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Ministeriai atsisa-
ullulhuo U£ulUfligu

ko rezignuoti
Didelis monarchistas pa 

virto j didelį bolševiką
Baltagvardiečiai Siberijoje 

sujudo
Lietuvos žydu reikaly 
ministeris atsistatydino

Lietuvis nušovė lietuvį •

Anglija atideda Rusi
jos pripažinimą
Sumušė Meksikos 

sukilėlius

Anglijos gelžinkeliečių streikas 
užsibaigė

Laivyno sekretorius Denby 
atsisako rezignuoti

irTaipjau atsisako rezignuoti 
generalinis prokuroras Daug- 
herty. Kįla reikalavimai juos 
pašalinti.

WASHINGTON, sausio 29. — 
Laivyno sekretorius Denby po 
šiandieninio kabineto susirinki
mo, kuriame plačiai buvo svars
tytas aliejaus skandalas, paskel
bė, kad jis visai nemano šiuo 
laiku rezignuoti. Esą jis nesijau
čia kaltas ar kad ką butų blogai 
padaręs, nes pildęs kongreso va
lią ir tarnavęs žmonių naudai ir 
todėl nėra priežasties kodėl jis 
turėtų rezignuoti.

Senate gi Robinson įnešė rezo
liuciją, kurioj reikalaujama, 
kad prezidentas pašalintų iš vie
tos sekretorių Denby. Denby 
delei to labai rūstauja ir sako, 
kaip galima be jokio pasiteisini
mo taip žmogų “šmeižti;” Jis 
gi pažiūrėsiąs kurie senatorių 
balsuosią prieš jį, nedavę jam 
progos pasiaiškinti. Robinson į 
tai atsakė, kad jis stengsis savo 
rezoliuciją kuogreičiausiai se
nate pravesti.

Senatorius Wheeler paskelbė, 
kad jis prie pirmos progos 
įneš senate rezoliuciją reikalau
jančią pašalinti generalinį pro
kurorą Daugherty, nes jis nete
ko prezidento pasitikėjimo, ka
dangi prezidentas nori skirti 
specialinius prokurorus vesti 
bylą dėl aliejaus laukų išnuo
mojimo, taipjau neteko ir kon
greso ir žmonių pasitikėjimo.

Prokuroras Daugherty, kuris 
dabar yra Floridoj, irgi atsisako 
geruoju rezignuoti ir lauks iki 
bus pašalintas.

Prezidentas Coolidge dėl rei
kalavimo pašalinti abu sekreto
rius atsisakė ką-nors pasakyti.

Republikonai yra pasirengę

tuos du sekretorius ginti. Bet 
jie patys prisipažįsta, kad var
giai jiems pasiseks tai. padaryti, 
nes pažangieji republikonai ir 
demokratai veikiausia surinks 
tiek balsų, kad reikalaujančias 
pašalinimo rezoliucijas perva
rius senate.

Nors prezidentas plačiai su 
kabinetu svarstė visą aliejaus 
skandalą, bet dar tebėra nenusi
taręs ką skirti į specialinius pro
kurorus vesti tai bylai.

Buvęs vidaus reikalų sekreto- 
lius Fall, kuris tuos aliejaus 
laukus išnuomojo, vis dar serga 
ir negali stoti liudyti prieš sena
to tyrinėjimo komitetą.

Anglija atideda Rusijos 
pripažinimą

. I •

MacDonaldas sutikęs niekurių 
kliūčių ir kol jos nebus iš
lygintos, prisieina atidėti Ru
sijos pripažinimą.

Išmainyk

ant loto ar namo.

LONDONAS, sausio 29. — 
Premieras MacDonaldas susi
darė su niekuriomis aplinky
bėmis, kurios verčia jį ne taip 
labai skubintis su Anglijos pri
pažinimu Rusijos, kaip kad jis 
manė užimdamas premiero 
vietą, sako niekurie politiniai 
rašytojai.

Pasak Daily Mail, MacDonal
das nelabai Niarysiąs skūbių 
žingsnių linkui Rusijos pripaži
nimo, kadangi peržiūrėjimas 
niekurių dokumentų įtikino jį, 
kad tejikis žingsnis nebūtų per
daug naudingas Anglijai. Jis 
betgi nori pripažinti Rusiją 
kaip galima greičiausia ir tuo 
tikslu daro reikiamų atklausi- 
nėjimų ir pasiteiravimų.

Niekurie gi darbięčių, Rusi
jos šalininkų, jau pradeda ne
rimauti ir vienas jų, atstovas 
Mėli MacLean, Glasgowo “kai
rysis,” rašo Daily Herald:

“Kam tas nonsensas apie ne- 
išvengtinus atMėliojimus ir 
preliminarius formalumus, 
pirm negu Rusijos valdžia ga
lės būti pripažinta? 
dienų užteko 
Graikiją,
premieru. Kas galėjo būti pa
daryta Graikijos dalyke, tą pa
tį galima padaryti ir su Rusi
ja. Jeigu nuollatiniai valdinin
kai tvirtina kitaip, tai jie sa- 
batažuoja ir jų sabotažas turi 
būti sustabdytas greitai ir be- 
gailestingai, arba ši valdžia 
liks pasmerkta.”

Penkių 
kad pripažinus 

kada Venizelos liko

Darbininkai yra patenkinti su
sitaikymo sąlygomis. Strei
kas išmetė įš darbo daug 
darbininku, v

Ir gavo pas bolševikus Rusijoj 
aukštą vietą;

Pasinaudodami 'Lenino mirtim, 
paskelbė Amūro nepriklau
somybę. »

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

abiem pageidaujamą mainą.

ATHENAI, sausio 29. — Ant
ru kartu nuo sugrįžimo Graibi- 
jon, premieras Venizelos susir
go laike smarkių debatų seime 
ir turėjo apleisti posėdį. Jį išve- 

Ižta namo.

LONDONAS, .sausio 29. — 
Geležinkeliečių — inžinierių ir 
pečkurių streikas jau užsi
baigė ir streikieriai dar šian
die sugrįš į darbą. Susitaiky
mas įvyko anksti šįryt po vi
sos nakties derybų tarp strei- 
kierių ir geležinkelių kompa
nijų, kurias pradėjo pačios 
kompanijos.

“Susitaikymo sąlygos yra 
puikios. Darbininkai sifgrįš 
prie savo darbo šiandie,” pa
reiškė streikierių sekretorius 
Bromley.

Delei susitaikymo tiesiogi
niai su kompanijomis, darbiem 
čių vaizdžia išvengė nesmagaus 
reikalo įsimaišyti į streiką.

Kompanijos irgi giriasi lai
mėjusios, nes nustatytosios ar- 
bitracijos algos nesančios pa- 
'naikintos.

Streikas tęsėsi dešimt dienų 
ir labiausia nukentėjo keliau
jančioji publika ir kitų pramo
nių darbininkai. Del
buvo netekę darbo apie 250;(XX) 
darbininkų, daugiaitsia anglia
kasių. Apie 200,000 angliakasių 
buvo netekę darbo įvairiose 
anglių laukuose. Taipjau buvo 
užsidarę daug liejiklų, o ir do
kų darbininkai nedirbo. Dau
gelis liejiklų negalės pradėti 
darbo iki sekamos savaitės.

^Ą'bdln’ai Nuostoliai
esą dideli. Net ir patiems strei- 
kieriams, kurių K buvo 75,(MM), 
streikas kainavęs daugiau*, ne
gu jie laimėjai

streiko

Doky darbininkai grūmoja 
streiku > ?

LONDONAS, sausio 29. — 
Dokų [larhininkai įiasketlbė, 
kad jie sustreikuos vasario 16 
dieną visuose Anglijos pertuo
se, jei iki to laiko nebus pada
ryta patenkinančios sutarties 
dėl algų.

Svarbus Meksikos valdžios 
laimėjimas

Paėmė Eksperazo, nukovė 
tuksančiu sukilėlių; 
lių armija suskaldyta.

du 
šukile-

■MEXICO CITY, sausio 29.— 
Karo ministerija paskelbė, kad 
federaliniai kareiviai paėmė la
bai svarbų geležinkelių centrą 
Ėsperanzo ir tuo atidarė kelią 
į Vera Cruz. Tai esanti pradžia 
Užbaigos sukilimo. Kita tvirto 
ve, Oriozaba, taipjau veikiai 
turės pulti. Kariuomenei įsaky
ta atkirsti sukilėliams pasi
traukimo kelią iš Ėsperanzo.

Laikraščių žibiomis, mūšy 
už Ėsperanzo sukilėHiai neteko 
daugiau 2,000 kareivių užmuš
tais, sužeistais ir paimtais be- 
aisvėn.

Sukilėlių armija. dabar yra 
suskaldyta ir yra tokioj padė
ty, kad jų pralaimėjimas yra 
neišvengtinas.

ASHLAND, Wis., sausio 29.— 
Mayoras Bloss dideliame šalty- 
,e buvo išėjęs žuvauti. Grįžda
mas buvo alkanas ir nuvargęs ir 
nepajuto kaip užmigo lauke. 
<ada jį rasta po 8 valandų, jo 
cojos ir rankos buvo tiek nušalę, 
cad prisiėjo nuplauti visus kojų 
pirštus ir kelis rankų pirštus.

BERLINAS. Didelę sen
saciją čia sukėlė Rusijos bol
ševikų laikraščiuose tilpusi ži
nia, kad buvęs žandarmerijos 
pulk., vadovas taisų monarchistų 
Bcrline, gen.' Biskupski tapo 
paskirtas augšton vieton rau
donojoj armijoj.

Gen. Biskupski buvo Marko- 
i ir buvo 

monarchistas. Jis

TOKIO, sausio 29. Japo
nijos valdžia gavo iš Mukdeno 
žinių, kad ibaltgvardiečiai Si- 
berijoje pasinaudodami Leni
no mirtim, paskelbė Amūro 
provincijos Laisvą Valstiją ir 
atkirto Rusijos susisiekimą su 
Vladivostoku.

KAUNAS (Lž). - Žydų rei
kalų ministeris Dr. Rozenbau- 
mas sausio 2 d. įteikė ministe- 
rių pirmininkui apie atsistaty
dinimą prašymą. Manoma, kad 
ministeriui pirmininkui pra 
šant, Rotzenbaumas pasiliks 
vietoj, kol jo vieton bus pa
skirtas naujas asmuo.

Dukietis nušovė Cijunėlį ir pa
skui pats nusišovė.

NUŠOVĖ BEPROTĮ PO ILGO 
MŪŠIO.

vo 11 pagelhininkas 
kraštutinis
Vokietijoj ir Bavarijoj organi
zavo “keršytojų kovos kil
pas,” jose veikė ir jomis vado
vavo. Kadetai kaltina, ka'd jo 
organizacija nužudė Naboko- 
vą, o bolševikai sako, kad jo 
kuopininkai prisidėjo prie nu
žudymo Šveicarijoje Vorovs-

Duchoborai grįšta Rusijon 50 policistų apgulė jo namą ir 
panaudojo gasines bombas.

CHICAGO. - George Duke- 
tis, (kiti paduoda kaipo Duka- 
lis) vakar namuose 4533 S. 
Marsbfield Avė., kur jie abu 
gyveno, nušovė Gus Cijunėlis, 
(kiti paduoda Ktinalis), 32 m., 
Cijunėlis dar išėjo ant “por- 
čių” ir ten sukrito negyvas. 
Tada Dukietis įėjo į savo kam
barį ir paleido sau j širdį dvi 
kulkas, krisdamas 
negyvas.

ant vietos

suėmė pa-
18 m., at

buvo

kio.
Gen. Biskupski taipjau gel

bėjo gen. LudendoiTui ir Hit
leriui organizuoti monarchis- 

tinius sukilimui Bavarijoje.
Dabar gi jis jau “geras bol

ševikas*’ ir užima augštą vie-

-------------------------- .. .... Į

TROCKIS NEDALYVAVO 
LENINO LAIDOTUVĖSE

LONDONIAS, sausio 29. — 
Neįžiūrint visos Maskvos lau
kimo, Trockis nepasirodė ir 
Lenino laidotuvėse ilddajyva- 
vo, nors jis yra artimiausias 
Lenino draugas ir išvien su 
juo sunkiausia kovojo už įs
teigimą bolševizmo ir paskui 
už jo palaikymą. Laikraščiai; 
nuolatos skelbė, kad Trockis- 
atvyksta, bet nesulaukdami 
pradėjo skelbti, kad jį sulaikė 
sniego audra ir kad jis atvyks
ta aeroplanu. Bet visą tai nie
ko nepagelbėjo ir Trockis, ne
pasirodė. Jis serga ir yra Kau
kaze. (

WINNIPEG, ♦ sausio 29. — 
i 3,000 rusų sektantų, duchoborų, 

rengiasi parduoti visą savo tur- 
i tą Kanadoje ir grįšti Rusijon. 

