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Saukia miliciją su 
valdyti prohibi

cionistus
Kernai Paša sužeistas?

Graikijoj bus plebiscitas

gį, ar pakviesti kitą dinasti
ją-

Apie 2,000 respublikonų ofi- 
cierių (monarchistai oficieriai 
senai jua yra pašalinti) pareiš
kė, kad jie nepaisys plebiscito 
nuosprendžio ir vistiek (įsteigs 
respubliką kad ir prievartos 
keliu.

Francija remia respubliko
nus, Anglija gi remia monar- 
chistus. Venizelos nori labiau 
susiartinti su anglais, bet kar
tu nenori pražudyti ir francu- 
zų draugingumo, todėl jis lai
kysis neutraliai ir nerems nė 
respublikonų, nė monarchistų, 
nors iš įsitikinimų jis esąs res
publikonas.

Italija ir Anglija nutraukė 
derybas

Nesnsitaiko dėl trupučio 
kos žemių.

Afri-

Pasi-

Nušovė unijos susirinkime Tichonas vėl areštuotas

Anglijos parlamentas susirinko
Šerifas šaukiasi milicijos 

prieš prohibicionistus
Del prohibicijos agentų ir ku 

kluxų puolimų padėtis pasi
darė tiek rusti, kad prisibi- 
joma riaušių.

MARION, III., sausio 8. — Į 
čia atvyksta trys milicijos kuo
pos, nes padėtis čia pasidarė 
tiek rusti, kad gręsia kilti riau
šės. Rūsčią padėtį pagimdė 
prohibicijos agentų puolimai 
ant munšainerių, pasikvietus 
sau talkon ir ku kluxus. Bet la
biausia gyventojus sujudino pa
statymas teismo koridoriuose 
kulkasvaidžių laike nagrinėjimo 
valstijos prohibicijos agento 
Young bylos.

Prohibicijos agentas S. Glen 
Young, kuris su ku kluxais darė 
nuolatinius puolimus, liko pa
trauktas teisman už užpuolimą 
ir sumušimą Paul Corder. Ne
pasitenkindamas dar tuo, jis 
su buriu savo pagelbininkų nu
vyko j Herriną ir ten areštavo 
35 žmones ir uždarė juos kalėji- 
man. į teismą gi jis atvyko irgi 
su pagelbininkais, visi gerai ap
siginklavę, o dar didesniam pa
rodymui savo galios, jis pastatė 
teismo koridoriuose du kulka- 
svaidžius. Tai galutinai išvedė 
gyventojus iš kantrybės, pasi
darė didelis sujudimas ir šerifas 
Galligan, prisibijodamas galimų 
riaušių, paprašė gubernatoriaus 
prisiųsti miliciją, šerifui pra
šant, trys milicijos kuopos jau 
išsiųstos i Williamsono pavietą.

Šerifas Galligan, kuris guli li
goninėj, sako, kad pirmesnis 
šerifas buvo kaltinamas, kam ji.; 
nepašaukė milicijos prieš iškil
siant Herrino riaušėms, tai jis 
nori pasiskubinti su milicija. Jis 
nesipriešina prohibicijos vyki- 
nimui ir pavieto apvalymui nuo 
munšainerių, bet reikalauja, kad 
tai butų vedama sulig įstatymų 
ir kad nebūtų paversta į gove- 
dos siautimą. “Aš manau, kad 
pavietas turi būti apvalytas, bet

atėjo laikas kada kratose vogi
mas žmonių pinigų, mušimas 
moterų revolverių rankienomis 
ir statymas kulkasvaidžių vie
šoj aikštėj turi apsistoti“, sako 
šerifas.

Iki šiol prohibicionistai areš
tavo 212 žmonių, kuriuos Rūko
ma kalėjimuose. Jie bus teisia
mi kituose miestuose. Viena 
karėdama liko sudeginta tuoj po 
kratos. Kratas darė du prohibi
cijos agentai ir apie 300 jų pa
gelbininkų — ku kluxų. Kratos 
buvo daromos po visą William- 
son pavietą — Marion, Herrin, 
Johnston City ir k. Darant pir
mas kratas gruodžio 22 d. išti
ko ir susirėmimų, kuriuose keli 
žmonės liko lengvai sužeisti.

Kernai Paša esąs sunkiai 
sužeistas

Bomba 
čią, bet ir patį Kernai Pašą, 
sako nauja žinia.

sužeidusi netik jo pa

8. —
IŠ 

jo pati, 
preziden- 
sužeistas 

žinios

sausio 
žinių

LONDONAS, 
Pasak nepatvirtintų 
artimųjų rytų, netik 
bet ir pats Turkijos 
tas Kėniai Paša liko
mestos jam bombos, 
smulkmenose betgi labai ski
riasi.

Vienos žinios sako, kad Ke
rnai lengvai sužeistas, kitos gi 
sako, kad jis yra sunkiai 
žeistas ir liko išgabentas į 
gorų. Pasikėsinimas ant jo 
vasties įvyko Smyrnoje.

su- 
An- 
gy-

Graikijos partijos sutinka 
laikyt plebiscitą

Balsuos dėl monarchijos 
respublikos įsteigimo.

ar

Išmainyk

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

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

abiem pageidaujamą mainą.

Anglijos parlamentas jau 
susirinko

RYMAS, saujsio 8.
tarimai tarp Anglijos ir Itali
jos apie Italijos reikalavimą 

Juba žemės, Afrikoje, liko nu
traukti ir manoma, kad nega
lima bus susitaikinti su Angli
ja šiuo klausimu dar prieš pa
sitrauksiant dabartiniai Bald- 
wino valdžiai. !

Anglijos valdžia esą nenorin
ti atiduoti “dirbės skolos,” 
pra,plečiant Italijos Samoli sic- 

nas į Juba žemę, rytinėj Afri- 
koj, kuri prieš karą priklausė

-----------  RUSAI NEPRIIMA NAUJOJO 
Atstovai tik sudėjo prisaiką it KALENDORIAUS.

užėmė savo vietas. Formali- -----------
nis atidarymas bus sekamą I Nors ir tapo įvestas naujasis 
savaitę. Į kalendorius, bet žmonės

kosi senojo įpratimo ir 
ledas šventė užvakar.

lai 
Ka

LONDONAS, sausio 8. — 
šiandie prasidėjo parlamento 
posėdžiai, kurie gali likti labai I MASKVA, sausio 8.— Mask- 
svarbiais moderninės 'Anglijos I va ir didžiuma Rusijos šventė 
istorijoj. Ret šiandie atstovai Į Kalėdas vakar, nežiūrint ka- 
tik sudėjo - prisaiką ir užėmė Į lendoriaus permainymo, 
savo vietas. I rosios Kalėdos, gr. 25 d.,

Kad posėdis bus labai svar-1 mažai švenčiamos, nors 
bus, rodo ir tai, kad atvyko vi-1 skaitėsi oficialine švente, 
si atstovai ir tai labai anksti, kar gi, nežiūrint kad tai 
Niekurie buvo prie parlamento Į darbo diena, šventė buvo iškil- 
rumų jau 3 vai. ryto. Ankšr-lmingai švenčiama. Per visą 
čiausia atėjo darbiečiai kad Į savaitę sankrovos buvo užpil- 
užėmus patogesnes vietas. O į plytos žmonėmis. Kalėdų eg- 
(larbiečius dabar yra atkreip- Į laitės, kurių nebuvo laike pir- 
ta visos šalies doipė. Įmųjų švenčių, dabar visur pa

sekamos 'kelios dienos busjsirodė. Maskvos bažnyčios sep- 
praleistos partijų < susirinki- Įtintadieny buvo taip perpildy
mais, kuriuose bus nustatyta Į tos, kad buvo sunku į jas įsi- 
partijų politika. (Tie suislirinki- gauti.. Valdžia įsakė, kad šlau
niai bus privatiniai. Šiandie Į die butų dirbama ir kad sank- 
bus Darbo partijos pildomojo Iro vos butų atdaros. Bet nors 
komiteto susirinkimas, kuria-Į sankrovos ir buvo atdaros, pir- 
jne partijos vadovu vėl bus iš-Įkėjų visai nebuvo-. Net ir pie- 
rinktas J. Bamsay MacDonald, nininkai nedirbo, 
kuriam galbūt neužilgo tekši 
sudaryti valdžią. Po to darbie-Į 
eiai turės demonstraciją, ku- FRANCUOS PARLAMENTAS 
rioj kalbės MacDonald ir kiti ATSIDARĖ,
partijos vadovai. Tose prakal-| _______
bose bus paliesti svarbus poli-1 Svarstys daugelį svarbių kiau
tiniai klausimai. I simų. Birželio 1 d. susirinks

Sprendžiama,, kad kabinetas | naujas parlamentas, 
susirinks trečiadieny galutinam 
užbaigimui ruošti karaliaus 
kalbą nuo sosto parlamentą |die atsidarė 
atidarant. Parlamentas

Tik- 
buvo 

jos 
Va- 

buvo

ATHENAI, sausio 8. — Įvai
rios Graikijos seimo partijos 
sutiko, kad butų padarytas ple
biscitas respublikos ar monar
chijos klausimais..

Plebiscitas (visuotinas įgy
ventojų balsavimas) įvyks ko
vo mėnesy ir bus balsuojama 
už palaikymą monarchijos ar 
įsteigimo respublikos ir, jeigu 
butų palikta monarchija, tai 
ar palikti ant sosto karalių Jur-

Naujieną Kontesto 
vedėjas

esti Naujienų ofise kas
dien dienomis,, o taipgi 
vakarais seredomis ir 
subatomis. Nedėliomis-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.
—..... <,,, . , . ............ .

PARYŽIUS, sausio 8.— šian- 
paskutinieji da

gi for-1 bartinio parlamento posėdžiai, 
maliniai bus karaliaus atidry-1 Atstovų mandatai baigiasi ge- 

I gūžės 31 d. ir naujas parla- 
parla-1 men^as susirinks birželio 1 d. 

"Rinkimai gi į naują parlamen
tą įvyks balandžio mėn.

Tarp kitko dabartinis parla- 
karo teko sėdėti kalėjime. Jie|melUo posėdis turės patvirtin- 
buvo pasodinti į kalėjimus už I biudžetą, reorganizuoti ar
tam laikų įstatymų peržengi-1 ratifikuoti Lausannos 
mą, kaip atsisakymą stoti ka-|8U^ar^į ’r pravesti daugybės ki- 
riuomenėn ir t. p. ' tokių įstatymų, tarp kurių yra

j ir suteikimas moterims lygių 
Į balsavimo teisių.

tas sekamą savaitę.
Trečiadienio vakarą 

mento rūmuose bus surengta 
puota tiems 19 naujo parla- 
emnto atstovų, kuriems laike

Tiesioginis kabelis tarp 
Chicagos ir Londono.

Liepia Trockini pasilsėti.
CHICAGO. — Užvakar liko --------~

atidarytas Western Union te- Į MASKVA, sausio 8. — Ofi* 
egrafo kompanijos tiesioginis Į baliniai paskelbta, kad dakta- 
cabelis tarp Chicagos ir New|r^ įsuke Trockini išvažiuoti į 
Yorko. Pirmomis kablegramo- piltesnes vietas ir iUgokai pa
ntis buvo apsimainymas pasis-pfeeti.
veikinimais tarp Chicagos jr | sirgo influenza 
x>ndono mayorų Dever ir | Pasveiksta.

Newton. Paskui sekė įvairių 
organizacijų pasisveikinimai.

Kaip Chicagos, taip ir Lon- ■ Vakar_ sausio 8 d _ užsienio p,ni. 
dono biznieriai yra labai pa- gų he mažiaus kaip už $25,000 dole- 
tenkinti naujuoju kabeliu, nes fe.ba.nkV.. .buvo skaitoma Amerikos 
tai palengvins ir paskubins su-|
sižinojimą tarp tų dviejų.mies- 1”®’, HZ: $145
;ų. | Belgijos 100 frankų .......... $4.34

Danijos, 100 markių ........... $17.75
Italijos, 100 lirų ................... $4.80
Francijos, 100 frankų ........... $4.85

. “ “ ; ............... $10.00
h Norvegijos, 100 kronų.............$14.35

Olandijos, 100 kronų ....... $37.77
Suomijos, 100 markų ........... $2.48
Švedijos, 100 kronų ........  $26.39
Šveicarijos, 100 frankų .......  $17.41

ir iUgokai pa- 
menesiai atgal 
ir vis dar ne-

PINIGŲ KURSAS

ST. LOUIS, Mo., sausio 8.
ames W. Gallagher, 25 m., Ii- Į h fe.

<o nuteistas 15 metų kalėj i-1 ( 
man už apiplėšimą žmogaus Į Suomijos, 
gatvėje ir atėmimą $17.50.

vakar 
Mon- 
susi- 
Wor- 
pasi- 

sižymėjęs mušeika Gilmore ir 
sunkiai sužeistas rinkimus pra
laimėjęs buvęs tos unijos biznio 
agentas John Dunne. Dunne vei
kiausia irgi mirs. Gilmore buk 
dirbęs dėl Dunne. Jie buk prie 
svetainės durų kratę vieną ne
pažįstamą žmogų, kuris vei
kiausia juos ir nušovęs. Šaudy
mą betgi pradėjo Gilmore.

Penki unijos nariai, jų tarne 
ir naujai išrinktas biznio agen- 
tas Buchanan, buvęs kongres- 
manas, yra areštuoti. Juos lai
koma Desplaines policijos sto
ty ir nieko prie jų neprileidžia- 
ma. Net ir artimiausi giminės 
negali su jais .pasimatyti.

CHICAGO. — Užvakar 
re mūrininkų svetainėje, 
roe ir Peoria gat., laikant 
rinkimą Structural Iron 
kers unijai, liko nušautas

Apkaltino unijos agentą
CHICAGO.— Grand jury ap

kaltino maliorių unijos 184 
lokalu biznio agentą Joseph 
Casey už bandymą išvilioti pi
nigus.
$1,000

Kaltinama, kad jis už 
kyšį sutiko atšaukti 

streiką prie budavojamo 
apartmentų namo prie 71 
Coles Avė.

Ruošia padoresnę bibliją 
vaikams.

36 
ir

LONDONAS, sausio 7. — Bib
lija yra viena nepadoriausių 
knygų ir nė vienas padorus tė
vas nenori duoti savo vaikams 
skaityti tokios nepadorios kny
gos. Todėl Cambridge universi
tetas dabar ruošia “vaikų bib
liją“, kurią vaikai galėtų skai
tyti ir mokyklose. Visos nepa
dorios vietos vaikų biblijoje bus 
išmestos. Išmetus nepadorias 
vietas biblijoje pasiliks tik 
trečdaiai “dievo rašto“.

Venizelos pasveiko.

du

IšLONDONAS, sausio 8. — 
Athenų pranešama, kad Veni
zelos jau kiek pasveiko. Jis 
veikiausia užims užsienio rei
kalų ministerio vietą.

Žinia priduria, jog viskas 
rodo, kad Graikijos monarchi
ja liko galutinai nuversta ir 
kad Ghickburgo. dinastija jau 
nebegrįš ant Graikijos sosto.

Nušovė policistą.

CHICAGO. — Trys jauni ne
nušovė seną policistą Vin- 
Skiba, kada jis užklupo 
plėšiant sankrovą prie 
S. Chicago Av. Vieną neg-

grai 
cent 
juos 
8437 
rą tuoj aus suimta, o jis išdavė
ir savo draugus, kurie taipjau 
tapo areštuoti, nors vienas dar 
neprisipažįsta prie kaltės.

Ku kluxės susipešė.
ALLIANOE, O., sausio 7.— 

Pereitą šeštadienį čia įvyko di
delės peštynės tarp dviejų be
sivaržančių moterų ku kluxių 
organizacijų. Policijai betgi pa
vyko peštynes sustabdyti.

NORFOLK, Neb., sausio 8.— 
Čia oras į 36 valandas persi
mainė 80 laipsnių, šeštadienio 
ryte šaltis siekė 32 laipsnius 
žemiau zero, o užvakar jau bu
vo 48 laipsniai šilumos.

