
The First and Greatest Lithuanian Daily i n America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily News

PUBLISHED DY 7JU LITHUANIAN NBWS PUBLISHING CO.. INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Tclsphone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILYj NEWS

Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., 
under the Act of Mareli 8, 1879.

The First and Greatest Lithuanian Daily (n America I

NAUJIENOS
Thc lithuanian Daily Newe 

PUBLISHED BY OJŲ LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO.. INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telsphone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

VOL. XI
J ■!!. P" ĮĮg>

Kaina 3c.
_____ _ —■wwnBnww~iri—rnrrrr—"

Chicago, UI., t Trečiadienis, Sausis-Janu ary!6 d., 1924
m ■■

No. 13
■ JJJ-j

Anglija tyrinėja 
Palatinatą

Naujas žemės drėbė 
jimas Japonijoje

Milicija apleido Marioną
Rusija gėrimasi Anglijos 

darbiečiams
Anglija tyrinėja Palatinato

padėtį
Naujas smarkus žemės
drebėjimas Japonijoje

N e paiso franeuzų priešinimos 
tiems tyrinėjimams. Prancū
zai keršija.

BERLINAS, sausio 15.— Ne
žiūrint didelio Francijos prie
šinamos Anglijos tyrinėjimams 
Vokietijos Palatinato padėties 
ir apie franeuzų gelbėjimą Pa
latinato separatistams, Angli
jos generalinis konsulas Clive 
jau pradėjo savo tyrinėjimus.

Konsulas dabar yra Heidel
berge ir ten atklausinėja iš
tremtųjų iš Palatinato vokie
čių, jų tarpe ir katalikų kuni
gų, kurie liko iš Palatinato iš
tremti už tai, kad jie protes
tavo prieš veikimą Francijos 
armijos, kuri neleido Vokieti
jos valdžiai daryti kokių nors 
žingsnių užgniaužimui separa
tistų sukilimo.

Ryto konsulas važiuoja į Pa
latinato sostinę Speyer, lydi
mas dviejų franeuzų civilinių, 
kurie tarnauja Francijos oku
pacijos armijai.

Konsulas savo tyrinėjimo 
pasekmes raportuos Anglijąs 
nariui. Pareinio komisijos.
Prancūzai (Laro savus tyrinėji

mus prieš anglus.

PARYŽIUS, sausio 15. — Pa
reinio komisijos franeuzų na
rys Tirard šiandie atsimokėji- 
mui už Anglijos tyrinėjimus 
Palatinatc, pasiuntė pulk. Ri- 
chier į Cologne, Anglijos oku
pacijos zonoje, ištirti esančias 
po Berlino direktyva slaptas 
vokiečių mjl/itarines organiza
cijas, kurios kursto suokalbius 
prieš franeuzus jų okupacijos 
zonoje.

Be to Tirard pasiuntė savo 
asmeninį sekretorių Filhol se
kioti CJive laike jo tyrinėjimo 
Palatinato padėties.

50 žmonių užmušta, 200 žmonių 
sužeista Tokio ir senojo že
mės drebėjimo apygardose. 
Tukstančiai apleidžia savo na
mus.

TOKIO, sausio 15. — 50 žmo
nių liko užmušta Tokio, Yoko- 
hama ir kituose distriktuose 
naujo žemės drebėjimo šiandie. 
Daug žmonių sužeista . Svetim
šaliai šiame žemės drebėjime n> 
nukentėjo.

Policija sako, kad 200 žm rių 
sužeista Yokohamoj, daug Tūlo 
ir priemiesčiuose.

Niekurios žinios sako, is-.d 
Yokohamoj sugriauta 600 namų.

Naujasis žemės drebėjimas 
5:45 vai. ryte buvęs tiek pat 
smarkus kaip ir pereitasis, bet 
tik daug trumpesnis.

Tukstančiai žmonių šiaml;e 
pusryčiavo Tokio gatvėse, nedrį
sdami grįšti į namus.

Traukinių vaigščiojimas į 
karus nuo Tokio liko sustabdy
tas delei pridarytų nuostolių. 
Gatvekariai irgi buvo apsistoję, 
bet paskui pradėjo vaigščioti, 
pasirodžius, kad jų bėgiai nėra 
taip labai išardyti. Telegrafinis 
susisiekimas irgi dalinai yra su
stabdytas. Tokio susisiekimas su 
Kobe yra atkirstas.

Atšaukė miliciją iš 
Mariono

Bet 
lieka.

Herrine milicija dar pasi-

išmainyk 
savo automobilių 

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

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

abiem pageidaujamą mainą.

kuopoms 
jau 

<Bet 
ir 

iš-

at-

MARION, III., sausio 15. — 
Prašant WiHiains<>no pavieto 
šerifui Galligan, gubernato
rius SmalI jau atšaukė dalį mi
licijos, kuri Į čia buvo pri
siųsta pradėjus siausti čia ku 
khixų terorui.

Dviems milicijos
kurios stovėjo Marione 
įsakyta demobilizuotis, 
milicija Herrine pasilieka 
neskelbiama kada ji bus 
traukta.

Šerifas paprašė miliciją
šaukti po to, kaip jo pagelbi- 
ninkai padare aštuonias kra
tas Johnson City ir šešiose vie
tose rado munšaino. Kratos bu
vo padarytos be ku kluxų pa- 
gelbos.

šerifas jau tiek pasveiko, kad 
galėjo atsikelti iš lovos ir pa- 
liuosavo kalėjimo viršininką

nuo ėjimo pareigų. Jį kartų su 
dviem pagelbininkais ir pa
šauktu vienu piliečiu išsiuntė 
j Johnson City daryti kratas. 
Kalėjimo viršininkas ir du pa- 
gelbininkai sudaro >Visas 
fo policijos spėkas.

Žymesnieji ’Herrino 
piliečiai, kurie labiausia
nusistatę prieš ku kluxus, pa
siūlė šerifui savo pagalbą ap
valyti miestą nuo munšainerių. 
Kiti Herrino piliečiai irgi tame 
prisižadėjo šerifui pagelbėti.

Kviečia Vokietijos vyriausi 
bankieriy Paryžiun

Tautą sąjunga neįstengė 
pagelbėti graikams

Francija pakels taksus
Stengsis nors taksais palaikyti 

smunkančią franko vertę.

Chicagos pieno farmeriy 
streikas užsibaigė

šeri-

italai 
buvo

Ekspertai nori sužinoti Vokieti
jos piniginį stovį ir kaip jį ga
lima butų pagerinti.

Rengėsi, rengėsi šelpti graikus 
pabėgėlius, bet taip ir nepri
sirengė. O pabėgėliai miršta 
kaip musės.

Rusija gerinasi Anglijos 
darbiečiams

Pakeitė mirties nuosprendį so- 
cialrevoliucionieriams 5 me
tais kalėjimo.

MASKVA sausio 15.— Bol
ševikai suteikė “pasigailėjimą” 
Anonun II. Gotz ir kitiems do
vy n iem s so c i a 1 re>vo I i nicion ie- 

riams, kurie pusantrų metų at
gal liko nuteisti nužudymui. 
Dabar mirties bausmė jiems 
liko pakeista penkiais metais 
kalėjimo.

Šis bolševikų žingsnis turi 
du tikslus. Būtent, kiek nors 
nuraminti socialrevoliucionie- 
rius, kurie tebėra stiprus tarp 
Rusijos valkstančių ir prisitai
kinti prie Anglijos darbiečių, 
kurie buvo priešingi socialre- 
voliucionierių nuteisimui. Ru-

jos valdžia pateks į darbščių 
rankas, tai ir gerinasi jiems, 
kad išmaldavus iš jų Rusijos 
bolševikų valdžios pripažini
mą.

Anglijos parlamentas 
atidarytas

Karalius prižada Anglijos pegel- 
bą Amerikos prohibicijai.

LONDONAS, sausio 15. — 
Anglijos karalius šiandie did
žiausiomis iškilmėmis atidarė 
parlamentą.

Savo kalboj nuo sosto jis pri
siminė apie šalies atmetimą pro
tekcionizmo pereituose rinki
muose ir pareiškė, kad valdžia 
jau atsižadėjo tos protekcioniz
mo politikos.

Anglijos valdžia ir jos koloni
jos, sakė karalius, nori pašalin
ti visus keblumus dėl nelegalinio 
importavimo degtinės į Jungti
nes Valstijas ir tuo tikslu tarp 
abiejų šalių bus padaryta sutar
tis, kuri dar labiau sustiprins 
draugingus ryšius tarp 
jos ir Amerikos.

Angli-

Areštuoja fašistus 
Lenkijoje

Jie kėsinosi nuversti Lenkijos 
valdžią.

VARŠAVA, sausio 15. — Po- 
icija susekė didelę Lenkijos fa
šistų organizaciją, kuri turi kele
tą tūkstančių narių Varšavoj ir 
provincijoje. Užgriebtieji doku
mentai rodo, kad organizacija 
abai gerai žino apie armijos ir 
policijos spėkas.

Daug žymių oficierių ir buvu
sių augštų valdininkų priklausė 
tai organizacijai, kuri darė pie
nus nuversti valdžią, 
žmonių areštuota.

Daug

ŠEŠI ŽMONĖS UŽMUŠTI.

BICKlNELL, Ind., sausio 14. 
- -Visa Whittenmeyer šeimy
na iš šešių žmonių liko užmuš
ta čia traukiniui užbėgus ant 
jų automobilio.

PARYŽIUS,. sausio 15. -- 
šiandie paskelbta, kad gen. Da- 
wes, pirmininkas ekspertų Vo
kietijos tyrinėjimo komiteto, 
pakvietė Vokietijos reichsban- 
ko prezidentą ir Vokietijos pi
nigų komisionierių Dr. Schacht 
atvykti į Paryžių.

Ekspertų komitetas nori su
žinoti iš Schacht apie dabarti
nę pinigų padėti Vokietijoje ir 
jo nuomonę kaip galima butų 
tuojaus tą padėtį pagerinti, pa
keliant markių vertę.

Vokietijos tyrinėjimas jau 
prasidėjo.

Ekspertu komiteto nariai su
sirinko šįryt paskirtu laiku ir 
pradėjo tyrinėjimą Vokietijos 
turtų. Premieras Poincare iš
reiškė pageidavimą asmeniniai 
pasimatyti su ekspertais ir tuo 
tikslu jis rengia sausio 21 d. už
sienio reikalų ministerijoje pie
tus ekspertams.

Dawes kalba atidarant komi
teto posėdžius padarė didelę į- 
tekmę į franeuzus. Visi jam pri
taria, bet daugelis išreiškia ir 
abejonę ar pavyks jam pergalėti 
kliūtis ir įvykinti tai, ką jis sa
vo kalboje prižadėjo. į

Jungi. Valstijos įspės 
de la Huertą

Neturi būti trukdoma Ameri
kos laivams plaukti į Tam- 
pico.

WASiHINGTON, sausio 15.
Washingtono valdžia rengiasi 
pranešti tiesiolginiai de la 
Huertai, kad sukilėliai prieš 
Ohneigono valdžią neturi kliu
dyti teisėtai Amerikos preky
bai su Tampico. Tampico per
tas, kuris yra valdžios ranko
se, yra sukilėlių karinių laivų 
uždarytas ir į uostą sukilėliai 
neįleidžia jokių prekybos lai
vų.

'Sprendžiama, kad praneši
mas bus pasiųstas pačiam de 
la Huertai, o ne de facto ar su
kilėlių valdžiai.

Unijos viršininkas nuėjo kalėji
man.

CHICAGO. — William Brims, 
buvęs karpenterių distrikto ta
rybos prezidentas, vakar pasida
vė šerifui ir liko pasodintas pa 
vieto kailėjiman. Jis 1922 m. 
liko nuteistas 7 mėn. kalėji
man kartu su tos unijos biznio 
agentu Otto Seeseldt delei pas
kelbimo streiko prie budavoji- 
mo prie Kedzie ir 47 gatvių na
mo. Apeliacijų ir augščiausias 
teismai jų nuteisimą patvirtino.

FORT SMITU, Ark., sausini 
14.— Pasirodžius įspėjimams, 
kad visi negrai į 5 dienas turi 
apleisti Catcher miestelį, veik 
visi negrai pabėgo, o ir liku
sieji rengiasi bėgti.

PINIGU KURSAS
Vakar, sausio 15 d., užsienio pini

gą no mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų .......  $4.24
Austrijos, 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos, 100 frankų ........... $4.07
Danijos, 100 markių ........... $17.35
Italijos, 100 lirų ......................$4.43
Francijos, 100 frankų ........... $4.42
Lietuvos, 100 litų ............... $10.00 (
Norvegijos, 100 kronų ....... $14.20
Olandijos, 100 kronų ........... $37.05
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.18
Šveicarijos, 100 frankų ....... $17.28

ATHEiNAI, sausio 15. — 
Tautų sąjungai su šelpimu 
Graikijos pabėgėlių visai ne
vyksta. šelpimu vadovauja 
amerikietis Morgenthau. Jo 
komisija atvyko į Athenus lap
kričio 12 d., liet tik paviršuti
niai apžiurėjo pabėgėlių sto
vyklas, išdirbo neaiškiausius 
šelpimo pienus, dar nepradėjo 
organizuoti šelpimo organiza
cijos (Graikijos valdžios orga- 
nizocija iš 4,000 žmonių skai
toma esant neužtektum) ir dar 
iK'sušclpe nė vieno pabėgėlio.

Nežiūrint esamų £1,000,000 
(ar jie $ 1,300.000) kreditų Um 
darbui, tikrasis daubas nebus 

pradėtas be ateinančio birže
lio, kada Morgenthau važiuos 
į Ameriką j ieško t i $50,000,000 
paskolos.

Klausimas šelpimo 250,000 
tremtinių (valdžia patalpino 
ant ūkių 500,000 pabėgėlių, o 
400,000 pabėgėlių patys šiaip 
taip patrupino) laibai pailemg- 
vės iki ateinančios vasaros ar 
rudens, nes iki to laiko didelė 
dalis pabėgėlių bus išmirusi. Pa
bėgėliai Makedonijoj miršta 
kaip musės ir valdžia neturi 
drąsos ir statistikų apie jų mir
tį daryti.

iSailon ikuose korespondentui 
teko matyti palaidojant 20 pa
bėgėlių Į. vienų valandą laiko. 
Į vieną dieną nuo šalčio Salo
nikus gatvėse mirė 10 pabėgė
lių.

250,000 pabėgėlių, daugiau
sia Makedonijoj, kenčia dide
lį vargą ir valdžia mano, kad 
šią žiemą didžiuma jų išmirs. 
Sukilėlių valdžia darė viską 
kiek galėjo dėl pabėgėlių; nau
joji gi valdžia neturi pinigų.

Graikijos valdžia buvo suda
riusi didelę organizaciją ir jau 
buvo prisirengusi perleisti tau
tų sąjungai, kaip patirta, kad 
Morgenthau komisija nevei
kia. Dabar valdžia nutarė or
ganizaciją pasilaikyti ir pačiai 
j ieškoti paskolos Amerikoj e ir 
Anglijoje, be pagalbos tautų 
sąjungos.

Graikų laikraščiai yra labai 
pasipiktinę tautų sąjungas bet 
jiems liko įsakyta tylėti.

Anglija pripažino Graikiją
LONDONAS, sausio 15. — 

Užsienio reikalų ministerija pa
skelbė šiandie, kad normaliniai 
diplomatiniai ryšiai tarp Graiki
jos ir Anglijos valdžių tapo at- 
steigti. Tai tapo padaryta po 
sugrįžimo į Graikiją Venizelos ir 
jo užėmimo premiero vietos, vie
ton buvusios sukilėlių valdžios.