Jie rengiasi išplaukti už mėnesio 
laiko specialiu/laivu iš Montreal 
į Odesą. ,

Ta partija yra nepriklauso
mieji duchoborai, kurie sudaro 
trečdalį visos duchoborų komu
nos. Likusieji 6,000 duchoborų 
tikisi sugrįšti Rusijon už metų 
laiko.

Dabartinė nepriklausomųjų 
duchoborų partija išsiveš su 
savim apie $7,000,000, kuriuos 
jie užsidirbo ūkininkaudami 
•Saskatchewan valstijoj. Jų že
mes ir kitokį turtą atperka Jun- 

Jie 
ir 

pa-

gtinių Valstijų sindikatas, 
turėjo 2Q0,000 akrų žemės 
mažiausia už $500,000 ūkio 
dargų.

CHICAGO. — Isaiah King, 52 
metų negras beprotis liko nu
šautas tik po pusantros valan
dos mūšio su policiją savo na
muose 2958 La Šalie St., ku
riuos jis buvo užsibarikadavęs.

Pakvaišęs riuo munšaino King 
pradėjo grūmoti nušovimu savo 
dviem šeimininkėms ir tosios 
turėjo pasišaukti policiją, kurią 
jis pasitiko su ginklu rankose. 
Liko pašaukta daugiau policijos, 
bet jis pasitiko ją kulkomis iš 
antro augšto. Viso buvo pašauk
ta apie 50 policistų, kurie ilgą 
laiką tęsė persišaudimą su pa
kvaišėliu. Pagalios tapo į viršu
tinį augštą įmestos dvi gasinės 
bombos, kurios privertė jį nulip
ti į pirmą augštą ir čia jis liko 
nušautas. Jis buvo apsiginklavęs 
revolveriu ir dviem šautuvais.

nelę Sopinę Ccpeila, 
klausinėjimui, nes ji 
kambary, ikrfda Dukietis nušo
vė Cijunėlį. Policija išpradžių 
manė, kad žmogžudyste įvyko 
iš pavydo dėl Cepelos, bet ją 
alkiausiuoju'.* pasirodė, kad 
tai netiesa. ( Cepela paaiškinu
si, kad šaudimasis įvyko sve
čių kambary, kada Cijunėlis 
pabarė Dūk ietį už nedirbimą, 
kas labai Dukietį užpykino.

Narkunicnė, pas kurią jiedu 
gyveno, serga ir nieko negalė
jo pasakyti apie šatfdymąsi, ka
dangi tuo laiku gulėjo lovoje.

žemės ‘ drebėjimas čili.

Du nutroško nuo munšaino
garų

CHICAGO.VMrs. Annie Krue- 
ger, 40 m., ir jos duktė Lydia, 10 
m., nutroško nuo gaso, pasidai
riusio iš užraugtų dviejų stati
nių munšaino raugo. Jų namuo
se. 3745 W. 58 St., rasta ir tris 
munšaino varyiuvus, bet jie tuo 
laiku nebuvo operuojami.

Jos vyras ir dar du jų vaikai 
irfi labai pritroško nuo to rau
go ir dabar guli ligoninėj. Vai
kai veikiausia mirs, bet tėvas 
galbūt ir pasveiks. Juos surado 
ir policiją pašaukė kaimynai.

TURKIJA PANAIKINO 
PROHIBICIJĄ.

LONDONAS, sausio 29 
Iš Konstantinopolio pranešama, 
kad prohibieija Turkijoje užsi
baigė pereitą septintadienį, kada 
nacionalistų selinąs vienbalsiai 
priėmė premiero Ismet Pašos 
pasiūlymą sugrąžinti svaigalus 
valstybės monopoHn.

PINIGU KURSAS

Vakar, sausio 29, užsienio pini
gą ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:'

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Austrijos, 100,000 kranų 
Belgijos, 100 frankų .... 
Danijos, 100 markių ....
Italijes, 100 lirų ...........
Francijos, 100 frankų ... 
Lietuvos, 100 litų .........
Norvegijos, 100 kronų .. 
Olandijos, 100 kronų ....
Suomijos, 100 markių ... 
♦vedijos, 100 kronų ~.... 
Šveicarijos, 100 frankų .

•' v. . * <;.■ ?

Kaltina kompaniją
koronerio teismas pabarė ka

byklos savininkus, kur žuvo 
33 angliakasiai.

JOHSTON CITY, III., sausio 
29. — Koronerio ieisinhs, kuris 
tyrinėjo ekspįioziją East EndEnd 
kasykloj ir. užmušimą toje nelai
mėje 38 angliakasių, jų tarpe ir 
trijų lietuvių, savo nuosprendy 
aštriai pabarė dėl įvykusios ne
laimes, tos kasyklos savininkus

DU ANGLIAKASIAI UŽMUŠTI 
EKSPLOZIJOJ.

ROCK ISLAND, III., sausio 
29.— Nedidelėj dulkių eksplo
zijoj ŠbUller kasykloj, Alpha, 
III., du angliakasiai liko užmuš
ti. Jie vieni ir tebuvo kasyk
loj. Kiti angliakasiai išėjo iš 
kasyklos 15 minučių prieš 
eksploziją ir žuvusieji pasiliko 
šaudyti anglis sekamai dienai.

BUENOS AIRES, sausio 29. 
-^Laplata observatorijos seis
mografas užrekordavo keturius 
smarkius žemės .drebėjimus, 
•kurie, mokslininkų apskaity
mu, įvyko Čili respublikoj. Ki
tos žinios sako, kad žemės dre
bėjimas tikrai buvo jaučiamas 
Clli, bet smulkesnių žinių nėra 
gatita.

Chicago.

WASHINGTON, sausio
— Senatorius Willis šiandiė 
senate pareiškė, kad justicijos 
.departamento agentai pradėjo 
sekioti buvusį vidaus reikalų 
sekretorių Fafll jau sausio 20 
d., New Orleans. Pasak sena
toriaus, tiems agentams buvo 
įsakyta jokiu budti neleisti 
>Fall’ui apleisti šią šalį.

29.

BOSTON, Mass., sausio 29. 
P-lė Margaret Harding, duktė 
fdderalinio rezervo banko ve
dėjo Wm. P. G. Harding, bu
vusi direktoriaus visų federali
nio rezervo bankų, vakar nusi
šovė savo tėvo namuose. Ji 
persmiagjai gyveno Washing- 

tone, per dienas ir naktis tran
kydavosi po balius, teatrus, 
puotas ir galiaus taip pavargo, 
kad pradėjo sirgti ir bijodamo- 
si dar sunkiau susirgti atėmė 
sau gyvastį.

NEW YORK, sausio 29. — 
Tabako fabrikantai sako, kad 
pereitais metais motrys suru
ki 7,006,000,000 cigaretų. Kad 
tokioms geroms kostumerems 

įtikti, fabrikantai dabar pradė
jo dirbti cigarctus įvairiomis 
spąlvomis, kad jie atitiktų jų 
sukjiių spalvas.

ŠIANDIE — apsiniaukę, bet 
giedra; maža permaina tempe
ratūroje.

Saulė teka 7:06 vai., leidžiasi 
5:01 valandą. Mėnuo teka 2:50 
valandą nakty.

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

:jį
&

i

UI

Jisai

EGIPTO MINISTERIS SUVIE 
NYTOSE VALSTIJOSE.

SeifonHah Ycmrsy Pasha yri 
pirmu pasiuntiniu iš Egipto 
Suvienytas Valstijas,
da apsigyventi Wa«hingtone.

$4.24
. $1.45 

$4.10 
$18.30 
$438 
$4.60 

$10.00 
$13.75 
$37.27

$2.52 
$26.32 
$17.28

o
‘M

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria’ Liei uvos bankai

l739S;HalstedSt
' hicagolll



NAUJIENOS, ChiW,DI.

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 vai-, 
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 turi galvosūkio, ką pasi
rinkti.
Vienas iš svarbiausių maisto produktų, kurį Lietuve 
gaspadine reikalauja, yra pienas. Borden’s Išgaruodin- 
tas Pienas siiteikia 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 noti vartoti kaip paprastą pie
ną, tai turi imti pusę Borden’s Išgaruodinto pieno ir 
pusę vandens.

BORDEN’S IŠGARUODINTĄ PIENĄ
Gali Vaitoti Su

Prieskoniais Desertu KoMemis
Biskvitais Kiaušiniais z Pajais
Duona Pridėčkams Paukštiena
Keksais žuvimi Pudingais
Kava Kepinant Sįiubomkj
Koko Vaisiais Rašalais
Šokoladu Čaltakošo Saločiai.}
Saldainiais Kisieliais K'tmšimais
Gereals įMėsa Daržovėmis.
Pyragučiais Blynais
Jei nori žinoti kaip virti su 23cr 'on>’s Išgaruodlatu 
Pienu, išpildyk kuponą, paženklinant kurių re
ceptų nori, ir mes prisiusimo visai dykai.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building Navr York

Didelis Kainų Nužeminimas!

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

Apsimokės jums atsilankyti i musų parodos kambarį ir ap
žiūrėti 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 pirksite pas mus labai pigia kaina.
Atdara kas dieną iki 8 v. v. Nedalioms nuo 8 ryto iki 12 dieną.

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

CHICAGO, ILL.
Vakarinėj pusėj gatvės/' 

Telefonai j visus departamentus: 
Victory 2454-4356

Trečiadienis, Sausis 30/1924
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Iš Klaipėdos Krašto
Del susisiekimo su Tilže.

“Var-

Brighton 
skanius

kulri turi likti Lietuvai, 
taipgi spyrėsi, — 
Pagaliau surasta 

tai reika-

f- ■■■ ..... ...... —‘ *>

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
t*AS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

Ketverge, Sausio (Jau.) 31 d., 1924 ■

S

Pradžia 8 vai. vakare.

Šiame vakare ritasi trys poros:
■

■.. i
■i
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Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vtkudos 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 88th Chicago, U. I

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

‘ Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Centrai 6800 

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 

Bridgeport kitais vakarais
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

Rusiškos ir Turkiškos vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 89«2 J. P. WAITCHES

LAWYER Lietuvy s Advokatas 
Dienomis. Room 514-516 

127 N. Dearbom SL
Telephone Randolph 5584

Vakarai*: 19736 So. Wabash Avė.
Tel.: Pullman 6877.
——— n m n.4*—

Tel, Dearbom 9857

A. A. SIAUS
ADVOKATAS , '

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Oer. Waahington & Clark

Kamą Tekt Hyde Park 8395

Physical Gullure Institute
DR. L A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratae, 
Naturcpathaa •

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

cijų, — naujausiais budais. !
4204 Aręher Aye. Brighton Park. j 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.
b ;io 6 ik 8 vakai d 

Ne*!?,’dieni-iii nuo 9 iki 12.

.. .. ■. -■ .. - nn- . ■ - - ... -

Kas Dedas Lietuvoj
IIIiii ■■■■!!■»■■» «I■ ąn *miW

Kaunas
NAUJŲ METŲ PASITIKI- 

MAS KAUNE.