Lietuvos darbininkų sa
vaitinis laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
Gaunamas “Naujienų” 

Ofise ir skyriuose. 
Kaina 5c.

BERLINAS, sausio 8. - 
Buvęs Rusijos bažnyčios gal
va, arcivyskupas Tichonas vėl 
tapo areštuotais Maskvoje. Val
džia kaltina, kad jo narnai esą 
centru kontr-revcliucinio vei
kime.

Jis kiek įlaiko atgal buvo tei
siamas 
džiai, 
parašė
džiai, kuriame prisipažino prie 
savo klaidų ir prisižadėjo dau
giau į jokią politiką nesimai- 
šyti. Po to bolševikai jį iš ka
lėjimo paliuofsavo.

K. Požėla vis dar lieka 
nepaguldytas

t

Nei graikas nei lietuvis viens 
kito nepergalėjo.

už priešinimąsi val- 
bet būdamas kalėjime 

laišką bolševikų vai-

Bendri laivyną manevrai
PARYŽIUS, sausio 8.— Ita

lijos ir Ispanijos karo laivynai 
rengiasi bendriems jmanev- 
rams Viduržemio juroj c atei
nantį pavasarį. Tai dar labiau 
patvirtina spėjimą, kad tarp 
Italijos ir Ispanijos yra pada
ryta sąjunga.

IŠTRĖMĖ ISPANIJOS
MINISTERĮ.

MADRIDAS
Buvęs prie 
valdžios (finansų 
markizas Cortina vakar 
ištremtas.

8.sausio 
senosios Ispanijos 

m misteris 
liko

Teisia lietuvius už žmogžudystę

yra nagrinėja- 
vaikinų, 

Jono 
Alekso Burbos ir

CHICAGO. — Prieš teisėją 
Steffen dabar 
ma byla trijų jaunų 
jų tarpe dviėjų lietuvių, 
Daukšos,
Stephen Prohar, kuriuos kal
tinama žmogžudystėj. Juos 
kaltinama, kad rugp. 26 d. 
jie užpuolė James Kortus apip
lėšimo tikslais ir taip sumušė, 
kad jis veikiai mirė. Plėšikai 
gi pelnė tik $4. Prohar motina 
teisme įsu kėlė didelį triukšmą 
pradėjusi spiegti ir šaukti, ka
da buvo liudijama, kad jos sū
nūs prie žmogžudystės prisipa
žino.

WINFIELD, Kas., sausio 8. 
—Leo Wiilson, 23 m. ūkinin
kais, nušovė savo merginą Ha- 
llie Fromui, bandė nušauti jos 
motiną ir paskui pats nusišo
vė. Jos tėvai buvo uždraudę 
jam matytis su ja.

Vakarykščioms rrstynės už pa
saulio graikiškai-romaniško sty 
liaus ristynių čampionatą po 
ilgo, vaizdingo ir žingeidaus 
grumimosi pasibaigė lygiomis.

K. Požėla parode savo neiš
pasakytą. vikrumą.

Graikas Wm. Demetrai, bai
siai stiprus ristikas, trejetą 
sykių buvęs pasaulio čampio- 
r»n, turėjo sunkiausio darbo su 
Požėla. Nežiūrint į visą atkak- 

lunią, visgi negalėjo paguldy
ti lietuvio.

Laikas buvo paskirtas pus
antros valandos, o po to dar 20 
minučių. Ir kada užsibaigė pa
skutinės minutės nei vienas, 
nei kitas dar nebuvo viens ki
to paguldę nei vieno karto.

Referee pakelė abiejų risti- 
kų rankas ženklan jų abiejų 
lygybės ristynėse.

Lietuvių buvo didesnė pub
likos pusė. Sujudinančiuose 
momentuose visi g voltu rėkė: 
“Požėla laikykis! Požėla nepa
siduok!” Tai buvo gal labiau
sia sujudinančios ristynės. — 
Ryt daugiau.

15 aukų krakmolo dirbtuvės 
eksplozijos jau atrasta.

PEORIA, III., sausio 8. — 
Šiandie iš po Goru Products 
Cc. krakmolo .dirbtuvės griu
vėsiu atkasta dar trys lavonai 
žuvusiųjų eksplozijoj darbinin
kų. Visi trys tebėra neidenti
fikuoti. Dabar jau 15 lavonų, 
tos eksplozijos aukų, atgauta. 
Dar 21 darbininko pasigenda
ma ir jų lavonai veikiausia te
bėra po griuvėsiais, šaltis buvo 
kiek sutrukdęs griuvėsių kasi
nėjimą, bet dabar kasinėjimas 
eis jau daug sparčiau.

šiandie — apsiniaukę, maža 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 7:18 vai., leidžiasi 
4:36 vai. Mėnuo leidžiasi 7:22 v. 
vakare.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739 S.Halsted St 

Chicago III.
4
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Didysis Naujieny Kontes-J 
tas jau eina prie . j 

pabaigos

Štai kaip dabar stovi Naujieny kontestantai

Vadovaujantis jo veikėjai vis 
labiau susigrupuoja. Dabar 
verta padirbėti labai sunkiai, 
kad laimėt pirmą dovaną.

Ši yra paskutinė kontesto sa
vaitė.

šeštadieny, sausio 12, kontes- 
tas visai užsibaigs ir balsų dė
žutė liks užpečėtyta. Niekas ne
begalės nei pridėt balsų nei at
imt.

Veiklesnieji kandidatai sau
sio 12 dieną pasijus daug tur
tingesni ir laimingesni; Pirmu
tinis iš jų laimės puikų Colum-j 
bią Sedaną vertės $1700., ant
ras— Chevrolet Sedaną vertės 
$920., trečias — Ford Touring, 
karą vertės $429.73 ii’ dar as
tuoni kiti gaus dovanas nuo 
$184 iki $15. Tai žinoma yrfc 
dovanos, dėl kurių verta yra pa
dirbėti.

Šiame konteste dalyvavusieji 
žmonės, apart to, kad bus gau
siai apdovanoti, turės dar ir ki
tokią naudą, būtent, liks plačiai 
žinomi visiems Amerikos lietu
viams, kurie skaito Naujienas, 
ir jų draugams.

Pasibaigus garsiajam Nau
jienų kontestui, Naujienos dar 
labiau pagarsės. Tūkstančiai 
naujų skaitytojų, kurie ligšjol 
nenorėjo ar neišdrįso skaityt 
Naujienų, dabar noriai skaito, 
gėrisi jų raštais, dėkavoja Nau
jienų leidėjams ir ragina kitus 
prie skaitymo.

Nors Naujienų vedėjai nu
manė, jog dar daug tūkstančių 
lietuvių randasi čia Amerikoj, 
kurie jei sykį, kitą perskaitytų 
Naujienas nebegalėtų toliaus 
būt be jų, vienok neturėjo pa
kankamai progos prieiti prie tų 
žmonių ir pasakyt jiems teisy
bę apie Naujienas ir parodyt jų 
naudingumą ir reikalingumą 
kiekvienam žmogui. Be tam tik
ro kontesto negalėjo to pada
ryti. Dabar tas liko atsiekta. 
Su pagelba kontesto, tapo tūks
tančiai naujų skaitytojų (ir 
šimtai gerų darbuotojų ir drau
gų.

Jau dabar atrodo, kad Nau
jienų Kontestas “Kiekviena^ 
laimės” nusiseks kuogeriausia 
ir iš visų pusių.

Veiklesnieji kandidatai su- 
kruskit, kad jus butumet lai
mėtojais !

Kas laimės didelį Columbia sedaną vertės $1700?
Kas laimės Chevorlet sedaną vertės $920?

Kas laimės Fordą vertės $428.73?
KAZIMER POCIUS, ...... ...........................................

12053 So. Halsted St., Chicago, III.
TONY WILLIS, ........................................................

856 W. 122nd St., Chicago, III.
STASYS GIRšTAUTAS, ............. ,.................................

8324 Navy Avė., Detroit, Mich.
FRANK ŠOVA,...........................................................

4014 So. Rockvvell St., Chicago, UI.
MISS L. NARMONTA, ............................................

3223 Pamell Avė., Chicago, UI.
MRS. AGNĖS SEDLAUSKA,..................................

3355 So. Morgan St., Chicago, UI.
LEON SHVVEGZDA, ................................................

4917 W. 14 St., Cicero, III.
KAZIMER YUCIUS, ......... :.......................................

1579 Milwaukee Avė., Chicago, III.
ANTON PAKLYS,......................................................

220 Milwaukee Avė., Kenosha, Wis.
MRS. MILIE PAVLAUSKI, .....................................

3619 Deodor St., Indiana Harbor. Ind.
ANTON GUDAVIČIUS, ...... ......................................

P. O. Box 358, Benton, III. , 
ANTHONY SHARKIS, ..............................................

942 VV. 34th St., Chicago, III.
CAZIMER RAŽAS, ...................................................

4438 So. Fairfield Avė., Chicago, UI.
MIKE BUDAS, ...........................................................

7018 Eggleston Avė., Chicago, III.
KAZ. BRAZZEVICZ, .................................................

921 So. Sheridan Rd., Kenosha, Wis.
JOSEPH SPRING, .....................................................

6059 So. Kilder St., Chicago, UI.
L. BUTKEVVICZ, .............................. .........................

2502 VV. 69th St., Chicago, III.

Protestas prieš lenky 
kulturinj terorą

2,648,333

2,539,999

2,406,994

2,367,546

2,370,265

2,282,900

1,983,666

1,498,600

1,142,666

786,250

588,157

536,300

344,400

293,560

202,333

198,531

160,500

ČIS mažas vaikas išdykavo, todėl jo 
motina pareiškė, kad jis negaus nė 

_ trupučio.

K BAMBINO 
į Ireg. v« Pat. Biure.

■jJžf Matai ką jis daro!
Palauk, kuomet jį sugaus motina!

Motinos, nebauskite savo vaikų neturėji- 
W mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei- 

kalingi. Jei jie isvemia dalį savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria
vimą—duokite jiems Bambino be jokio 

atidėliojimo. Tie nemalonus simptomai pranyks 
taip greitai, kaip greitai jų sistemą perims sitas ne
pavojingas, pasekmingas vidurių paliuousuotojas. 

KŪDIKIAI MĖGSTA JĮ! JIE NET PRAŠO DAUGIAUS!
F. AP. R1CHTER & CO.» 104-114 So. 4th St., BROOKLYN,

Kaina 35c. 
aptiekdaa

Radvilišiko Gimnazijos Peda
gogų Tarybos protestas.

norėdami!
PIRKTI, PARDUOTI AR MA1 t 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUS| 

į ANT NAUDOS. į

S. L FABI0NA8IJI1,

Kaip gauti Milijoną 
Balsy?

Kandidatai, kurie dar nedaug 
balsų tėra gavę, turėtų veikti 
sulyg sekamais nurodymais. •

2-metinės Naujienų prenume
ratų ros per paštą už Chicagos 
po $14. atstovi 17,333 balsų.

23 tokios prenumeratos reiš
kia 398,659 reguliarių balsų.

Taigi, prie reguliarių balsų 
gaunamų už kožną prenumera
tą, dar galima laimėt 50,000 
specialių balsų už kiekvieną taip 
vaidinimą “kliubą” iš $24. Tai, 
dvidešimts trys tokių prenume
ratų sudaro 13 “kliubų”, arba 
650,000 specialių balsų. O jei
gu tas 23 prenumeratas gau- 
tuomet ant dviejų metų, tas 
skaitlius pasidvigubintų ir jau 
čia turit virš milijono balsų. 
Ar tai nėra lengva?

Paleiskim, kad jus turit dvi
dešimts tris draugus, kurie no
rėtų padėt jums laimėt Colum- 
bią Sedaną. Juk jiems užsirašy
ti Naujienas ant dviejų metų 
sykiu butų visai 
tuomi 
balsų, 
tysit!

Mes
visus Naujienų skaitytojus, ku
rie dar nėra prenumeratoriais, 
padėt musų veikliems darbuoto
jams laimėt pirmąsias ir ge
riausias dovanas užsisakant 
Naujienas savo vardu,o iŠ to 
butų dviguba nauda: jus visuo
met turėtumėt savo laikraštį, 
jūsų draugas gautų gerą dova
ną ir Naujienų prenumeratorių 
skaitlius pasidaugintų. Dabar 
dar yra laikas veikti.

nesunku, o 
jus laimėtumet milijoną 

Pabandykit ir pama-

iš savo pusės raginame

jog lenkai uždarė 
lietuvių gimnaziją, 
progimnazijos mo- 

mokiniai, ncgalcda- 
širdimi nutylėti to 
smūgio, padaryto

Sužinoję, 
Švenčionių 
Radviliš'kio 
kytojai ir 
mi ramia 
mirtingo
Lietuvos moksleivijai, tuo pa
čiu ir visai lietuvių tautai, š. 
m. gruodžio mėn. 5 d. po tri
jų mokslo pamokų, susirinkę 
visi bendrai išreiškė giliausios 
užuojautos Broliams Vilnie
čiams, ypač gi Švenčionių gim
nazijos draugams mokytojams 
ir mokiniams, esantiems len
kų vergijoje, ir pagiedoję Tau
tos himną su ašaromis akyse 
išsiskirstė.

Š. m. gruodžio mėn. 8 d. ren
giama demonstracija tikslu iš
reikšti protestą lenkams, užda
riusiems Švenčionių lietuvių 
gimnaziją.

Pedagogų Taryba.

Bermontui mirties 
bausmė gresia.

Ryga, XII—17. Latvijos pro
kuratūra užbaigė Bennonto- 
Avalovo “ininisterių” bylos 
tardymą. Teismo atsakomybėn 
traukiamas pats Bermontas, jo 
^valdžios galva” Andr. Niiedra, 
kurie gyvena užsieny, ir karo 
“ministeris” Dr. Vankins, kurs 
nesenai atvyko Latvijon. Jiems 
taikinamieji įstatymo straips

niai numato mirties bausmę 
ar kalėjimą iki gyvos galvos.

Tel. Lafayettą 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams rinrioi 
patarnauju kuogeriausia!

M. Yuška
3223 W. 38th SU Clucaeo, III.

10 Ifetu M'

NAUJIENŲ
10 Metu Sukaktuvių

Koncertas, 
ApvaiKščiojimas 

ir Balius
Kovo 9tą dieną

Ashland Blvd. Auditorijoj
Draugijos, malonėkite nieko tą dieną ne
rengti, bet rengties prie dalyvavimo incor- 
pore šioj didžiausioj Naujienų Iškilmėj.

Tavo

bNSWEETENC0

^APORATE5
Milk

Groseris
Žino

vertę užganėdintų pirkėjų ir par
duos jums Borden’s Išgaruodintą 
Pieną jei reikalausi*

Jis žino, kad parduodant jums Borden’s Pieną, 
jūs nusiperkate gerinusį ir gryninusį Išgaruo- 
dintą Pieną. Jis dažniausia daugiau užmoka už 
Borden’s Pieną, bet jis parduoda jums jį ta 
pačia kaina kaip ir kitų rūšių.

Ir taip yra. Visur Suvienytose Valstijose, į na
mus po visą šalį, groserninkai kasdien pristato 
Borden’s Išgaruodintą Pieną savo kostumie- 
riams. Lietuvių gaspadinės pradeda pirkti 
Borden’s Išgaruodintą Pieną nuo savo gro- 
seminko, nes žino, kad Borden’s Pienas už-, 
ganėdina jų reikalavimus,

Borden’s pgaruodintas Pienas yra grynas ūkių 
pienas su Smetona nenugriebta. Jis yra ge
riausias pienas šeimynos reikalams, kur tik 
pieno reikia. Ar esi jį išbandęs su kava? Jei ne, 
tai pabandžius rasi, kad tavo kava turės visai 
ski^tiųgą skonį. Jis puikus kiekvienam virtuvės 
reikalui, kur reiktų pieno ar smetonoss /

Borden’s Išgaruodintas Pienas yra du syk rie
besnis negu paprastas pienas. Jei nori vartoti 
kaip paprastą pieną, tai turi imt pusę Borden’s 
Išgaruodinto pieno ir pusę vandens. Jei turi ko 
kį savo receptą kur reikia Smetonos, imk tiek 
Borden’s Išgaruodinto pieno, kiek sako imti 
Smetonoj

Jei nori žinoti kaip yirti su Borden’s Išgaruos 
dintu Pienu, išpildyk kuponą paženklindamas, 
kurių receptų nori, ir jnes juos prisiūsim dykai

THEBORDEN COMPANY
Borden Building New York

KUPONAS

Duona Rašalai Pajai
Saldainiai Mėsos Pudingai
žuvis Košelės Sriubos

į VARDAS __

ADRESAS (Lithuanian)

Mes daromo tą pasiūlymą, todėl, kad mums reikia vietos ir mes 
Jieturime kur padėti musų materijolą, todėl turime parduoti 
pigiai.