Nunuodijo keturius žmones — 
pakliuvo kalėjiman.

CHICAGO. — Wm. C. Holis- 
ter, prezidentas didelės spaus
tuvės, su policija padarė kratą 
pigiame hotelyje, 805 So. State 
St., kuriame arti metai atgal mi
rė nuo munšaino jo sūnūs ir 
pereitą penktadienį dar trys žmo 
nes pasimirė, irgi nuo nuodin
go munšaino. Kotelio savinin
kas H. Amelong ir dar 9 žmo
nės liko areštuoti. Daug nuo
dingo munšaino užgriebta.

Vakar savo
ILake Shore
Charles H.

CHICAGO. — 
namuose 1138 
9rive, pasimirė 

Jlulbuirg, 73 m., prezidentas
ilgiu National Watc-h Co.

PARYŽIUS, sausio 15. —Pa
ryžiuj priviso pinigų šmugelnin- 
kų, kurie sukinėjasi apie biržas 
ir maino smunkančius frankus į 
dolerius, žinoma, daug augštes- 
niu, negu oficialinis franko kur
sas. Policija sako, kad tai dau
giausia ateiviai iš centralinės 
Europos. Tuos mainininkauto- 
jus gaudoma ir jie busią depor
tuoti.

Kabinetas svarsto apie stveri- 
mąsi griežtų priemonių, kad su
stabdžius finansini krizį, kokis 
pasidarė delei netikėto ir umaus 
franko puolimo. Valdžia paskel
bė, kad bus griebtasi šių prie
monių sustabdymui to puolimo:

Ant visų gyventojų tuojaus 
bus uždėta dar 20 nuoš. taksų.

Bus visai panaikinta ta dalis 
biudžeto, kuri remiasi pasitikėji
mu gauti iš Vokietijos kontribu
ciją. Ta dalis visuomet būdavo 
padengiama paskolomis.

Stverimasis griežtų priemo
nių prieš tuos, kurie bandys iš
sisukinėti nuo taksų mokėjimo.

Sustabdymas visų bilių par
lamente, kurių priėmimas padi
dintų šalies išlaidas.

Susitaikė su Chicagos pieniny- 
čiomis abypusiu kompromisu.

CHICAGO. — Pieno farmerių 
streikas jau užsibaigė vakar ir 
tuojaus jie pradėjo gabenti pie
ną j Chicago.

Susitaikimas su Chicagos pie
no kompanijomis įvyko sveika
tos komisionieriaus Dr. Bunden- 
sen raštinėje. Konferencija tę
sėsi šešias valandas. Susitaikyta 
abipusiu kompromisu. Farme- 
riai reikalavo $2.75 už 100 sva
rų pieno, o kompanijos siūlė 
$1.50. Pagalios Dr. Bundensen 
pasiūlė taikintis už $2.67už 
100 svarų ir abi pusės tą pa
siūlymą priėmė.

Normalinis pieno pristatymas 
į Chicago prasidės trečiadienio 
ryte.

2 nutroško munšainą 
dirbdami

Devyni žmonės žuvo alie
jaus eksplozijoj

POBT ARTH'UR, Tex., sau
sio 15.— Devyni žmonės liko 
užmušti vakar čia gasolino 
eksplozijoj aliejaus valytuvėj. 
Yra daug ir sužeistų.

CHICAGO. — Frank Dedov- 
nicky, 50 m., Frank Halaska, 
44 metų, pasimirė ir.trečias ne
pažystamas žmogus yra arti 
mirties. Jie visi nutroško nuo ži
binamojo gaso, kurį užgesino 
bėganti iš munšaino vyrimo ka
tilo broga Dedovnicky nemuose, 
1332 W. 18 PI. Juos rado sugry- 
žusi iš svečiavimosi Dedovnickio 
duktė Matilda, kuri ir pašaukė 
policiją.

DEMOKRATAI LAIKYS KON 
VENCUĄ NEW YORK E.

Vv ASIIINGTCN sausio 15. — 
Trečiuoju balsavimu demokratų 
partijos pildomasis komitetas 
nutarė laikyti šiemet demokra
tų partijos prezidentinę konven
ciją New Yorke. Už Chicago bu
vo paduota mažai balsų ir Chi
cago pasitraukė po antram bal
savimui.

Amerikos skeįos siekia 
$32,786,715,000.

WASHINGTON, sausio 14.— 
Amerikos valdžios skolos sie
kia $32,786,715,000. Ant kiek
vieno Amerikos gyventojo iš
puola po $283, skolų. Kasmet 
vien palūkanų atmok ėjimui 
kiekvienas turi sumokėti nuo 
$12.06 iki $16.59. Kitos gi ša
lys Amerikai yra skolingos 
$11,800,010,245.

Bryanas turi savo kandidatą

MIAMI, Fla., sausio 14. — 
VVilliam J. Bryan paskelbė, 
kad jis rems Floridos univer
siteto prezidentą prof. A. A. 
Murphree, kaipo demokratų 
kandidatą į prezidentus. Jis 
yra “sausas.”

Šiandie — nepastovus, vei
kiausia lietus ar sniegas; daug 
šalčiau j vakarą.

Saulė teka 7 16 vai. leidžiasi 
4:41 valandą. Mėnuo leidžiasi 
2:26 valandą nakty.

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

k

NAUJIENOS
1739 S.Halsted St 

Chicagolll.
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Jums, Moters-Lietuves, 
Kurios esat Gaspadines
Lietuvių šeimyna Amerikoje, supranta-* 
ma, trokšta savo krajavų valgių, ir tas 
yra teisėta ir priprasta. Taipgi pagirtina 
kad senos tėvynės valgymų tradicijos 
palaikomos gyvos šioje šalyje, kadangi 
daugelis brangių ypatybių, kurias turi 
Amerikonai Lietuvių kilmės galima da- 
vesti iki tų gerų, nepainių ir sveikų val
gių, senai garbinamų gimtose šalyse kur 
jie atsirado. Bet šioje šaly daugelis tų 
valgių turi būti gaminami iš medžiagų, 
kurios prieinamiausios, ir dažnai Lietu
vė gaspadnė Curi galvosūkio, ką pasi-» 
rinkti.
Vienas iš svarbiausių maisto produktų, kurį Lietuve 
gaspadinė reikalauja, yra pienas. Borden’s Išgaruodin- 
tas Pienas suteikia geriausias pasekmes. Jis riebus ir 
smetoningas ir padaro skaniausius valgius. Gali jį var
toti kasdien kaip virime, taip kepime. Pabandyk kavo* 
je. Ji bus skanesnė.

ATMINK
Borden’s Išgaruodintas Pienas yra du syk riebesnis ne
gu paprastas pienas. Jei nori vartoti kaip paprastų pie
nų, tai turi imti pusę Borden’s Išgaruodinto pieno ir 
pusę vandens.

BORDEN’S IšGARUODINTĄ PIENĄ
Gali Vartoti Su
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Pentwater, Mich.
Lietuvių ūkininkų kolonija.

si vežęs pamotę su jos vaikais 
ir visu kraičiu. Jokūbaitis puo
lė žiūrėti pinigų, 1502 dolerių, 
kuriuos sunkiu kelių metų dar
bu buvo susitaupęs nameliams 
nusipirkti ir kuriuos ažuot dė
jęs bankan laikė namie — ne
berado nė cento.

Klausiamas, ar jis jieškos 
ir norės pabėgusių žmonų su-

I prieš karų. Dėlto butų Liepo
juj yra užtektinai ir visai ne
brangi jų nuoma.

Produktų kainos Liepojuj yra 
šiokios: Juodos duonos svaras 
4 rubliai, pyrago svaras 8—16 
rublių, sviesto ir lašinių svarui 
70—75 rub., kiaulienos mėsos 
svarui 35—40 rublių, jautienos 
24—28 rub., strimeliai (žuve-

Prieskoniais 
Biskvitais 
Duona 
Keksais 
Kava 
Koko 
Šokoladu 
Saldainiais 
Cereals 
Pyragučiais

Desertu 
Kiaušiniais 
Pridėčkams 
Žuvimi 
Kepinant 
Vaisiais 
Čaltakoše 
Kisieliais 
įMėsa
Blynais

Košelėmis 
Pajais 
Paukštiena 
Pudingais 
Sriubomis 
Itasalaia 
Saločiais 
Kimšlmah 
Daržovėmis.

Jei nori žinoti kaip virti su Borden’s I^garuodintu 
Pienu, išpildyk kuponą, paženklinant kurių re
ceptų nori, ir mes prisiusimo visai dykai.

THE BORDEN COMPANY
Bore! e n Building Nw York

Didelis Kainų Nužeminimas!

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

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

Mes rekomenduojame plumberius kurie įdės tą materijolą 
kurį jus pirkaite 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 j visus departamentus: 
Victory 2454-4356

Oceana ir Mason kauntėse 
vis daugiau atsiranda lietuvių 
ukinankų. Praeitais 1923 me
tais dvidešimts keturi lietuviai 
pasipirko ukius ir visi gerai 
gyvena. Vasara buvo labai sau
sa, bet ruduo buvo malonus. Ir 
dabar sniego mažai matyti, 
šalčių taipjau dar nettnatčlme, 
tik dažnai lyja. Sausio 10 die
nų šiluma sieke 48 F. laipsnius.

Uk. Joe Butkus turėjo giliu- 
kio sausio 8 d. vidurnaktį par
duoti 31 vištų1 ir vienų gaidį už 
175 dolerius ir žadėjo auginti 
vištų daugiau, o B. Mazlicky 
žada daugiau jokių paukščių 
naktimis nebepirkti — per- 
brangiai tenka už tai užmokė
ti.. . —P. D. Andrekus.

sigrųžinti Jokūbaitis atsakė 
“Niekados. Tesižino sau. Gau 
siu divorsų ir gyvensiu 
gai augindamas savo vaiku
čius,” kuriuos Jokūbaitis labai 
myli. — X.

les) po 1 rublį ir t. p.
Darbininkų uždarbis palygi- 

laimin-1 namai beveik toks pat kaip Lie-

Iš Latvijos gyvenimo

Liepojus, XII. 18. — Liepo- 
jus — uosto ir pramonės mies
tas. Prieš karų buvo patraukęs ■ 
į save nemaža ateivių, darbo kai kalbėti.

tuvoje: amatninkas uždirba per 
. mėnesį 6000 rublių, padieniai 
paprasti darbininkai (juodadar
biai) per dienų uždirbu po 90— 
120 rublių.

Pažymėtinas latvių šovoniz- 
nias —7 kitataučių pas juos ne
tik valstybinėse įstaigose nera
si, bet ir prie paprastų, ypač 

i prie geresnių darbų jie tėra re- 
jtenybė. Tetarnauja tik tokie as
menys, kurie moka gerai latviš-

Į r—""*1 —--------I NORĖDAMI!
į PIRKTI, PARDUOTI AR MALI

NYTI VISADOS KREIPKITfiS I
I PAS MUS. TAS JUMS BUSI

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
> Parduodam Laivakortes. ®

St. Joseph, Mich.
Lietuvė pametus vyrų pabėgo 

su mylimuoju. Vyras pasigen
da ir 1500 dolerių.

Vietos anglų laikraštis paduo
da ilga istorijų apie pabėgimų 
su kitu vyru lietuvės Marijo
nos Jokubaitienės, 35 m. am
žiaus, 519 Winchester Avė. Is
torija tokia.

Tadas Jokūbaitis atvykęs 
Amerikon apie 19 metų atgal. 
Pirmiausia buvo apsigyvenęs 
Mihvaukee’j, o apie dveji metai 
atgal atsikraustė į St. Josephų 
ir dirbo kaipo molderys Auto 
Specialties įstaigoj. Būdamas 
našlys su dvejetu vaikų, 1920 
metais jis vedė antrų žmonų, 
Marijonų Jasas, kuri buvo (ir
gi našlė su ketvertu vaikų. Ve
dę jie gyveno gražiai, viskas bu
vo gera. Vyras dirbo Benton 
Harbor Malleable fabrike kaip 
molderys, uždirbo neblogai ir 
taupė pinigus, kad paskui nusi
pirkus nuosavų namelį ir įsitai
sius kuogeriausiai. Po kurio lai
ko jis susipažino su tulu Tarnu 
Giliu, formanu Auto Specialties 
įstaigoj, kuris jį prikalbino pe
reiti dirbti pas jį. Po to Gilis 
pradėjo lankytis į Jokūbaičio 
namus, kaip geras draugas, 
o pagaliau persikėlė visai pas 
juos gyventi. Ir tai buvo visa 
Jokūbaičio nelaimė. Pastebėjęs, 
kad Gilis labai arti susidrau
gavo su jo žmona, Jokūbaitis 
paprašė jį išsikraustyti, bet už
tai Marijona labai supyko. Jo
kūbaičio pasakojimu, jis iš kai
mynų atsižinojęs, kad kai jis 
išeidavęs darban, Gilis visados 
lankydavos pas jo žmonų, o pra
eitų savaitę vienų vakarų parė
jęs namo neberadęs jau nei pa
čios, nei jos vaikų iš pirmojo 
vyro. Tik namie paliktieji du jo 
vaikučiai iš pirmosios žmonos, 
mergytė 12 metų ir berniukas 
11 metų, papasakojo, kad Gilis 
atvažiavęs su automobiliu ir iš

žmonių, ne tik iš Lietuvos, bet 
iš tolimos Rusijos. Tik vienų 
lietuvių Liepojuje turėjo sau už-, 
darbį apie 18,000 žmonių, ir jie 
čia buvo susibūrę bent į kelias 
tautines draugijas, turėjo savo 
mokyklų, knygynus.

Prasidėjus pasauliniam karui 
buvusieji Liepojuje ateiviai ap
linkybių verčiami beveik visi iš
bėgiojo, daugelį paėmė į kariuo
menę, kur nemaža jų žuvo.

Kaip kitų ateivių taip ir lie
tuvių Liepojuj beliko visai ne-1 
daug, nes daugelis jų palikę 
net savo namus sugrįžo į Lie-' 
tuvų, ir dabar Liepoj aus vieša- Į 
sis gyvenimas vis dar tebėra ap- i 
miręs. Veikusiųjų prieš karų fa-J 
brikų vieni visai neveikia, o ku- i 
rįe ir dirba, tai jiėra nei pusės t 
darbininkų kiek dirbo juose |

— Lietuvis.

JIE APKEPTI 
Per 45 minutes! 

Tas kainuoja turto,
bet sutaupo skonį.

Karolio Požėlos
RISTYNES

Subatoje, Sausio 
(Jau.) 19, 1924
APVEIZDOS DIEVO 

PARAP. SVET.
18 ir Union gatvių

Pradžia 8 vai. vakare.

Ritasi trys geros 
poros

Karolis Požėla Euro
pos čampionas su T. 
Paulson Pur Due Un. 

instruktorius.
J. Bancevičius Liet.
Am. čamp. su R. Silke 

Latvių čamp.
T. La Marca Italas 
ristikas su Chas. Pe- 
terson švedų žiau

riuoju.
Visi kviečiami atsi

lankyti !
Įžanga $1, $1.50 ir $2 

su karės taksais.

PRAKALBOS! PRAKALBOS!