Naujų — 1924 Metų sutiki
mas Kaune buvo gan triukšmin
gas. Gen, Nagevičius, kaip vi
sada, ir šiemet kauniečius pa
linksmino. Aplink visa Karo 
Muzėjaus sodnelį apie pusę dvi
dešimt ketvirtos valandos už
degta 10 bosų smalos, kurios ug
nis šildė stingstančius nuo dide
lio šalčio daugiausia čia susirin
kusio Kauno “proletariato” 
(daugiausia, gal, valdininkų) są
narius, o stulpai dūmų aukštai 
siekė į mirgantį žvaigždėmis 
dangų.... Visi laukė Naujų Me
tų. Juos pasitiko Laisvės Var
pas: “čion, čion, čion Naujieji 
Metai”....,; Užsipliaupėaplinfo v1i< 
są sodnelį fejerverkai, pasipylė 
įvairiaspalvės rakėtos, kanuolių 
šūviai sudrebino visą orą.... Iš
kilmingumą sutikimo triumfo 
padidino bokšto varpų ir orkes
tro išpildytas Tautos Himnas. 
“... Ir šviesa ir tiesa mus žings
nius telydi; vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi....” rodo Himnas 
kelią, ir visi lyg susimąstė, nu- 
tytilo.... Kaip anuomet, 35 me
tai atgal, V. Kudirkos
pas”, taip dabar šis Laisvės var
pas, regis, šaukė visus lietuvius 
iš visokio miego keltis ir klau- 
cyti to pat V. Kudirkos Him
no”.... ir šviesa ir t'iesa.... vieny
bė... težydi”, nes to Lietuvai nė 
kada ne bus daug, o 'šiuo tarpu 
daug stinga.... , • >.

Daugelis atvykusių čia patik
ti Naujų Metų matyti buvo blai
vus, ramus, tik pora girtų veži
mų su triukšmu ir rėksmu per- 
sirovė per skaitlingai piliečių 
užpildytą gatvę.

Toks Naujų Metų sutikimo 
būdas, virstąs jau veik tradici
ja, įvairintas galėtų nutraukti 
daugumą piliečių nuo nesveiko 
N. M. sutikimo prie buteliuko.

Ilgai dar žiburiavo dangus 
įvairiomis raketų spalvomis, ga
lingai švytavo nuo bokšto pro
žektorius, kanuolių šūviai ardė 
orą, kol pagaliau ir Naujų Me
tų naktis užmerkė pil. akis.

— Allegro. [“L. ž.”]

S. L FABIONAS CO.

809 W. 351h St., Ghlcago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

>——■—m—II II I m 1

Klaipėdos susisiekimas su 
Tilže vis dar neatsihaujina, 
nes Lietuvos valdžia iki šiol 
negali susįdcrėti dėl galutino 
Klaipėdos Krašto gdležinkelių 
perėmimo.

Su Vokietijos valdžia jau ke
lius kartus buvo bandoma tar
tis, ji vis stato naujus neika- 
lavimus. Taip, ji reikalavo, kad 
Lietuva sutiktų duoti Vokieti
jai parašų, kad ji sutinka dalį 
reparacijų, gulančių ant Klai
pėdos Kraštę, įsirašyti į repa
racijų sąskaitą. Vėliau nuo to 
reikalavimo atsisakė. Statė 
reikalavimų <del Klaipėdos Kr. 
gelžk. vokiečių valdininkų, bet 
šis klausimas pats išsirišė.

Del krašto gelžkelių medžia
gos;
parėmime 
susitarta, 
dar viena kliūtis, 
lavintas grąžinti deficitą, kuris 
susidarė dėl pi^iy Vokietijos 
gelžkelio tarifų ir kuris siekia 
apie 1,000,000 litų.

Nors Vokiečiai neturi jokios 
juridinės tekses tą reikalavi
mą statyti, tačiau ant šio klau
simo derybos esą u’žsikirtę ir 
nežinia, kas bii;s toliau. Del 
nutraukimo susisiekimo su 
Tilže, Karaliaučių ir t. t. susi
daro kebli padėtis, kuri ken
kia ‘Klaipėdai ir Vokietijai. 
Lietuvos valdžia tulrčtų grieb
tis griežtesnių priemonių tam 
aienorma'lumui prašalinti.

OAKLAND

Pasidauginus reikalavimams dėl 
uždarytų karų, daugumas automobi
lių kompanijų netik padaugino iš- 
dirbystę uždarytų karų dėl 1924 me
tų, bet jie taipgi išdirbinėja geresnes 
kortinas dėl atvirų modelių.

The Oakland Motor Car Company 
nužengė dar žingsnį tolidu dėl jos 
1924 modelių, pasiūlo specialius stiklų 
įdėjimus — kurie gali būt nupirkti 
kaipo extra — taip, kad dėl atdaro 
sportiško karo, gali greit būti paver
stas į uždarytą karą, 
.. Yra visokių iŠdirbimij tų stiklų iš
dirbinių, daugelis jų yra vien tik ge
riausių išdirbinių. Nežiūrint kaip 
geri yra žieminiai įdėjimai, abclnam 
pardavimui, nėra paskirti bile vienai 
karų išdiibystei, taip, kad jos pridė
tos prie karo visai netinka spalvai, 
karo. H

Specialiai stikliniai įdėjimai Oak- ■ 
land yra padaryti per Oakland inži- ■ ■ 
nierius ir padaryti specialiai dėl Oak- ■ 
land karų. Tie stikliniai įdėjijnai, I ! 
suprantama, yra dadėčkas prie pap- ■ 
rastų šoninių kurtinų kurie yra prie ® 
kiekvieno atdaro Oakland . 1

Tie stikliniai įdėjimui yra padaryti J 
labai gerai ir jie taip gerai yra pri- ■ 
taikinti, kad tinka labai stamantriai. ■ 
Jos galima įdėti labai greitai pra
džioje žiemos ir išimti tik reikia, kuo
met atėina pavasaris. Tie stiklai ne
braška. Tie stiklai gali būti atida-, 
romi arba uždaromi, taip galėtų įeiti 
oras į karą.

Lietuviška Valgykla
Pranešu savo draugams ir 
pažįstamiems, kad užlaikau 
švarią Valgyklą 
Parke. Gaminame 
lietuviškus valgius už priei
namą kainą.

f' Viktor Restaurant 
4648 So. Western Avė.

X

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta

I

Nemo Lieahūmoe num.888, tik
rai pigus. *Tur£k«iną virfių ir vi
dutini sijoną. JŠ tvirtos šviesiai 

, rausvos ar baltos materijos; dy 
dilai 24 iki 36 ; atsieina tik $8. 

Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums savo vardą, adresą it 

k 88. Mes pasiųsimo.
Ne.no Hygienic-Fashion Institute 
120 E. 16th St., New York (Dcnt. S.)

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 111*13 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6 
Gyvenimo vietai

8328 So. Halsted SL 
Te!.: Boulevard 1310 

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

Nediliomie nu6 9 iki 12 ryto.

Ar jus žinote,kad Tik
rai Mėlynas Oakland 
yra žemiausiai apkai- 
nuotas six turintis ke- 
turis-wheel brekius? 
Tai yra visuomet Ok- 
lajndo tikslas išdirbi
nėti visuomet pui
kiausius ir geriausius 
lengvus six.

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Iziuis Avė. 

CHICAGO. ILL
0X703

Greitas Ema
aristi K. Požėlą

I. Meldažio Svetainėje, 2244 West 23 Place

Bilietus galima gauti iš kolno
Naujienose, 1739 So. Halsted St.

Naujienų Skyriuje, 3210 So. Halsted St,
J. Urmano aptiekoje, 2300 So. Leavitt St

Karolis Požėla ritasi su George Peteras
Liet. čamp. Grekų čemp. “Pasiutęs grekas”

Įžanga $1.10, $1.65 it $2.20 su karo taxais

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St. 
Telephonaa Canal 2552

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

lengvomis iilygomis.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylos visuose Teismuose, Egeami- Į 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir j 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimus. I

7 South Dearbom Street
ROOM 1538 TRIBŪNE BVILDING

Telefonas Randolph 3261
Vakarais: 2151 West 22 Street I

Telefonas Canal 1667, 
—nu /

S. W. BANKS, Advokatai 
Val.j 9 A. M. iki 6 P. M ' 

Room 909 Chicago Tru«t Building 
79 W«nt Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. HMsted St.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
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MUSŲ MOTERIMS
-

Veda Dora Vilkienė

žius, svogūnus, druską, pipirus bai lengvai, su peiliu? baltymus, šluostysi gerai mašiną ir įpilsi 
ir tomates. Viryk nuo 20 iki 30 
minutų.

Šis valgis yra taip maistin
gas, kad daugiau nieko prie jo 
nereikia kaip tik duonos ir jei
gu nori kavos arba arbatos ir 
šmotelį kokio nors pyrago.

kurie buvo tol išplakti iki yra mašinos aliejaus į skylutes, 
visai stiprus —r neiškrinta, kuo
met bliudelį apverti. Įpilk pyra
gą į dvi mažas ištaukuotas ble- 
tas ir kepk vidutiniame pečiuje 
kokias 45 minutas. r f .

Įvairys budai sutaisymui 
mėsos

dabar at- 
šeiminin- 

mėsą visiems

mėsos. Lašinius palik mišiny) 
6 savaites, kumpius nuo 6 iki 

savaičių.
Prisiuntė Ona Wilkas.

8 Kopūstai su duonos 
trupiniais

Šeimininkėms patarimai;

. * *

Jeigu karpe ta jau nudėvėta 
ir spalvos neaiškios, įpilk trupu
tį amoni jos į vandenį ir tada pa
trink karpetą. Spalvos tuo bus 
gražesnės, dulkės išimtos ir jei
gu rastųsi vabalų karpetoje, jie 
išgaiš A j .. J \ ♦

Kadangi kaimuose 
eina laikas, kuomet 
kės prirengia 
metams, tai čia paduodu. kele
tą patarimų.

Visus šiltos patarimus pri
siuntė viena šio skyriaus skai
tytoja ir sandarbinirikė. 
kas turi kokių nors ‘kitų 
gesti jų?

“Hominy" ir jautiena

Mrs. A MimitV ICZ-VIŪIKlEHi
AKUŠERKA

3101 So. Halsted SL kampan 81 gal 
Ofisas *a Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yarda 1119
Baigusi akušeri1 
jos. kolegiją; ii 
gai .praktakavu 
si Pennsylvani 
jo” ligOliCučiuO 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose priei 
gimdymą, laik< 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką patu 
'imas, da ir kito 
kiuose reikalui 
se' moterims L 
merginoms; krei) 
kitės, o ra«it< 
pagelbą.

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

Tel. Blvd. 8188
M. WoitkewicH 

BANIS '
AKUiERKA

Turiu patyrimu. 
Pasekmingai pa- 

| tarnauju mot*- 
rims nrie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 

•ypatišką prižiūri- 
Ujimą. Duodu pa
sitarimus moterims 

ir merginoms dy
kai.

-3113 South
. Halsted St.

(4

Gerai lietuviams žindman per Ii 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuėelis.

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

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

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

{ Dienomis.: Canal 
8110. Naktį 
Drexe> 0950

Boulevard 4186

Langai nuvalyti su kerosinū 
būna labai švarus ir grįžusi 
Kraujo plėtmaą galima lengvai 
išimti jei pirma įmerksi į kero- 
siną, o paskui į karštą vandenį. 
Siuvimo mašinos lengvai ir ty
kiai sius, jeigu iš vakaro gerai 
paaliejuosi kerosinū ir ant ry
tojaus siųsi greitai kokį atlie
kamą skuduriuką ir paskui nu-

prakiuro 'ir 
randasi, ne-Sukapok smulkiai pusę dide

lio kopūsto. Viryk kopūstus su- 
dintame vandenyje iki bus min
kšti. Nusunk. Išsviestuok gilų 
bliudą ir įdėk eilę kopūstų, eilę 
duonos trupinių; ant trupinių 
uždėk šen ir ten šmotelius svie
sto ir truputį pipirų, dėk vėl ei
lę kopūstų, ir taip toliau iki 
bliudas bus beveik pilnas. Už
pilk puoduką karšto pieno ir 
kepk apie tris ketvirtdalius va
landos laiko karštame pečiuje. 
Geriausia vartoti amerikoniškos 
duonos trupinius ir tai daug ma
žiau trupinių negu kopūstų. Rei
kia valgyti karštą.

