Už 
kambarj mokėsiu gerai. Meldžiu grei
tai pranešti per laišką.

1739 So. Halsted St.
Box 386, , ,

REIKALINGAS virėjas; turi 
būti patyręs; 
viški valgiai, 
darbas nuolatinis.

4630 So. Ashland Avė. •

gaminama lietu- 
Geras mokestis,

REIKJA kambario 
vaikinui Ciceroj. 
ttiojaus pranešti.

1739 So. Halsted St. Box 387

-------------- Į JIEŠKAU vaikino nuo 18 iki 
vienam (19 metų amžiaus dirbti groser- 

Malonėkite n£je. Turi mokėti Ford troku 
važiuoti. 

Vladas Petrauskas
1942 W, 119 St.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui bučernė ir groserne, vi

sokių tautų apgyvento] vietoj. Turi 
būt parduota trumpu laiku už pirmą 
pasiūlymą. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos.

Atsišaukite
4600 So. Francisco Avė.

PARDAVIMUI delicatesan krau- 
tuvė; gerai išdirbta vieta; lysas dėl 
4 m«tų ir gazinis pečius; už pirmą pa
siūlymą parduosiu. Priežastis — iš
važiavimas į Europą.

Atsišaukite
4758 So. Honore St.
Tel. Lafayette 2884

Turiu du namus, vienas mūrinis 2 
flatų 5 ir 6 kambariai; pirmas fla
tas fumis Šildomas, 2 pečiais ir ga- 
radžius 2 mašinoms; randasi labai 
geroj vietoj, S. Side, antras namas me 
dinis keturių flatų, po 4 kambarius 
labai gerai atrodo. Tuos namus duo
siu ant lengvų išmokėjimų. Parduo
siu arba mainysiu į buČemę, groser- 
nį arba į kitokį biznį. Agentų pra
šau neatsišaukti. Kas turite kokį 
biznį, o norite mainyti, kreipkitės 
tiesiok į mane laišku arba ypatiškai.

GEORGE ZAKSAS, 
3339 S. Emerald Avė. 

Chicago, III.
Tel. Boulevard 8032

PARDAVIMUI 2 lotai, 30x- 
125 kiekvienas.. Yra visi įrengi
mai apart šalygatvių, 1 blokas 
nuo Marųuette parko, netoli ka
rų linijos, po $500 pinigais kiek 
vienas. Stevvart 4013

Jį*.

restauranas.PARDAVIMUI
Parduosiu labai pigiai vyrui ar 
moterei kurie nori gero restau- 
rano, nes apleidžiu miestą.

629 Randolph St.

PARSIDUODA namas ir bu- 
černė vieta apgyventa visokių 
tautų 2 flatų apačioj bučernė 
viršui 7 kamb. Tel. Canal 2156 

1810 So* Pfeoria St.

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

3238 So. Halsted St.
• Užpakaly malt and Hops Storo. 

Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais

.... TAPKITE AKUŠERKA
, The National College of Midvvi- 
f<?ry teikia praktiškus ligonbučio 
kursus ir prirengia prie valstijinių 
egzamenų. Specialiai 1 mėnesio 
kursai už sausio mėnesį valstijinių 
egzamenų. Atsišaukite, rašykite ar
ba tlefonuokite, Seeley 6323 nuo 
JO iki 5. Dr. Lee, Supt.

> National College of Midwifery, 
35 So. Hoyne Avė.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:80 vai.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
3rammar School, High School ir 
’rekybcR dalykų. Prirengia prie 
evotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
ios gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted StM Chicago. 
(kampas 88-Čioą gat., 2-roa lubos)

imperfect in original