CICEROS
Lietuviams

Pasiklausyti — Pasižiū
rėti — Pasidžiaugti tam yra 
rengiamas

Didelis
Koncertas

Kuriame dainuos

Lietuvos Valstybės Operos 
Artistas — Tenoras — Kū
rėjas, malonus Lietuvos dai
nius ir didis besitobulinan
tis talentas

JUSTAS 
KUDIRKA

Nedėlioję, Sausio 20 d.
1924 nu

Liuosybes Svetainėje
’ * <

1403 So. 49 Court 
Cicero, Illinois

Pradžia 7:30 vai. vakare

Įžanga perkant iškalno 
pigiau kaip ties durimis.

Visus lietuvius ir lietuvai
tes iš Cicero, iš visų apielin- 

J 

kių ir iš Chicagos miesto 
nuoširdžiai kviečiame, pra
šome ir raginame atvykti, 
dalyvauti ir'pasiklausyti ir 
pasigėrėti

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 M. Dearbom St., Room 111-11 

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

3628 So. Halsted St.
Td.s Boulevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt 8’t.
Telephonas Canal 2552 

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

lengvomis išlygomis.
............ .................—...—<

Tai. Dearbom 9057

1 A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. VVashington & Clark

Namą Tel.: Hyde Perk 8895

JOHN I. BAGDŽIUNAS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, 
Egzaminuoja Abstraktus, Padaro 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

ir įgaliojimus. j
7 South Dearbom Street

Room 1538 Tribūne Bldg.
Telefonas Randolph 3261 i

Vakarais: 2151 West 22 Street į
Telefonas Canal 1667 I

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

1811 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 13736 So. Wabash Avė.

TeL: Pullman 6877.

JUSTO KUDIRKOS
DAINĮ! KONCERTU

AR DIEVAS PRIIMS KATALIKUS Į DANGŲ?” Ir “AR GALIMA SENĄ ATJAUNINTI?
— Atsibus —

SEREDOJ, SAUSIO 16 d., 1924
Mildos Svetainėje, 3142 So. Halsted Street,

Šitos prakalbos, tai prakalbos kokių Chicagos lietuviai jau nuo seniai pageidavo, šitos prakalbos yra 
vertos išgirsti kiekvienam, nes du svarbus klausimai bus išaiškinti: “Ar Dievas Priims Katalikus Į 
Dangų?” ir “Ar Galima Seną Atjauninti?” Kalbės du kalbėtojai ir abu garsus specijalistai toje šakoje 
apie kurią kalbės. Daktaras kalbės apie atjauninimą, o pasiutęs laisvamanis apie dangų, dievą ir 
kitus galus. Visi Chicagos lietuviai kuriuos interesuoja šitie klausimai pribukite į šitas prakalbas — 
išgirsite dalykus kurių nesate girdėję ir sužinosite tą ko da nežinojote. Įžanga tik 20 centų.

Pradžia 7:30 v. v. Kviečia visus — L. U 1 Kp. KOMITETAS.

Po koncertui bus šokiai ir 
linksmus pašnekesiai tarp ’ 
tikrųjų Lietuvos tėvinainių,1 
unų ir dukterų ir jų drau-

Skaitykit Naujienose pra
nešimų, kur parsiduoda bi
lietai ir pirkit bilietus iškal
no, bus pigiau ir saugiau.

<-!•............ ». - ■'
Rengėjai.

..................   , q

Lietuviška Valgykla
Pranešu savo draugams ir 
pažįstamiems, kad užlaikau 
švarių Valgykla Brighton 
Parke. Gaminame skabius 
lietuviškus valgius už priei
namų kainų.

Viktor Restaurant
4648 So. Western Avė.

Švarus dantys, tai 
geras dalykas — su 
dantų moščia kari 
nesubraižo dantų. 
Plaukit savo dan
tis su

COLGATES
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MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkiene

2 puoduku tomačių (šviežių 
arba iš blėtų).

Pamerk žirnius per naktį dvie
jose kvortose vandens. Viryk 
tame pačiame vandenyje iki bus 
minkšti. Pridek ryžius, svogū
nus, tomates ir druską bei pi
pirus ir viryk 20 minutų.

Štai ką turėtą valgyti tie, 
kurie turi sugedusius 

vidurius
Pusryčiai turi susidėti iš ko

kių nors žalių vaisių, išskyriant 
bananus. Prie vaisių priskiria
ma ir melonai, bet pastariejie 
turi būti valgomi atskyrei,. jo
kių kitų vaisių prie jų nereikia 
maišyti. Nereikia vartoti cuk
raus ant vaisių.

Pietums, žalios daržovės ir 
salotai (salads). Galima valgyti 
tomates, agurkus su trupučiu 
svogūnu; žalių kopūstų smul
kiai supjaustytų, arba salotų, 
selerų |ir tokių žaftių daržovių 
arba vaisių: obuoliai, pineapple. 
Jeigu negalima gauti žalių, ga
lima vartoti konservuotus blo
kinėse.

Sutaisyti salotus reikia su 
druska, Olive arba Wesson alie
jais ir citrino sultymis. Nevar
tok uksuso, jeigu gali to išveng
ti. Vieną arba dvi išvirtas dar
žoves, tokias kaip spinokaiy. 
svviss-chard, žalias pupas, žir
niai, komai, asparagai, kalafi- 
jorai, šutinti celerai, vasarini 
arbūzai (squash), morkvos, pa- 
steruokai, ropės arba burokai. 
Virti juos reikia į tiek vandens, 
kad nedegtų. Vandeni, kuriame 
daržovės virė jokiu budu nerei
kia nupilti, bet kartu su daržo
vėmis dėti ant stalo. Pirm nu
imant nuo ugnies, įdek trupu
čiuką sviesto ir druskos dėl sko
nies ir riebalų.

Vakarienei. Astuonias arba 
dešimts slyvų ir vieną arba dvi 
tolerės rūgštaus pieno. Retkar
čiais vietoje rūgštaus pieno ga
lima vartoti varškę.

Slyvas reikia šiaip prirengti. 
Numazgok vieną arba du sva
rus džiovintų slyvų ir įdėk į 
puodą, apipilk su verdančiu 
vandeniu, tegul taip būna per 
12 valandų, paskui slyvas ir tą 
vandenį supilk į dvigubą puodą 
ir tegul išlengva verda per pu
sę valandos arba tol, kol slyvų 
mėsa lengvai nueis nuo kaule
lio. Nevartok visai cukraus.

Sutaisyki rugštą pieną dau
gumas musų moterų moka. Že
miau tik nurodysiu toms, 
nemoka.

Padėk kvortą saldaus 
į šiltą vietą, tegul stovi 
sutirštės, tankiausiai ima apie 
24 valandas.

Jeigu pripratęs esi 
pietus vakare, tai 
ceptą pietums.

Ant galo noriu 
kad būtinai reikia 
1 ari ai. Tas labai svarbu. Pasi
stengti reikia priprasti prie re- 
guliariškumo ir jo laikyties.

Prie kiekvieno valgio reikia 
gerti daug vandens. Kavos ir 
arbatos geriausia visai vengti, 
o tie, kurie negali gerti pieno, 
tegul geria karštą vandenį su 
cukrum. Duoną reikia valgyti 
tik tokią, kuri kepta iš grynų 
grudų (whole wheat, o r whole 
rye), o ne paprastą juodą arba 
baltą duoną.

Mrs. J. J. Bachunas,
Sodus, Mich.

se
ku r i os

pieno

valgyti
vartok šį re-

dar pridurti, 
valgyti regu-

KA IR KAIP VIRTI
Paprasta jautienos sriuba 

arba rašalas
Del paprastos jautienos sriu

bos reikia imti po pusę svaro 
jautienos ant kiekvienos ypa- 
tos. Paėmus gabalą mėsos (su 
kaulu geriausia), neplaunant ją 
įdėt į puodą, užpilt vandeniu ir 
virint ant nedidelės ugnies per 
3—4 valandas. Putų nereikia 
nuimt, nes jose daugiausia mai
sto randasi. Vandenio iškart rei
kia užpilti daugiau, kad paskui 
nepapildynėt, nes nuo to sriuba 
nustoja skonio. Jeigru sriuba

verda ant didesnės ugnies, tai 
vandens reikia pilti daugiau, 
nes labiau išsenka. Bet papra
stai užtenka puskvorčio, van
dens ant ypatos arba ant kiek
vieno pusės svaro mėsos. Kada 
jau sriuba virė valandą laiko ir 
putų jau nesimato, tada reikia 
įpilti šaukštą šalto vandens, nuo 
kurio atsiskiria taukai ir išplau
kė į viršų. Tuos taukus reikia 
nuimti su šaukštu, paskui įdėti 
druskos, pipirų, vieną svogūną 
arba du, kurį prieš tai gerai yra 
pakepi n t, tas priduoda skonio, 
morkvą vieną arba dvi, trupu
tį petruškų, salerų, krapų. Su
dėjus visus prieskonius, reikia 
virint sriubą pažymėtas valan
das, o prieš valgį perkošt ir įdėt 
smulkiai sukapotų žalių lapukų 
petruškų (parsley). Šitą sriubą 
galima valgyti su duona. Yra 
skani ir maistinga. Bet galima 
išvirti skyrium ryžių, arba ki
tokių, tirštai, ir įdėjus į bliu
dą tos košės užpilti sriuba. Tai
gi gerai yra baigiant virti į 
sriubą įdėti kelias luilves, su
raikytas plonais rituliais.

Taip-gi gerai yra išplakti 
šaukštą miltų su vienu kiauši
niu į skystą tešlą ir supilti per 
galą šaukšto į jautienos sriubą 
prie pat galo virimo.

Džiovyty slyvy pyragas

1 puoduką sukapotų besėklių 
rozinkų

puoduko rūgštaus pieno
2 kiaušiniu
Po i/4, šaukštuko nutmeg ir 

gvaizdikų (clove)
1 šaukštuką cinamonų
1 šaukštuką baking soda
1 šaukštuką vanillos.
Sumaišyk gerai sviestą ir cu

krų, pridek išplaktus kiauši
nius, pieną ir vanilių. Išsijok 
kartu sausus daiktus ir įmaišyk. 
Gerai išplaku Turėk gatavą iš- 
taukuotą blėtą ant kurios pa

Sukapota jautiena
1 svarą sukapotos į mažus 

šmotelius žalios jautienos.
5 “soda crackers” (krekes).
1/2 puoduko saldaus pieno
1 kiaušini
1 šaukštuką druskos
Sviesto.

Kaip daryti: Išvoliok “kre
kes” su kočiolu, iki pavirs į tru
pinius. Sudėk apie tris ketvirt- 
dalius jų į bliudą ir įmaišyk 
šaukštuką druskos. Įmušk kiau
šini į bliudą ir gerai sumaišyk 
su krekėm, vartojant medinį 
šaukštą. Tada pridėk sukapotą 
mėsą ir vėl gerai sumaišyk. Pa- 
mieruok pusę puoduko pieno ir 
įmaišius į jį šaukštą išleisto 
sviesto, užpilk ant mėsos. Dar 
kartą viską sumaišyk ir įdėk 

arba 
Su

mišinį į taukuotą blėtą 
taip ploną molinį bliudelį. 
šaukštu taip sumaišyk mėsą, 
kad atrodys lyg gabalas baltos 
angliškos duonos. Apibarstyk 
viršų likusiais krekių trupiniais 
ir uždėk keletą mažų šmotelių 
sviesto. Kepk vidutiniai karšta
me pečiuje apie D/2 valandos, 
iki viršus gabalo bus gražiai 
parudęs. Galima valgyti šiltą ar 
šalta, v

Džiovinti žirniai su ry 
žiais ir tomatėms

U/2 puodukų ryžių
2 puoduku džiovintų žirnių
6 svogūnus
1 valgomą šaukštą druskos
Vieną ketvirtdalį šaukštuko 

pipirų

1 puodukas džiovintų slyvų, 
supiaustytų į mažus šmotelius)

li/j puodukų miltų
1 šaukštuką baking powder | dek, pėduose, po valgomą šauk- 
i/j šaukštuko druskos
Valgomąjį šaukštą sviesto ar 

daugiau
puoduko saldaus pieno

1 šaukštuką sutarkuotos cit
rinų ar oranžių žieves

Vieną kiaušinį.
Išsijok miltus, baking powder 

ir druską į molinį bliudą. Įmai
šyk sviestą su šakute. Pridėk 
pieną ir gerai išplaktą kiauši
nį. Sumaišyk ir išvoliok tešlą 
apie 14. colio storio. Patrink te
šlą su trupučiu išleisto sviesto, 
uždėk lygiai slyvas, gerai api- 
berk cukrum ir citrinų ar oran
žių žieve. Suvoliok taip kaip 
“jelly roll.”

Įdėk į gerai išsviestuotą pa
le votą puodą, uždengk ir įdėk 
šį puodą į didesnį puodą, kuria
me randasi verdančio vandens. 
Viryk garu per 2 valandi, da- 
žiurėdama, kad vanduo neišvir
tų visai iš išlaukinio puodo. Pa
dėk ant stalo dar šiltą. Reikia 
šį pyragą valgyti su pienu ir 
cukrum.

Tai yra labai geras valgis va
karienei, ypač žiemą.

štą tešlos. Kepk karštame pe
čiuje iki pyragaičiai bus paru
dę.

Šeimininkėms patarimai
Rankos įrudusios nuo bulvių 

skutimo ar taip vaisių lupimo, 
pasidaro baltos ir minkštos, jei
gu jas gerai patrinsi su citrinų 
sultimi.

* *
plėtmus juodytos,

♦
Kad išimti 

rudų arba pelėsių nuo baltų au
deklų, pavilgyk juos citrinų sul
timis ir apiberk druska, sušla
pinta citrinų sultyse. Tegul pa
stovi trumpą laiką. Jeigu vis 
yra plėtmas, dar kartą apdėk 
šlapia druska. Po tam gerai iš
plauk tyrame 
nyj.

šaltame vande-

* *
misingį, supiau-

*
Kad išvalyti 

styk citriną į dvi dali. Apiberk 
vieną dalį (kur praplauta) su 
druska, ir gerai patrink misin- 
gį su ja.

Vokiečių obuoliu pyra 
gaičiai

1 kvortą miltų (bread flour)
1 puoduką cukraus
1 šaukštuką druskos
1/2 puoduko sviesto
1 citriną

kiaušiniu
1 puoduką sušildyto pieno
1 mielių šmotelį.

2

Kaip daryti: Sumaišyk ir iš
sijok miltus, cukrų ir druską; 
pridėk rozinkas (sukapotas) 
sultis ir nutarkuotą žievę citri
nos. Išplak kiaušinius ir pridėk 
prie jų puoduką pieno ir mie
les išleistas truputyje šilto van
dens. Sumaišyk su pirmu miši
niu ir uždengk. Padėk į šiltą 
vietą kur tegul stovi per nak
tį. Ant rytojaus išimk ant iš- 
miltuotos lentos, perskirk į 5 
dalis. Padaryk kiekvieną šmotą 
apskritu ir išvoliok iki tiks į 
pajų blėtą. Aptepk viršų su iš- 
tarpintu sviestu ir apdengk su
raikytais obuoliais, kuriuos api- 
berk cukrum ir cinamonais. 
Leisk iškilti, tada kepk iki vir
šus parus. Reikia vidutiniai kar
što pečiaus. Kuomet bus iškepę, 
apiberk su “powdered” cukrum.