Apsimokės jums atsilankyti į musų parodos kambarį ir ap
žiūrėti musų bargenus. Savininkas kalba lietuviškai. Musų da- 
statymo systema yra goriausia, ir mes dastatome į visas dalis 
miesto ir apielinkių.

Mes rekomenduojame plumberius kurie įdės tą materijolą 
kurį jus pirksite pas mus labai pigia kaina.
Atdara kas dieną iki 8 v. v. Nedalioms nuo 8 ryto iki 12 dieną.

Sol Ellis & Sons
2112-14-18-20-22 So. State St. 

CHICAGO, ILL.
Vakarinėj pusėj gatvės 

Telefonai į visus departamentus: 
Victory 2454-4356

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. • 
. ■„n.-,.,,.,..,...........  -j

■ • > '• 1 .■>*** ■ Ti.wir"—*-*• -I— •

H. GUGIS1
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1810

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

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto.

............. . - 1 1 <

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

>—■ —1 ..... . <
Tel. Dearborn 9057

A. A, SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. VV’ashintton & Clark

Nair.-ų Tel.: Hyde Purk 3395
________________ --

JOHN I. BAGDžIUNAS ADVOKATAS
Veda bylas visuose Teismuose, 
Egzaminuoja Abstraktus, Padaro 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

ir įgaliojimus.
7 South Dearborn Street 

Room 1538 Tribūne Bldg. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

b. VV. LAN ES, Advokatai 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. 
>■■■" ■— -...................

J. P. WAITCHES 
LAVVYER Lietuvys Advokatai 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wahasli Avė.

Td.: Pullman 6377.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalip St, Rnnm 530
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 4681 

------------------------------------------- ----
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Pirkit Dabar
Nelaukite ilgiau — nes jus nega

lėsite pirkti jūsų siutus ar overkautus 
tokia žema kaina, net sezonui pasi
baigus.

Vienas rūbų išdirbėjus turėjo per
daug stako ir pirkome nuo jo per
viršį beveik musų pačių kaina. Atei
kite ir pasižiūrėkite į musų išpuoštus; 
langus ir musų kainas, tikrai at
kreips jūsų atydą. Užganėdinimas 
garantuojamas! Vyrų, vaikinų jr 
jaunuolių 1 ir 2 kelnių siutai, $15.50 
ir augščiau. Vyrų, vaikinų ir jau
nuolių overkautai $5.50 ir augščiau. 
Vaikinų 2 kelnių siutai ir overkautai 
$7.75 ir augščiau. Atdara kasdien 
nuo 8 ryto iki 9 vai, vakare. Suka
tomis nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. va
kare. Nedėlioj nuo 8 vai, ryto iki 5 
vai. po pietų.

S. GORDON,
739 W. 14th St.

Pirmos durys j rytus nuo Halsted St. 
prie llth St.
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MUSŲ MOTERIMS
Lengvai nušluostyk su švaru au
deklu. Išprosyk ant išvirkščios 
pusės, ir raikštis atrodys kaip 
naujas.

Veda Dora Vilkiene
Karštas actas nuima nuo lan

gų visokių dažų plėtmas.

Kaip švariai užlaikyti 
virtuvę

Kepti kopūstai

Virtuvių sienos yra paprastai 
nuteptos dažu. Laikui bėgant, 
šis dažas (paint) aprūksta, ap
dulksta, iki labai negražus ir 
nešvarus atrodo. Moterįs bando 
numazgoti sienas įvairiais bu
dais, bet tankiai nepasekmin- 
gai. Senas ir patyręs tepliorius 
duoda sekančią rodą dėl mazgo
jimo sienų ir sako, kad tai yra 
labai gera.

Nusipirk už 5c pakietą “bak- 
ing soda”. Supilk sodą į sausą 
bliudelį. Pasiimk seną “sponge” 
arba minkštą skudurį ir įpilk į 
kitus du bliudus ar kibirus 
drungno vandens. Pasiv ilgink 
skudurį į vieną kibirą ir tada 
įdėk skudurį į sodą, paimdama 
tiek sodos kiek prilips prie sku
duro, stipriai patrink dalį sie
nos; paskui nuplauk nutrintą 
vietą tyru vandeniu iš antro ki
biro ir nušluostyk sausu skudu
ru. Eik tolyn, vis taip pat dirb
dama. Nereikia nevartoti nė 
muilo nė kerosino.

Virtuvė 
pat švari 
ma kaip
Mat, virtuvėje pirmiausia pati 
šeimininkė ir tankiai visa jos 
šeimyna praleidžia daugiau lai
ko, negu kitose kambariuose, 
antra, maistas turi būti priren
giamas tokioje vietoje, kur 
žiausia dulkių ir purvo.

Supiaustyk drūtą mažą galvą 
kopūsto ir viryk iki bus mink
šta, pasodintame vandenyje. 
Kuomet kopūstai baigia virti, 
įdėk 2 valgomu šaukštu sviesto 
į mažą paliavotą puoduką. Kuo
met sviestas išsileis, įmaišyk 2 
valgomu šaukštu miltų. Kuomet 
gerai išmaišysi, pridėk puoduką 
šviežio pieno; virink iki pradės 
būti tiršta. Tada pridėk po ket- 
virtdalį arbatinio šaukštuko dru
skos ir sausos muštardos. Du 
kiaušiniu tryniu, gerai išplak
tus. Nuimkit nuo ugnies ir įmai
šyki! du stipriai išplaktu kiau
šinio baltimų. į

Nusunk kopūstus, ir įdėk ei
lę jų į sviestuotą bliudą. Api
pilk virš paduotu dažniu, dėk 
vėl eilę kopūstų, vėl dažalą iki 
viską sudėsi. Viršutinė eile turi 
būti dažalo. Kepk vidutiniai kar
štame pečiuje pusę valandos. Pa-| 
dėk

Jeigu nori išlukštentus riešu
tus sukapoti, tai vietoj pjausty
ti po vieną šmotuką, įdek juos 
į švarų maišelį ir pereik keletą 
sykių su kočiolu.

SENIAUSIAS ir TVIRČIAUSIAS

BANKAS
i

Ant Bridgeporto

ant stalo dar karšta.

Sūrio mišinys
turi būti taip 

ir gerai užlaiko- 
indai arba lova.

ina-

KĄ IR KAIP VIRTI
Žuvies sriuba (chowder)

1 hadak (apie 5 svarų)
4 puodukus smulkiai supiau- 

stytų bulvių
1 svogūną
14 puoduko taukų
4 puodukus šalto vandens
4 puodukus pieno, druskos ir 

pipirų pagal skonį
4 šaukštus miltų (gali vartot 

kornų miltus).
Nupiauk žuvies galvą, nulupk 

odą ir išimk jos kaulus. Su
piaustyk žuvį dideliais šmotais. 
Galvą, odą ir kaulus užpilk van
deniu, pavirinus dvidešimts mi
nutų, iškošk. Paspirgink svogū
nus taukuose. Pavirink bulves 
10 minutų. Sudėk į puodą eilę 
bulvių, eilę žuvies ir svogūnus 
su taukais, įdėk druskos ir pi
pirų, užpilk skystimu, kuriame 
virė žuvies kaulai ir šutink iki 
bulvės bus minkštos. Pridėk 4 
puodukus pieno ir įplak 4 šauk
štus miltų. Paduok su krekėms 
(vietoje taukų galima vartoti 
bile kokį aliejų arba sviestą). 
Vietoje šviežios žuvies galima 
vartoti sūdytą arba Saldintą,

• tai kaštuos pigiau. Vartojant 
saldintą žuvį, reikią prieš viri
mą įdėti į šaltą vandenį, tai greit 
atitoks, liet atitekusią reikia 
tuoj vartot, nes tokia žuvis grei
tai genda.

Kumpis ir bulvės
Sukapok į mažus šmotelius at

liekamą kumpį idant turėti bent 
l’/2 puoduko. Supiaustyk šaltų 
virintų, ar keptų bulvių irgi apie 
IV2 ar 2 puoduku. Sumaišyk 
valgomą šaukštą ištarpinto svie
sto ir 1 valgomą šaukštą miltų, 
pamažu įmaišyk 2 puoduku kar
što pienb. Gerai išmaišyk ir įdėk 
druskos ir pipirų pagal skonį. 
Ištaukuok lėkštą ibi indą ir įdek 
eilę bulvių, užpilk biskį pieno, 
tada vėl eilę kumpio ir taip to
liau iki viskas suvartota. Ant 

viršaus uždėk eilę krekių ar duo
nos trupinių ir keletą šmotelių 
sviesto. Kepk karštame pečiu
je.

Mrs. A MICHNIEViGZ-VIDIKIENt
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos iigonbučiuo 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Tel. Blvd. 8138
M. WoitkewicM 

BANIS 
AKUŠERKA' 

patyrimų.
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekvienam^ 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiurB- 
jimą. Duodu pa-« 
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

.i

Chicago1112 West 35th Street,

V JoiNTtJERVICE WlTH

HAMBURGAMERICANUNE

Pasidėkite savo pinigus šia
me tvirtame ir seniausiame 
Banke ant Bridgeporto. 
Yra tai vienas iš saugiausių 
Bankų dėl Jūsų pinigų. Ban
kas šis suteikia visiems kuo- 
geriausį patarnavimų, vi
suose finansiškuose reika
luose.

1851

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

A STATE BANK

Bankas atdaras per visų dienų Subatomis iki 8 vai. 
vak. Seredomis nuo 6 iki 8 vai. Vakarais. Papra

stomis dienomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

TURTAS VIRŠ $9,000,000

AKIŲ 
EXPERTAS 
Kreivos akjs ištaiso* 
mos daugeliui tik 
vieną sykį atsilan
kius. Be klorofor-

mos, l,U0U išgydytų ant rekordo. 
Ateikite ir gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuris specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerkles ligas

HERZMAN^Ą
-IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

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

Telefonai i

Silpnos .... akjs 
Skaudamos akjs 
Raudonos akis 
Kreivos .... akįs

1 VI: puoduko pieno
2-1 kiaušinį
1 šaukštuką druskos Į No. 1851. Ankstyvam rudeniui suk-
, _ , . „ nelė. Patogi suknia, kurią galima dč-1 puoduką taikuoto SUUO. vėti ant gatvės. Ji* atrodo Kaip ploš- 
Supiaustyk ir užtepk sviestu Čius. Galima pasisiūdinti ją iš šilko, 

duoną. Jeigu duona labai sausa, tinkamos rudeniui materijos.
imk daugiau pieno. Mirkyk duo- Sukirptos mieros 16 metų, 36, 39, 
ną išplaktame piene SU kiausi- 3g mderai reikia 2% yardo 40 colių 
niais pakol duona suminkštės, materijos.
. . , • i o j-. • Norint gauti vieną ar daugiaus viršbet ne sutrupink. Sudek j istail- įurodytu pavyzdžių, prašome iškirpt 
kuota blėta eilėms duona ir su- įduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
rį, bet nedek sūrio ant dugno tjai parašyti savo vardą, pavardę ir 
blėtos ir ant viršaus, nes sūrini ^resų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
, . ... . . entų. Galima prisiųsti pinigais arba
bus perkarsta, gali lengvai pri- krasos ženkleliais kartu su užsakymu, 
degti. Kenk ne labai karštame Laj;ku« reikia adresuoti: 
pečiuje arba virk ant garo, dvi- Halsted St., Chicago, III.
gubanie inde.

Ruginiai blynai
1 puskvortę rūgštaus pieno
1 šaukštą sodos
1 šaukštą cukraus v
1 šaukštuką molasses

Žiupsniuką druskos.
Sumaišyk viską, pridėk pu

siau kviečių ir pusiau ruginių 
miltų iki bus gana tiršta tešla 
dėl blynų darymo. Taukai skau- 
radoje turi būti labai karšti, 
pirm negu įpilsi tešlą šaukštais. 
Reikia valgyti su kornu stro
pu.

Slyvų kisielius
Gerai nuplauk ir išimk bran

duolius iš kiek nori slyvų. Su
dėk į puodą su kaip tik užtek
tinai vandens, kad apsemtų. 
Virk išlengvo iki slyvas galima 
bus lengvai sugrusti. Gerai su- 
grudus, išpilk į tam tikrą mai
šą padarytą iš labai plonos ma
terijos. Leisk varvėti iki liks 
tik odos ir sausa košė maiše. 
Supilk sultis į puodą ir leisk ge
rai virti per 20 minutų, nuolat 
nuimdama putas. Nuimk nuo ug
nies ir pamieruok. Sušildyk tiek 
cukraus kiek yra sulties ant ug
nies ir kuomet verda, įpilk su- 
šildintą cukrų ir leisk virti ko
kias 15 ar 20 minutų iki bus 
gana tirštas. Išpilk į tam tikrus 
stiklus, mažesnius, vienam žmo
gui, arba didesnius keliem, už- 
dengk ir duok ataušti. Valgyk 
su pienu arba saldžia Smetona.

Šeimininkėms patarimai
Jeigu nori gerai išvalyti juo

dą atlaso (satin) raikštį, tai nu
lupk ir supiaustyk dvi dideles 
žalias bulves ir sudėk jas j pus- 
kvortę šalto vandens, su žiups- 
niuku druskos. Leisk pastovėti 
per visą naktį. Ant rytojaus 
lengvai patrink raikštį ant ge
rosios pusės su šiuo skystymu.

Skaudama
Varvanti
Kreiva ....
Nesveika

■nosis
nosis 
nosis
nosis

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

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St. Chicago, III. 

siųsti man pavyzdį No............
čia įdedu 15 centų ir prašau at-

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Jau išėjo iš spaudos populerus 
mokslo žurnalas

KULTŪRA
2.

3.

Mok-

No. 1 turinys:

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

4. Končius. Pažinkime savo 
kraštą.

5. V. Tarasenka. Alk’akme- 
nys Trakų apskrity.
Z. Kuzmickis. Vestuvių 
drama.
Jaunas pilietis. Demokra
tija ir koperacija.
VI. Putvinskis. Bangos.
Vaižgantas. Dirbkime.
Pajėgos ratas.
Vabzdžiai — ligų platin
tojai.
Iš “Kultūros” b-vės dar
bų.

13. ir t. t.

6.

8.
9.

10.
11.

12.

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

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

Lithuania.

PRITAIKOMI AKINIAI

FRANKLIN O. CARTER, M. D.
25 metai prie State gatves

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

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

TRUMPIAUSIAS KELIAS I VISAS 
DALIS

LIETUVOS
Ifiplaukia kiekvieną savaitę su musų 

laivais tie luxe
“Resolute”, “Rcliance” 

“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesa pasažie- 
rius ir populiariški laivai “Mount Clay”, 
Clevelantl, “Hansa”, "Thuringia” ir 
“Westphalin” su cabin ir III klesa. 
Geras mandagus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios apystovos.
UNITED AMERICAN LINES 

171 We.it Rnndolph St., Chicago, III.
Arba bile autorizuoto agento.

Garsinkities “Naujienose”

. '*3qni pu) k jo; ‘cueiouĮ *st|odeue.pu| 
*eauojejioqej e||iouogojs)ud6 oi qiĮ^ pe 
siu') puas ‘|ou n jajunoo laĮto) apjoAūj 
jnort luojj sazis jejnSaj ujejqo uco noĄ 

$ ųjoouis pue 
įjos uiifs aųj sapsniu pue sans 
•si; icpej p|<nq<>H saiod paBiejua aso|3 
•saiauiid puė speau^opm aAouuay saut| 
aųj jno ;jį*] lopo jį baiB pus uoixa|dmo3 
aųi jea|5 papunpj Aauoui jo aoej aųj 
jojsSuiuj ajiuyap asaų; op oj paajuemnčj 

$ U,MS
aų; jo ajnjxai pue .o|oa aųj ui aouajajjip 
(njjapuoM aųj paj pue aas pue aAouiai 
uau; ‘saup ji ajiųm jsai pue *aaej jnort 
o) Aep OĮtusėa jaijĮjntjag enpuog ri|ddy

SMV3A 3H1 AVMV AV13

- ---------------- - -------- --------— «
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

- ------ ------ -------------------------- . ■

DR M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

................................. .. ■ ...................