♦

Jeigu gaso dūda 
nežinai kur skylė 
j ieškok jos su degtuku, kaip
tankiai daroma, nes eksplio- 
duos. Pamuiluok truputį vande
nio, ir įvilgink į jį šepetuką, pa
trink dūdą. Jeigu kur randasi 
skylė, vanduo pradės burbuliuo
ti.

Užvirink kvortoj van
dens; pridėk šaukštuką drus
kos ir du puoduku “hominy”, 
kuri buvo pamerkta per naktį. 
Virink dutbeltame puode per 4 
valandas, šis surašąs padaro 5 
puodukus, šį surašą galima padi
dinti ir užtektinai išvirti įvai
riais budais dėl kelių valgių. ”Ho 
miny” yra labai gera, vartojant 
sl‘ džiovinta arba iš blėtų, arba 
šviežia žuvimi, arba mėsa, ir 
attikusios daržovės gali būti 
vartojamos.

5 puodukus išvirtos “homi
ny” ■ f

4 bulves,
2 puoduku piorkvų,
1 šaukštuką druskos,
y4 svaro džiovintos jautie

nos,
2 puoduku pieno,
2 valgomu šaukštu taukų,
2 valgomu šaukštu! miltų.
Ištarpink taukus, įmaišyk 

miltus, pridėk šaltą pieną ir 
užsuk tampriai' gerai sumaišyk. Virink įki bus

Gal 
su- /

Kaip marinavo!! mėsę
Sųpiaustyk mėsą į šmote

lius, kad lengvai galėtumei su
dėti į stiklines bonkas. Ne
plauk mūsos. Mėsą į bonkas 
reikia sisdėti ir pakiinšti, ant 
viršaus mūsos uždėk šmotuką 
lajaus, vieną šaukštuką drus
kos ant kvortinės^ bonkos ir 
užsuk bo-riką, nors užsukti rei
kia neperstipriausiai. Sudėk 
bonkas į puodą su akmenimis 
arba gali padėti ant dugno len
tą su skylėmis, o ant tos len
tos užstatyti bonkas. Užpilk 
vandenį ir virk tris valandas. 
Išimk bonkas, 
viršelius ir padėk į šalį.

Prisiuntė Ona Vilkienė.

Kerny pyragaičiai

P-lė Kudulaitę
IŠ

The Stock Yards 
Savings Bank

Tel. Haymarket 1044
DR. G. J. ADLER 

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

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

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

Kaip džiovinti jautieną
Dvidešimčiai svarų

tiršta. Supjaustyk blves ir 
morkvas į mažus šmotelius, 
sumaišyk sU visais kitais daik
tais, sudėk į ištaukuotą bliu- 
dą ir kepk vieną valandą.

Šie valgiai suteikia visas 
Valgyk

juos su duona ir su vaisiais ar
ba "marmaliadu (džele) kaipo 
užsigardavima. Tada tuTėsi vi- 
sas penkias rųšis maisto, kurių 
kunui reikia.

mėsos penkias maisto rūšis

1/2 kvortos, druskos, 
y4 svaro “brown sugar,” 
1 šaukštuką salietros. 
Sumaišyk druską, cukrų 

salietrą ir padalink į tris dalis. Į
Paimk vieną dąlį 

nio ir ištrink mėsą, 
ną paimk kitą dalį 
trink mėsą, ir trečią 
trink su likusia dalini. Sudėk 
mėsą į molinį indą ir apversk 
mėsą kasdien. Laikyk mėsą 
inde aštuonias arba dešimt 
dienų, paskui pakabink — te
gul išdžiūsta.

Prisiuntė Ona Vilkienė.

ir;

šio miši-1 
Kitą die- j 
ir vėl iš-' 
dieną iš-j

Kaip sutaisyti “Corned 
Beef”

I ><' L i oo
(i svarus
4 svarus

svarų mėsos vartok
druskos,
“brown sugar,”

2
1
2

puoduku kornų miltų 
šaukštuką druskos 
šaukštuku taukų

1% puodukų verdančio van
dens.

Užpilk verdantį vandenį ant 
visko. Išplak gerai. Kaip atša- 
la, padaryk į plonus blynus ir 
kepk karštame pečiuje 80 m. 
Padaro 14 pyragaičių, šitie py
ragaičiai yra gardus su sviestu 
arba su dažalu (gravy). Valgyk 

mėsa ir daržovėm.

ši jauna panelė, jlisų pačių tautos, yra svarbi nėrė 
musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriartis.

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

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

i * • • l

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

CLEARING HOUSE BANKAS
Chicago.
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TRUMPIAUSIAS KELIAS Į VISAS 
DALIS

v.
į A

LIETUVOS
Išplaukia kiekvieną savaite su 

laivais de luxe 
“Resolute”, “heliance” 

“Albert Ballin” 
“Dentschland”

Kurie veža I, II ir III klesa pasažie- 
rius ir*populiariški laivai “Mount Clay”, 
CIeveland, "Hansa”, “Thuringia” ir 
-,*WeBtphalia” bu cabin ir III klesa. 
Geras mandagus patarnavimas, puikus 
kambarini, puikios- apystovos.
UNITED AMERICAN LINES

171 West Randolph St., Chicago, Iii.
i Arba bile autorizuoto egento.

KOJŲ TRORELIAI! ~
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

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

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

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

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

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

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

2058 N. Dlvision St. Valandos nuo 6 
iki 9. Nedėliomis ir šventėmis nuo 9 
iki 1. 'Phone Brunswick 5991.

Egzaminavimas Dvkaf.

Telefonai!

8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir
. Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drevei 2888

Sidabro pyragas eta

4

Kepti šabelbonai
• (Beans)

puodukus šabelbonų 
svaro salt pork (sūrių 

šinių)
1 valgomą šaukštą druskos
4 valgomus šaukštus molasses 
šaukštuką sausos muštardos 
Pamerk šabelbonus (bynsus), 

šaltame vandenyje ir leisk sto- 
i veti per naktį. Ant rytojaus nu
runk ir išplauk keliuose vande
niuose. Sudėk į puodą, apipilk 

į žaltu vandeniu ir viryk iki bus 
minkšti. (Neleisk, kad perdaug 

sušustų arba sutruktu Bynsai 
turi būti čieli). Nusunk, nu-

la-

V2 puoduko sviesto ar taukų
1 puoduką cukraus
% puoduko šalto vandens
2 puoduku miltų (pastry 

flour)
8 šaukštukus baking p,owder
2 kiaušinių baltimus 

šaukštuko citrinų esenci
jos (lemon extrakt) arba

1 šaukštuką vanillos.
Sumaišyk sviestą ir cukrų 

kartu ir plak kokias 5 minutas 
ar daugiau. Pridėk vandenį la
bai išlengvo, kuone lašas po la
šui, nuolat maišydama. Įmaišyk 
miltus ir baking powder, kurie 
buvo išsijoti kartu. Įmaišyk, la-

musų

•' J OI NT SERVICE V/lTti

MAMBURGAMR1CANL1NE

Garsinkities “Naujienose”

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Telef. Lafayette 4146

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KABLN
4631 So. Ashland Avė.

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

REUMATiZMAS SKAUSMAI SANAI 
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosi! 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

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

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

.IT' .'"H

DR. M. J. SHERMAN
' Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktims Tel. Drexel 2279 

.......... ...... .................. .i ■■■■>
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l/4 svaro “saltpeter’, (saliet-p]auk šaif^g vandenyje, sudek 
ra); _ pusę bynsų į tam tikrą bynsams

Supiaustyk mėsą į šmotus puoį^ ^eail p0£ Pridėk druską, 
tokio dydžio, kaip patinka. Su- molasses ir muštardą. Uždėk 
maišyk druską, cukrų ir sa-įant bynsų „salt kurio
lietrą ir įberk į puodo dugną, skura ^uvo perpjauta keliose 
kuriam maijinavoji mūsą. Su-, vietose. (Galima vartoti 3 ar 4 
dūk mėsą eilėmis, apibarstyda- dideiįyg šaukštus ištarpintų tau- 
ma gerai su mišiniu (cukraus, jeį neįurj “salt pork,” bet 
druskos ir salietros). I žvožk t^ynsai nebūna taip skanus. Var- 
piAxlą su lenta prispausdama tojant taukus reikia daugiau ir 
mūsą, o ant viršaus uždėk ak- druskos vartoti). Dabar pridėk 
menį, kad gerai prispaustų, likusią dalį bynsų, apipilk ver- 
Nepilk vandens, — sunka atsi- Pančiu vandeniu. Uždenk puo- 
ras nuo mėsos. *dą, ir kepk išlengvo, t. y. nela-

Prisiuntė Ona Vilkienė. karštame pečiuje, kokias 8 
į valandas. Paskutinę valandą, ( 
nuimk dangtį. Jei vanduo puo
de nuverda, daugiau pripilk.

Tai yra labai sotus valgis. 
Valgant su “brown bread”, rei
kia tik arbatos, kad padaryti 

kiaulieną pir-’pjlnai užtektiną valgį dėl vaka- 1 • 1 • v

Prirengdami mėsę laiky 
kitės sekamo:

Sūdydama 1 
miausia ištrink kiekvieną šmo- pienės, 
tą su smuflkia druska. Sekamą 
dieną užpilk mišiniu, kuris su
sideda iš 10 svarų druskos, 2 
uncijų salietros ir 4 galionų 
verdančio vandsns. Tiek miši
nio užteks ant vieno šimto 
svarų kiaulienos. Palik 
tame mišinyje kiek nori. Klam
pius ir lašinius irgi reikia iš
trinti su druska; sekamą dieną 
sudėti į statinius arba puodus 
ir apipilti sekamu mišiniu: 8 
svarus draskos, 2 svaru “br<Xwn !arba iš blėtų). 
sugar” ir 2 uncijas salietros,*1 Pamerk žirnius per naktį 
ištirpius visa tai teturiuose ga- dviejose kvortose! vartdens. Vi- 
lionuose verdančio vandens, ryk tame pačiame vandenyje iki 
Kaip vanduo atauš, užpilk ant bus minkšti. Paskui pridėk ry-

Žirniai, ryžiai ir 
tomates

puoduko ryžių
2 puoduku džiovintų žirnių
6 svogūnus
1 valgomą šaukštą druskos
Yl šaukštuko pipirų
2 puoduku • tomačių (Šviežių

1837

No. 1837. BHuzka, kuri kiekvienai 
moteriai, mergaitei pritinka ir vi
siems labai patinka. , Galima ją pasi
siūdinti iš paprastos materijos, iš šil
ko arba storos materijos — ji vis bus 
graži ir patogi.

Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44 ir 
46 coliu per krutinę.

86 mierai reikia 2% yardo 40 colių 
materijos ir % yardo 37 colių materi
jos apikaklei ir rankovėms apsiūti.

Norint gauti vieną ar daugiau* virš 
nurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti S duotą blankutę arba priduoti pavyz- 

io numerj. pažymėti mie^ą ir ait
riai parašyti savo vardą, pavardę ir 
ulresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
•entų. Galima prisiųsti pinigais arba 
braso* ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

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

Lietuviai Daktarai
Daktarių Draugijos Nariai

Telefonai Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA ,

Ofiso valandos: 1
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:80 iki 9:30 vakare

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

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

Ofiso val.irl iki 8 ir 6 iki 8 v. v.
Tel.' Boulevard 5918

Rezidencija, 8159 So. Union Avė.
Tel. Yarda 1699

DR. S. BIEžIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

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

TeL Kenwood 5107
Valandos: nu® 9 iki 11 vai. ryto; 

auo 5:80 ttd 7:88 vakare.

Telephone Yarda 1582

kr. j.-kūlis
Lietuvi* Gydytoja* Ir Chirarga* 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
8259 80. Halsted St^ Chicago. III.
ILf.'.'*.1’"1 .................. . . .....  11 ................ .........

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

8303 S. Morgan StM Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvi* Dantų Gydytojas 

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

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

6- 9 vak. Nėd. pagal sutartj.

LLR. 1MONTVID
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgas 

25 □. Was*ingtoQ St.
Valandos; nuo 10 iki 12 ryto 

Talephone Centrą! 8066 
1824 W«bansia Avė. 

flumboldt 1098 
valandos} nno 6 ild 8 vakaro* 

Rezidencijos tel.- Kedzie 7718

•'T”"*.......