V JoiNTgERVICEU/lTH XI

HAMBURG AMERICAN LINE

Airiy pyragaičiai
1 puoduką cukraus
•/> puoduko sviesto
1 puoduką saldaus pieno
1^2 puoduko miltų
1 puoduką sukapotų riešutų 

(geriausia “English Walnuts”)

17%

Mrs. A MICHHIEVICZ-VIDIKIENt
AKU&ERKA

31Ū1 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Ofisai su Dr. J. F. Van Palng

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai plakt akavu
si Pennsylvani- 
jos li^onbučiuo 
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 
kitSs, o rasite 
pagelbą.

Valandos nuo 1 
lyto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare.No. 1798. Pasiūdink savo šuneliui 

šitokj rūbą ir jisai su dideliu džiaugs
mu norės jį apsivilkti.

Sukirptos mieros 2, 4, ir 6 metų, 4 
metų vaikui reikia 2 yardų 36 colių 
materijos.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti j 
jaduotą blankutę arba priduoti pavyz- j 
Ižio numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
įdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu.
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattem Dept., 1739 So. 
lalsted St, Chicago, III.

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

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

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

TKUMPIAUSIA8 KELIAS l VISAS 
DALIS

LIETUVOS
Išplaukia kiekvieną savaitę su musų 

laivais de luxe
“Resohite”, “Reliance” 

“Albert Ballin” 
“Deutschland”

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

171 West Randotph St., Chicago, III.
Alba bile autorizuoto agento.

N l ■ Y O R K IIA M B l J R6 A

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewidl 

BANIS 
AKUŠERKA 

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa-

ir merginoms dy
kai.

3113 South
Halsted St.

^■DR. IIERZMAN^

KOJĮĮ TRŪKĖLIAU
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 pagelbčjau 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 Brunswick 5991.

Egzaminavimas Dykai.

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

Ofisas ir Labaratorijas 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonai!

Tel. Haymarket 1044
DR. G. J. ADLER 

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

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

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Telef. Lafayette 4146

✓

MILLER & BABITZ
HABERDASHERS

Uniformų ii’ civilinių rūbų dary
mas pagal orderj — musų 

special urnas.
3901 Archer Avė.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

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

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

P-lė Kudulaitę

ši jauną panele, jūsų pačių tautos, yra svarbi nėrė 
musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.

Ji remiasi visais turtais šio stripraus valstijinio banko.
Ateikite į banką, pasikalbėkite su panele Kudulaitę ir 

daleiskit jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kaip 
mes esame pasirengę patarnauti jums.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St„ Chicago, III.The Stock Yards 

Savings Bank

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6—9 vak. Ned. pagal sutartį.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

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

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

nuo 5:86 Iki 7i8l vakare.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansla 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 sutartį

k

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted StM
CHICAGO, ILL.

ii

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1950 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

T

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATDRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted SK 

Kampas 18 ir Halsted St.
J

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

8243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezįd. Tel. Falrfai 5574 
CHICAGO, ILL.

*

6
9

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

• 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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos!
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St., Chicago, Ui. j

Tel. Boulevard *587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tk SI.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. NedSliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

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 Moterišku, Vj 
Vaikų ir visų chroniškų 

Ofisas: 3385 So. Halsted St.,
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicagų

ica

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

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija
3149 So. Morgan SL, 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. ryto, 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 v. ▼.* 

Telefonas Yards 0867
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Sąmokslas prieš 
teisingumo 
vykinimą.

vakarMusų skaitytojai 
patyrė, kokia keista komedi
ja yra daroma su buvusiojo 
Lietuvos užsienių reikalų 
ministerio, kun. Purickio, 
byla.

Vyriausiasis Tribunolas 
nesenai paskelbė valdžios 
laikraštyje ,Kaune, kad Pu
rickis slaptosi nuo teismo 
ir kad jisai reikia suimti ir 
pasodinti į kalėjimą. Tuo 
tarpu už dvejeto dienų po to 
paskelbimo tame pačiame 
laikraštyje pats kun. Puric
kis praneša, kad jisai visai 
nesislapstąs: Lietuvos atsto
vybė Berline žinanti, kur ji
sai esąs; Lietuvos valdžia vl | 
są laiką žinojusi, ką jisai 
veikiąs, nes jisai dirbęs val
stybės darbą ir buvęs jos 
siųstas į Klaipėdą, į Švediją 
ir kitur. Jisai, Purickis, net 
lankęsis pereitų metų pra
džioje Vyriausiam Tribuno
le ir teiravęsis apie savo by
los padėtį!

Keistesnę istoriją ir su
galvoti butų sunku.

Bet mes nesuprantame, 
ko Chicagos “Draugas”, už
tikęs Lietuvos spaudoje tą 
Purickio pasiaiškinimą, taip 
nudžiugo, kad net paskelbė 
karą “katalikų priešams”?

Kas gero paaiškėjo iš to 
pasiaiškinimo ?

Gero nieko, o blogo labai 
daug.

Ar Purickis pasirodė esą 
nekaltas? Anaiptol. Jo pa
ties pasiaiškinimas patvirti
na tą faktą, kad jisai yra 
traukiamas teisman; ir jisai 
neužginčija Vyr. Tribunolo 
pareiškimo, kad jisai yra 
kaltinamas kriminaliu nusi
dėjimu.

Ar Purickis nesislapsto 
nuo teismo?
ma pasakyti. Tas faktas, 
kad jisai apie metai laiko 
atgal lankėsi V. Tribunole 
ir nebuvo suimtas, visai vi
sai nieko nereiškia. Teisė
jai juk neareštuoja prasi
kaltėlių; tą daro policija. 
Galimas daiktas, kad tuo-

Ir to negali-

met teismas dar nebuvo nė 
nutaręs, einant tardymui, 
sodinti Purickį į kalėjimų, 
— jeigu teismas tikėjo, kad 
kaltinamasai nesislėps nuo 
teismo.

Bet dabar teismo nuomo
nė, matyt, jau yra kitokia, 
nes Purickis daugiaus jam 
nebesirodo. Teismas nuta
rė pasodinti Purickį į kalė
jimų, ir policijos pareiga da
bar yra tuojaus suimti jį, 
kaip tik ji pamatys jį.

Visa, kų Purickis išaiški
no, tai — kad jisai nesislap- 
sto nuo Lietuvos vyriausy
bės. • . ,

Nuo teismo slaptosi, o nuo 
vyriausybės ne. Teismas 
traukia Purickį atsakomy
bėn už kriminalius nusidėji
mus, o vyriausybė ne tiktai 
ne kooperuoja su teismu, 
bet net rodo savo pasitkeji- 
mų kaltinamajam ir padeda 
jam šalintis nuo tardymo!

Ji siuntinėja jį tai Klaipė- 
don, tai Švedijon; ji duoda 
jam pasportų išvažiuot Vo
kietijon ir paveda jam vals
tybės darbų — kad tik Pu
rickis galėtų gyventi toliaus 
nuo tos vietos, kur yra tar
doma jojo byla!

Na, pasakykite, ar girdė
jo kas, kad tokie dalykai dė
tųsi bent vienoje civilizuo
toje šalyje?

Jeigu asmuo yra kaltina
mas kriminaliu nusidėjimu, 
tai mažių-mažiausia kų turi 
padaryti valdžia, yra — at
statyti jį nuo visokio valdiš
ko darbo, kol kaltinamasai 
nesugebės išsiteisinti. Juo 
labiau toks pasielgimas yra 
reikalingas tuomet, kai kal
tinamasai yra traukiamas 
atsakomybėn už darbus, at
liktus tarnyboje.

Valdžia, kuri taip nepasi
elgtų, netektų jokio pasitikę 
jimo žmonių akyse. Jeigu 
ne vien įtariamas, bet teis
mo viešai apkaltintas asmuo 
gali tarnauti valdžiai, tai 
reiškia, kad tokiai valdžiai 
bile koks žulikas yra geras.

Jeigu valdžia ne tiktai ne
pašalina iš tarnybos asmens, 
traukiamo kriminalėn atsa
komybėn, bet da ir globoja 
jį, suteikdama jam progos 
po visokiais patogiais pretek 
stais išsisukti nuo teismo, 
tai toks jos elgimąsi yra kri- 
minalis sąmokslas prieš tei
singumo vykinimų.

Taigi savo pasiaiškinimu 
Purickis ne pateisino save, 
o tiktai apkaltino Lietuvos 
vyriausybę, ir jeigu Vyriau
sia Tribunolas yra ne blio- 
zė, bet teisingumo sargas, 
tai jisai dabar turi užvesti 
tardymų apie tuos ponus mi- 
nisterius arba kitokius val
dininkus, kurie davinėjo val
stybės darbus Purickiui.

Iškeltieji aikštėn faktai 
Purickio pasiaiškinime daro 
didžiausios gėdos visai Lie
tuvos valdžiai.

Apžvalga
KERŠTINGAS RIKSMAS.
Koks tai A. J. Remeika, ku

ris sakosi buvęs Vietinio Lie
tuvos Šelpimo Fondo iždininkas 
Lawrence’e, Mass., rašo “Lais
vėje”, kad tas Fondas 1920 m. 
pasiuntęs Lietuvon St. Kairio 
vardu 45,500 vokiškų markių 
išdalinti biednuomenei ir naš
laičiams. Iš St. Kairio esąs gau
tas paliudymas, kad tuos pini-

gus jisai priėmė. Bet Fondas no- gą įspūdį, kuris galėjo susidary- 
rėjęs patirti, kaip jie tapę su- t i užsieniuose iš kapitalistinės 
vartoti, ir St. Kairys paaiški- spaudos pranešimų.
nęs tiktai apie 15,000 markių,1 Ta spauda skelbė, kad Italijos 
“kuriuos išdalinęs kokių ten mo- darbo federacija susitaikiusi su 
kyklėlių vaikučių perkėlimui”, Mussoliniu ar net pradėjusi jį 
o apie kitus pinigus neprane- remti. D’Aragona sako, kad tai 
šęs nieko. ' yra visai netiesa.

Pasiremdamas tuo, minėta- i Mussolini pasiūlė Italijos par
šai p. Remeika šaukia, kad St. lamente priimt į kabinetą vieną 
Kairys “apgavo visuomenę”, organizuotųjų darbininkų atsto- 
kad Lietuvos socialdemokratai vą. Kaipo socialistas, D’Arago- 
esą “nesąžiningu”, kad Ameri
kos lietuviai socialistai esą “su- 
judošėję” ir t. t.

Tas fanatiškas riksmas prieš 
socialistus rodo, kad p. Remei
kai rupi ne išaiškinti tiesą, bet 
apšmeižti.

Jeigu St. Kairys nepranešė 
apie kiekvieną dalį sumos pini
gų, kaip ji buvo suvartota, tai 
tas dar visai nereiškia, kad ji
sai suvartojo juos neteisingai 
arba sau pasilaikė. St. Kairio 
teisingumas yra perdaug gerai 
žinomas visiems žmonėms, ku
rį jį bent kiek pažįsta, kad ši
toks įtarimas butų kieno nors 
rimtai imamas.

Amerikiečiai siuntė daug pi
nigų Lietuvon visokiems tiks
lams ir per visokias įstaigas ir 
asmenis. Yra tiesa, kad neretai 
tos aukos buvo suvartojamos vi
sai priešingu aukautojų norui 
budu; bet butų, žinoma, nesą
monė tvirtinti, kad jos visos pa
teko į nesąžiningas rankas.

žymi dalis aukų, be abejo bu
vo teisingai suvartota. Vienok, 
to neveizint, amerikiečiai visgi 
nežino, kaip buvo išleista kiek
vienas šimtas arba kiekviena 
tūkstantis markių iš tų aukų. 
Priėmusieji aukas tokių paaiški
nimų amerikiečiams nedavinėjo, 
—vis viena ar jie priklausė tokiai 
ar kitokiai srovei. Na-gi tegu pa
sako komunistai, ar jų draugai 
iš Lietuvos pranešė, kiek iš 
kiekvienos gautos aukų sumos 
jie išleido ir kokiems tikslams; o 
aukas iš Amerikos jie nuolatos 
gauna.

Tokių pranešimų nesiuntinėjo 
nė klerikalų, nė tautininkų, nė 
socialdemokratų žmonės arba 
įstaigos, kuriems būdavo ir esti 
siunčiamos aukos Lietuvon. Jie 
atsiųsdavo pakvitavimus apSe au 
kų gavimą, bet niekuomet nesių- 
sdavo paaiškinimų apie jų su 
vartojimą, ir amerikiečiai ten
kindavosi tuo.

Niekas iki šiol nesakydavo, 
kad, jeigu tas arba kitas asmuo 
Lietuvoje arba įstaiga nedavė 
paaiškinimų apie aukų suvarto
jimo būdą, tai reiškia — aukos 
tapo suvartotos neteisingai. Kal
bos apie neteisingą aukų suvar
tojimą kildavo tiktai tuomet, 
kai būdavo iškeliama aikštėn 
faktai, rodantys, kad aukos nu
ėjo ne ten, kur buvo skirtos.

Ponas gi Remeika neturi ir 
neparodo jokių faktų apie drg. 
Kairio nesąžiningą pasielgimą 
su aukomis. Jisai pats pripažįs
ta, kad aukų pakvitavimas yra 
gautas. Jisai dar prideda, kad 
drg. Kairys davė ir tikslų paaiš
kinimą apie tai, kaip tos aukos 
yra suvartojamos (tiek ir tiek 
pinigų jau išleista tam ir tam), 
t. y. kad drg. Kairys pasielgė rū
pestingiau su aukų siuntėjais, 
negu elgiasi visi kiti asmens ar
ba įstaigos, kurių vardu esti 
siunčiamos aukos. Ir akyvaizdo- 
je viso šito, tas rėksnys terlio- 
ja drg. Kairio vardą!

Vienintelis jo riksmo pama
tas yra tiktai tame, kad St. Kai
rys daugiaus neatsakinėja į už
klausimus. Bet kodėl drg. Kairys 
turi daryti tą, ko niekas kitas 
nedarė ir ko iš kitų visai nerei
kalaujama?

Ir kas drįsta šitaip juodinti 
visų gerbiamo Lietuvoje žmo
gaus vardą? Nu-gi tie komunis
tai, kurie yra susipurvinę nuo 
kojy iki galvos visokiais apga- 
vingaig humbugais I

FAŠIZMAS IR DARBININKŲ 
JUDĖJIMAS ITALIJOJ.

Italijos socialistas ir darbi
ninkų vadas D’Aragona kiek lai
ko atgal suteikė interview Fran- 
cijos socialistų laikraščiui “Le 
Populaire”, nušviesdamas Itali
jos darbininkų santykius su da
bartine josios valdžia. Interview 
tikslas buvo atitaisyt tą klaidin-

Sis-tas iš Lietuvos

na atmetė pasiūlymą, bet kaipo 
'federacijos sekretorius jisai at
sisakė pareikšti, ar jo organiza
cija priimtų jį ar atmestų, ka
dangi į parlamentą jisai tapo iš
rinktas ne nuo federacijos, bet 
nuo socialistų partijos.

Tuomet Mussolini paklausė 
D’Aragonos, ar jisai sutiktų tu
rėt su juo privatinį pasikalbėji
mą. D’Aragona nematė pamato 
atsisakyti, ir pasikalbėjime m> 
nisteris pirmininkas pasiūlė jam 
priimti vietą kabinete, kaipo 
darbininkų atstovui. D’Aragona 
tečiaus nurodė, kad tokie pasiū
lymai turi būt kreipiami į socia
listų partiją, kuri turi savo at
stovybę parlamente; o darbo fe
deracija esanti ne politinė orga
nizacija ir ji galinti tartis su vai 
džia tiktai ekonominiais klau
simais, vienok tiktai tuomet, 
kai valdžia sugrąžins teises dar
bininkų unijoms.