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

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

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

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

Tel. Canal 6222. Chicago, I1L 
Vai.: 9—12 ryte; 1—5 po pietų;

6—9 vak. Ned. pagal sutartį.

y

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

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

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

■uo 5:80 iki 7tSI vakare.

. Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

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

Garsinkitės Naujienose

f

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. 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 1980 
Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5082

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akaieris

8315 Soath Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

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 Houra: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1960 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis 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. Fairfax 5574.
CHICAGO, ILL.

— ' —..... ........ ...
Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.
b ...............................

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriški}, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicagų

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

Viii i ■ . , į/

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija
3149 So. Morgan St., 

Vai&Mos nuo 8 iki 10 vai. ryto; 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 v. v.

Telefonas Yards 0867
j, W 1,1 i I I , I I m/
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March 17th, 1914, at the Post Office 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams........................................$8.00
Pusei metų ......................   4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00

i Dviem mėnesiam .......................  1.50
Vienam mėnesiui .......................... 75

Chicagoje per nešiotojui:
Viena kopija .............. .

! Savaitei .... .....................
i Mėnesiui .... ......... _.........

3c 
18c 
75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams.................................  $7.00
i Pusei metų ..............    3.50
i Trims mėnesiams....................... 1.75
• Dviem' mėnesiam...................... 1.25
' Vienam mėnesiui .........................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

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

Orderiu, kartu su užsakymu.

Anglijos Darbo 
Partijos platforma.

Vakar susirinko Anglijos 
parlamentas, kuris už kele
to dienų turės nuspręsti val
džios sudarymo klausimą. 
Kadangi dabartiniam kon
servatorių kabinetui beveik 
nėra galimybės pasilikti sa
vo vietoje, tai, einant kon
stituciniu papročiu, karaliui 
teks pakviesti antrosios pa
gal stiprumą partijos vadą, 
J. Ramsay MacDonaldą, į 
ministerių pirmininkus.

Už kokios savaitės tad An- 
gali pirmu kar- 

savo istorijoje įsi-tu
gyti socialistinę valdžią. 
Akyveizdoje to yra pra
vartu arčiaus susipažinti su 
anglų Darbo Partijos “plat
forma”, t. y. tuo programų, 
už kurį ji stojo, eidama į rin
kimus. Ji susidėjo iš sekan
čių 8 punktų:

1. Tuojaus pripažinti Ru
sijos Sovietų valdžią ir su
teikti jai kreditų.

2. Tuojaus sušaukti pasau
lio tautas Versalės Sutarties 
peržiūrėjimui konferencijo- 
ją, kurią galėtų suorgani
zuoti Tautų Sąjunga, jeigu 
į ją butų pakviestos įstoti ly
giomis su kitomis šalimis 
teisėmis Vokietija ir Rusi
ja.

Atšaukti Britanijos ka
riuomenę nuo Reino ir pa
reikšti, kad Didžioji Brita
nija yra pasiryžusi suma
žinti ginklavimąsi ir paro
dyti, kad Anglija ketina ve

sti pasaulį į taiką.
4. Pasiūlyti Parlamentui 

įstatymo sumanymą, kuriuo 
teisė daryti karą ir taiką ir 
tvirtinti sutartis su užsienių 
valstybėmis perkeliama iš 
Kabineto į Atstovų Butą.

5. Įnešti sumanymus ka
syklų ir geležinkelių nacio
nalizavimui tuo pamatu, 
kad tų įmonių vedimas butų 
pavestas atstovams visuo
menės, kuriai priklausys ka
syklos ir geležinkeliai, ir 
(atstovams) rankų ir proto 
darbininkų, kurie dirbs jose.

6. Nemokama apšvieta vi
dutinėse mokyklose ir uni
versitetuose

riems gali būt iš to nauda.
7. Apdėti mokesniais že-|niiy J°ki° pelno, 

mes vertybes, kad jais pa
keitus mokesnius nuo namų 
ir pramonių, ir įvesti politi-1 skaitlinių dabar paduoda apie 
ką, kurios tikslas bus sugrą- tą prekybą spauda: ’
zintižmę visuomenei. “importas prekių iš Britą-'

. 8. Paimti vienkartinį stip- nijos į Rusiją per pirmutinius 
riai laipsniuotą mokesnį devynis mėnesius 1923 m. su- 
nuo kapitalo — karo skolos mažėjo $5,000,000, palyginus 
išdalinimui, kas atidarytų su tais padais mėnesiais prieš- 
kelią mokesnių nuo pajamų paskutinių metų. 1922 m. ji- 
sumažinimui smulkiom- ,, .. . . .. . laipsnio,sioms pajamoms ir panaiki- per trjs
nimui arbatos ir cukraus tų.”
muitų ir kitokių slegiančių Tuo budu Anglija> kurf pir.
netiesioginių mokesnių. mutinė pradėjo vesti prekybą su

Kiekvienam vertėtų ati- sovietų Rusija, pardavė jai per 
džiai perskaityti ir apsvars- visus 1922 m. viso tik už kokius 
tyti šituos programo punk- 20 milionų dolerių prekių. Tai 
tus, nes jie rodo aiškiai, ko- yravdvi?ubai mažesnė suma ne- 
. . j v. j. v gn bizmo apyvarta vienos dide-kius tikslus yra šiandie uz- L _ , .. _ . . -„ . v . J ... _ les departamentines krautuves
sibriezusi sau Anglijos Dar- prje statė gatvės Chicagoje. 
bo Partija, kuri, jeigu įeis į ir tas importas, kaip matė- 
valdžią, tai bus smerkiama | me, pereitais metais dar suma- 
ir kritikuojama iš visų pu
sių. Tiktai žinant, ko ji sie
kia, bus galima teisingai 
įvertinti josios žingsnius.

Kalbant apie atskiras 
platformos dalis, galima 
pirmiausia pastebėt, jogei 
dėl pirmojo punkto mes gei- 
stume, kad busimoji darbi
ninkų valdžia, suteikdama 
pripažinimą sovietų Rusi
jai, padarytų spaudimą į 
bolševikus paliuosavimui 
politinių kalinių Rupijoje. 

I Niekur visame pasaulyje 
nėra taip žiauriai persekio
jami socialistai ir šiaip ne- 
prigulmingumo nuo val
džios darbininkų judėjimo 
darbuotojai, kaip “komuniz
mo tėvynėje”.

Vargiai butų praktinga 
be niekur nieko vykinti taip 
pat ir trečiąjį punktą. Jei-! 
gu Anglija atšauktų savo 
kariuomenę nuo Reino, tai 
tą teritoriją užimtų francu- 
zai, kas butų gyvenantiems 
tenai vokiečiams daug blo
giau.

Prieš kitus punktus nega
lima nieko pasakyt. Bet ar 
konservatoriai su liberalais 
leis darbininkų valdžiai įgy
vendinti juos? Daugiaus 
iš 600 parlamento narių, 
Darbo Partija turi 192 at
stovu, t. y. mažiau kaip treč
dalį.

Well — pažiūrėsime.

tuo Tarpu nežada šios šalies biz- Iš konspiracijos prieš valdžią 
komunistų judėjimas pavirto 

Jau dveji suviršum metai,' konspiracija prieš visuomenę ir 
kaip Rusija užmezgė prekybos net prieš komunistų partijos 
ryšius su Anglija, štai, kokių “minią”.

Bet ne gana to, kad valdžios 
agentui pavyko įlįsti į slaptą ko- 

’munistų vadų sueigą. Jisai, pa
sirodo, buvo vienas iŠ tų vadų. 
Ve ką rašo “Evening Tran- 
script”:

“Branegan, kuris tarpe par
tijos vadų turėjo didelio pasi
tikėjimo ir buvo paskirtas ap
skričio organizatorium, šita
me mitinge stovėjo prie durų 
kaipo maršalka.”

s

Valdžios šnipas — komunistų 
partijos 
rius ir 
slaptame 
tinge!

Tai ve

norėjo.
Aiškus dalykas, kad ir tą slap

tą partijos vadų susirinkimą, 
kur Minor’as raportavo apie Ko- 
minterną, šnipas Branegan, sto
vėdamas prie durų, kaipo mar
šalka, įleido ne vieną savo prie- 
telj.

Tai vis provokatoriaus Frai- 
nos vaikai.

Apžvalga
-------------------------------------------—d

RUSIJOS PREKYBA 
SU ANGLIJA.

Jungtinių Valstijų senate da
bar yra plačiai diskusuojamas 
Rusijos valdžios pripažinimo 
klausimas. Senato dauguma re
mia valstybės sekretoriaus, 
Hughes’o, nusistatymą, kad so
vietų valdžių šiuo laiku pripa
žinti negalima. Mažuma gi, va
dovaujama senatoriaus Borah, 
reikalauja pripažinimo sovie
tams.

Tuose ginčuose kalbama dau
giausia apie bolševikų valdžios 
veikimą komunistinės propa
gandos srityje, kaipo apie kliū
tį pripažinimui. Negalima te- 
čiaus tikėti, kad Amerikos vald
žiai tie argumentai butų svar
biausias dalykas. Ji susideda iš 
praktiškų politikų, kurie savo 
žingsniuose pirmiausia žiuri, ar 
bus nauda šios šalies kapitalo 
interesams, ar ne. Be to, juk 
suteikdami Rusijos valdžiai pri
pažinimą, ji galėtų išsiderėti, 
kad bolševikai sustabdytų savo 
propagandą.

Amerikos valdžia nenori pri
pažinti sovietų dėlto, kad ji ma-

visiems, ku-|no, jogei santykiai su Rusija

pasiekęs augščiausio 
būtent, $15,000,000 
ketvirtadalius me-

distrikto organizato- 
tvarkos prižiūrėtojas 
komunistų vadų mi-

musiš- 
ir An- 
“susi-

GRŪMOJIMAS “NUSIDĖJĖ
LIUI” ŽADEIKIUI.

mo Ministerijos įsakymas pa-’po straipsnis— “Katruo keliu”, 
keisti tvarką mokykloje, bet kuriame aikštėn keliama musų 
nepakeitė gyvenimo vėžų. Lae-1 valdžios slaptas pasitarimas su 
tuvoje paprastai vaikus leidžia lenkais. Prof. Voldemaras, kai- 
mokyklon, kai jie nereikalingi * po autorius 
namuose, šiaip jie gano galvi
jus. Čia kilo nesusipratimų vykią,' o p. Smetona, kaipo re- 
tarp ūkininkų ir samdytų pie- daktilius “Vairo” baudžiamas 
menėlių tėvų. Bet Ministerija 
nusileido ir pratęsė terminą iki 
lapkričio 3 dienos.

Pas mus aprūpinimas mokyk-

to straipsnio, iš
tremtas į koncentracijos sto

2000 litų arba mėnesio areštu. 
P. Smetona pasirinko kalėjimą, 
į kurį įr buvo pasodintas. Tas 
aktas įvairiai buvo komentuoja-

lų reikalingiausiomis mokymo ma% vis/ . 7^” 
priemonėmis eina visai lgtu! ?riekjušt,i nepasistenge atremti

žėjo.
šiek-tiek padidėjo prekių iš- 

Į gabenimas iš Rusijos Anglijon, 
[būtent, $8,000,000. Bet Rusija 
[gali išgabenti daugiausia tiktai 
ūkio produktus. Jeigu Rusijos 
kviečiai pradėtų eiti į Amerikos 
rinkas, tai Amerikos kviečių 
kainos nupultų; iš to, vadinasi, 
butų nuostolis toms kompani
joms, kurios yra supirkusios 
Amerikos farmerių kviečius spe
kuliacijos tikslams. Nukentėtų 
dalinai ir farmeriai, nes jiems 
butų mokama už kviečius dar 
mažiaus, negu dabar.

štai delko Amerikos biznis ir 
nenori turėt prekybos santykius 
su Rusija. Dėlto jisai neprita
ria ir Rusijos valdžios pripaži
nimui.

su kokiais gaivalais 
veikia ranka už rankos 
kiai Pruseikos, Bimbos 
driuliai, organizuodami 
pratusius darbininkus.0

Gali pasirodyti keista, kad 
valdžia iškėlė aikštėn to provo
katoriaus veikimą, atimdama 
jam tuo budu galimybę ir tę- 
liaus sekti slaptus komunistų 
darbus. Bet nėra abejonės, kad 
Braneganas, pasitraukdamas iš 
komunistų partijos, paliko joje 
pakankamai savo įpėdinių, ku
rie galės jo darbą tęsti toliaus. 
Juk jisai buvo organizatorius, 
taigi galėjo “priorganizuot” sa
vo distrikte šnipų, kiek tiktai

Belaukiant, kol į Chicagą at
vyks Lietuvos konsulas, p. P. 
žadeikis, “Draugas” užgiedojo 
ve ką:

“P. žadeikis Vileišio laikais 
pasižymėjo, kaipo ‘pažangus’ 
katalikų ėdikas. New Yorke 
Lietuvos konsulatas sunkiai 
išsimaitina. Vargiai Chicago- 
je konsulatas apsimokės lai
kyti. Bet tai jau ne musų, tik 
Lietuvos valdžios dalykas.

“Laukdami p. žadeikio, 
mes atsimename taisyklę, kad 
Dievas nenori nusidėjėlio mir
ties, bet kad pasitaisytų ir gy
ventų. Tad ir mes žiūrėsime 
ir lauksime, Jeigu nemėgins 
katalikų darbo ardyti ir ne į 
savo darbą nesikiš, dirbsime 
kartu.”
Visgi “Draugas” yra miela- 

širdingas: bedievio, o ne nori 
karti. Tiktai yra ne krikščioniš
ka, kad jisai tuo giriasi.

P. B-čilis.

Lietuva šių dienų var 
guose ir nuotikiuose

DAR VIENAS KOMUNISTŲ 
VADAS VALDŽIOS ŠNIPAS.

“Keleivis” paduoda iš Bosto
no laikraščio “Evening Tran- 
script” (gruodžio 21 d.) žinią, 
kuri išaiškina, kaip galėjo val
stybės sekretorius Hughes pa
tirti, kad Kominternas atsiuntė 
laišką Amerikos komunistams 
su instrukcijomis, kaip jie tu
rį vesti šioje šalyje “revoliuci
nę” propagandą.

Pasirodo, informacijas sutei
kė šnipas, R. J. Branegan.

Tas teisingumo departamento 
agentas buvo slaptame komuni
stų susirinkime New Yorke, kuo
met atvykęs iš Maskvos Robert 
Minor davė savo raportą komu
nistų partijos vadams.

“Tasias sovietų valdžios in
strukcijas”, sako angliškas 
Bostono laikraštis, “Ameri-

(Laiškas iš Lietuvos)

Litai, litai. Ar žinote, broliai 
anapus Atlantiko, ką pas mus 
vadina sluogučiu? Tai kuomet 
žmogus sapnuoja, kad jam ga
lą daro, o jis negali nė pirštų 
pajudinti; arba kalnas ant jo 
griūva, o jis pabėgti nepajėgia. 
Baisu, juk!