Ir? m. t. strikol's
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
46bl So. Ashland Ava. 
Tel. Boplevard 7828

Vai. 2 Iki 4 ir 6 iki 8. Nod. 18 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Aospect 1989 
Valandos pagal sutarti z

DR. V. £ ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgą* Ir Akvleris

8815 «o«th Hahtod St
Tel. Boulevard 1401

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

Telefonas Bouleyard 7042

dr. c. z. vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Afthland Avė.
arti 47-tos gatves

CHICAGO, ILL.

" 1 1............ — S'.1 1
Office Houra: 10 iki 12 pietą 

5 iki 7 vai. 
Tel. Canal 2118

DR. A. L YIKKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1980 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4198 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietą 
Tel. Lafayette 0098

T«l. Bonlarard »687

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS 

1707 W?47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. Vo pietų.

DR. M. ŽILVITIS, 
, DE^TISTAS 

4198 Archer Are.
9 Iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 11d 12 
Telefonas Lafayette'6061

III I

z—1 ■ 11
Canal 0257
Naktini* Tai. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Valtndoi: 11 ild 4 po piet, 
6 Iki 9 vakare

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted SU 

Kampas 18 ir Halsted St.

Rezidencijos tek' Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgu

Specialistas Moterilku, Vyrišką, 
Vaiką ir visų chroniiką ligą 

Ofisas: 8385 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedlllomia 10—12 dieną, 
Res. 11?9 Independence Blvd. Chicagą

z
Z

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3245 8o. Halsted St.
TO. Bmdenrd 7179 

Redd. Tel. Fnlrfai M74 
CHICAGO. ILL.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Ijafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:36 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

z

Garshikilės tajiemse

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytoja* ir Chirurgą* 

Rezidencija
3149 So. Morgan St., 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9

i elefonas Y nb 0867
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Pnblished Daily, except Sunday, by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Editor p. Grigaitis

1739 South Halsted Street 
Chicago, IU.

Telephone Roosevelt 8500f

Subscription Rates^
$8.00 per year iri Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
|8.00 per year in Chicago.

8c per copy.

x Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914," at the Post Office 
of Chicago, Iii., undar the act pf 

• March 2nd,*1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted Chicago, 
UI. — Telefonas; Rooaevelt 8500.

4.00
2.00
1.50
.75

8c 
18c 
75c

Užsimokijimo kaina:
Chicagoje — paltu:

Metams-------------------------
Pusei metų _____________
Trims mėnesiams_______
Dviem mėnesiam....... 1___

• Vienam mėnesiui________

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ___ ___ __—
Savaitei .._____________ —
Mėnesiui _____ ___ __

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams......—$7.00
- Pusei metų ........ 3.50

Trims mėnesiams 1,75
Dviem mėnesiam 1.25
Vienam mėnesiui z-75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ......... :----------------- — $8.00
...Pusei metų ......................... — 4.00
< ;Trims mėnesiams ................... 2.00

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu,* kartu su užsakymu.

Jeigu liberalai . 
valdytų Angliją. ■

Liberalinė buržuazija 
džiaugiasi ,kad Darbo Par
tijos valdžia Anglijoje, tu
rėdama mažumą parlamen
te, bus priversta vesti libe
ralų politiką. Ji mano, kad 
tuo naujoji Anglijos valdžia 
diskredituos socializmą ir 
sustiprins liberalizmo ? įta- 
ką.

Šitas buržuazijos džiaugs
mas baugina kai kuriuos so
cialistus. Bet mes nemato
me pamato tai baimei.

Reikia pažymėti, kad pa
našus eksperimentas, kaip 
dabar Anglijoje, buvo nela
bai senai daromas Švedijo
je. Drg. ’Brantingui suda
rius ministerių kabinetą, so
cialistų partija parlamente 
turėjo mažumą, ir dėlto ka
binetas ilgai negalėjo laiky
tis. Bet kuomet buržuazi
nės partijos jį nuvertė ir bu
vo padaryti nauji’parlamen
to rinkimai, tai socialistų 
partija sugrįžo į parlamen
tą stipresnė, negu buvo pirm 
to.

Socialistinė valdžia ir po 
to negalėjo ilgai gyvuoti, 
vienok socialistinis judėji
mas Švedijoje ne susilpnėjo, 
o sustiprėjo. Viena, prie 
socialistų partįjos prisidėjo 
nepriklausomieji, kairieji 
socialistai, kurie pirma sim
patizuodavo bolševizmui. 
Antra, visai susmuko komu
nistų partija. Švedijoje ir 
buvusieji jos pritarėjai dau
gumoje sugrįžo pas socialis
tus.

Nėra pamato manyt, kad 
Anglijoje bus priešingai. 
Komunistai tenai jau yra 
taip nusišpicavę, kad per 
paskutinius rinkimus praki
šo ir tuos “pusantro atsto
vo"’ (vieną tikrą komunistą, 
o antrą komunistų pritarė
ją), kuriuos, jie turėjo par
lamente prie Balchvino . ka
bineto.

Kai kas tečiaus gali pasa
kyti: jeigu Darbo Partijos

1 Idžia e ali eiti tiktai taip ■

Į Apžvalga

išeiti aiigštą mokyklą, tąi jisai 
dar toliaus galėtų pasiekti.

toli, kaip ją leis liberalai, tai 
ar ne genaus butų buvę 
Darbo Partijai pavesti val
džią liberalams ,o pačiai pa
likti opozicijoje ir laukti, 
kol socialisįai įgis daugumą 

rlamente ?
“Naujienose” jau buvo 

pakankamai pabrėžta for
mule šito klausimo pusė. 
Buvo nurodyta, kad Darbo 
Partiją negalėjo apeiti Ang
lijos konstitucijos paprotį, 
kuris reikalauja, kad valdžią 
imtų į savo rankas stipriau
sioji opozicijos partija, kuo
met senoji valdžia netenka 
pasitikėjimo parlamente. 
Jeigu Darbo Partija butų 
mėginus apeiti šitą tvarką, 
tai tokį jos žingsnį žmones 
butų išaiškinę, kaipo ženklą 
josios silpnumo. Ir kaip ji 
tuomet butų galėjusi toliaus 
vadovauti opozicijai parla
mente? 1 7

Bet imkime dalyką iš es
mės. Ar liberalų partija 
Anglijoje prie dabartinių1 
aplinkybių galėtų vesti ra
kių pačią politiką, būdama 
valdžioje, kokią stengsis ve
sti Darbo Partijos valdžia? 
Tai yi'a daugiaus, negu abe* 
jotina. Liberalai juk taip 
pat neturi daugumos parla
mente, ir todėl jie tegalėtų 
valdyti tiktai su kitos parti
jos parama. Jiems tečiaus 
yra artimesni konservato
riai, negu socialistai; todėl 
jie ir 'remtųsi konservato
riais, būdami Valdžioje. Bet, 
remdamiesi konservato
riais, liberalų valdžia, natū
raliu budu ,turėtų taikytis 
jiems. Ir praktikoje išeitų 
taip, kad liberalų valdžia 
vykintų konservatizmo po-

KAIP LENINAS APGAVO 
RUSIJOS LIAUDĮ. 

.... -.... \,
Labai gerai, kad , “Laisvė” 

paskelbė Lenino straipsnį, pa
rašytą rugsėjo mėnesyje 1917, 
metais. Bolševikai tuomet dar’ 
buvo opozicijoje ir tame straip
snyje Leninas aiškina, kodėl 
it kaip “Bolševikai Privalo Pa
imti Galią”.

Pirmiausia Leninas svąrsto 
klausimą, ar bolševikai, paėmę 
valdžią, išlaikys* ją savo ran
kose. štai, kaip jisai į jį atsa
ko:

“Pasiūlijant demokratinę 
taiką, tuoj aus duodant Val
stiečiams žemės, įsteigiant 
demokratines įstaigas ir lai
sves, kurias Kerenskis sunai
kino ir po kojų pamynė, bol
ševikai sudarys takią vald
žią, kurios niekas nenu
vers.” v

Taigi prieš jpaimsiant vald
žių į savo rankas Leninas skel
bė, kad jisai stoja už demokra
tiją: už demokratinę taikų, už 
demokratines įstaigas ir už de
mokratines laisves. Jisai žadė
jo, kad bolševikų valdžia bus 
sutvarkyta demokratiniais pa
matais ir ves demokratinę po
litikų. Tokia valdžia, pasak 
jo, bus taip galima, kad jos 
niekas nenuvers.

Bet kodlel gi bodšeyikai tu
ri imti į savo rankas galių, 

sudarius tokių valdžių?
Viena, 4todel, kad Laikinoji 

Revoliucinė Valdžia, (su Ke
renskio (priešakyje), mindžio- 
janti demokratines įstaigas ir 
laisves po kojų. Antra, ve del- 
ko: 1 > ■

Steigiamojo Seimo 
negalima, nes Ke- 

su kompanija, ati-
‘laukti’ 
renskis
duodami, neprieteliui Petro
gradą, gali suardyti ir Stei
giamąjį Seimą. Tik musų 
partija, paėmus visą galių, 
galės šitų dalykų sutvarky-

Taigi pasirodo, kad, Ang
lijos liberalams nusilpnėjus, 
net ir liberalizmo politiką, 
tenai tegali vykinti tiktai 
darbininkų partija.

NEJAUGI?

“Amerikos Lietuvis” nori įro
dyti, kad eks-zeceriai ir šiaip 
nėjusieji mokslo žmonės galį 
būt geresni laikraščio redakto
riai, negu tie, kurie yra baigę 
augštus mokslus. Sako:

“Garsiojo laikraščio ‘World’ 
redaktorius Cobb nebuvo ad
vokatas, jis turėįjo tik pradi
nės mokyklos mokslą. Paau
gęs su savo tėvu Michigano 
giriose kirto malkas, paskui 
dirbo lentų pjovimo fabrikuo
se, ir tįk vėliau gavęsis prie, 
Detroito ‘Free Press’ repor
teriu, prasilavino iki tiek, 
kad likosi redaktorium ir už
sitarnavo visų kreditą kaipo 
gabus publicistas ir nesumu- 
šamas kritikas. Su ‘aukštu’ 
mokslu musų advokatai ir 
daktarai tokiais nėra ir būt 
negali.”
Iš to vieno pavyzdžio daryt 

išvadą, kad nėjęs augšto mok
slo žmogus galįs būt geresnis 
redaktorius, negu žmogus, bai
gęs universitetą, yra taip pat 
logiška, kaip sakyti, jogei geras 
redaktorius turi būt malkas kir
tęs giriose, nes tokiu darbu sa
vo jaunose dienose užsiėmė p. 
Cobb!

Geras redaktorius turi būt 
pirmiausia gerai apsišvietęs 
žmogus. O gerą, ąpšvietą, arba 
bent pamatą gerai apšvietai, I 
yra lengviausia gaut mokyklo-- 
se. Savamokslis kartais, tiesa, I 
sukerta žmones, baigusius uni
versitetą, jeigu jisai turi nepa-' 
prastai didelius gabumus; bet

- Čia Leninas kaltina Laiki
nąją Valdžią, kad ji ketinanti 
atiduoti neprieteliui (t. y. vo
kiečiams) Rusijos sostinę ir 
kad Iji nešaukia Steigiamojo 
Seimo. Tik bolševikai, girdi, 
sugebėsią apginti (Petrogradą ir 
be atidėliojimo sušaukti Stei
giamąjį Seimą. <

Lenino kaltinimas Kerien- 
sLiui, .kad pastarasis ketinąs 
atiduoti Petrogrkdą vokie
čiams, buvo melagingas. Tuo 
prasimanymu bolševikų' vadas 
stengėsi sukelti Petrogrado gy
ventojų ir ypač kareivių nepa
sitikėjimą Laikinąja Valdžia, 
žaizdamas ant jų patriotinių 
jausmų. Tai buvo biauri dęma- 
gogija, bet Leninui toks ko
vos būdas prieš savo politinius 
priešus buvo priprastas daly
kas. šituo atžvilgiu, tai, gali
ma.sakyt, nebuvo pasaulyje to
kios niekšybės, kuri jam butų 
buvusi per žema. *

Vienok tas demagogiškas 
kaltinimas turi bent šiek-tiek 
logikos savyje. Augščiaus mar 
tėme, kad Leninas žadėjo sto
ti už demokratinę taiką,
gu stoji už demokratinę tai
ką, tai negali sutikti, kad “ne
prieteliui” butų atiduota svar
biausioji pozicija pirm taikos 
padarymo. Turi kariaut su juo, 
kol jisai nesutiks priimti de
mokratinės taikos sąlygas.