Pereitą spalių mėnesį įvyko 
darbo federacijos konvencija, ir 
D’Aragona raportapo jai apie sa
vo pasikalbėjimą su Mussolini. 
Tuomet konvencija didele balsų 
dauguma nutarė, kad valdžia tu
ri pirma sugrąžinti darbinin
kams visas pilietines teises, jei
gu ji nori vesti derybas su dar
bininkų organizacijoms.

Padėtis, sako D’Aragona, da
bar esanti tokia pat broga, kaip 
ir buvo. Darbininkų organiza
cijos ne tiktai yra visokiais bu
dais varžomos, bet joms darbą 
trukdo da ir fašistinės “unijos”, 
kurios nuolatos terorizuoja dar
bininkus. To neveizint, kiekvie
nuose dirbtuvių komitetų rinki
muose tikrieji darbininkų vadai 
gauna 90 nuošimčių balsų.

Artimiausioje ateityje orga
nizuotiems darbininkams nebus 
kitokios išeities, kaip tiktai lau
kti, kol opozicija fašizmui sus
tiprės visoje Italijoje. Vieni 
darbininkai neturi jėgos nugalė
ti fašistų valdžią.

Iš šitų. drg. D’Argaonos parei
škimų matyt, kaip melagingai 
informuoja publiką apie santy
kius Italijoje komunistų spauda, 
kuri skelbia, kad Italijos socia
listai jau “susidraugavę” su fa
šistais.

KAIP ĮVYKINTI TAIKĄ.

“Vienybė” randa, kad taikos 
planas, kuris tapo pripažintas 
geriausiu Bok’o padarytame kon 
teste, yra netinkamas. Vietoje 
jo, taikos vykinimųi turėtų būt 
ve kas padaryta:

“Pirmiausia, reikėtų įvykin
ti Visuotinas muitų panaiki
nimas po visą pasaulį. Tada 
prekyba ir pramonė vystysis 
pagal gamtos nustatytais ke
liais (nustatytus kelius). Vie
nai tautai nereikės pykti ant 
kitos, kaip lietuviai turėjo pa
vyzdį, kada latviai pyko už 
apdėjimą muitų lipojiškių žu
vies.

“Antras žingsnis yra panai
kinimas monopolės, arba pri
vatinės nuosavybės, tokių 
gamtos turtų, kaip: anglis, 
aliejus, miškai, geležis, plienas 
ir taip toliau.

“Trečias, tai nusiginklavi
mas, pilnas ir visuotinas. Jei 
mes norime karų išvengti, tai 
reikia griežtai panaikinti ma- 

»šinos, kurios iš karų dabar pa
daro tik skerdynes, žudančias 
netik kareivių minias, bet ir 
nekaltus civilius. Reikia apru- 
bežinoti ir veik išnaikinti gin
klų ir amunicijos gaminimas.” 
Pamatinėms mintims, išreikš

toms šituose “Vienybės” 
žiuose, galima pilnai
Bet yra keista, kad ji įsivaizduo
ja, jogei tos mintys apima “libe
ralizmo principus”.

Prekybos laisvė (muitų panai
kinimas) yra liberalizmo princi
pas; bet ginklų ir amunicijos

žod- 
pritarti

Mano draugai amerikiečiai girnai, erzac-patriotybė, valsty- 
vis klausia: “kas naujo Lietu-'binis sabotažas jų kolegų ramiai 
voj”. Aplamai imant tat “kaip'toleruojama. Nesigilinant į įvai

rių ministerijų viršylų darbus 
imu mažą palyginimą: Niekuo
met nebuvęs lietuviu profeso
rius Mučinskis įsisuko Lietuvos 
atstovu bolševikiškų ukrainie
čių Charkovan. Iki tos atstovy
bės likvidavimo ir pavirtimo lie
tuviu, jis ten padarė gerą biz- 

»a^kui tapo paskirtas Lie
tuvos atstovybės juriskonsultu 
Maskvoje. Atvažiavęs Kaunan, 
profesorius Mučinskis pareiškė 
užsienių reikalų ministerijai, 
kad kelionėje jis pametęs ketu
ris tūkstančius, penkis šimtus 
dolerių Lietuvos valstybės pini
gų ir jisai apsiimąs atmokėti 
juos per penkeris metus. O po
nas profesorius varo gerą “tran
zito” biznį ir kur tai namus pra
deda statytis!....

danguj taip ir ant žemės.” Vie
nok įdomesnes naujienas rašau 
į “Naujienas”. Skaitykite!

kad Čarneckio — Bielskio — 
Mastausko — Viniko vestoj et 
Lietuvos atstovybėje ne viskas 
likę tvarkoj. Finansų ministeri
ja reikalauja iš p. Bielskio at
skaitų, o jisai sako: “galiu pri
siekt, kad prie liudininkų pa
siunčiau”. Nuorašų, esą, nega
lįs prisiųsti. Amerikiečiai, susi
rūpinkite dėl savo bonų ir ku
ponų!

Amerikietis Dr. J. šliupas 
skaitė Lietuvos Universitete pa
skaitą “Kaip seniai žmogus gy
vena žemėje?” šliupas kiek lai
sviau išreiškė Darvino teoriją nį ir p; 
ir susilaukė ovacijų iš studen-'1 
tų socialistų pusės. Bet kleri
kalai savo naujam dienrašty 
“Rytas’ 
viai iš 
sienų!” 

Nors
rektorius profesorius Čepinskis 
yra socialdemokratas, bet uni
versitetą kontroliuoja juoda kle
rikalų ranka, ir štai dėl ko: 
Berlino universitete yra tik 25 
teologijos profesoriai, Talino 8, 
o Kauno — 38 teologijos profe
soriai — savi klebonai ir jų 
kviesti svetimtaučiai. Jų drau
gai Seime ir kunigams algas iš 
valstiečių sumokamų pinigų 
pakėlė..,.

M paskelbė: 
Lietuvos

Lietuvos

“šalin bedie- 
Universiteto

Universiteto

Lietuvos Seimas išleido ir 
prezidentas Stulginskas paskel
bė įstatymą, kuriuo einant ne
reikia mokėti mokesnio valsty
bei už tą žemę, kurią žmogus 
mirdamas palieka bažnyčiai ar
ba vienuolynui. Bet iki šiol Sei
mas dar nė žodžio nepratarė 
apie senus Lietuvos laisvės ko
votojus: apie aušrininkus rašy
tojus ir knygnešius. O jų šei
mynos ir dabar Lietuvoje ba
dauja.

“Rytą” leidžia klerikalų gru
pė. Nors redaktorių pasirašo p. 
Starkus, bet yra plačiai kalba
ma, kad vyriausiu “Ryto” re
daktorium yra Vygandas — Pu
rickis, kurį Vyriausis Tribuno
las skelbia esant pasislėpusį ir 
liepia suimt. “Ryto” leidėjai 
perima “Eltos” telegrafo agen
tūrą ir šį savo organą ruošiasi 
valdžios lėšomis leisti. Klerika
lai stiprinasi!

Amerikiečiai greit susilauks 
pas save naują akcijų pardavė
ją — kolektorių pralotą K. Ol
šauską. (Jau susilauks. Red.). 
Lietuvos kaimiečiai sako: kada 
gi tie musų broliai amerikiečiai 
paims lazdą visokiems ubagau- 
tojams ir išvys juos lauk!

Lietuvos ministerijose, kliu- 
buose ir net Laisvės alėjos ka
vinėse labai plačiai kalbama,

Būdvytis — Svyrūnėlis išlei
do trečią numerį savaitinio pla
kato “Liežuvis”. Jo Kalėdų gie
smė taip baigiasi:

“Ir jus mergos pasitraukit
Nuo vaikinų kiek toliau, 
Kad nerastus piemenėliai 
Vystyklėliuos kiek vėliau.”
Už tai “Liežuvis” tapo kon

fiskuotas.
Lietuviškas Merikontas.

Kaunas,
26—XII—23.

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

Leitenantas Balkunas, gimęs 
Amerikoje, rodos Scrantone 
(Pa.), tarnavo savanoriu Lietu
vos kariuomenėje. Jis, kaipo 
mokąs kalbų, tapo paskirtas 
prie Tautų Lygos Kontrolės ko
misijos ir su ja važinėjo iš Kau
no į Vilnių, Suvalkus etc. Vie
nas Kauno bankas, kuris seniai 
išnaudoja valdžios antspaudą 
savo šmugelio’.»1 tikslams, įdavė 
amerikiečiui Balkunui 20,000 
markių atlikimui kokios ten 
bankinės operacijos Vilniuje. 
Grįžęs Kaunan Balkunas parei
škė, kad jis pinigus pametęs. 
Balkuną areštavo ir pasodino 
kalėjiman. Jis iš kalėjimo pabė
go Vokietijon. Jam tėvas iš 
Amerikos siuntė pinigus į Eit
kūnus. Balkunas iš Berlino at
vyko į Eitkūnus atsiimti pini
gų ir ten jį Lietuvos milicija 
areštavo, surakino ir parvežė 
Kaunan. Karo teismas jį nutei
sė astuoniems metams sunkių
jų darbų kalėjiman.

Kitas leitenantas Juozas Ka
lėda prie Klaipėdos operacijų at
siskyrė nuo savo būrio. Už tai 
jis tapo nuteistas sunkią j an 
drausmės kalėj iman iki gyvos 
galvos. Liko jo beturtė žmona 
ir ketvertas mažų vaikų be duo
nos kąsnio. Tai musų jaunų sa
vanorių likimas!

(Tęsinys)

Geležies dirbtuvėse taim 
tikrose krosnyse geležį taip su
šutina, kad ji pasidaro skysta, 
it gyvasis sidabras. Iš tokios 
skystos geležies lieja taip pat 
įvairiausius daiktus. Dar karš
tesnėje ugnyje skysta geležis 
pavirsta garu arba gazu. žo
džiu, beveik kiekvienas daiktas 
gali būti: kietam, skystam ir 
garo arba gazo stovyj. Toksai 
daikto arba kūno stovis prigu
li nuo šilumos laipsnio. Kiek
vienas kūnas tik prie tam tik
ro šilumos laipsnio gali perei
ti iš vieno stovio į kitą. Spau
dimas gali pagreitinti arba su
mažinti tokį kimo perėjimą iš 
vieno stovio į kitą.

Yra vienok kūnų, kurie ne
siduoda perkeisti. Jei mes užsi
manysime, sakysime, anglies 
arba medžio šmotelį padaryti 
skystu, tai mums toksai ban
dymas nepasiseks. Anglis arba 
medžio

Visai kitaip reaguojama į 
prasikaltimuose paskendusius 
“tuzus”. Kriminaliai pr<asižen-.

gaminimo aprubežiavimas prieš
tarauja liberalizmui, kadangi li
beralizmas nori laisvės, o ne ap- 
rubežiavimų. Jo silpnumas tame 
ir yra, kad, biznio laisvę staty
damas aukščiaus už viską, jisai 
duoda galimybės plėtotis ir to
kiam bizniui, kuris kenkia žmo
nijai.

Dar labiaus nesutinka su libe- 
ralįzmo principais antrasis “Vie
nybės” punktas — privatinės 
nuosavybės panaikinimas gam
tos turtams ir pamatinėmis pi*a- 
monems (geležis ir plienas nėra 
gamtos turtas, kaip mano “V.”, 
o pramonės produktas). Šitą 
punktą Brooklyno laikraštis iš
sirašė iš socialistų progrąmo.

Čia ir pasirodo, kad “Vienybė” 
visai be reikalo kabinėjasi prie 
socialistų ir perša lietuvių vi
suomenei liberalizmą. Tokiam 
svarbiam dalyke, kaip pasaulio 
taikos klausimas, jai prisiėjo 
kreiptis prie socialistų progra- 
mo, kad gavus protingą planą.

didelio
susyk pa-

ir garas 
kito. Ga-

šinotas prie 
karščio užsidegs ir 
virs garais.

Moksliškai gazas 
skirstoma viens nuo
mojantis vanduo yra garas. 
Debesys, rukai yra taip pat ga
rai. Oras yra gazas, teisin- 
giaus, oras yra gazų mišinys. 
Melsva liepsna degančios kros- 
nyj smalkės yra taip pat ga
zas. Kad perkeltus gazą į skys
tą stovį reikia dviejų sąlygų: 
tam tikro spaudimo ir tam tik
ro šilumos laipsnio. Šilumos 
laipsnis (temperatūra), prie 
kurio suspaustas oras pasida
ro skystas kūnas, vadinasi per
ėjimo arba kritiškąją tempera
tūra. Kiekvienas gazas turi sa
vo tam tikrą perėjimo tempe
ratūrą ir atsakantį spaudimą. 
Angliarukštis yra gazas. Šisai 
gazas aukščiąus 31 laipsnio 
Celsijaus šilumos, kad ir di
džiausiai suspaustas, nepersi- 
keičia į skystą stovį, že'miaus 
negu 31 laipsnis C. šisai gazas 
t* tsaka niS.ia,i suspaustus, lengvai 
pavirsta į skystimą.

Garai yra kūno stovis* že- 
miaus perėjimo arba kritiškos 
temperatūros. Todėl garas leng
vai persikeiičią, jei jis tik atsa
kančiai suspaustas, į skystimą.

Mokslininkai ilgąi negalėjo 
orą įr kitus gažus padaryti 
skystais. Dabar orą lengvai pa
daro skystu ir net kietu. Rei
kia tik orą atšaldyti iki 180— 
200 laipsnių šalčio ir atsakan
čiai suspausti.

Kiekvienas kūnas, 'kaip jau 
mes pirmiau sužinojome, susi
deda iš mažiausių dalelių 
molekulių. Tarp molekulių (pa
našiai kaip pintyje arba išaki
jusiam pyrage) yra didesni ar
ba mažesni tarpai. Tokius tar
pus užima gazai arba skysčiau
sias eteras*). Juo molekulės 
arčiau prie viena kitos ir juo 
didesnė lygsvara tarp jų, tuo 
kūno dalys tvirčiau Surištos su 
viena kita. Tokia molekulių 
ypatybė, lygsvara, randama tik 
pas kietus kimus. Todėl kieti 
kūnai turi tam tikrą pavidalą 
ir apemį. Skystų kūnų moleku
lės nėra taip tvirtai surištos su 
viena kita, jos lengvai pasiju
dina iš vienos vietos į kitą; 
tarp skysto kūno molekulių 
pastebiamas nepaprastas gli
tumas. Svėrimo jėga (svarba) 
permaino molekulių vietas. 
Skysto kūno kiekviena mole
kulė stengiasi užimti kuože- 
miausią vietą. Todėl skysti kū
nai pasilieja ir be indo negali 
turėti tam tikro pavidalo, kaip 
kad kieti kūnai. Taip pat skys
ti kūnai teka tik nuo kalno, 
bet niekuomet ne prieš kalną. 
Garai ir gazai turi būti iš vi
sų pusių uždaryti inde, o ne, 
tai jie neįgija jokio pavidalo. 
Gazų ir garų molekulės sten
giasi nutolti nuo viena kitos. 
Uždarytų inde garų ir gazų 
molekulės spaudžia į indo sie
nas. Juo daugiaus inde gazo ar
ba garo molekulių, tuo dides
nis spaudimas į indo sienas. 
Tolksai gazų arba garų spau
dimas pasilieka be atmainos 
tik prie to paties šiluimos laips
nio. Jei šiluma (temperatūra) 
padidėja, padidėja ir gazo, spau
dimas. Ir atbulai. Yra vienok 
šilumos laipsnis, prie kurio 
gazai neturi jokio spaudimo. 
Šis šilumos laipsnis yra 273 
laipsniai šalčio, kitaip sakant, 
273 laipsniai (pagal Celsijų) 
žeminus negu zero (nolius) .