Tokiu sluogučiu yra šiandien 
mums litai. Tik nepamanyk^ 
te, kad tų litų pas mus daug ir 
jie mus slegia, nelyginant kaip' skaičius sieks gal * m •• • i •

svarstė,

turės paaštrėti.
Valdininkai. Paskutiniuoju 

laiku labai susirūpinta valdi
ninkais. Vieni sako, kad jų 
perdaug, kiti, kad nieko nedir
bą, kad jų išlaikymas sunkiai 
guląs ant mokančios visuome
nės pečių. Viršūnės
tą klausimą ir galų gale nutarė 
pusę valdininkų paliuosuoti nuo 
tarnybos. Tų liusuojamųjų 
................. 1 lig 10,000.

tą žmogų kalnas sapne. Slegia Tu<> laiku apie suprastinimą val- 
ne jie, bet tie reikalai, kurių dymo aparato nedaug tesigirdi, 
be lito neatliksi. O tų reikalų, i Taigi norisi abejoti, ar suge- 
pasirodo, daugiau yra negu Ii- bes likusieji 10,000 valdininkų 
tų: ir mokesčiai už žemę (aš atlikti gerai1 tą darbą, kurį 20,- 
turiu omenyje ūkininkus, kaipo ^0 nesugebėjo. Viršu- 
vyraujantį elementą Lietuvoj),nes taip aiškina: girdi, pusę val- 
ir šeimyniškiai, ir metai blogi— dininkų paleisime, likusiems pri- 
visko trūksta, ir kur nereikia dėsime 100% algas ir pareika- 
cento, tos lietuviškos kapeikos! laušime darbo, darbo ir darbo.

Sunkiausias reikalas ukinin- j tusiems tenka
kos Darbininku Partijai ku- ^ui šiemet — tai mokesniai už abejoti dėl tų 100 « priedų. Kar-

i n J i J R (žeme Aš nekalbu kad mokės-1^ Jau Panasial buvo- Pernai
rias paskelbė sekretorius ,zemę. as neKaiou, Kaa moKes viąnr
Hughes vra atvežęs Ameri-,niai dideli, kad su prievarta, beP'J10 J?1. u irgl yaldzia visu 
nugnes, yia atvežęs Amen- « ’iollV» uLsi™™; skelbėsi iš valdininkų reikalau- 
kon Robert Minor, aktingas/okl° išieškomi, aš ; . _ .
komunistų veikėjas, ir įteikęs 
komunistų grupei slaptam su
sirinkime New Yorke East 
Sidėje. Taip liudija R. J. Bra
negan, slaptas Justicijos De
partamento žmogus, kuris da
lyvavo tame susirinkime.

“Tasai specialis mitingas 
Minoro raportui išklausyti bu
vo sušauktas žodžiu. Susirin
kimo vieta buvo Hungarian 
Hali E. 84-je R-atvėje. Mitin-j__ _
gas buvo neva ‘Harlemo Lite- jr iškulta < * : "* * 
raturos Draugijos’ ir įėjimo viskas sudegė, supelijo, 
žodis buvo: ‘Ar čia Harlemo valdžia nepadės, tai gali busian- 
Literaturos Draugija ?’' ”
šita žinia dar kartą parodo, 

kad visas slaptas komunistų vei
kimas yra atydžiai sekamas vai- 
džios. N6 vieno žingsnio n7rirklys ToO^Utų] sius,'paklusniuosius

rias paskelbė sekretorius. zem§«

' miniu tik, kad jie šiemet ukinin- darbo> darbo. ir darbo,o 
kui sunkiai pakeliami. O sun
kiai pakeliami dėl visiško atpi
gimo ūkio produktų ir, pasaky
siu, susmukimo musų žemės 
ūkio. Geras arklys, gera kar
vė, geras grūdas, tai toki rete-x 
nybė, kurios verta, jei ne pavy
dėti, tai iš tolo bėgti žiūrėti ir j 
gėrėtis. Ypač blogai šiemet su, 
javais. Buvus šlapiai vasaĮraf, 
ir rudeniui, 
lauke, po sniego, o kas suvežta 

, tai trečioje dienoje 

. Jei

taipogi redaktorių nešaukė teis
man, bet pasinaudojo savo į- 
vestu karo stoviu ir nubaudė 
minėtus du asmeniu adminis- 
tratyviai. P. Smetona surink
tomis tam tyčia aukomis tapo 
iš kalėjimo išpirktas, o p Vol
demaras gyvena Varniuose, ka
me yra koncentracijos stovyk
la. Kadangi juodu profesoriavo 
Universitete, tai šioji spraga 
musų jaunam Universitetui at
siliepia neigiamai.

Klaipėdos miškų pra
moninkai Kaune.

Kaunas. — Gruodžio 7 d., pir
mininkaujant Prekybos Rūmų 
Pirmininkui p. J. Krausui, at
vyko žymesniųjų Klaipėdos Miš
kų Pramonininkų ir pirklių 
grupė Kaunan, kad įteikti savo 
miškų pirkimo pasiulijimus. 
Jiems pavyko tam tikslui gau
ti Anglijoje gana žymių kredi
tų, ir tuo budu jie tikisi pa
siūlyti geriausias miškų pirki
mo sąlygas. Jie mano, kad par 
vykus supirkti tuos miškus, ku
rių dar galima gauti žemės 
Ūkio ir Valstybės Turtų Minis
terijos nustatytu šiems metams 
miškų kirtimo planu, galima 
bus miško pramonei Klaipėdoje 
duoti nemaža darbo, ‘ kad tuo 
budu užkirtus kelią bet kokiam 
nedarbui Klaipėdoje. (L-va).

žingsniu, o duoti beturčiams mo
kiniams vadovėlių, rašomosios 
medžiagos nieks ir nemano.

Keliai ir tiltai. Atvirai pasa
kius, keliais ir tiltais pasigirti 
negalime. Gerai, kad lietuvis 
moka mažu tenkintis: nuva
žiuoja per valandą vieną kilo
metrą — gerai, skubėti nėr ko; 
arklys per tiltą eidamas kojos 
nenulūžo — gerai, pasisekė.

Kadangi šių metų ruduo buvo 
labai lietingas, tai keliai taip 
pabliuro, kad nei pėsčias, nei 
važiuotas nė nesijudink iš na
mų. Kelių reikalu savivaldybių 
apsileidimas tiesiog nesupranta
mas: pinigų čia nereikia, žvyro 
yra, akmenų pilnos pakelės, 
lankų, kiek reikia, kodėl nesu
tvarkyti?! Kiek žudoma arklių, 
kiek laužoma padarinių, kiek 
laiko gaišinama tokiais keliais 
bevažinėjant!

Savoji degtinė. Laike vokie
čių okupacijos Lietuvoje labai 
buvo prasiplatinęs slaptas deg
tinės varymas, nesumažėjo jis 
ir Lietuvos tvėrimosi laike. Bet 
ilgainiui pradėjo dytgi legali
zuoti “bravorai” — degtinės 
varyklos. Toji pramonė labai 
prasiplatino ir davė didelį pelną, 
gal didesnį, negu kitos pramo
nės šakos (nors sakoma, kad 
didžiausį pelną turi Ūkio ban
kas, — tai Ūkio bankas, kurs 
priklauso “dvasiškai asabai” ir
turi suspekuliavęs pusę Lietu-’ 
vos pinigų, kuriuos skolina žmo
nėms už 100% metinių). Bet 
valdžia padarė tyrinėjimą vi
siems tų bravorų daromiems gė
ralams (tik gailu, kad taip vė
lai) ir atrado daugumoje jų nuo
dų. Ir tais nuodingais “like- 
riais-konjakais” vaišinosi visuo
menė per 4—5 metus! Charak
teringa, kad tų “fabrikų” savi
ninkai daugiausiai žydai.

Savivaldybės. Kadangi Lietu
va tvarkėsi demokratingai, tai 
turėjo būti ir savivaldybės. Ir 
savo laiku susitvėrė Valsčių Ta
rybos, Valsčių Valdybos, prie 
jų visokias komisijas, prade
dant nuo Socialės Apsaugos, 
baigiant Sveikatos. Savivaldy
bių žinioje yra pradžios mokyk
lų užlaikymas, kelių taisymas, 
prieglaudos, mokesnių paskiru 
tymas ir 1.1.; jos turi savo są
matas, renka sau atskirą mo
kesnį. Ne visur tos savivaldy
bės pažangios, veiklios. Nema
žai rasime tokių, kurios sten
giasi kuo mažiau mokyklų tu
rėti; ypač iš komisijų bunia 
kurjozų: čia švietimo komisi
jos narys beraštis, ten sveika
tos komis, narys gyvena savo 
namuose nešvarume paskendęs 
ir t. p? Bet yra ir sąmoningų, 
veiklių savivaldybių, kurių vei
kimas duoda gražių vaisių. Pa
galiau, netenka perdaug skųs
tis neveikliomis savivaldybė
mis: ateis nauji rinkimai ir ap- 
sileidžiusią gaKma bus pamaiį 
nyti darbing-esne. šiandien jęi 
valdžia, viešpataujančių partijų 

Seime padedama, dalinai kad 
užtikrinus tolimesnį savo vieš
patavimą, dįdinai kad liuoser^ 
nes rankos butų, pasikėsino ant' 
savivaldyb|ių: susiaurino jų 
veikimo ribas, pasodindama 
kiekviename apskrityje savo 
“gubernatorius”, kurie turi 
teisės “veto” į visus savivaldy
bių darbus; be to apkarpė sa
vivaldybių finansus, kas visai 
paralizavo jų veikimą. Įvykis 
nevisai demokratingas.

P. A. Smetonos areštas. Daug 
kalbų ir rašimų laikračiuose su
kėlė b. prezidento p. Smetonos 
areštas. Mat p. Smetona buvo 
redaktorium opozicijos organo 
“Vairo”. Valdžia jau senai ga
landa peilį P- Smetonai ir jo ciLSjiuuve o uuienuo
draugui opzicijoje prof. Volde-'aukų J. Stuparas, 4751 W. Jack- 
marui. Tą peilį išmėginti pasi- son Blvd., Chicago. Pinigus pa- 

: “Vairo” No. 6 til-siuntėm ligoniui.—“N-nų” Adm.
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“Kultūra” — mokslo, visuo
menes, literatūros iliustruotas 
populerus žurnalas, Nr. 2-3.— 
Nuo Naujų Metų “Kultūra” 
pradeda eiti kas menuo didelio 
formato. Redaguoja P. Bugai- 
liškis, rašo žymieji Lietuvos 
mokslininkai, universiteto pro
fesoriai ir k. Kaina Lietuvoje 
metams 20 litų, Amerikoj 3 
doleriai. Amerikos lietuviai ga
lėtų tą tikrai garą ir naudingą 
žurnalą ne tilt patys sau, Bet ir 
savo giminėms ĮLdetiuVoje už- 
prenumeruoti. Adresas: “Kul
tūra,” Šiauliai, Dvaro gatvė 24.

Tribūne Libre dės Nationa- 
lites. No. 1, 15 Novembre 1923. 
Lausannc (Suisse).

Free Tribūne of Nationali- 
ties No. 1, 15th Decemiber, 
1923. Lausanne (Suisse).

Pro Lithuania. Monthly re- 
port of the Information Office 
of Lithuania. December, 1923.

atlyginta bus gausiai. Įr atly
gino! Nuo ko reikalauta dar
bo, tam pakelta algos 10%, o 
kas reikalavo darbo, tas sau 
prisidėjo 100% prie savo algos. 
Kas šlykščiausią, kad Darbo 
Federacijos frakcija Seime, ta 
žemesniųjų darbininkų gynėja, 
balsavo už tokį algos priedą. 
Ir vėl tenka dažnai išgirsti tai 

nemažai ju Hko ‘laikraščiuose> tai aplinkraščiuo- 
O kas suvežta t;-i “darbas, darbas ir darbas, 

1 o bus atlyginta . Taip ir nori- 
si pasakyti: Ponai, ar nemano- 
te tik vėl sau 100% algos pri
sidėti, o žemesniesiems trupi
nius paberti!?

Gal taip dar atsitikti, kad 
pradžioje paliuosuos, o paskui 

savuo- 
klebo-

čiais metais palikti nemažai lau
kų neapsėtų delei sėklos sto-

’ i kos.
Stebėtinas atpigimas ūkio t

produktų: vidutinė karvė 60 V^1 susamdys,
nepasiseka paslėpti nuo valdžios 
akių. Pasislepia jie tiktai nuo 
visuomenės, kuri tuo budu ne
žino, kokius “skymus” komuni-

tik jau
i, su

kilogr. penėtos kiaulės 1^ lito; nų atestacijomis...
bet ir tai nieks nieko neperka.
Visa paguoda lineliuose. Na, ir triukšmo sukėlė švietimo Mi- 
griebėsi žmonės jų: ir dieną ir' nisterijos nusistatymas priimi-

Pradžios mokyklos. Daug

štai daro. Partijos vadai, be to, naktį tik įr girdi jįny minamas nėti vaikus į mokyklas tik ligi 
ačiū tam slaptumui, turi pro- > mašinas bei arfos įbarškėsimą. I spalių mėn. 15 d. Mat dauge- 
gos vadžioti už nosųpaprastuo- jjet įr £ja tenka nusivilti: sę-lyje vietų Lietuvoje vaikai sto
gus narius. Pastarieji tiktai ste- fnenys supuvę, supeliję, linai pO- davo mokyklon kada norėdami: 
bisi, kuomet jų vadai staigiai tvinio pagadinti. Vienok malo-' vienas ateina nuo Visų šventų, 
paskelbia kokį nors naują obal-^nė ūkininkai, tai atsivalgo: par-[kitas ankščiau, dar kitas nuo 
sį, visai priešingą pirmesniems šiukai, žąselės, antelės, gaidžiu-! Kalėdų, trečias nuo Kalėdų jau 
komunistų ‘‘principams”. O mat kai—visa tas eina į stalą, ne į išstodavo. Mokykloje tokia 

padėtis buvo nepakenčiama.
Šviet. Ministerija ir ryžosi tą

vadai tuos oba'lsius kepa savo turgų.
slaptose sueigose, sėdėdami kar-J Visi su baime žiuri į busian- ____ ________ ___ ______ _____ x.
tu su valdžios šnipais. čiuš metus, kuomet litų krizis nenormalumą prašalinti, švieti- taikė proga:

rio atgaivintas Lietuvių Infor
macijos ‘ Biuras, Lausannc, 
Šveicarijoj].

Auka A. Grigoniui
Džiova sergančiam Antanui 

Grigoniui atsiuntė 3 dolerius
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ŽINIOS

Tėvai nė 
nemano, kad jų vaikus bažnyti
nėj mokykloj išmokys neapy
kantos, neteisybės ir kitų blogų 
palinkimų.

♦ *

K. Požėla įveikė La Mainą.

Praeitą pirmadienį Cicero 
Liuosybės svetainėje įvyko ris- 
tynės. K. Požėla kibosi su La 
Mainu, 280 svarų milžinu. Jie
du ritosi 36 minutes. Nežiūrint 
to fakto, kad La Main nepaly
ginamai daug sunkesnis už Po
žėlą, — sunkesnis šešiomis de-l 
šimtimis svarų, o vienok Požė
la suvarė jį ožio ragan. Požėla 
taip smarkiai metė Lą iMįain/įl 
per galvą, jog pastarasis nebe
galėjo nuo matfraso pasikelti. 
Tatai atsitiko 36 minutėms pra
ėjus nuo susikibimo. |

P. Katauskas du kartu pagul
dė Peter Zbyszko. Pirmą kar
tą paguldė į 40 minučių, o ant
rą kaitą į 11 minučių. Ristynės 
buvo labai geros. Zbyszko lai- 

iki paskutiniųjų, bet vis- 
tapo Katausko įveiktas. j 
Bancevičius jrgi patiesė 
priešą Petersoną. Grūmėsi

Jis už dolerį buvo extra kairy- publiškos mokyklos, 
sis, važinėjo, keikė darbiečlius, 
rinko pinigus leisti “Darbininkų 
Tiesą”, bet kuomet šie daugiau 
moka ir suteikė redaktoriaus 
vardą, tai metė tuos ir dabar 
purvina juos. Dirbt jis tingi,
tai šliejasi ten, kur randa tam-1 Apvogė visiems gerai žinomą 
šių žmonelių, kurie duoda pini-1 ant Bridgeporto moteriškų ra
gų į fondą dėl darbo klasės I bų siuvėją, G. Burbą. Jo krau- 
žmonių, o iš ten jie tenka kuijtuvės (3214 So. Halsted St.) 
kitur. Jis gyrė, kad jo lapely-Į apie 6 vai. ryte išmušta su di- 
je yra pasikalbėjimas kunigo su įdėliu akmeniu langas. Pavog- 
darbininku, tai esąs puikus skai- Į ta visi iš lango šeškiniai kotai 
tymas. Kai kurie šnipždėjosi, I ir modeliai.
jei esą Bimba rašytų kun. Bim-Įporą minutų laiko, 
bos pamokslą, tai jie skaitytų.