Taigi ir pirmoji ir antroji 
citata iš to Lenino straipsnio 
aiškiai rodo, jogei ■> mažiaus 

kaip už dviejų mėnesių laiko 
bolševikų vadas dar skelbė, 
kad jo pąrtija stojanti už en
ergingą kąro tęsimą, ligi de
mokratines taikos.

O ką bolševikai padarė, kuo
met paėmė valdžią į savo ran
kas? Nu-gi įsakė kareiviams 

eiti namo, ir rezultate įvyku
sios delei to demoraližaąijos 

armijoje jie buvo paskui pri- 
v'ersti pasirašyti pažeminančią 
Brest-Litovsko sutartį.

Logiškas, buvo ir 
skelbimas, kad įbolšc

i šaukti Steigiamąjį Seimų. Jei
gu jisai- sakė, kad turi būt 
įsteigtos demokratinės įstai
gos ir demokratinės laisvės, 
tai Steigiamojo SĮeimo sušau
kimas kaip tik ir buvo tikriau
sias kelias tam tikslui įvykin
ti.

,$et ką padarė bolševikai su 
Steigiamuoju Seimu, kuomet 
jie paėmė valdžią į savo ran
kai?

Pirmiausia, jie nesiskubino 
jį šaukti. Tiktaj kuomet visuo
mene ėmė griežtai reikalauti, 
kad bolševikai išpildytų savo 
prižadą, tai jie paskyrė Stei
giamojo Seimo rinkimus. Bet 
kai iSteigiamąsĮiis Seimas susi
rinko, ir pasirodė, jogei viena 
tiktai sočia listų-revoliucionie- 
rių partija turi jame kubne 
jjvigubai daugiaus atstovų, ne- 

bolševikai, tai Leninas at
siuntė ginkluotus jurininkus ir 
Išvaikė atstovus.

Ir per šešetą metų savo vieš
patavimo bolševikai nedavė 
Rusijos žmonėms rinkti Stei
giamąjį Seimą. Daugiau^ net. 
Jie pačią Steigiamojo Seimo 
idėjų paskelbė “kontr-revoWi- 
ciniu buržuazijos išmislu”. Vie
toje žadėtųjų demokratinių 
įstaigų, jie įsteigė teroristinę 
diktatūrą.

Tam pačiam Lenino straip
snyje, apie kurį’ mes 1 čionai 
kalbame, Leninas prie užbai
gos klausia, ar galės. bolševi
kų valdžia atsilaikyti, kuomet 
ji neturi reikiamo valstybės 
tvarkymui aparato. Ir štai, ką 
jis apie tai sako:

“Saiko te, nėra aparato? 
Aparatas yra: Sovietai ir de
mokratinės ' organizacijos.”
Leninas, vadinasi, skelbė, 

kad bolševikai ne tiktai su
tvarkys demokratiniu burtu 
valdžių viršūnėse, sušaukdami 
Steigiamąjį Seimą, bet ir pri
trauks prie valstybės reikalų 
vedimo liaudį, susivienijusią 
demofkratinėse organizacijo 

se.
Bet kuomet Leninas pasida

rė valdžios galva, tai pirmas 
jo rupesnis buVo sutriuškinti 
visete laisvas žmonių organiza
cijas ir sušaudyti arbą sugru
sti į kalėjimą jų vadus. Žing
snis po žingsnio jisai sunaiki
no ir Visas demokratines pilie
čių laisves, kurias jisai pirma 
žadėjo giiiti. žodžio laisvė, 
sirinkimy laisvė, spaudos 
svė, asmens neliečiamybė 
viskas tapo sutrempta, 
pats demokratybės principas 
tapo paniekintas ir prakeik
tas!

Tai ve kokį “didelį darbą” 
atliko bolševikai, vadovaujami 
“geriialingojo” Lenino.

Vykinti tamsioje ir ekono
miniai atsilikusioje Rusijoje 
“socializmą” buvo idiotiškas 
sumanymas ir pasisekti nega
lėjo. Bet tai yra tiktai viena 
ir ne pati aršiausioji bolševiz
mo nuodėmė. Daug didesnę 
pragaištį jie padarė Rusijai, 
apgaudąmi josios liaudį ir 
įsteigdami vietoje žadėtosios 
laisvės bei demokratybės kru
vinų despotizmų.

mokslo

5. Miesto bankų steigimo 
klausimas.

6. Apie švietimo darbų mie
stuose ir miesteliuose:

a) pradžios liaudies mo
kyklos,

b) priverstinojo 
įvedimas,

c) švietimo kursai suau
gusiems iy t. t.

7. Socialė pagalba miestų ir 
miestelių gyventojams.

8. Kiti sumanymai ir klau
simai.

Visi miestų ir miestelių at
stovai vyksta suvažiavimai) 
vietos savivaldybių lėšomis.

OagAnizacijiue suvažiavimo 
Komisija, susideda iš Kauno 
Burmistro Jono Vileišio ir Mie
sto Tarybos Narių L. GarfMi
kelio ir L. Kairiunaičio.

Ex-kareiviy nepiliečiy 
Vi a a žiniai

kongresmenas A. J. 
prašo \ mus paskelbtiSabath 

štai kų:
Karo metais Jungtinių Val

stijų kongresais buvo priėmęs 
įstatymų, kuriuo einant kiek
vienas ateivis nepilietis tarnau
jąs Jungt. Valstijų kariuome
nėj ar laivyne karo metu!, ga
li be jokių trukdymų patapti 
šios šalies pilietis, jeigu tik jis 
pareiškia tam noro.

'Pas įstatymas. betgi, išsi
baigs šių metų kovo 3 dienų.

Dėlto svarbu, kad kariuo
menėj tarnavusieji ateiviai, ku
pė tuo įstatymu dar nepasi
naudojo, nepraleistų progos. 
Iki atrtnatnčio kovo mėnesio 
3 dienos jie gali gauti piliety
bės popierius be jokių trukdy
mų, be jokių egzaminų. Visa, 
kas reikia daryt, tai nuteiti į 
artimiausį natūralizacijos ofi
są ir paduoti aplikaciją, arba 
tiesiai parašyti į Commission- 
er of Naturalization, Wash- 
ington, D. C., ir iš ten gauti 
nurodymų, kur kreiptis.

Po kovo 3 dienos ir ex-ka- 
reiviai, norėdami gauti pilie
tybės popierius, turės jau tai
kytis prie bendrų ateivių na
tūralizacijos taisyklių.

Jei

su- 
lai-

Net

Lietuvos Miestų Savival 
dybiy Suvažiavimas

Kauno miesto burmistras p. 
Jonas Vileišis, su žinia vidaus 
reikalų iniinĮisteriįjosi, šaukia 
Lietuvos miestų miestelių sa
vivaldybių atstovų suvažiavi
mą šių metų vasario 2 d. Po
sėdžiai bus laikomi Kauno Mie
sto Rotušės salėj. Suvažiavi
mo darbas numatomas dviem 
ar trim dienom, sulig šitokia 
dienotvarkė:

1. Lietuvos miestų ir mie
stelių atstovų suvažiavimo ati
darymas.

2. Lietuvos miestų ir mie
stelių sąjungos statuto svarsty
mas ir priėmimas. ’ • ness”, keturių veiksmų operaci- 
• 3. Miestų ir miestelių Savi- ją.
valdybių įstatymo projekto Amerikoj kitaip, 
svarstymas.

Iš Dienos Pastabų.
“Kultūros” bendrovei, kuri 

veikia Lietuvoj leisdama gra
žių mokslo knygų ir mokyk
loms vadovėlių, priklausė . ir 
kanaunykas kun. Tumas (Vaiž
gantas). Karino laikraščių ži
niomis aukštesnioji bažnyčios 
valdžia dabar uždraudus jam 
“Kultūros” bendrovei priklau
syti.

Amerikos lietuviai lai tatai 
sistebi. čia klerikalai labai 

garsiai šūkaudami kaulija iš 
žmonių pinigus “kultūros” rei
kalams. Iš 
rinktus
verčia ne 
smaugti.

iš
tiesų jie tuos su
žinomų pinigus ap- 
kulturai kelti, -bet

* *

Komunizmo steigėjas Rusuo
se mirė, ir palaidotas.

Kas bebuyo Lcninu’į daryti 
po to, kai jis savo komunizmą 
buvo patsai numarinęs ir pa
laidojęs?

* *

♦ ♦

Bridgeporto biznieriai, 
laibai pasigendu Naujienų
lio apžvalgų”, ^let vienas p. 
Juciaus kostumčrių atsakęs:

— Kam bereikia? Visa biz
nio problema jau tapo išsprę
sta trim 
savų.”

sako, 
“biz-

žodžiais: Savas pas

*

Vilkolakis” vaidinaKauno
odo žmonėms “n^onkėy busi-

Čia niekas 
neužsiima “monkey business”Lenino svarstymas. (neužsiima “monkey business”

tai esą ' I. Miestų ir miestelių užsta- operacijų vaidinimu, čia jas tie- 
10 su- tymo klausimas. šiai daro. Katalikas.
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Gyvybės Malūnas.
Sekant W. Ostwąldu parašė Dr. A. Garmus.

(Tęsinys)

Per dureles oras įeina į kros
nį, per kaminą, angliarukštis 
ir durnai išeina laukan. Gyvu
lių arba žmogaufc kūne degis 
ir degimo liekanos naudojasi 
tik viena skyle. Vieną sykį de
gis iš oro įeina į plaučius, o iš 
ten keliauja į kraują, kitą sy
kį degimo liekanos 'išeina per 
tą pačią skylę laukan. Todėl 
gyvulys arba žmogus vieną sy
kį įkvėpuoja, kitą gi sykį iš
kvėpuoja*)

Tečiaus kur dingsta gyvulių 
arba žmogaus iškvėpuotoji 
angliarukštis? AngliarukŠtis, 
vėjo pučiama, išsisklaido po 
orą. Jau! pradžioje buvo minė
ta, kad augmenys neapsieina 
ba angiliarukšties. Taigi, aug
menys lapais* ir laiškais, it gy
vuliai plaučiais ir pažiau
nėmis degį, iškvėpuoja anglia- 
rukštį vidun, šviečiant saulės 
spinduliams lapų arba (laiškų 
narveliuose an^liarukštis su
skyla (chemiškai) į dvi dali: j 
tyrą anglį ir degį. Anglis susi
jungia su esančiu lapuose ar
ba laiškuose žallapiu (chlorofi
lu) į skorbylą. Iš atsiskyrusio 
dogio /augniuo tesunaudoja la
bai mažą dalelę; nepalygina
mai didesiję dalį jisai iškvė
puoja laukan į orą. Iš oro liuo- 
sas degis keliauja į gyvulių ar
ba žmogaus kulną. Taip nuor 
1-atinis mainas esti tarp gyvur 
lių ir augmenų, žinoma, tok1 
sai nuolatinis mainas esti tik 
saulės spinduliams šviečiant. 
Ore Visuomet pasilieka dogio 
pakaktinai. Todėl gyvuliai, die
ną ir naktį, žiemą ir vasarą, 
rudenį ir pavasarį, turi pakak
tinai kuo kvėputoti. Augmenys 
gali įkvėpuoti angliarukštį ir 
ją suskaldyti tik su pagelba 
saulės šviesos spindulių. .