Kt°xas yr« tarp dangaus kūnų. 
Jo judėjimas parduoda mums dan
gaus kūnų šviesą. Eteras neturi sva
rumo.

(Bus daugiau)

, prašomi pir^d.1
I eiti j jas kankrovaa, kurio/ 

skelbiasi Naujienoje.



♦

Trečiadienis, Šalis. 16, ,1524

Į

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ LINIJŲ

REGULIARIŠKAK IR PAŠTO LAIVŲ PATARNAVIMAS 
Nuo New Yorko i Bremen’ą ir Southampton’ą

TIESIOGINĖ KAINA IR TIESIOGINIS KELIAVIMAS
S. S. Leviathan S. S. George Washington
S. S. America - S. S. Pres. Roosevelt
S. S. Republic S. S. Pres. Harding

Geriausi 2 ir 3 kliasų kambarių parankumai. Geriausis valgis duoda
mas, valgymo kambariuose. Rykymo kambariai. Moterims kamba
riai. Skirtingi kambariai. Pasivaikščiojimo dėnys. Beno koncertai.

Vietiniai Agentai vi.-.uose miestuose
Rašykite dėl pilnų informacijų į:

UNITED STATES LINES
110 S. Dearbom St., Chicago, III.

Canados Ofisas: 79 Queen Street W., Toronto.
Valdantieji Operatoriai dėl

U. S. SHIPPING BOARD

Nauji Lietuviški Rekordai 
ir Voleliai

Musų krautuvėje dabar ran
dasi nauji lietuviški rekor
dai, Chicagiečiams žinomų 
dainorių, gražiai inrekorduo- 
ta gerb. Kast. Sabonio, Ba
ritono; sekančios dainos:
16000 “Atvažiavo Sveteliai“ 

ir “I Beržyną Eina Ona“.
26024 “Pamylėjau Vakar“ ir 

“Vai Varge, Varge“.
26025 “Mažas mano yra Sto

nas“ ir “Iš Tėvynės va
žiuojančios”.

Jono Ramanausko, Tenoro įdainuota:
16001 “švintant Aušrelei“ ir “Kam Jūriai žirgelį“.

Kaina kiekvieno po 75 centus, 10 colių rekordai.
Tik-ką gavome naujus dėl “Playcr Piano“ volelius, lietuviška mu

zika, su žodžiais:
“Ant Kalno Karklai siūbavo”, M. Petrausko.
“Oi tu Jieva, Jievužę”, M. Petrausko.
“Prirodino seni žmones”, M. Petrausko.
“Kur Bakūžė Samanota”, Stasio Šimkaus.
“Kur bėga Šešupė”, č. Sosnausko.
“Birutė“, Miko Petrausko. Visi po $1.00. ,
Taipgi yra daugiaus naujų volelių be žodžių, kurių visų, čia ne>-

talpinam, reikalaujant, prisiunčiame katalogą j namus.

JUOZAS F. BUDRIK,
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

65
66
67
68
69
70

Šitie išpardavimai ketverge, pėtnyčioj ir subatoje.

^Liberty
COME PUT O F THE B E ATE N PATH

LIETUVIAI CHICAGOS
Ir iš apielinkės miestelių kreipkitės pas mus 
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 pasišaukit Joną Lukas, No.
5, GeneraliŠką Pardavinėtoją, o busite užganėdinti 
kuogeriausiai.

dėl

GERI RAKANDAI LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

NAUJIENOS, Chicago, UI.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Lietuvių Rateliuose
Paskaita apie proto 

išsivystymą
Smulkios Žinios

Pieno streikas pasibaigė.

Mokslas dar negali atsakyti į 
klausimą, kas yra protas, — 
sako Dr. Karalius. — Sausio 
20 d. paskaitos tema “Klima
tas ir Civilizacija’*.

Ūkininkai susitaikė su Chica- 
gos pienininkais kompromiso 
keliu už 100 pieno svarų ūkinin
kams bus mokama $2.674/2; jie 
reikalavo $2.80.

Daroma prisirengimų tuoj 
pradėti pieno įvežimą į Chicagą, 
nes jau buvo pasireiškęs didelis 
trukumas.

♦ *
♦

Mirdamas prisipažino automobi
lių pavogęs.

James McGean, 1925 S. Michi- 
gan, tapo mirtinai policisto pa
šautas. McGean važiavo taxi ke
bu ir nesustojo policmanui to 
reikalaujant. Policmonas palei
do šūvį ir mirtinai sužeidė va
žiuotoją. Nuvežtas į ligoninę, 
McGean prisipažino, kad vogtu 
kebu važiavęs.

apie tokius dalykus, su ku
riais jis nėra gerai susipažinęs.

Korespondencijoje giriama 
“Ateities žiedo” vaikų draugijė
lės nariai. Sakoma, kad tie vai
kai geriau išmoksta ir geriau 
vaidina, negu kokių dramatiškų 
skyrių artistai, O kjek toliau vi
sa garbė atiduodama mokytojai 
p-iai Milerienei.

Tai visa parodo, kad p. Bubnis 
rašė “pagal manęs taip prašė” 
ir nežinodamas tikrosios .dalykų 
padėties.

Reikia pasakyti, kad tie gerie
ji “Ateities žiedo“ artistai buvo 
lavinami ir mokinami M. Dundu
lienės. Jie taip gi prikUusė ir 
draugijų dramų skyriui. Ir jeigu 
kaikurie gerai lošia, tai tik ačiū 
Dundulienei, o ne kam kitam. Gi 
nuo to laiko, kaip vaikus 
mokina p-nia Millerienė, da
viniai pasireiškė ne kokie. Vai
kai išmoksta deklamuoti, o ne 
lošti. Reikia net labai paabejo
ti, ar tie vaikai supranta ką kal
bą. Jie dažnai savo roles lyg 
gramofonai atkalba.

Einant prie pabaigos, aš pa-

*

Apiplėšė ir pašovė.

Angelus Pouplous, 3547 Ellis 
Avė., neteko $30. Bąnditas atė
mė iš jo tuos pinigus ir dar ma
garyčioms pašovė jį, nežiūrint į 
tai, kad Pouplous visai 
bandė priešintis.

* *
*

Prapuolė dvi merginos.

nė ne-

Policija ieško dviejų merginų 
—Marie Walther, 17 metų (4632 
Calumet Avė.), ir Josephine To- 
maskiwicz, 15 metų (4557 Eme- 
rald Avė.) Jiedvi išėjusios iš na
mų ir daugiau nebegrįžusios.

* *
*

Surišo ir apiplėšė.

Du plėšikai įėjo į aptieką, 
200 E. 61-st St. ir surišę du pa
tarnautoju ir apiplėšė juodu, 
paimdami jųdviejų pinigų, laik
rodžius ir vieną apsiautalą. Iš 
registerio jie paėmė $150. Pas
kui jiedu ramiai sau išėjo.

* *
*

Sužeidė peiliu savo žmoną.

Policija ieško James Dorsi 
(714 So. Laflin St.), kuris pei
liu sužeidęs savo žmoną.

* *
*

Laiškanešiai reikalauja didesnės 
algos.

Pei’eitą. sekmadienį Mokslo 
Draugų prelegentu buvo Dr. A. 
Karalius. Jis laikė paskaitą apie 
tai, kaip protas išsivystė.

Pasak jo, protas aiškinama 
dvejopu budu. Vieni sako, kad 
protas — išmintis nuo Dievo pa
eina; kad tai yra specifinė ypa
tybė, kurios, mokslo pasigau- 
nant, negalima išaiškinti. Kiti 
vėl, taip vadinami, ultra-materi- 
alistai tiesiai sako, kad protas 
yra smegenų produktas ir kad jį 
tik mokslo metodų prisilaikant 
ir tegalima išaiškinti. Bet yra ir , f«-
vidurinis kelias. Bet tokie klau- tarčiau prie tų “nekuriu draugi- 
simai, kaip tai — kas yra išmin- jų dramų skyrių” nesikabinėti. 
tis, kaip ji pasidaro yra perdaug 
keblus ir patenkinančiai negali 
būti atsakyti. Per tai Dr. A. Ka
ralius turėjo savo paskaitą ap- 
rubežiuoti. Jis bandė atsakyti 
klausimą, ar gyvūnai turi pro
tą, ar tik instinktu vaduojasi.

Kai pradedi tyrinėti gyveni
mą skruzdžių ir bičių, tai tiesiog 
įstabių dalykų pastebi. Materlin- 
ck’as, sakė prelegentas, bando 
labai išmintigomis perstatyti. 
Esą bitės, jeigu galėtų kalbėti, 
pasakytų žmogui, kad jis yra ir 
nedraugingas, ir žiaurus, ir neiš
mintingas.

Vienok, nežiūrint į bičių ir 
skruzdelių stebėtiną susitvarky
mą, reikia pasakyti, kad jos ne 
protu vadovaujasi, o tik grynu 
instinktu. O tai, pasak prele
gento, labai gerai įrodęs Jacųues 
Loeb, vienas žymiausių Ameri
kos piokslininkų.

Paskui prelegentas perėjo 
prie aukštesnių gyvūnų, kur 
neginčijamai randama išminties 
užmezga. Nebe reikalo tat ang
lai ir sako, kad jeigu žmogus tu
ri “horse sense”, tai jau visai ge
rai.

Gan vykusiais pavyzdžiais 
prelegentas įrodė, kad gyvuliai 
turi protą; kad žmogaus protas, 
išmintis vystosi. Jis papasakojo 
apie tai, kad žinomas Amerikos 
prichologas Yerkes daro ekspe
rimentą su beždžione. Pasak 
Yerkes, esą 8 mėnesių beždžionė 
išmintingiau elgiasi, negu 8 mė
nesių kūdikis.

Išviso paskaita buvo gan gyva 
ir įdomi. 

* *

Geriau ponuliai ateikite į tuos 
skyrius pamokinkite, jeigu ga
lite, kaip lošti. Jus dar gal liksi
te mokytojais išrinkti.

— Mano žodis.

Jaunoji Birutė
Jaunieji birutiečiai neteko dvie

jų savo rėmėjų. — šiandie 
įvyksta repeticijos.

šiomis dienomis ta nelemtoji 
mirtis sugriovė net dvi šeimy
nas iš tarpo jaunųjų birutiečių, 
Juozapas Pavrazas, vienas pir
mutinių organizatorių, pasimirė 
sausio 8 d. 5 vai. vakare po ope
racijos. O antra uoli Jaunosios 
Birutės rėmėja ir visų godoja
ma — tai Jaunosios Birutės va
das Petronėlė Sarpalienė mirė 
sausio 9 dieną, 10 vai. rylto.

Jaunoji Birutė pagerbimui 
taip brangių ypatų sudėjo po gy
vų gėlių vainiką ant jų kapo.

Nors Jaunajai Birutei ir di
delis smūgis netekt dviejų savo 
rėmėjų, bet jie savo energijos

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Pašto klerkai ir laiškanešiai 
reikalauja didesnės algos. Tuo 
tikslu jam pradėta varyti kam
panija.

K. Požėla risis su T. Paulsonu.

4linbinuoti riešuto medžio valgomo kambario rakandai.
Tikri Queen J no periodinio styliaus — geriausios cabinet konstuk- 
cijos — padaryti dėl extra metų patarnavimo — setas kuris padarys 

Tą gražų setą galima pirkti 
yra pasiūlomos.
Arm krėslas, 
$10.75, side krė 
slas, mėlynos 

skuros po 

$6.75

kiekvieną šiemynos narį užganėdintą.
visą arba dalimis. Pastebėkite kokios žemos kainos

54 colių Gražus padidi Didelis indų
bufetas namas stalas Sandėlis

$47.50 $29.75 $39.75

9x12 AKMINSTER KARPETAI
Raudonos skuros specialiai

Lengvais išmokėjimais.
Labai gerai išrodo, ilgai nešiojasi, visokių išmarginimti ir spalvų.

šviesą ir pajiegą suvedame į senui ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

18-tos apylinkė, pagalios, su
silauks ristynių. žmonės jau 
nuo senai pageidavo pamatyti 
tą stebuklingą žmogų , kuris 
daug už save sunkesnius parita. 
Dabar jie turės progos pamaty
ti jį. K. Požėla šeštadienį, sau
sio 19 d., susigrums su T. Pau- 
sonu (švedu), Purdue universi
teto ristynių instruktorium. Ri- 
stynės įvyks Apveizdos Dievo 
bažnytinėje svetainėje, prie 18 
ir Union Avė.

Risis taipgi J. Bancevičius su 
R. Silke (latviu) ir Chas Peter- 
son su T. La Marca (italu).

Bilietai ristynėms galima 
gauti Naujienose ir Pansirna 
studijoje. 

* *
♦

Pirmadienį John Meyeris Ash- 
and auditorijoje buvo susikibęs 

su Turneriu. Meyeris du kartu 
paguldė Tu r nerį ir tuo bildu 
ristynes laimėjo.

O tai reiškia, kad Meyeris vis 
dar pasilieka vidutinio svorio 
pasaulio čempionas.

Sekamą sekmadienį, sausio 20 
d., Mokslo Draugams paskaitą 
laikys K. Augustinavičius. Pas
kaitos tema — Klimatas ir civi
lizacija.

Paskutiniais keleriais metais 
tapo surinkta labai įdomių fak
tų, kurie rodo, jog civilizacija 
nemažame laipsnyje tiesiogi
niai priklauso nuo klimato. Įdo
mus yra dar ir tas faktas, kad 
metų sezonai turi didelės įtakos 
į žmones, jų darbo našumą. Bus 
nurodyta taipgi į influenzos 
siautimo laikotarpį, iš kurio ga
lima patirt, jog mirtingumas 
priklausė nuo klimato.

Paskaita žada būti labai įdo
mi, ypač todėl, kad bus suteikta 
daug tokių faktų, kurie žmo
nėms labai mažai tėra žinomi.

— Rimtutis.

Brighton Park
žodis p. Bubniui.

6822 Mirtys nuo 
krokulio

Krokuiys tarpe vaikų tai liga į 
kurią mažiausia domės kreipiama, gi 
ji yra viena iš pavojingiausių ligų 
vaikams. Suvienytose Valstijose yra 
reportuojama, kad nuo Krokulio nė
ra nei jokio vaisto, jis turi tam 
tikrai išlaikyti, bet galima jį paleng
vinti, o tą galima padaryti su Dr. 
Drake’s Glessco. Vienas dozelis 
duotas kuomet užeina tas baisus kro- 
kulys tuojaus. palengvinama kūdi
kiui. Pripažintas visų daktarų ir 
vaistininkų.

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosi!
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

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

POLO CHEMICAL CO.
Išdirbėjai.

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

Kamn 35c. 
aptiokoso

Kūdikiai mėgsta ji i
_ Jie net prašo daugiaus! 