♦ ♦
♦

žmonės labai dabar bijo de- 
šimtdolerinių. Kam tik reik 
mainyt, tai turi pereiti per 
daug vietų; visi bijo gauti fal- 
šyvą pinigą. Kiti net gązdina, 
sako tik ką padaryta.

* *

Atlikta visa tai į

♦ *

vien

savo 
jiedu 30 minučių suviršum.

Lietuvių Rateliuose
Iš visų kampu

Bimbos prakalbos. — Išpradžiu 
skelbė pakantą, bet kai tapo 
užminta ant korno, tai ėmė 
plūstis. — Prigavikai.—Nelei- 
leidžia vaikams “ 
pardavinėti.—Apvogė G. Bur
ba, c

Penktadienį, gruodžio 5 d., 
Mildos svet. įvyko “Matuškos 
Maskvos”, 8-to distrikto, lietu
viu tavorščių prakalbos. Kalbė
jo net iš New Yorko “extra 
kairysis” — dešinysis “neklai
dingas” A. Bimbo.

Jį šauniai perstatė jo panioč- 
nykas Gasiunas. Šis vaikas su
rėžė vyrišką prakalbą: “Katali
kai turi dienraštį, socialistai tu
ri dienraštį, bet mes neturime”.

tik jų tai ne: jų laikraščio nau
jas antgalvis, tai ir laikraštis 
yra naujas,—pirkite.

Bimbos tema buvo — apie 
“besiartinančią bedarbę ir abel- 
nai apie darbininkų reikalus 
Amerikoj”. Temos visaiį ne7 
kliudė, nes kalbėjo apie karą,

Gasiunas kalbėjo, kad publika 
aukotų į Tosterio fondą; dar 
reikią ten dolerių, nes, kaip ne-

Brighton parkiečiai susilau
kė naujos valgyklos, kurią vi
siems gerai žinomas p. Jucius 
atidarė. Ten galima gauti ne
tik amerikoniškų, bet ir lietu
viškų kopūstų. Jis turi gerą pa
tyrimą, nes nuo daugelio me
tų laiko valgyklą ant Bridgepor- 
to. Brighton Parke valgykla 
randasi 4180 Archer Avė.

**

iciKią ten aoienų, nes, kaip ne- Trečiadienį, gruodžio 9 d., 
bus, gali jį kapitalistai kalėji-l laisvamaniai nuspręs leidimą 
I,ian padėti. Galų gale prisipa-1savo organo, vietoje mėnesinio 
žino, kad pinigai bus padengi-Į “Kardo” savaitraščiu. Jie taip- 
mui išlaidų ir rengėjams, 
jie neturtingi.

žmonių buvo “daug” susėdę I knygoje, 
ir trys *s to vėjo, I ‘ ’
krėslų. Bolševikiškai 
daugiau nereikėjo.
suvarė jų narius iš visų kampų: | planus visai kitokius dėl veiki- 
North Side, West Side, Brighton 
Parko ir Bridgeporto.

Trečiadienį

nes gį tarsis, kad išleisti naujai kun. 
jDemskio visus raštus vienoje

bet da buvot t. J. Kučinskas kalbės 
kalbant, laisvamanių veikimą, nuo pra 

Diktatūra džios iki dabarties. Jis

apie

turi

mo ir platinimo laisvamanybės.
Dr. Karalius aiškins 
leidimo laisvamaniškų 
Juos esą spiria kitų 
laasm^avaniai leisti :

sakos esąs, bet lenkiškai men-ĮTas viskas įvyks Mildos svetai- 
k ti kalba vaikščioja per konto- nei. _ Bubnis.

Tūlas James Jurecki, lenkas

kai kalba vaikščioja per konto-Įnėj 
ras ir vis siunčia pinigus Galici
jon. Moka čekiais, bet vis nori

Naujienas” I gaut čenčių. 
sc jį išvijo, 
pasidaryti.

Apgavikai 
pažinimo duoda gerus 
padaro biznį, bet kuomet susi
pažįsta, tada išmaino bevertės 
čekį. Atsargiau su mainymu 
Čekių.

Jurginės parapijos mokytojos 
sumanė “Naujienas” subankru- 
tyt. Jos paleido šnipus, kad su
sektų, kurie jų mokiniai parda
vinėja “Naujienas”. Mat, vai
kučiai, norėdami užsidirbti ke
lis centus, pardavinėja. Tos 
šventbandės skundė tėvams, 
ketindamos išmesti iš mokyklos 
jų vaikus. Jos juos baudžia, o 
tėvai tyli, lyg nebūtų miesto

Jau keliose vieto- 
Čekiai jo paties

kaltais dėl susi- 
čekius ir

svarbą 
r^štų. 

miestų 
savaitrašty

Kristaus mokslas ir šiij 
dieny krikščionybė.

Prelegentas sako, kad krikščio
nių tikėjime tikrojo Kristaus 
mokslo visai nedaug tėra; j- 
vairios apeigos ir šventės yra 
paskolintos iš kitų tikybų.

Pereitą sekmadienį, sausio 6 
d., įvyko antra paskaita apie 
Kristų. Nežiūrint į tai, kad 
buvo didelis šaltis, žmonių su
sirinko pusėtinai daug.

Šį kartą prelegentas Kl. Jur
gelionis gvildeno klausimą — 
Kas Kristus nebuvo? Tai labai 
įdomus klausimas. Įvairiausios

Ameriką ir kitus galus. Pasa
kė, kad mokslo jau užtenka, iš
radimų užtenka; kad jei maši
nos sustotų, tai visas miestas 
badu išmirštu.

žmonės juokėsi iš tokio pra
našo, bet jis karštai tvirtino. 
Pasakė, kad visa masė-žmonija 
turi ateit pas juos. “Nereikia 
pykti, jei jie nėra su mumis, ar 
kritikuoja mus” — jis užreiš- 
kė. Esą ir jie atėjo tais keliais, 
juos reik mylėt, o ne niekinti, 
nes jie ateis pas juos.

Jis persistatė kaipo redakto
rius ir agitavo remt jų spaudą. 
Buvo duodami ir atsakomi klau
simai.

Pakilo žmogus ir klausia. “Ko
dėl drg. Bimbo buvo labai didis 
extra kairysis, o dabar sudeši- 
nėjęs; pirma kritikavo centrus-1 
tus, o dabar pats liko juomi?”

Bimbo atsako, kad jis buvo 
extra kairysis ne kvailo proto; 
nesutiko tik tvėrime budo; ne- 
taip organizavo, kaip jis norė
jo. Dabar jau partija gera, tad 
jis priklausąs. Tas pats žmo
gus klausia, kodėl jus suvieni-| 
jot “DD.P.”, “L.M.P.S.” ir “A. 
L.D.L.D.” centrus, jei jus ne
norit pakenkt toms apšvietos 
organizacijoms? Bimbo sakė, 
kad ne. žmogus liepė skaityt 
Vilnies 14 numerį; esą “jus ra
šot, bet nežinot, meluojate”,! 
Bumbo suriko nesavu balsu: “tu 
esi aklas, tamsus, kai čebato 
aulas!”

žmones juokėsi iš B., kad 
pora minutę atgal liepė mylėt 
tokius kritikus, o dabar plusta.

Halsted.l^-GLibert^
COME PUT OF THE BEATEN PATH

LIETUVIAI CHICAGOS
Ir iš apielinkės miestelių kreipkitės pas mus dėl 
rakandų, parlor setų, pianų, karpetų ir viktrolų. Da
bar kainos yra numuštos visuose tuose departamen
tuose. Galima gauti ant lengvų išmokėjimų, be jo
kio iškaščio. Atvažiavę pasišauki! Joną Lukas, No. 
5, Generališką Pardavinėtoją, o busite užganėdinti 
kuogeriausiai.

RAKANDAI LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Note this unusual 
value

Pastebėkite šitą nepaprastą vertę. 
Gražus mohair parloro setas.

Specialiai padarytas dėl musų; gražus, artistiški frėmai, rudo ir nva- 
hogany užbaigimo, padaryti ilgiems metam® tarnavimui, ant springsų 
sėdynės ir užpakaliai, webbing pamatu, su plačiomis atramomis, liuo- 
sos paduškaitės, kiekvienas šmotas elegantiškas ir parankus, daven- 
portas ir žemi krėslai, specialiai apkainuoti,
2 šmotai tiktai ‘ ▼ ■ ““

Wing krėslas extra, $89.75.

Middleton & Sons
Galima nupirkti už $3 į savaitę. 
Dešimčiai metų garąntuoti. Gra
bus mahogany užbaigimo keisai, 
vėliausi pataisyta grojimo akcija, 
tikro cooper-wound basinės Strū
nos. Darbas ir materijolas pilnai 
garantuotas.

DYKAI Mahogany benčius, velour 
uždangalas ir 20 su vardais Rolių. 
Lengvais išmokėjimais. Be nuo
šimčių.

krikščionių bažnyčios sakosi 
skelbiančios Kristaus mokslą. 
Bet ar tai tiesa? Ar tos bažny
čios ištikrųjų skelbia gryną 
Kristaus mokslą?

Tie, kuriems teko paskaitą 
girdėti, lengvai galėjo įsitikin

ki, jog tarp Kristaus mokslo 
ir dabartinės krikščionybės ma
žai kas tėra bendra. Tuoj po 
Kristaus mirties, jo mokslas 
pradėta keisti. Imta skolinti į- 
vairiausios apeigos iš kitų tiky
bų. Kalėdų, Velykų šventės 
yra paskolintos iš kitų tikybų. 
Velykos senovėje buvo švenčia
mos kaipo pavakario šventės, 
kaipo gamtos atgimimo šven
tės. Krikščionys pasisavino tas 
šventes, priduodami joms kiek 
skirtingesnę prasmę. Tas pat/) 
galima pastebėti ir nagrinėjant 
kitas krikščionių bažnyčios 
apeigas. Visur galima matyti 
kitų tikybų įtaka į krikščiony
bę. Ypač tatai metasi akysna, 
kuomet' palygini militarizmą su 
krikščionybe. Darant tokį paly
ginimą, pasidaro labai aišku, 
jog dabartinė krikščionybė yra 
mišinys Kristaus mokslo su se
novės tikybomis. Ir tai toks 
mišinys, kur Kristaus mokslo 
labai nedaug tėra.

Tatai aš paaiškinsiu pasakai
te. Pasigarsino žydas iš zuikio 
mėsos padarytas dešras par- 
duodąs. Ateina į jo krautuvę 
žmogus ir klausia, ar tos deš
ros ištikrųjų iš zuikio mėsos 
padarytos. Atsako žydas: “Pa
sakysiu teisybę. Tos dešros yra 
padarytos ‘fifty-fifty’: jų dary
mui buvo sumaišyta vieno ark
lio mėsa su vienu zuikiu”.

toks mišinys yra ir 
krikščionybė, kur iš 
tikybų paskolintos 
prietarai sudaro to

LINKSMOS NAUJIENOS
GARSINGOS NAUJIENOS 

PASIRYŽIMAS

Lyginai 
dabartinė 
senovės 
apeigos ir
mišinio didesnę pusę...

Tenka tas faktas pabrėžti, 
jog šioje paskaitoje buvo iškel
ta tokie dalykai, kurie didelei 

r daugumai žmonių yra visai ne- 
- žinomi. O be jų tikrai krikščio

nybę pažinti nėra jokios gali
mybės. Galima dar ir tai pri
durti, jog prelegentas savo pas
kaitoms apie Kristų surinko la
bai daug naujos medžiagos, ku
ri išviso lietuviams dar nėra 
žinoma. Ta medžiaga yra ne
paprastai įdomi. 

* ♦
*

Sekamą sekmadienį Mokslo 
Draugams paskaitą skaitys Dr. 
A. Karalius. Paskaitos tema— 
Proto išsivystymas.

Naujienos, jus, kurios išeinat kož- 
ną dieną po visus kraštus; linksmai 
klausiate ir linksmai atsakote musų 
žodžius brangiems musų lietuviams 
ir lietuvaitėms. Tokios Naujienos 
kurios patarnaujate kuogeriapsiai 
mums visiems. Dabar aš, kaipo lie
tuvis, gyvenantis daug metų Chicagoj 
ir žinomas Garsingoms Naujienoms, 
lietuviams ir lietuvaitėms; užsiimu 
pardavinėjimai vyriškų drapanų pas 
Continental Clothing Ilouse, Milwau- 
kee & Ashland Avė., Chicago, III. Su 
jūsų daleidimu veliju linksmų ir lai*- 
mingų 1924 metų savo brangiems lie
tuviams ir lietuvaitėm®; ir norėčiau 
kad sueitumėm ir susipažintumėm.

Joseph George Dailydis.

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

Telegramų per 2
Perlaidomis per 25
Turime tiesiogynį

Kreipkitės 
kimą su Lietuvos Bankais.

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

KURIE JUMS PRITIKS

jys AKYS
Yra jums brangesnės už viską. Ne

apleiskite jų. Paveskite mums pa
tarti kaip užlaikyti jas.

Patarimai suteikiami dovanai.
Dr. Serner (Šernas)

LIETUVIS OPTOMETRI8T
3333 So. Halsted St., Chicago, UI.

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

AKIN

dienas 
dienas, 

susisie*

1 Menkus apskriti lensai 
pritaikinti prie jūsų akių, N* ■ 

su shell rėmais.
NĖRA KITŲ MOKESČIŲ. 

PASIŪLYMAS GERAS 10 DIENŲ. 
Okulistas (daktaras akių specialistas; 

ima tiek kiek optikai.
Draugiškas pasikalbėjimas ir 

patarimas dykai. 
Užganėdinimas Garantuojamas. 

ATSAKANTI ASISTENTAI IR 
IŠLAVINTOS NURSfiS VISUO
MET YRA PATARNAVIMUI.

Phone Haymarket 9414 
REYNOLDS OPTJCAL & X-RAY 

LABORATORY 
738-40 West Madison Street, 
N. E. kampas Halsted Street.

Room 202, ant viršaus 
Famous Clothiers.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

per

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Telef. Lafayette 4146

Apkepinimas tabako 
45 minutes kainuoja tur
to, bet tas sutaupo skonį.

JieYr Apkepti

Kreipiuos į Gerbiamuosius savo 
draugus ir pažįstamus, pranešda
mas, kad aš jau atidariau savo 
studiją su geriausiais įtaisymais. 
Pagal šią madą, kame stengsiuos 
ir vėl patarnaut, ypatingai tięms, 
kurie myli turėt gražiai padary
tus paveikslus.

LUC
STRIKE

CIGARĖTAI

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

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

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

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

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

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

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

Puikiai
Pasirėdęs Jaunikaitis.

A

linu.

Gaunama aptiekose 65c. už bohką

Galit dflvati naujai nuprosytą siutą; Stikliniai žibančius čeverykus;
•) Jūsų pirštų nagai gali būti puikiai nupaliruoti. Ir lygiai, švariai nuskustas veidas,
V Bet — Jei jūsų galva pilna pleiskanų — tai tas sugadina viską.
Z Ką tokiam atsitikime pamanys apie jus just) mylimoji panelė? Visos just) pas- 
7 tangos, padaryti gerą impresiją, nueis niekais, jei jus pradėsite kasyti savo galvą 
,y ir barstyti nešvarias pleiskanas po visą kambarį. Naudokit

RįiffJes
pleiskanų mirtinąjį priešą 1 Užlaikykit save kitų pagarboje. Tik su trupučiu patrin-- •) 
kit galvos odą kiekvieną vakarą per kokia dešimt dienų ir daugiau nereikOs jums 
gėdintis nusiimti savo skrybėlę bile kur. Pleiskanos išnyks visiškai į trumpą laiką f. 
ir ix> to, viskas ką reikia daryti, tai retkarčiais patrinti galvos odą su Ruffles, "1 
ir daugiau niekuomet pleiskanos jtįs nekankins. Koks skirtumas tuomet bus 1 V
F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y. Xl

^Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Buvusi Vcelik Studio
1147 W. 18th St., kampas May St 

Kalbame lietuviškai
*

P. CONRAD
FOTOGRAFAS

3130 So. Halsted St
Tel. Boul. 6369

Tel. Haymarket 1044
DR. G. J. ADLER 

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

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

I '■ II >W—W

Gal jums reikalingi 
akiniai

Ką Tik Atspaudinta
Knyga dėl piano solo, turi 25 gerai 
žinomus lietuviškus šokius, prireng
tus labai lengviu budu. Kaina. 75c. 
kiekvieno, apmokėtu persiuntimu.