Augmenyse anglis chemiškai 
susijungia į skorbylą. Pasta
rosios, kaip dr daugybe kitų 
augmenyse junginių, priguli 
prie painiausių chemijos klau
simų. Chemija vienok padarė 
galingą žingsnį pirmyn. Di
džiumą anglio junginių su ki
tai š elementais chemikai da
bar gali patys padirbti. Pir- 
iniaus buvo manoma, kad to
kius painiausius auglio jungi
nius ąu kitais elementais gali 
padirbti tik gyvas kūnas arba 
jo dalis (organas). Todėl pai
niausius anglio junginius, ko
kius randame augmenyse arba 
gyvuliuos^ vadina organiškais. 
Net pats chemijos mokslas da
linama į dvi dali: į neorganiš
ką ir organišką. Pirmoji dalis 
(neorganiškoj i), tyrinėja visų 
eleimentų, išimant anglį, ypa
tybes, o antroji (organiškoji) 
užsiima tik anglio jungimais 
su kitais elementais. šiandie 
toksai Chemijos padalinimas į 
dvi dali pasiliko vien tik pa- 
rankumo delei.

Sugrįždami prie anglio ke
lionės, turime pastabą padary
ti. Augmito naujaį padirbtą iš 
anglio medžiagą gabena savo 
indais į tam tikras vietas, kur, 
it sandėlyj maistą, sukrauna 
atsargon. Tankiausiai tokiais 
maisto sandėliais augmenyse 
esti vaisiai arba bulvės*♦).

šiose vietose esti tankiausiai 
paslėptos jsėkios arba augme
nų spuogai (“akys”). Naujoji 
karta, kolei ji išsivysto į sava
rankį augmenį turi turėti pa
kaktinai maisto. Čion, tary
tum rūpestinga motina, pri
rengia maisto savo vaikams. 
Tokiu augmens sandėliu pasi
naudoja žmoguls arba gyvuliai. 
Žinoma, maistas esti ne tik 
vaisiuose, bet ir visam augme- 
nyj. Patys suprasite, kur atsi
duria iškvėpuotoji augliarukš-

*) Aukfttesiies rųšies gyvuliai kvė
puoja tam (ikrą geikle. VH idjcns gy
vuliai, žuvys ir kiti, kvėpuoja pažiau
nėmis. Musės • ir abėlnai vabzdžiai 
kvėpuoja per tam tikras kūno*dale
les. Viencėliniai gyvuliai kvėpuoja 
visu savo kunu.

♦*) -Bulvės nėra šaknis. Taip, jur- 
ginių, bulvių ir joms panašiu aug
menų tokips bulvės yra tik maisto 
sandėlis.

tis, jei atsiminsite, kad didžkf- 
ma gyvulių ir net žmonių min
ta augmenimis. Augmuo, kai
po maistas, esti gyvulio arba 
žmogaus pilve sugromuliuo- 
tas, žarnose išsiskirsto į dvi 
dali: į maistą ir atmatas. Mais
tas kelianlja kūno gilumon, ten 
jis susijungia su degiu, lieka
nos, kaipo mėšlas, sugrįšta į 
dirvą, iš kurios semia sau 
maistą augmenys. Tas pats 
anglis įvairiausiubse pavida
luose, sukasi amžinai tarp gy
vulių ir augmenų. Tokia tai 
anglio kelionė.

Amžinas ratas.
Viduramžįio galvočiau ilgą 

laiką laužė sau galvas, kaip iš
rasti tokią mašiną, kuri suk
tųsi amžinai (“petpetuum 
mobile”). Tokia mašina turi 
suktis pati savaime, negauda
ma jokios jėgos iš šalies. Iš
rasti tokios mašinos nieks ne
galėjo ir negalės. Aukščiaus 
aprašyta anglio kelionė nuo 
gyvulių į augmenis ir atgal, iš
dubęs primena tokią nuolatos 
besisukančią mašiną. Bet anglį 
taip suktis 'spiria saulės švie
sos spindulių jėga. Augmenys 
juk negali ,suskaldyti įkvėpuo
tos angliaruikšties į degį ii 
anglį be saulps šviesos. Kad ge
naus supratus tokį nuolatinį 
anglio sukimos tarp gyvulių ir 
augmenų, paimsime dar* vieną 
paveikslą iš kasdieninio gyve
nimo.

Ne vienas mate vandeninį 
malūną. Vanduo bėga pęr di
delį ratą ir taip varo visą ma
lūną. Iš syk, dirstelėjus į di
delį ratų, (manai, kad sukanty
sis ratas tai svarbiausia malū
no jėga, kuri girnas suka. Bet 
ratas sukasi tik tuomet, kuo
met per jį bėga iš tvenkinio 
vanduo. Vanduo, bėgdamas pir
myn, turi nukristi žemyn tiek, 
kiek ratas turi aukštumo. Čion 
du dalyku surišti į krūvą: nuo
latos besisukąs ratas aplink 
savo ašį ir bėgąs vanduo pir
myn. Vanduo perbėga per ra
tą, nukrinta apačion ir vėl bė
ga upeliu toliaife. Kiek vandens 
išeina iš tvenkinio, tiek jo iš
bėga rato apačioje. Vienok van
duo išbėgęs apačioje jau nebe
tenka ypatybes sukti tą patį 
malūno ratą. Kitaip sakant 
vanduo nebetenka savo jėgos. 
Norint kad tas pats vanduo 
vėl suktų tą patį malūno ratą, 
reik vandenį užkelti atgal į 
tvenkinį. O tuo tikslu4 reik pa
dėti tiek darbo, kiek -vanduo 
sukdamas ratą yra atlikęs. Ži
noma, toksai darbas, kaip van
dens pakėlimas į tvenkinį at
gal, malūnininkui neapsimo
ka, ir jis leidžia jį toliaus bėg
ti*).
Anglio nuolatinė kelionė tarp 
gyvulių ir augmenų turi daug 
panašumo į vandeninį malimą. 
Gyvūnai ir anglis sujungti taip, 
kaip bėgąs upelis ir malūno ra
tas. Vandens puolimo jėga per 
ratą apačion, yra tas pats, kaip 
saulės šviesos spinduliai, kurių 
jėga prispirta suktis anglį tarp 
gyvūnų. Pritraukimo jėga spi
ria vandenį užimti kuožemiau- 
sią vietą ir taip prispirta suk
tis malūno ratą. Saulės šviesos 
spinduliai padeda augmenims 
suskaldyti angliarukštį į pama
tines dalis. Iš anglio susitve
ria naujos maisto dalys, ku
rtomis ir minta gyvūnai.

Toliaus pamatysime, kaip 
šioji saulės spindulių jėga per
simaino iš vieno pavidalo į ki
tę.

*) Teoretiškai išeina, kad vanduo 
galėtų pulti vis žemyn ir žemyn iki 
žemės vidurio, bet praktiškai negali
ma toksai vandens puolimas išnau
doti ir fvykintį. '

(Bus daugiau)
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kiu budu vapsvos nusivelka sa
vo auką į lizdą, o ten maitina 
jaunus gyvūnėlius.

Tyrinėto|jai patyrė, kad did
žiųjų vorų vapsvos neįstengia 
nusinešti į lizdus. Daugiausia 
rasta lizduose šios rųšies vorų: 
juodų šokinėjančių, 11.28; pa
prastų didelių, 7.13;’geltonųjų, 
storom kojom, (labai panašus į 
vėžį), 19.67 nuoš.

Vapsva įgrudus savo auką liz
do galan, po trumpo apžiūrėji
mo, lizdą apleidžia ir eina j ieš
koti daugiau sau maisto.

Taip užklijuotose kamaraitė
se į tris dienas išsiperi jauni 
gaivalai, vadinami larvos, be ko
jų, be galvos ir kitų panašumų 
į vapsvą, o tik ploni kirminė
liai. Šitos išperos maitinasi vo
ro mėsa. Vapsvos medaus juk 
negamina, užtai ‘jos maitinasi 
žolynų sultimis ir vabalais. Tarp 
savęs sugyvena santaikoje.

Larvos maitinasi voro mėsa 
be paliovos. Leidžia seiles lyg 
šilkvabalis ir vyniojasi apie sar 
ve. Taip vyniodamąsis įsivysto 
taip storai, kad jau negali dau
giau maistu naudotis, virsta ko
konu. Virtęs kokonu užmiega il
gu miegu, tas kevalas ant jo su
džiūsta ir taip pasilieka per žie
mą miegodamas iki pavakary 
žemė atšįla. žemei Atšįlus larva 
pradedą augti ir pasiliuosuoją 
iš kokono. Kada jau išsirita iš 
kevalo laukan, tai pradeda at
sirasti susmauga tai^p liemenię 
ir pečių. Sparneliai pradeda aug
ti ir kojos lyg plaukai atsikiša. 
Tokis larvos vystymosi laipsnis 
pereina į pupą vadinamą laips
ny.

Bet tokiose aplinkybėse pasi
likus daug larvų per žiemos šal
čius žūsta ir neišsivysto į vaps- 
v?.

Vapsvos kaip ir bitės yra rei
kalingos apvaisinimui laukuose 
žolių, dobilų, kvietkų ir kitokių 
augmenų. Jos skraidydamos po 
laukus išnešioja žolių veisles ir 
tt. — M. Šileikis.

alchemistai vaistus gamindavo 
iš įvairių augalų. Vaistų naudo
jimas pas žmones taipgi buvo vi
sai mažas, kadangi žmonės klai
džiojo tamsybėj ir tikėjo, kad 
ligų priežastis paeinanti nuo 
Dievo, arba velnio. Pas juos gy
duolių vietą užimdavo maldos, 
burtai ir visoki raganavimai, 
kad prašalinus ligas.

Pas gydytojus tuose laikuose 
dar nebuvo tikrai žinoma prie
žastys atsiradimą ligų. Bakteri
jos ir visoki mažos formos gy
vūnėliai, yra pamatas visų ligų, 
bet tuomet dar nebuvo žinoma 
gydytojams. Vaistų naudojimas 
dėl ligų, visados buvo pasekmin
gas. Todėl vaistai neturėjo di
delės vertės. Bet šiandie, kada 
ligų priežastys yra gerai žino
mos, tai vaistai lošia didelę ro- 
lią žmogaus gyvenime. Visoki 
marai ir pavietrės yra sulaiko
mą vaistų pagelba.

Senovėj vaistininkai nėjo vai
stininkystės mokslų. Bet, kada 
civilizacija pastūmėjo žmoniją 
pirmyn, tada pradėjo steigtis 
visokios mokslo įstaigos, ir uni
versitetai. Tuomet vaistininkys
tė tapo atskira mokslo šaka. Da
bar gydytojas negali būti vais
tininku, o vaistininkas gydyto
ju. Vaistininkystės mokslas yra 
jaunas, bet.tą mokslą atsiekti 
dabar reikalaujama mokintis -ke
lis Aetus vien tik toj šakoj.

— F. J. šeštokas.

KORESPONDENCIJOS
Organizacijos Reikalu

Parama Centrui.

apielinkėje. Tas knygas pa
siėmė ir mums liepė rengtis. 
Nuvarė mus pas tardytoją ir po 
trumpų klausinėjimų uždailėl j 
kalėjimą. Trims dienoms pra
ėjus, vėl pašaukė pas tardyto
ją, apreiškė, kad mus kaltina 
išrandami “kontrabančikais”, ir 
vėl uždarė į kalėjimą. Gali ta
msta numanyti, ką jautė musų 
nekaltos širdįs, kuomet sėdė j o- 

!me už krotų. Tiesa, aš buvau 
[knygų gabentojas. Turėjau 
gerą pažintį su pasienio gyven
tojais, kurie ant kiekvieno ma
no reikalavimo pargabendavo 
knygų, bet tie mano draugai, 
kurie visai šaltai į tai žiurėjo, ir 
tie sėdėjo kartu su manim. Už 
ką?.. Bet baisi tragedija atsiti
ko. Neturėdami jokio išėjimo, 
pasidavėm viens kitam rankas 
ir pasiryžome pabėgti iš kalėji
mo. Bet kaip?. Sykį, kuomet 
kalėjimo sargas atėjo apžiūrėt 
kalinių, pravėrė ir musų duris, 
ragindamas rengtis gultų. Nie
ko nelaukdamas, pirmas tuo- 
jaus prišokau prie jo ir akies 
mirksnyje kumščiu parbloškiau 
jį ant žemės. Kada tasai krito 
r-nieko nelaukdami leidomės 

__ __ _____ bėgti. Bet atsipeikėjęs sargąs, 
galime gėrėtis I tu o j aus davė signalą ir netoli 

šalimi, kuri | esantieji kareiviai pradėjo mus 
Mikas tuojau krito nuo 

i kulkos. Jonas gi 
girti ir gėrėtis jos gražybėmis’ I Pabijojo ir pasidavę. Ašgi, ma- 

—Taip, — atsakė, —bet... pydamas pavojų, apguliau žo- 
Lupos jo pradėjo virpėtu Jir leje, ir laimė mano, kad nepatė- 

daugiaus nedrįso sakyti. Atsi- pnijo. Pagulėjęs gerą laiką, ko- 
rėmė ant laivo krotų ir pradėjo lei viskas1 aptilo, nubėgau į 
žiūrėti į vandenį. Valandėlę mišką ir ten naktį praleidau, 

parymavęs, atsigrįžo ir tarė:__ Ant rytojaus radau gerą prie-
—0 ktfr tamsta keliaujate? pelių, kuris mane pralaikė dvi 
—Aš dirbu vienoje . didelėje savaiti. Namo bijojau eiti, ka

bėtu vių spaustuvėje. Buvau par- dangi tikėjausi, jog ir tenai po- 
važiavęs namo ant vakacijų, da-Įbcij'a saugoja, 
bar. grįžtu atgal.