Bet kuomet jie yra labai jauni ir dar ne
gali kalbėti, tuomet jų akys kalba už 
juos—tik pastcbėkit kaip jie užsidega 
džiaugsmu, kuomet motina paima bonkų

Jreg. S. V. Pat. Biuro.
Pa stebėkit jų pastangas nuryti šitij ska
niausi vidurių palluo-uotojiĮ, kokie tik 
kuomet nors buvo padarytas. J r jis yra 
lengviausis, vienok veikia pasekmingiau- 
šiai I Motinos—jus nežinote to shiaginno 
jausti malonumų, pasitikėjimų ir užsi- 
ganėdinimų, jei jus nenaudojate Bamdlno, 
kuomet kūdikio pasidaro neramiu, (Teer
zintu, piktu—tai yra tikri žeklai vidurių 
užkietėjimo. Miegok šlųnakt ramiai, nes :u 
austančiu rytu kūdikis vėla bus linksmas 
kai visuomet. Baubino atliks savo darbą 
ir atliks gerai!

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

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

ryto iki 2 vai. po piet.
“Naujienų” No. 5 kokis tai *■- ~-----------——   r

Bubnis rašo iš Brighton ParkoI . . ■ _ .»
žinutes. Tai gerai. Tik tiek blo-Į GaiSUlRlIŠS 01811088 
ga, kad korespondentas rašo

-

| SPINOGPM’HS 
-

Nei vieno vyro ne
skauda galva kuomet 
jis pagelbsti kitam.

Vienas būdas yra 
kad apsisaugojus nuo 
ligų — platinti žinias 
apie Chiropractic tar
pe tų kurie reikalauja 
jo.

Geras atlikimas die
nos praktikos darbo ir 
šaltinis malonume 
žmoniems.

Pasakykite savo kai
mynui apie Chiroprac
tic.

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.

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

Telegramų per 2
Perlaidomis per 25
Turime tiesiogynj

Kreipkitės 
k imą bu Lietuvos Bankais.

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

dienas 
dienas, 

susiaie-

LIETUVIS
AKIŲ DAKTARAS

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus. t

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., ; Chicago, III.

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

DR. F. O. CARTER
Akių,.* Ausų, Nosies, Gerklės

Specialė kaina akiniams.
Auksu apipusti $4, $5, $6, $7, $8. 
Tikro aukso $6, $7, $8, $9, $10, $12. 
Kreivos akys pataisomos. Akių li
gos gydomos. 24 met. prie State g.
FRANKLIN O. CARTER, M. D.
120 So. State St., antras augštas

Kasdien 9 iki 5:30. Nedėlioj 
10 iki 12.

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

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

JEI nuolatinis skaitymas knygą ir 
Šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA I
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
:ieko8, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

■MEMKMi

Jau išėjo iš spaudos populerus 
mokslo žurnalas

KULTŪRA
No. 1 turinys:

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

4. Končius. Pažinkime savo 
kraštą.

5. V. Tarasenka. Alk’akme- 
nys Trakų apskrity.

6. Z. Kuzmickis. Vestuvių 
drama.
Jaunas pilietis. Demokra
tija ir koperacija.
VI. Putvinskis. Bangos.
Vaižgantas. Dirbkime.
Pajėgos ratas.
Vabzdžiai — ligų platin
tojai.
Iš “Kultūros” b-vės dar
bų.
ir t. t.

2.

3.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

Kultūros kaina metams 12 
litų, V2 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
nalų gautumėt. Kas nori N. 1 
pamatyti atsiųskit laišku paš
to ženklų už 3 litusj-r- išsių
sime.

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

Lithuania.

Physical Culture Institute 
DR. J. A. VELONTS 

Osteopathaa, Chiroprataa, 
Naturopathak

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
uzsisenėjusias, be vaistu ir opera

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

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

Nedtddieniais nuo 9 iki 12.

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų — 

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

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

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

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951
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NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, Saus. 16, 1924

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

nenustos ir veiks kaip veikę ir 
toliau.

Gal būt kad nekurie ir mano, 
kad Jaunoji Birutė laikinai su
stos veikus, bet apsirinka taip 
manydami. Savo laiku “Nau
jienose” buvo rašyta, kad Jau
noji Birutė rengiasi demons
truoti Birutės paveikslus. Man 
rodos, kad ateinantį vasario 
mėnesį tas bus atlikta. Rengi
mo komitetas dar nėra pranešęs 
kokioj dienoj tas įvyks.

Šį vakarą, 7 vai., įvyks repeti
cijos ir narių susirinkimas Mark 
VVhite Square didžiulėj svet., 
prie So. Halsted ir 29 gatvių.

Visi nariai bukite laiku.
— J. Bložis. 6

J. Babravičius išvažiuo 
slys subatoj

p. Kudirka dainavo gan sunkias 
partijas ir skaitėsi vienu geriau
sių dainininkų. Ir kai jis grįžo 
vėl Chicagon, jo balso visai ne
bebuvo galima pažinti: tiek jis 
pasitaisęs ir pagerėjęs. Visi pri
pažino tą faktą, kad p. Kudirka 
visai nebetas, koks jis buvo pir
ma. Jo balsas malonus ir lank
stus. Dainininkas jį gerįai val
do.

Per tai Cicero lietuviai turės 
geros progos išgirsti tikrai šau
nų koncertą. Girdėti, kad eina 
nemažas subruzdimas tarp cice- 
riečių. Katalikai, nory nėra ra
ginami, organizuojasi visu bu
riu į koncertą atvykti. Ir jie ge
rai padarys: parems p. Kudirką 
ir priduos jam daugiau energijos 
meno srityje dirbti. O p. Kudir
ka remti reikia, nes jis turi ne
paprasto talento.

Ciceriečiai sako, kad jie dės 
visas pastangas, idant p. Kudir
kos koncertas butų sėkmingas. 
Ir aš manau jie išlaikys savo žo
dį.

Pažiūrėsime.

ki parazitai meškerioja sau žu
veles. Pranešimai IŠRENDAVOJIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

— Pūkas.

Jo rėmėjai ir draugai norėtų 
jį gražiai išleisti.
Kaip jau buvo pranešta, mu

sų dainininkas J. Babravičius 
keliauja Italijon prisirengti prie 
dainavimo Chicagos operoje se
kamą sezoną.

Bet nebuvo tikėtasi, kad jis 
jau taip greit apleis Chicagą. 
Štai subatoj jis gal jau pasku
tinę dieną busiąs Chicagoje.

Jo draugai ir rėmėjai susirū
pino kas čia daryt, kad nei išlei
stuvėms prisirengti laiko nebe
liko.

Subatoj betgi ketina nors ant 
greitųjų surengti draugų suskri-j 
dimą, kad gražiai išlydėjus my
lima dainininką, v «.

Margumynai

Ciceras lietuviai laukia 
J. Kudirkos koncerto

Kalėdų dieną, Meldažio 
tainėj, S. L. A. II apskritys tu
rėjo konferenciją. Konferenicija 
buvo svarbi, nes lietuviški bol
ševikai rengėsi iš paskutiniųjų 
paimt kontrolę — išrinkt sar 
vuosius į valdybą. Jiems pasise
kė, nes daug delegatų šventė na
mie. Jie viršijo tik vienu bal
su.

žingeidi! buvo tas, kad jie 
norėję išrinkt “tavorščių” žal- 
pį, buvusį pirmininką, 'seka
miems metams vėl pirmininku, 
nors jis buvo neišrinktas dele
gatu.

Prie ginčų pagelbon atėjo ir 
medicinos studentas, p. A. M., 
kuris
klausime, 
pis, nors 
są turįs 
galįs būt
kitiems metams. Kilo didis ne
pasitenkinimas ir kai kurios 
srovės atsisakė dalyvauti balsa
vime. Atsirado ir bolševikų, ku
rie nesutiko; kiti net vadino 
žioplu, nelegaliu klausimimu. 
Pats žalpis atsisakė nuo kandi- 
daturos.

*

sve-

Trečdienį, sausio 9 d., Mildos 
svetainėj susirinkęs laisvama
nių būrys svarstė išleisti lais
vamanių savaitraštį, vietoje da
bartinio mėnesinio “Kardo”. Vi
si nori, kad taip butų. Dabar
tinis “Kardo” manadžeris, Ta
das Kučinskas, paraškė, kad 
galima’ sutvert limited korpora
ciją, kad nevalia butų turėt vie
nam daugiau, kaip vieną Šerą; 
Šeras butų šimtas dolerių. Jis 
nurodė, kad į “Kardą” negalima 
sutalpint žinių apie dvasiškių 
“geruosius” darbus. Esą niekas 
nesirūpina išleidimu kun. Dem- 
skio visų raštų vienoje knygo
je; žmonės reikalauja knyjgos 
Inkvizicija, o jos nėra. Reikia 
išversti iš franeuzų kalbos ir iš
leisti “Popiežių gyvenimas”. 
Ten aprašyta, kiek kuris popie
žius turėjo pačių ir vaikų ir t. 
p. Trumpai kalbėjo ir Dr. Ka
ralius, “Gyvenimo” redakto^ 
rius. Jis rėmė sumanytą planą. 
Susirašė keliolika, kurie žadėjo 
stot darban. Esą didelis laisva
manių reikalavimas iš kitų mie
stų, kad turėt savaitraštį.

* 
prasigyveno.
žmogų” Požėlą;

Jie

Katalikai žada visu buriu kon
certą atlankyti.

rėmė bolševikus tame 
Jis tvirtino, kad žal- 
ne delegatas, bet bal- 
ir kaipo pirmininkas 
renkamas pirmininku

Sekamą sekmadienį, sausio 20 
dieną, Lietuvių Liuosybės sve
tainėje įvyks p. Justo Kudirkos 
koncertas.

P-as Kudirka yra jaunas ir 
nepaprastai simpatingas daini
ninkas. Nuo pat jaunystės jis 
buvo atsidavęs muzikai. Iš Ame
rikos jis išvažiavo studijuoti 
Italijon, o iš ten pakliuvo į Lie
tuvos valstybinę Operą. Operoje

skelbė, kad “Kar- 
nuo jų paramos 
nieks nė neprašo 

Esą tie

MOTIEJUS MIREVIČIA

Mirė 
ryte, 
tus. 
jos. 
Oną, 
dotuvės atsibus sausio 17 d. iš 
namų 915 W. 32nd St. į švento 
Jurgio Bažnyčią iš tenais į Šv. 
Kazimiero Kapines. Giminės 
ir pažįstami meldžiami daly
vauti laidotuvėse.

Liekamės nuliūdę
Moteris ir pamilija.

sausio 15 d., 1924 m., 9:30 
sulaukęs amžiaus 61 me- 
Velionis paėjo iš Suvalki- 
Paliko nuliudime moterų

6 dukteris ir 2 sūnų. Lai-

Komunistai 
das” negaus 
(pinigų). Jų 
— sako laisvamaniai,
ubagai patys renka paramą, pi
nigus nuo laisvamanių, sociali
stų ir kitų, kad palaikyti savo 
gyvybę. Jie nunešė keleto lais
vamanių kuopų iždus; be jokios 
gėdos jų kolektoriai — mergi
nos kaulija centus. Neprašyk pa- 
gelbos pas bolševiką, nes gau
si su kuju į kaktą. 

* *

Ruffles

x Trindamas su Ruffles zj 
V Ištrinsl Pleiskanas Lauk. Zi 
Į) Niežti, niežti visą dieną — jųa net
X stebitės iž kur tų pleiskanų tiek y 
II imasi! Juo daugiau jus kasote, juo M 
A daugiau pleiskanų išpuola iš just) gal- Jc 
W vos. suteršia jūsų drabužius, daro ne- (8 

malonumo kiekvienam arti jus esan- X
I čiam, ir vis neapsakomai niežti I w

Bolševikai 
ninku klasei 
Jie prirengia kapitalistą j dan
gaus karalystę, o patys paimt 
žada jų turtus ir per amžius 
degti pragare. Jie kalba už dy
ką, jie rašo už dyką, net ir re
voliucijas kelia dovąnjai. Vien 
tik už rezoliucijų rašymą ima 

| užmokestį. Nors mažai rašto, 
bet svarba didelė, kuomet ją pa
rašo jų “vadas” V. Andriulevi- 
čius. Rasytė rašyta ir pasirašy
ta skamba šiaip:
Bilą L. M. P. S. III Apskričiui.

Pagaminimas trijų rezo
liucijų po tris kopijas —- $1.00 

Parašymas vienos rezo
liucijos anglų kalboj .....   $1.00

“atsidavę” darbi- 
su kunu ir dūšia.

tai prašalins. Ruffles yra tonikų (( 
galvos odai ir plaukams. Ruffles yra \ 
pleiskanų naikintojas su puikiomis (į 
pasekmėmis. A

Ir tame nėra jokios paslapties. X 
Ruffles yra sudarytas gabių ir paty- (8 
rusių kemikų, kurie išdirbo formulą X 
specialiai paskirtą sunaikinimui pleia- (I 
kanų perų — ir Ruffles atlieka savo X 
darbą. U

Pamėginkit bonką 1 Įtrinkit truput} (l 
Ruffles į savo galvos odą kasdien y 
apie per saivaltę laiko. O kuomet f| 
pleiskanos jau išnyks, tuomet naudo- y 
kitę karts nuo karto ir pleiskanos jus 
daugiau niekuomet nekankins! Tik Ii 
05c. už bonką. Galima gauti aptiekose.

F. A D. RICHTER & CO. M 
104-114 So. 4th St., Brooklyo, N. Y. U

Viso $2.00
“V. Andrulevičius”

Priėmiau pinigus, do (turi 
būt, du) doleriu, už viršui pa
minėtą darbą, širdingai Ačiuo- 
ju.

“V. Andrulevičius”
Aš patarčiau sutvert rezoliu

cijų fondą. Lai skebai rašo už 
du doleriu, bet unijistas, tokis 
kai bolševikas Andriulevičius — 
permažai.

Kai daugiau uždirbs, 
surinktų dėl darbininkų 
pinigų, partijai nereiks
skolas mokėti. Darbininkų kla
sė pavirto slieku, kuriuo viso-

tai iš 
klasės 

vadų

Chicagiečiai 
turį “geležinį 
jie turi “drapiežną dzūką”, Ban- 
cevičių; jie turi “pasiutusį kle
rikalą”, kun. Bumšą; bet dabar 
jau atsirado naujas sportas, 
“pasiutęs laisvamanis”. Vardas 
aikomas slaptybėje. Sako, jis 

kalbėsiąs laisvamanių prakalbo
se trečdienio vakare, sausio 16 
d., Mildos svetainėje, Halsted ir 
32 gatvė. Jo tema bus: “Ar Die
vas priims katalikus Į dangų?” 
Parupo daugeliui, kaip tai, gir
di, kad katalikų Dievas ir jo 
dangus ir jis nepriimtų juos į 
dangų.

Antras klausimas bus: “Ar 
galima seną padaryt jaunu?” 
Sako, kad abu kaJbėtofjali yra 
specialistai savo mokslo šakoje, 
tad rezultatai turėsią būt ge
ri.

Beje, buvau pamiršęs, kad 
kūčių vakare Brightono Ado
mas svečiavosi pas Bridgepor- 
to Jievutę. Buvo labai linksma 
ir smagu. Buvo net bažnytėlėj 
ir vėl namie linksminosi. Par
keliavęs namo Adomas apsižiū
rėjo, kad nėra jo mašnelės, nė 
raudonųjų. Nelaimingas Ado
mas prakeikė tą dieną ir Jie- 
vą; nenori nė minėt Bridge- 
porto dauginus.

— Biskis.