GEORGI & VITAK MUSIC CO.
4639 So. Ashland Avė. 

Chicago, III.

KUOMET KRUPAS UŽ
EINA NAKTĮ.

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akla kuomet li
kote 12 colių atstu nuo akių.

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

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

JEI saulės šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimų Žiuri j£- 
mo, ašarų bėgimų ir galvos skau
dėjimų.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirhafr- 
jimų.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

Ant trečio augito virš Platto ap- 
dekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.Kuomet tavo vaikutis vidury nak

ties pradeda baisiai kosėti tai pirmas 
ženklas krup’o. Jis užeina labai grei
tai ir reikalauja greitos pagalbos 
pratesimas yra labai pavojingas. Vie
nas mažas dozelis Dr.Drake’s G.c sco 
tuojaus jam pagelbės į penkiolika 
minutų laiko — nuo jo. vaikutis ne- 
vems. Priimtas visų daktarų ir vai
stininkų, 50c. už butelį — vertas 
$50.00 2 vai. ryte.

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerą gyduolę

POLO SAPUMENTUL
Del trinimo, kuris prašalins skau

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

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

2824 W. Chicago Ave.,‘ Chicago, III.

Pliysical Culture institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
‘senėjusias, be vaistu ir opera
cijų, — naujausiais budais.

4204 Archer Avė. Brighton l*ark. 
Skersai Brighton teatrą ant 

kampo, 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 diępą. 

Nuo 6 iki 8 vakarais. 
NedėJdieniais nuo 9 iki 12.

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. 
Tcl. Boulevard 4774. Nedėlioms 
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas: 
11132 S'o. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai, vak. Telefonas 
Pullman 5147.

Naturopathag

KOJy TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

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

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

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 
iki 9. Nedėliomis ir šventėmis nuo 
iki 1. Phone Brunsvvick 5991.

Egzaminavimas Dykai.

6
9

rydau įvairias ligas, o 
uzsisenėjusias, be vaisti

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSŲILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžio. 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bar.k 

Valandos: 9 iki 8 vakare.
Nedėliom 9—12 iš ryto.

Phone Yards 4951
y
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Lietuvių Rateliuose stojimo sumažinimu ir įsirašyti 
į kliubą.— O.

♦

(Tąsa nuo 5 pusi.)

kaip kokie

Tema labai įdomi. Dabar yra 
žinoma, jog žiloje senovėje 
žmonės laukiniame stovyje gy
veno, — gyveno,
žvėrys. O šiandie? Kokių įsta
bių dalykų jie yra sukurę! Kai 
tai atsitiko? Tatai atsitiko to
dėl, kad žmonių protas vystėsi. 
Bet tai dar ne visa Dr. A. Ka
ralius žada ir apie kitų gyvūnų 
proto vystymąsi kalbėti. Išviso 
tai bus nepaprastai įdomi pa
skaita. Ji bus skaitoma sausio 
13 d. Raymond Chapel’y.

—K. Bangputis.

Gruodžio 30 d. Melrose Parko 
Lietuvių Aemirkos Ukėsų Kliu- 
bas nutarė per pusę sumažinti 
įstojimo mokesnį šešiems mėne
siams. Nariais yra priimami 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus 
žmonės. Kliubo susirinkimai 
yra laikomi paskutinį sekma
dienį kiekvieno mėnesio.

—P. Snarskis, prot. rašt.

įsakyti, kad su laiku ji gali išsi
vystyti į labai didelę organizaci
ją. Reikia taipgi manyti, kac 
ateinančią vasarą bus kur kas 
daug daugiau nuveikta. Nariai 
yra pilni energijos ir noro veik
ti. Kp. korespondentas.

PRANEŠIMAI

Cicero
Sausio 20 d. čia įvyks p. Justo 

Kudirkos, Lietuvos Operos ar
tisto, koncertas.

Melrose Park
Iš Lietuviy Amerikos Ukėsų 

Klubo veikimo.

Kaip žmonėms begyvenant 
priseina patirti ir gero ir blogo, 
taip lyginai ir organizacijoms 
tenka visko pergyventi. Visa- 
ko teko pergyventi ir musų 
kliubui. Kliubas susikorė, ro
dosi, prieš 12 metų. Per visą 
tą laiką kliubas vedė gan skur
dų gyvenimą. Jis buvo bėdnas 
ir pinigais ir nariais. Ne kartą 
net buvo manoma, kad kliubas 
mirs. O tai vis dėlto, kad tarp 
kliubo narių pasitaikė daug li
gonių ir mirčių. Jau 1921 m. 
kliubas nebegalėjo pomirtines 
sumoje $300 išmokėti. Bet bai
giantis 1921 m. kliubas šiaip 
taip visas savo skolas atmokėjo, 
bet užtat savo iždą beveik vi
siškai ištuštino. Kliubas su
prato, jog taip ilgiau negalima 
tvarkytis. Reikėjo daryti vieną 
iš dviejų — arba likviduotis 
arba kokių nors reformų pada
ryti. Pirmoje vietoje tapo nu
tarta mokesniai pakelti. Paskui 
surengta dvi pramogi, iš kurių 
pelno liko apie $300. Tuo budu 
kliubas vėl ant kojų atsistojo.

O dabar, kiek teko girdėti, 
kliubas jau praturtėjo ir turi 
ižde $600 suviršum.

Taip dalykams esant, kliubas 
vėl nutarė sumažinti mėnesinius 
mokesnius iki 25 centų mėne
siui ir numažinti įstojimus nau
jai stojantiems nariams. Taip
gi kovo 1 d. nutarta surengti 
balių. c

Ačiū padidėjusiam narių vei
kimui, kliubas šiandie vėl su
stiprėjo. Melrose Park lietu
viams patartina pasinaudoti į-

ONA JURGAITIENĖ

Po pirmu vyru Montvilienė,
30 metų, persiskyrė su šiuo pa
sauliu sausio 6, 1924, 6:30 vai. 
vakare. Paliko nubudime savo 
mylimą vyrą Antaną Jurgaiti 
ir 1 dukterį Juozefą, 12 metų 
ir tetą Antaniną Norvainienę, 
pusbrolį Joną Jokūbaitį. Lietu
voj paliko tėvelius, 2 seserį ir 2 
broliu. Laidotuvės atsibus ket
verge, sausio 10, j Apvaizdos 
Dievo bažnyčią, po pamaldų į 
šv. Kazimiero kapines, iš namų 
671 W. 14th Place. Kviečiame 
visus gimines ir pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse. Paliekame 
nuliūdę vyras, duktė, teta ir 
pusbrolis.

Vyras Antanas Jurgaitis.

'• - • LITTLE -v--f
SPINOGPAPHS;!

Niekas nemąsto apie 
nusiminusius, bet apie 
didelius dalykus.

Lincolnas mąstė apie 
nusiminimus —

B. J. Palmer, išvys- 
tytojas Chiropractic, 
mąstė apie nusiminu- u® 
sius — pR

Tie kurie kenčia ga-
Ii pasitikėti ant didelių 
žmonių kurie mąsto gįg 
apie juos — ir kurie 
pagelbsti jiems.' flV

Chiroproctic jau pa- 
gelbėjo tūkstančiams.

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.

Lietuviy Soc. Jaun. Lygos 
metinis nariy susi

rinkimas
Nutarta surengti vakarėlį parė

mimui Liet, besimokinančios 
Soc. moksleivijos. — Pasirin
kta “žiežirba” savo organu ir 
nutarta visame kame, — 
kaip materialiniai, taip ir ki
tokiais galimais budais remti 
Lietuvos žiežirbininkų leidžia
mąjį laikraštį “žiežirbą”. — 
Bus bandoma sudaryti su jais 
artimesnius ryšius bendram 
veikimui.

Sekmadienį, sausio 20 d., Lie- 
tuviii Liuosybės svetainėje (14 
St. ir 49 Ct.) rengiama Lietu
vos Valstybinės Operos daini
ninkui, p. Justui Kudirkai, kon
certas.

Tiipęs “Naujienose” praneši
mas apie koncertą jau spėjo su
judinti visą Cicero koloniją. Vi
si kalba ir įdomauja busimu 
koncertu. Pereitą šeštadienį Lie
tuvių Sesertj Draugystės baliu- 

, . Į je parduota apie 200 tikietų p.
Kudirkos koncertui.

Visa Cicero lietuvių kolonija 
rengiasi išgirsti musų daininin
ko, kuris jau spėjo pagarsėti 
Lietuvos Operoje. O reikia žino
ti, kad Lietuvos. Opera šiandie 
prilygsta geriausioms 
operoms.

Per tai p. Kudirka

Europos
Pereitą penktadienį, sausio 4 

d., Raymond Chapel svetainėje 
įvyko Lietuvių Socialistinės Jau- j lentų sužadins musų 
nuomenės Lygos metinis narių 
susirinkimas. Susirinkimas bu
vo vienas gyviausių ir, apart pa
prastų tarinių ir komisijų bei 
valdybos raportų, buvo nutarta 
keletas gana svarbių naujų da
lykų.

Nutarta trumpoj ateity su
rengti vakarėlį parėmimui Lie
tuvos besimokinančios socialisti
nės moksleivijos, ir, viso to su
tvarkymui, tapo išrinkta komi
tetas iš drg. M. Juso, p-lės J. 
Griniūtės, ir p-lės M. Skamaraii- 
skaitės. Skaityta ir svarstyta 
aiškas nuo Lietuvos žiežiirbinin- 
<ų (tiipęs “Naujienų” No. 307) 
ir, visapusiškai apsvarsčius, nu
tarta paimti “žiežirbą” savo or
ganu, remti ją visais galimais 
judais, ir sudaryti artymesnius 
ryšius su Lietuvos Socialistinės 
Jaunuomenės Sąjunga bendram 
idėii.nveikimui. „ T_. .

v,. . . v. Gruodžio 26 d., McKinleyIs finansų raštininko praneši- _ . 2
mo paaiškėjo, kad Lygoj randa- bUV? ”
si virš keturios dešimts pilnai ^teitl*s. žl^° vaikl* drau^ 
užsimokėju&iu narių, ir ižde ran- P® ei e^ai^« Prie to buvo n gan 
dasi kelios dešimtys dolerių at-Hvairus programas. Vakarui va- 
sargos pinigų ir keliatas įvairių H(>vav0 P-l® Veronika Česniute. 
Šerų, o tai nežiūrint į tai, kadP^rma Elena Juškevičiūtė 
narinės duoklės tėra mokama tik Paskambino pianą, o Aldona Mi- 
po dešimts centų mėnesiui. kulskiutė, Emilė Lakus, Edvar-

Valdyba šiems metams tapo Has Kasparaitis, Domicėlė Jaku- 
išrinkta sekančiai: organizato-1zaitė, Elda Simonaitytė padek- 
riumi J. Čeponis, 4111 So. Rich- lamavo.

| Bronė Dereškiutė savo sesu
tei, Delai, pianu lydint atliko ke
lis numerius smuiką; Emilė ir 
Marė Lukas sudainavo 
Aldona Simonauckiutė 
Kelis šokius.

Kitą programo dalį 
Jaunuolių Orkestras nuo Bridge- 
porto. Orkestrui vadovauja p. 
J. Grušas. Prie to ir Ateities Žie
do choras, vedant B. Janušaus
kui, sudainavo keletą dainų. 
Baigiant dainas į svetainę įva
žiavo Kalėdų dėdukas, kuris 
vaikams dovanų suteikė.

Už to vakaro surengimą ačiū 
išpuola tarti ponioms Juškevi
čienei ir A. Milerienei, kurios 
daugiausia darbo padėjo.

Smagu, kad tėvai pradeda su
prasti reikalą savo vaikučius la
vinti.

Vakarėlis publikai paliko ge
ro įspūdžio. Programas pasibai
gė šokiais Jaunuolių Orkestrui 
grojant. * 1 i

mond Str.; užrašų raštininku — 
J. J. Auryla, 25 E. 23-rd Str.; 
iždininku — C. Janušiavičia; fi
nansų raštininku — drg. Vaišvi- 

' la, ir korespondentu — J. J. Au- 
Iryla. Sporto komisija išrinkta 
iš dd. K. Augustinavičiaus, M. 
Juso ir p-lės M. Jakimiutės. Ap- 
švietos komisija — P. Budrikas, 
C. Janušiavičia ir M. Jakimiute.

Sporto komisija pranešė, kac 
šeštadienį, sausio 19 d. yra ren
giama kartu su Liet. Moksl. Su
sivienijimu ekspedicija į Fied’o 
muzėjų pirmą valandą po pietų. 
Nariai ir šiaip pašaliniai norin
tieji dalyvauti turi susirinkt? 
minėtoj vietoj paskirtu laiku, 
nes bus duotas vadas, kuris su
teiks paaiškinimų.

Nors nėra dar metų laiko kaip 
LSJ Lyga tapo perorganizuota, 
tečiaus, kaip matosi, gerokas bū
relis jaunuolių susispietė ir, 
ypač sporto ir lavinimosi srity j, 
jau daug ko spėjo nuveikti. Ly
ga per praeitą vasarą parengė 
keletą įvairių išvažiavimų į miš- 

buvo labai 
turėdavo 
praleisti 

Lygos na- 
ir sporto

kus bei parkus, kurie 
pasekmingi. Dalyviai 
progos smagiai laiką 
tyrame ore. Taipgi 
riai labai daug veikė
srityje, lošdami įvairius žaislus, 
daugiausiai tennis. Buvo suren
gta ir keletas turnamentų dėl 
čempijonato vardo įsigijimo. O 
kai dėl lavinimosi, tai buvo ren
giamos paskaitos, debatai ir la
vinimosi vakarėliai kas penkta
dienį, kas davė progos daly
viams rimtai lavintis.

Taigi, jeigu Lyga pačioje or- 
gapizavimosi pradžioje taip pa- 
sekminffai vaiki a. tari reikia t»a-

savo ta- 
širdyse 
sustip-prakilnius jausmus ir 

rins musų sielą. Tokios progos 
retai tepasitaiko. Nepraleiskite 
jos. Pirkite tikietus iška'lno ir 
užtikrinkite sau vietą. Tikietai 
galima gauti šiose vietose: 
Grant Work Pharmacy,

4847 W. 14th Street
Liberty Restaurante,

1403 So. 49th Street 
Liberty Pharmacy,

49 W. 13th Street

1403 So. 49th Court 
Darbininkų Užeigoj,

1447 So. 50th Avenue.
— Rengėjai.

Brighton Park
“Ateities žiedo” draugijėles 

vakaras.

duetu; 
pašoko

išpildė

— Ten buvęs.

Pranešimai
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

.Tie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaite po dolerj-kita, nei 
-lepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

Dramatiško Ratelio narių susirinki
mas įvyks ketverge, sausio 10 d. Mel- 
dažio svetainėje, 7:80 vai. vak., todėl 
visi rateliečiai būtinai atvykite, o 
taipgi ateikite kurie norite prisirašyti 
>rie D. R. Bus dalinamos lošėjams 
ir lošėjams rolės, veikalo “Karolio 
Teta”. Kviečia visus atsilankyti.(

Kensington. — Lietuvių Bendrovės 
šėrininkų metinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, sausio 9 d., 7:80 vai, vak., 
F. Shedvell svetainėj, (841 Kensing
ton Avė.).