Laiškai Naujieny Ofise
Adomaitis, K. 
Baikauskaitė, Mary 
Braculis 
Budzinskis, U. 
Burzdas, Jacob 
Burogas, J. 
Camden, Jos. 
Daniunas, Jonas P. 
Gudaičiunas, J. 
Jamontas, Kaz. 
Jokaitis, J. 
Kanuff, Julius 
Kazlauskas, Walter 
Kawall, 
Kernagis, Walter 
Kondrotavičius, J. 
Koiwaite, A. 
Laureckis, S. 
Bukauskas, Jurgis 
Mack, Franicis 
Markus, John 
Markus, Andrew 
Papulis, K. 
Petraitis, Alex 
Petkus, Alex 
Ružella, Jonas 
Shimkus, J. 
Stokus, Clemins 
Skribike, Povilas 
Tankelevičia, J. 
Tamošiūnas, S. 
Tamošiūnas, Uršulė 
Vaitauskas, M. 
Varakui, J. 
Waškis, Walter 
Vaišnorams 
Vistart, Anna 
Walantis, Anthony 
Waslys, Mr. 
Witkauskas, Juozas 
žadeika, Joe

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
srie Naujienų Spulkos. ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerj-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujienų Spulka 
1789 S. Halsted St.

Cicero. — štai jums didelė, svar
bi naujiena! Didis Lietuvos Ope
ros dainininkas, Justas Kudirka 
rengia čia koncertą sekmadieny, 
sausio 20 d. Liet. Liuosybės svetai
nėj, 1403 So. 49 Ct., pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi kas tik gyvas pri
valo dalyvauti tame koncerte ir 
paraginti kitus, nes tai bus kon
certas tikras savo daile ir savo 
turtingumu; tai bus koncertas, ko
kio čia dar niekad nėra buvę.

—Rengėjai

CICERUS LIETUVIŲ DOMEI
Didžio Lietuvos Operos tenoro, Ju

sto Kudirkos koncertas įvyksta sau
sio 20 d. Lietuvių Liuosybės svetai
nėje, 1403 So. 49 Ct., pradžia 7:30 
vai. vakare. Po koncertui bus šo
kiai. Visi vietos ir apielinkių lietu
viai ir lietuvaitės yra kviečiami atsi
lankyti, nes tai yra pirmutinis toks 
didelis koncertas Ciceroje. Pirkit bi
lietus iškalno, kad užtikrinti sau vie-

Bilietai gaunama šiose vietose: 
Grant Works Pharmacy, 

4847 W. 14th St.
Liberty Restaurante, 

1403 So. 49th St.
Liberty Phai*macy, 

49 W. 13th St.
Liberty Ice Cream Parlor, 

1403 So. 49th Court 
Darbininkų Užeigoj, 

1447 So. 50th Avenue.
— Rengėjai.
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“Birutes” n peticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

reguliariai kas ketvirtadienį Mark 
VVhite Square Parko salėj. Pradžia 
8 vai. vak.

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

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

tą.

LSS. Pildomojo Komiteto po
sėdis bus seredoje, (šiandien), 
sausio 16, 1924, 8 vai. vakare, 
Naujienų name. Malonėkite visi 
draugai dalyvauti posėdyje.

— A. Žymontas.

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
repetijos įvyks šiandie, sausio 16 d., 
7:30 vai. vakare, McKinley Park sa
lėje ,netoli 39tos ir Westcm gatvės.

Visi Dramos Skyriaus nariai bukite 
laiku, nes turime daug svarbių rei
kalų. Taipgi sugrąžinkite praeito 
vakaro bilietus. — Dramos Skyrius.

KAS TIK GYVAS
šiandie, sausio 16 d. eina i Mildos 

svet., 3142 So. Halsted St., kad pa
matyt “pasiutusį” laisvamanį. Jis 
prirodys, kad dievas nejsileis į dangų 
nė vieno kataliko; jis parodys kunigų 
skelbtąjį ir mokslinį pasaulį.

Bus išaiškinta ,kaip galima pajau
ninti žmogų. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

Rengia Liet. Laisvamanių 1 kp.

ASMENU JIESKOJIMAI
PAJIEKOJIMAS. Giminės Telklčs 

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

PAJIEŠKAU Frank Levin 
gyveno Seatle VVasbington, tu
rėjo savo barzdaskutyklą. Turiu 
svarbų reikalą. Atsišaukit Wm. 
Kiniui, 806 — 20 Avė. Melrose 
Park, III.

PRANAS BAGUŽAS iš Sarakų 
fabriko, 'Telšių vai. n apskričio, 
prašo savo giminaičių PETRO ir JO
NO RAUDONIŲ, gyvenusių Chica
go j ir Brooklyne, urnai susižinoti su 
juo svarbiu reikalu.

APSIVEDIMUI
PAJIEŠKAU laisvų pažiūrų gyve

nimui draugės. Aš esu 28 metų am
žiaus vaikinas. Svaigalų nevartoju, 
bet myliu dalyvauti organizacijų vei
kime, platesnių informacijų suteiksiu 
laišku. Indomaujančios meldžiu kreip
tis žemiau paduotu antrašu. Geistina, 
kad su pirmu laišku prisiųstute savo 
paveikslą. Paveikslas ant pareikala
vimo grąžinsiu. S. Laurin, P. O. Box 
894, Chicago, UI.

(VAIRUS SKELBIMAI
FIXTURES

Mfes perdirbame visokius fixtures dėl 
krautuvių ir restauranų, vartojame 
jūsų senus fixtures. Geri fixtures 
atneša daukiau bižhio. Dykai sutei
giami planai ir apskaitllavimas. Grei
ta padarome darbą. Wiese-Rahn 
Wfg. Co., 2409 N. Crawford Avė. 
’hone Spaulding 5321, vakarais Juni- 
per 0920.

IŠRENDAVOJIMUI
ANT rendos 160 akrų Illinois 

farma, pigiai.
Atsišaukite

PETER MALON,
3746 So. Rockwell St.

KAS turit randavot vietą dėl 
restauranto ir lengvių gėrimų, 
arba seną biznį parduoti Cfiica- 
goje ar apielinkėje. Kreipkitės į 
Naujienų ofisą, 1739 S. Halsted 
St. Box 414

KAS KO NORI
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar

J1ESK0 KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys vienam 

vaikinui, su valgio pataisymu. Geis
tina Town of Lake apielinkėj, kur nė
ra mažų vaikų ir kur nevartoja mun- 
šaino, prie mažos šeimynos. Prašau 
atsišaukti greitai.

G. G.,
4503 S. Wood St.

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

Tel. Prosnect 4345

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

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

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARYS ant rendos dėl mer

ginų arba dėl ženotos poros, elektros 
šviesa, maudynės, šiltas kambarys.

Atsišaukite
658 W. 31 st St.

2ras augštas iš priešakio

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, maišytų tautų apgy- 
ventoj vietoj. Parduosiu pigiai 
Atsišaukite laišku į Naujienas, 
1739 S. Halsted St., Box 410.

RUIMAS rendai, merginom ar 
ženotai porai. Vieta gera dėl gy
venimo. Ruimas šildomas. Krei
pkitės: 2 lubos frontas 

3437 Wallace Str.

RENDAI kambarys dėl vaiki
no ar merginos. Kambarys su 
visais parankumais prie laisvų 
žmonių. P. Urbonas, 
3309 So. Union Avė. pirmos lu
bos, užpakaly.

RUIMAS rendai merginoms ar 
ženoti porai, šildomas ruimas, švie
si ir patogi vieta dėl gyvenimo.

Kreipkitės
3146 Wallace St.

2 lubos frontas

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA 50 gabių merginų 
dirbti prie sausage casing. Nuo
lat darbas, gera mokestis. Gra
žus darbo kambariai. Pasilsiui 
laikas. Atsišaukite į Superin
tendento Ofisą.

OPPENHEIMER CASING 
CO.,

1016-26 W. 36 St 
Chicago.

REIKALINGA mergina prie pada
vimo į stalus (Veiterka), trum'pos 
valandos, gera mokestis. Taipgi mo
teries prie mazgojimo dišių .

Atsišaukite tuojaus
4648 So. Westem Avė. 

Chicago, III.

Reikia —
Moterų lengvam dirbtuvės 

darbui, 35c. i valandą, darbas 
dienomis. Nuo štukų dirbant 
galima uždirbti $22 į savaitę. 
JOSLYN MANUFACTURING

AND SUPPLY CO., 
3700 So. Morgan St.

REIKIA —
Patyrusių skudurų sortuoto- 

jų moterų.
Atsišaukite

2639 W. Roosevelt Rd.

REIKALINGA senyva moteris prie 
namų darbo; labai gera vieta, mažai 
darbo; tiktai 3 šeimynoje, darbas ant 
visados, geras užmokesnis, kambarys 
ir valgis, atsišaukite tuojaus.

J. J. ŠLIKAS,
3241 So. Halsted St., 
Tel. Baulevard 5066

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

REIKALINGA darbininkas 
prie flat janitoriaus už pagelbi- 
ninką. Atsišaukite ryto iki 8 vai. 
nuo 12 iki 1 per pietus, vakare 
nuo 7—9. P. Ūselis, 4503 West- 
End Avė., Chicago.

REIKTA PATYRUSIO nakti
nio inžinieriaus su Amerikoniš
ku inteligentiškumu.

YAFFE BATH HOUSE 
908-10 West 14 Str.

RAKANDAI
PARDAVIMUI pianas, $90, karpe- 

tas, $20, 4 šmotų parloro setas, $25, 
Morris krSslas, $3, rankomis pieštas 
paveikslas $2, geležine lova ir mer
gaites drese, $12. Turi būt parduo- 
:a šią savaitę, taipgi namas parda
vimui, už S5,700, vertas $6,500.

Syndor, 6421 Oakley Avė., 
Tel. Prospect 6358

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

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

DIDELIS Bargenas bučernė 
ir grosernė pardavimui; biznis 
geras, apgyventa lietuvių ir vi
sokių tautų. Atsišaukite:

4201 So, Maplewood Avė

DIDELIS BARGENAS
Ant pardavim-o bučernė ir grosernė, 

biznis kėš daroma į dieną $150 iki 
$180, pagyvenimui 4 ruimai, renda 
$35 į menesį, esu priverstas pigiai 
parduoti, nes važiuoju į Lietuvą. M. 
N. Skusaich, 4958 S. Princentos, Tel. 
Boulevard 3200.

PARDAVIMUI grosernė ir rū
kytos mėsos krautuvė, 3 ruimai 
gyvenimui, sena vieta ir gerai 
biznis išdirptas. Lysas ilgas. 
Parduodu pigiai. Kreipkitės.

3726 So. VVal'lace St.

PARDAVIMUI grosernė sal
dainių ir cigaru krautuvė, gero] 
vietoj arti teatrų, parduosiu pi
giai, nes išvažiuoju į kitą mies
tą. Atsišaukite 5039 So. Halstec

PARDAVIMUI generalė merchan- 
dice krautuvė, daromas geras biznis 
Bridgeporte per 10 metų. Parduo
sime pigiai.

M. JACOBSON, 
Room 1706, Majestic Theatre Bldg., 

22 W. Monroe St.

NAMAI-ZEME
DIDELIS BARGENAS.

Pardavimui namas, namas randasi 
38 PI., parduosiu ar mainysiu ant 
biznio ,turiu parduoti j trumpą laiką, 
agentų prašau neatsišaukti. Savinin
kas randasi 4444 So. Campbell Avė., 
2nd Floor, V. Petruševičia.

DIDELIS BARGENAS Brighton 
Parke, 2 flatų naujas mūrinis namas, 
4-5 kambarių, furnace apšildomas, 
elektra, maudynes, skalbyklos, 2 lo
tai, garadžius, kaina $9,900, pusė įmo
kėti, likusius ant lengvų išmokėjimų.

Telefonuokite Lafayette 1970

PARDAVIMUI per savininką 
4 kambarių medinė cottage, su 2 
karų garadžiumi ant kampo lo
tas . Kaina $3,800, jei parduosiu 
šią savaitę.

6401 So. Oakley Avė.

PARDAVIMUI du bizniavi namai, 
vienas 1900 So. Union Avė. antras 
1827 So. Union Avė. turi būt parduo
ti į trumpą laiką. Visai pigiai. Jei
gu kas pirks tuojaus atsišaukite.

G. CHERNAUSKAS, 
Lyons, III. Tel. Lyons 309 arba 

gyvenimo Lyons 1552 J

TIK PAMISLYKIT KAIP PIGIAI
Už $14,500 nupirksit 4 flatų muro 

namą, po 4 kambarius, namo paran- 
eumai vėliausios mados, nam-as sta
tytas ant 45 pėdų pločio, namas ran
dasi netoli Brighton Park teatro ir 
ietuviškos bažnyčios, parduosiu už 

minėtą kainą, arba mainysiu ant ne
didelio bizniavo namo, lotų, bučernes, 
arba ant kitokio biznio.

IŠSIMAINO
3jų flatų mūrinis namas, South Si- 
dėj, po 6 ir 7 kambarius, parduosiu 
pigiai arba priimsiu mainais biznia- 
vą namą.

PARSIDUODA
2jų flatų kampinis muro namas, a it 
julvaro, mainysiu ant mažesnio na
mo, nepaisant apielinkės, kaina tikt u 
$12,000. Kreipkitės pas

4116 Archer Avė., 
Phone lAfayette 5107.

JIS JUMIS UŽGANĖDINS!
Geriausioj apielinkėj Brighton Par- 

co 4 pagyvenimų 2-5 kambarius, 2 4 
Kambarius, naujas mūrinis namas, 
Visi įrengimai vėliausios mados. Par
duosiu už $16,500, įmokėti $5,000 .ki
tus ant išmokesnio. Turi būti pa 
duota šią savaitę, dėl priežasties mir
ties.

Kreipkitės į
GRIGO OFISĄ 

3114 So. Halsted St.

2 FLATŲ MEDINIS NAMAS
4-4 kambarių, elektra, aržuolinės 

grindys ir trimai; puikiausiame pa
dėjime. Bargenas. Galima tuojau 
gyventi. Kaina $4.250.

E. J. KLOSS, 
Maplewood netoli 42 St. 

Tel. Wentworth 8947

ENGLEW00D
12 flatų namas (2-6 flatai ir 1 geras 
skiepe flatas). Gegužy rendų — 
$10,400, labai pigiai. Geroj apielinkėj. 
Gera transportacija. Kaina $57,500, 
pinigais $12,500. Turi būt parduo
tas tuojaus. Mr. Moor, Guarantee 
Rcalty Co., 710 Otis Bldg. State 7699

MORTGECI Al -PASKOLŪS
MES GALIME PASKOLINTI 

JUMS PINIGŲ DEL ANTRŲ 
MORGIČIŲ.

DOVENMUEHLE Ine.
formerly William F. Tempei 

and Co., 105 So. Dearborn St. 
......  I ■. -— ... . __s

MOKYKLOS
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Dcsigning, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo

Klesos Dienomis ir Vakarais 
Specialus vakarines klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643 
Sara Patek, Principal

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla, 

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

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

trumpas kursas, dienomis ax* vakarais, 
prirengs jus prie gero darbo. Ateikite 
ar rašykite dėl katalogo, kuriame nu
rodoma, kaip uždirbti ir mokintis, 
kaip padaryti daugiau pinigų.

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

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St„ Chicago. 
(kampai 83-čios gat., 2-ros luboi)

PRIVATINĖS AUTOMOBILIŲ

INSTRUKCIJOS $15, $25, $55
Jei norite turėt gerą darbą, tad 

ateik ir pasimatyk su mumis. Mo
kiname važiuot ir taisyt praktiškiau
siu budu, visokio išdirbimo automobi- 
ius. Laismus ir darbą užtikrinam’e.

Dienomis ir vakarais klesos.
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