Visi nariai esate kviečiami atsilan
kyti, nes bus dividendai išmokami. 
Atsineškite taipgi su savim ir Šerus.

— Direkcija.

PRANEŠIMAS LAISVAMANIAMS

Visi Chicagos ir apielinkių lietu
viai laisvamaniai, priklausanti prie 
organizacijos ir nepriklausanti esate 
kviečiami dalyvauti Laisvamanių Su
sirinkime, Seredoje, Sausio 9 dieną, 
Mildos svetainėje, 3142 So. Halsted 
Str. Pradžia 7:30val. vakare. Ši
tame .suslrinkimd' bus apkalbama 
daug svarbių klausimų, būtent: 1) 
leidimas laisvamaniško savaitraš
čio, vietoje mėnesinio “Kardo”, 2) 
kun. M. X. Mockui rengiamas vajus, 
3) subudavojimas drūtos laisvanių 
organizacijos, 4) tikslinga kova su 
klerikalizmu ir tt.

šitame susirinkime kalbės “Kardo” 
redaktorius apie tikslingus laisvama
nių kovos budus, “Kardo” administra
torius kalbės apie būtinus laisvama
nių reikalus. Todelgi visi “Kardo” 
skaitytojai; visi prijaučianti laisva- 
manybei ir visi kurie randate butinu 
reikalu vesti grieštą kovą su tamsa 
ir priespaudą ateikite į Šitą susirinki
mą, taipgi atsiveskite ir savo drau
gus, kurie numato reikalą šito kil- 
taus darbo. Sereda, Sausio 9 dieną 
lai būna diena, kurioje Chicagos lietu
viai padės rimtus pamatus laisvama- 
nybei, todelgi, drugai laisvamaniai, 
nepamirškite atvykti į šitą svarbų su
sirinkimą. Lauksime.

Kviečia,
Chicagos Lietuvių Laisv. Komitetas.

Jaunosios Birutės Muzikos ir Dainos 
repeticijls įvyks seredoje sausio 9 d., 
7 vai. vakare, Mark White Sųuare sve
tainėje (Engine Room). Visi nariai 
jukite laiku. — Valdyba.

LIETUVIS BUVO GRĄŽINAMAS 
ATGAL. PRIIMTAS PASKU

TINĘ MINUTA.

Pohibinskas, lietuvis 
čionai

Kazimieras 
immigrantas, kuris atvažiavo 
gruodžio 21 ant Swedish American 
Linijos laivo “Kungshold”, buvo įsa
kyta, kad jis butų grąžinamas atgal, 
nes Lietuvos kvota jau išsibaigusi ir 
3uvo pasodintas ant laivo grąžinimui 
atgal j Lietuvą. Bet pėtnyčios rytą 
gauta žinia iš WaShingtono, kad lie
tuvių kvota dar nėra išsibaigusi ir 
deportuojamas žmogus yra priimtas. 
Atstovai Svvedish Anrverican Line tuo 
,au suskubo, gavo 'orderį jo paliuosa- 
vimui ir paspėjo išsodinti iš to laivo 
euriame buvo grąžinamas atgal. Po- 
ujrinskas nudžiugo.

NTERNACIONAL MERCANTILIE 
MARINE COMPANY

One Broa<iwžiy, New York.

Dr. Hupert Blųe Asistentas Gene- 
ralis-Chirurgas Jungtinių Valstijų ku
ris kontroliuoja 27' portus kuriais at
plaukia immigrantai j Jungtines Val- 
tijas ,atvažiavo į New Yorką gruo

džio 11 ant laivo Majestic. Tuo tar
pu čia važiavo keleiviai 45 tautybių.

Dr. Blue sako, kad geras prižiujė- 
.imas portų yra pasekmė, kad čia at- 
celiauja sveiki ir švarus keleiviai, 
3et neturi būt praleidžiama priežiū
ra, nes Europoje pasitaisė ir gerai 
prižiūrint portus. tai į Ameriką neat
važiuos su rauplėmis ar kitomis ligo
mis.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEKOJIMAS. Giminės Telklės 

Masionaitės, kurie esate kvietę ją 
Amerikon, atsilankykite į Naujienų 
ofisą svarbiame reikale. Naujienų 
Lailvakorčių Skyrius.

JUSTINAS GENIS, Lietuvoje gy
venęs sodžiuje Trumpainių, apskričio 
Alantos, dabar gyvena Chicago, svar
biame reikale pajieško savo draugą ir 
pažįstamą Antaną Mackevičių, paei
nantį iš parapijos Kuoklių, sodžio 
Trakiniai, apskritys Ukmergės. Pirm 
7 metų ir dabar jis gyvena Brooklyn, 
N. Y., dirbdavo duonkepio (Baker) 
darbą. Antanas Mackevičius arba 
kas žino koks jo antrašas, meldžiu 
prisiųsti man, kad galėčiau su juomi 
susižinoti, už patarnavimą apmokė
siu.

JUSTINAS GENIS, 
Room 930, 29 So. La Šalie St. 

Chicago, 111.

Aš PAULINA PALEVIČIUTĖ pa- 
jieškau savo tikros tetos Kotrinos 
Baublienės, kuri paeina iš Varėnos 
valsčiaus, Alytaus apskr., Perlojaus 
kaimo. Aš atvažiavau neseniai iš 
Lietuvos ir turiu labai svarbų reika
lą. ‘ ifnau gerai, kad gyvena Pater- 
son, N. J. mieste. Meldžiu to miesto 
lietuvių arba jos pačios pranešti apie 
save už ką busiu labai dėkinga, iš 
kalno tariu ačių. Mano antrašas: 
Miss Paulina Palevičiutė, 3374 T St., 
So. Omaha, Nebr.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
WANTED — People who expect 
to make a suecess of life, to know 
that much depends upon the cye- 
sight being right. Come here and 
learn our methods of corrccting 
imperfect vision. Serner, the only 
Lithuanian eyesight specialist.

3333 So. Halsted St., Chicago 
Hk>urs: 3 to 5 and 6 to 9 P. M.

Sundays 10 A. M. to 1 P. M.

KIAULĖS PARDAVIMUI

Didelės ir mažos, gyvų ir paskers
tų. Mes ir išrukom mėsą, parduodam 
pigia kaina ir pristatom i namus, ne
žiūrint kur butų. Kreipkitės

11750 So. Ashland Avenue, 
West Pullman,

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PDCANS

Pirkite labai plonais kevalais rie
šutus Pecans nuo augintojo ir sutau
pykite pinigų. Atsiųskite $1 (lel iš
bandymo, apmokėtu persiuntimu už 
baksą.

U. S. NEW CROP NUTS 
Fred H. Smith, Experiment, Ga.

KARVELIAI!
Insigykite šių gražių ir linksmų 

paukščių. Jie lekioja ilgai ir aukštai. 
Jie verčiasi nuo 15 iki 50 sykių vienu 
pradėjimu. Jie vadinasi “Birmdngham 
Rollers“, nes jie importuoti iš Angli
jos. Kaina $10 už dvi poras. Reikai- 
laukite. St. BURBULIS

814 Bank St., Waterbury, Conn.

JIESKO KAMBARIŲ
PAIEŠKAU kambario Brigh- 

ton Parko apielinkėj, su šiluma. 
Atsišaukite laišu į Naujienas 

pažymėdami raides:
N. K. R._________

RŠOŪBMį)
MOTERŲ
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PAJIEŠKAU, merginos ar mo
teries prie namu darbo.

Atsišaukite tuoj aus.
3225 Auburn Avė.

Yards 6466

PARDAVIMUI NAMAI-2EME

REIKALINGOS dvi jaunos 
veiterkos, kurios supranta res
tauracijos darbą. Atsišaukite 
tuoj aus. Tel. Prospect 4448

6343 So. Westero Avė.

REIKIA merginos arba mo
teries prie namų darbo, prie 
mažos šeimynos. Gera mokestis, 
kambarys ir valgis. Borisas.
5124 University Avė. 1 lubos 

Phone Dorchester 0613

REIKIA DARBININKy~
VYRŲPINIGAI.

Taip vyrai, jei jus kalbate lietuviš
kai arba lenkiškai — jei jus esate 
teisingas ir žmones pasitki jumis, tai 
jus tuomet galite uždirbti daug pini
gų dirbdami dėl musų.

Kiekvienas lietuvys kuris mano, 
kad jis gali parduoti, turėtų ateiti 
čionai ir daleisti Išaiškinti. Kai ku
rie iš jūsų kurie prisidės prie musų 
bus pastatyti distriktų manageriai. 
Tas yra labai geras ir apvertinantis 
biznis. Vice-prezidentas tos kompa
nijos yra žinomas bevik kiekvienam 
lietuviui Chicagoje ir yra žmogus at
sakantis.

Ateikite šiandien ir pasimatykite 
su mumis ir jus uždirbsite daugiau 
pinigų 1924 motais. Atsišaukite Room 
1548 Tribūne Bldg., 7 S. Dearborn Št.

REIKIA patyrusių vyrų prie 
geležies atkarpų torch bumer, 
kurie moka kaip atskirsti gele
žies atkarpas. J. Flaxman Iron 
Co., 37 & Normai Avė.

REIKALINGAS atsakantis 
bučeris, kuris mokėtų kalbėti 
lietuviškai, angliškai ir 'lenkiš
kai. Atsišaukit greit. J. Strums- 
kis, 1835 W. North Avė.

REIKIA nevedusio bučerio, 
kuris žino savo darbą.

6104 So. State St.

REIKALINGAS barberys, gei 
stina, kad butų jaunas vyras ir 
mokėtų darbą. Darbas pasto
vus.

514 Moen Avė.
Rockdalle, P. O. Joliet, III.

REIKALINGAS senas žmo
gus už porterį; duosiu kambarį 
ir valgį

1458 W. 15 Str.
______ Tel. Canal 3514_______

~ PARDAVIMBI
PARSIDUODA bučernS lietu

vių apgyventai vietoj, biznis se
nai išdirbta ir cash. Naujienos

1739 So. Halsted St
Box 408

PARDAVIMUI pirmos klesos 
grosernė, už labai prieinamą 
kainą iš priežasties mažų vaikų.

Atsišaukite
3302 W. Pershing Rd.

PARDAVIMUI arba išmainy
mui grosernė, geroj vietoj, biz
nis išdirbtas.

Atsišaukite

TEATRAS! TEATRAS!
700 sėdynių, vargonai, pianas, 

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

Turi būt parduotas greitai.
Kreipkitės

pas:
M. J. KIRAS REAL ESTATE 

IMPROVEMENT CO. 
3335 So. Halsted Str.

Tel. Yards 6894

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar

Tel. Prospect 4345

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

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

PARDAVIMUI restauranas, 
beveik turiu dovanoti. Biznis la
bai geras, geroje vietoje, prie 
biznio gatvės. Pardavimo prie
žastis — liga.

11955 S. Halsted St.

PARDAVIMUI delikatesen 
biznis, pigiai, West Pullmane. 
Šviežus stakas ir geri įrengi
mai, gera vieta prie karų linijos. 
Del kainos ir išlygų šaukite te
lefonu Pullman 8284.

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

arti Western Avė., Chicago, III.
Prospect 8678.

PARDUODU grosernę už $45( 
galima laikyti arba ir mupuoti 
kur nori, fikčeriai geri ir stako 
daug. Kreipkitės pas J. Balchu- 
nas, 3200 S. Lowe Avė. Tel. 
Boulevard 9265.

PARSIDUODA Lunch Room; 
gera vieta; biznis išdirbtas. 
Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

Atsišaukite:
2400 W. 16th St.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
flatų naujas mūrinis namas, po 
5—5 kambarius, su visais įtaisy
mais. Pirmas fialas furnace apšil
domas. Įmokėt $2,500. Namas ran
dasi gražioj vietoj ant 67-to bulva
ro. Priimsiu bučernę, grosernę ar
ba automobilių už pirmą įmokėji- 
mą.

C. P. SUROMSKIS, 
3352 S. Halsted St. 

Tel Boulevard 9641

PARDAVIMUI 3 augštų mū
rinis namas, 6 šeimynos, $84 
rendos.r Parduosiu už $6800.

Atsišaukite
1625 So. Jefferson St.

PARDAVIMUI Barbernė pilnai 
jrenj<ta:_4 kėdės, 2 pool tabeliai, 2 
maudynės, player pianas, Links. Gera 
proga padaryti gerą gyvenimą de 
dviejų vyrų. Renda prieinama, lysą 
gali gauti ant kiek nori. Parsiduoda 
už $2000. 514 Moen Avė., Rockdale, 
P. O. Joliet, III. Phone 2864 Joliet.

COTTAGE pardavimui, muro pa
matu, furnace apšildoma, 1 karo ga
radžius, 32 pėdų lotas, savininkas tu
ri parduoti tuojaus, reikalauja $1,500 
pinigais, kitus po $60 į mėnesį.

W. SYBNOR
6421 So. Oakley Avė. Prospect 6358

MOKYKLOS

PARDAVIMUI grosernė, deli
katesen ir fruktų krautuvė. Ge
ra vieta ir ilgas listas. Nupirk- 
site už gana prieinamą kainą.

Pure Food grocery and Deli- 
catessen, 921 W. 59-th Str.

RAKANDAI

...... .... ...... *
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo

Klesos Dienomis ir Vakarais 
Specialės vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643
Sara Patek, Principai 
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DIDELIS BARGENAS
5 kambarių vėliausio styliaus ra

kandai ir fonografas. Parduosiu bi- 
le pasiulymu, sykiu arba skyrium. 
Gera proga jaunai porai.

Atsišaukite
1926 So. Kedzie Avė.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI: 447-9 West 31 

Street, kampinis mūrinis namas, 10 
flatų ir 2 krautuvės, pečiais šildoma, 
elektra, pigi renda, $3200 į met' s. 
Kaina $22,500. Pinigais reikia $7,500.

HENRY W. KLEINE, 
2940 Linkoln Avė., 
Buckinghany 4444

FORD CITY pirkite lotą Ford 
City ir padarykite pinigų. For
das atidarys naują didelę šapą 
apie į 15 d. ir mokės po $6.60 už 
8 darbo vai. Rašykit man laišką. 
Naujienos, 1739 So. Halsted Str.

Box 407
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Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

3238 So. Halsted St.
Užpakaly malt and Hops štoro.
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais 
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IŠMOKITE BARBERIAUTI

Paskiau gausite gerą algą. Musų 
trumpas kursas, dienomis ar vaka
rais, prirengs jus prie gero darbo. 
Ateikite ar rašykite dėl katalogo, 
kuriame nurodoma, kaip uždirbti ir 
mokintis, kaip padaryti daugiau pi
nigų.

THE MOLER COLLEGE
105 So. Wells St.. Chicago. III.

BARGENAS BRIGHTON PARKE
Naujas mūrinis namas, 2 pagyve

nimų, 4-5 kambarių, fumace šildo
mas, elektra, vanos, skalbyklos, 2 lo
tai garadžius, kaina $10,500, įmokėti 
$4,000, likusius ant lengvų išmokėji
mų. Telefonuokit Lafayette 1970.

PARDUOSIU mūrinį namą 2 
flatų 5-6 kambariai, parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant groser- 
nės arba ant bučernės ar kitokio 
biznio. Kreipkitės J. Balchunas, 
Tel. Boulevard 9265.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirkiybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.
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Lotai Netoli Fordo
Dabar yra geriausis laikas pir

kti lotus netoli Fordo naujos 
dirbtuvės, kuri vasario mėnesy 
pradės darbti, 16,000 vyrų turės 
darbą. Extra dideli lotai, 40x- 
125, už $500 ir daugiau. Leng
vais išmokėjimais. Jus padarysi
te pinigų jei pirksite dabar, 
žemlapiai ir visos smulkmenos 
išaiškinamos pareikalavus. Ad
resas Lithuanian Department, 
116 S. Michigan Avė., Room 
1507, Chicago, III.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų f visas augfitesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gaL<2-ros lubos)

PRIVATINĖS AUTOMOBILIŲ

INSTRUKCIJOS $15, $20 ir $25

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

Dienomis ir vakarais klesos.
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