—Taip — atsaikė jis. —šven
tu ir prakilnu yra darbuotis dėl 
labo savo tėvynės, nešti bro
liams šviesą; budinti iš miego 
tuos, kurie, dar paskendę tam
sybėje.

Veidas jo dar labiau atsmai- 
nė. Atsigrįžo ir vėl pradėjo 
žiūrėti'į vandenį. rt? . . ..

—c-Kodel tamsta taiį) esi nusi
minęs? — paklausiau jo.

—Šventa ir prakilnu yra dirb
ti dėl savo tėvynės — atkarto
jo jisai. — Laimingas tas, kuris 
savo jėgas, savo triūsą pašven
čia savo tautai. Dirbau ir aš, I 
bet* šiandien negaliu...

—Kodėl tmsta dabar negali? 
—su nusistebėjimu paklausiau?) 

—Ilga istorija
Jeigu tamsta negreit turi iš
lipti, tai papasakočiau. •

—Labai butų malonu r— at
sakiau. — Aš turiu dar ligi 
prieplaukos apie dvi valandi 
laiko. ,

Susėdome abu ant suolelio ir 
jis pradėjo pasakoti;

—-Matei tamsta, išplaukus iš 
Kauno, ant dešinio Nemuno 
kranto vienkiemį? Tai mano 

gimtinė. Su dideliu širdies 
skausmu pravažiuodamas žiu
rėjau į savo namus, lauką, kur 
mažas dar būdamas praleidau 
jaunystės dienas prie Nemuno. 
Tėvai mano buvo gan turtingi. 
Buvau vienturtis. Pradžią mo
kslo gavau Kaune. Baigęs ten 
gimnaziją ir jausdamas širdy
je pašaukimą toliaus mokintis, 
nuvažiavau • ą Maskvą, kur ner 
kurį laiką ėmiau privatiškas 
lekcijas. Galop iš Maskvos nu
važiavau į Peterburgą ir įstojau 
į universitetą. Mokslas sekėsi 
gerai, nes buvau gabus. Tėvai 
negailėjo pinigų trokšdami^ 
kad aš pasiekčiau kokį augštą 
mokslą. Ant nelaimės, kada 
turėjau baigti universitetą, sto
jo Lietuvoje sunkus laikai. Visi 
buvo baudžiami už lietuvišku
mą, už skaitymą ir gabenimą 
knygų per sieną, ir taip toliaus. 
Tada ir mane patiko nelaimė... 

—Vieną šventadienį dar man 
bemiegant su Jonu ir Miku, ma
no bendrabučiais, pradėjo dau
žyti į duris, šokau iš lovos ir 
atidariau. Priešais mane • pasi
rodė pristavas su dviem žanda
rais. Į vidų įėjo ir nieko ne
laukdami, pradėjo krėsti musų 
dėžes. Išvertė visas knygas, ko 
tai ieškodami Iškratė mano 
dėžę. Rado keletą lietuviškų 
knygų, kurias tik-ką buvau ga- 

—-•* •- i—j.:—- ’

Purvinės vapsvos: jy gy
venimas ir veisimai
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Mikas Šileikis

Vakaras Nemune
Nuo kaimyno augšto kluono 
Tik šešėliai pasiliejo, 
Ir nubudo kilta saulė....

Nusiprausus gulbS veidą 
Vakarų link pasileido, 
Pasikinkius upės vėją.

Supuškėjo žarklio yrklas; 
Pasinėrė gulbės pilkas. 
Pasinėrė ir negrįžo.—

Tykiai plaukė laivas baltas, 
Iš granito sienos kaltos, 
Ten miegojo karalienės.

Juodu šilku parėdytos, 
Tarp lagūnų paguldytos, 
I mėnulį bežiūrėjo....

Supelėjusioj koplyčioj 
Varpas garbino žinyčią, 
Vaide'lyčių apraudotą.

Užsirūstino Perkūnas, 
Lietuvos galingas Dievas; 
Vaidely tęs net prakeikė:

Kad ugnies jos nedabojo 
O giručius tik vyliojo 
Ir dienomis sau miegojo.

Suvaitojo graudus varpas, 
Suplasnojo ir gužutis 
Ir nusilenkė Vaidylos.

Tad Perkūnas lyg nustebęs, 
Atsiduso iš krutinės, .• 
Ir numoję ranka vėjui: —

‘Pasitrauk sau ir tylėki. 
‘Dovanoju šitą sykį, 
Dovanoju, bet rūstingas”

Iš atsiminimų
Puikiu 

garlaivis 
Kauno, 
stovėjo ant garlaivio palubio ir 
gėrėjosi vasaros ryto gražumu. 
Aš stovėjau garlaivio gale ir pa
sirėmęs žiurėjau į vandenį, kaip 
dideliais kamuoliais gurmulia- 

vo iš po laivo. Aplinkui buvo 
gražu. Saulutė tik-ką pakilus 
savo blizgančiais spinduliais bu
čiavo šaltą vandenį. Ant stačių 
ir gražių Nemuno krantų ma
tėsi bažnytkiemiai ir kaimai, 
kurie, paskendę žaliumynuose 
ir krūmuose, darė malonų ir į- 
spudingą reginį. Kur-nekųr 
matėsi didesni ir mažesni kal
neliai, apaugę tiršta žole ir 
krūmeliais, — tai milžinkapiai. 
Kaip gražu, kaip malonu, -‘-ta

riau sau. Ir ne veltui musų 
dainius, Pr. Vaičaitis, aprašyda
mas Lietuvos gražybę, sako: 
Kaip upės vanduo, mintis teka, 
Idėjos reiškiasi galvoj, 
Gamta su tavim, rodos, šneka— 
Gražu, gražu mus Lietuvoj!

Dairiausi aplinkui. Kaunas 
pamažu pradėjo nykti iš mano 
akių.' Plati Nemuno juosta, iš- 
sivingiavus 
matoma toli. Gražu, širdis, ro
dos, plakte plaka. Nemune, 
Lietuvos upių tėve! Tiek daug 
imi į savo prieglobstį upių 
dukrelių ir, prispaudęs prie sa
vo šaltos krutinės, neši į Balt- 
marill nlo+vbuifil Voa ««

šventadienio rytiu 
“Keistutis” plaukė iš 
Dauguma keliauninkų

per kalnus, buvo

randi vietą. Tave musų sęsu- 
tės dainose apdainuoja. Iš tavo 
bangų musų dainiai svajones, 
sau semia. Visų esi mylimas. 
Nemune, žilas sengalvėli! Daug 
amžių banguoji savo išrėžta va
ga, nešdamas kartu Lietuvos 
vargus, bėdas ir dejavimus, d 
pasiekęs galą gramzdini juos, į 
jūrių užmaršties bangas. Matei 
tu didžią ir galingą Lietuvos 
praeitį. Matei narsius karžy-į 
gius. Matei didelius mušius 
narsių lietuvių su nuožmiais 
kryžuočiais. Džiaugtais nesykį, 
kuomet lietuviai, pergalėję prie
šą, jojo į tavo tyrą vanddnį 
mazgoti kraujo aplietus gink
lus, o priešo lavonus, atiduotus 
tavo bangoms, nešei iš Lietuvos 
tolyn, kad nei ženklo neliktų...

Atsižvelgiau pažiūrėti dar jį 
Kauno puikias pakalnes, bet jau 
nebuvo jų matyti. Apsidairęs 
aplinkui, kitoje garlaivio pusė
je pamačiau pasirėmusį ant kro
tų jaunikaitį. Rubus , turėjo 
studentiškus, kurie buvo gana 
apiplyšę. Tankiai dairėsi į vi
sas puses, tėmydamas praeinan
čius keliauninkus. Ilgai žiu-į 
rėjęs į jį ir žingeidumo padil-, 
gintas, prisiartinau ir paklau
siau :

—Kur tamsta keliaujate?
Krūptelėjo jis ir, pažvelgęs 

į mane, tarė: ,
—Iš kur tamsta galėjai pa-

kiau. — Kaip patinka Nemunu 
važiuoti, I

Jis atsidūsėjo...
—Gražu ir labai gražu. Nega

lima atsigerėti Nemunu ir apie- 
linkėmis, bet kam sveikas klau
si? |

. —Kaip tai ? — paklausiau ir 
aš jo •— Juk ipes esame visi lie
tuviai ir visi 
puikia Lietuvos 
skirta yra mums už tėvynę ir vytis, 
todėl kiekvienas privalome ją pirmutinės

atsakė. —

. Po dviejų t Ak 
įmetu buvau parėjęs namo, kai
po elgeta. Padovanojo man 
drabužius, kuriuos' buvau ka- 
daisia palikęs ir dar davė val
gyti. Manęs nepažino. Gal 
mano mylimas tėvelis jau manė, 
kad aš senai po žeme ilsiuosi, 
arba kur kalėjime punu, o pri
sipažinti nedrįsau. Sąžinė ne
įleido, nes jaučiaus esant dideliu 
prasikaltėliu. Ir štai po septy
nių metų glapstymos važiuoju 
Nemunu pro savo gimtinę, bet 
kur ir pats nežinau. Kur ma
no draugai!? Mikas — amžiną 
[atilsį — ramiai jau miega že
mėje. Jonas gi, — gal ištrem
tas kur į Sibirą kenČią didžiau- 
sį vargą, o jei ne, tat ir šiandien 
pūna kalėjime. Aš-gi liuosas... 
Bet visados prieš mane stovi 
baisus paveikslas akyse ir, 
dos, ant kiekvieno žingsnio 
mija mane žandarai, kad 
gauti. Toks tai likimas... 
šventą ir prakilnų darbą dėl 
vo tėvynės, dėl savo brolių šian
dieną turiu ‘slapstytis, lyg koks 
valkata...

Pasipylė tyrios ašaros per jo 
pageltusį veidą ir rankomis ap- 
signiaubė...

Garlaivis sušvilpė privažiavęs 
prieplauką, kur ir aš turėjau 
issėsti. Atsisveikindamas su 
savo nepažįstamu draugu, da
viau ant kelio penkinę. Laivas 
vėl pamažu pradėjo judintis. 
Atsigrįžau. Jis stovėjo nuliū
dęs su pageltusiu veidu ir su-' 
džiūvusiomis rankomis pamoj(o 
man paskutinį atsisveikinimą... 
[A. L. K. Metraštis] J. Sakalas.

Medaus menuo

ro-

su- 
Už 
sa-

Medaus mėnuo yra priimta 
nuo senai. Po apsivedimui pir
mas mėnuo vadinama “medaus 
mėnuo”. Bet tokis pavadinimas 
nieko bendra neturi su palies 
mėnesio laiku arba pačiu mėnu
liu.

Tas paprotys paimtas iš se
novės teutonų, kurie po apsive
dimui iškilmingai apvaikščioda
vo medaus mėnesio * iškilmes. 
Gerdavo iš medaus padarytą vy
ną net per ištisas trįsdešimts 
dienų.

Musų laikų medaus mėnuo 
skiriasi tuo, kad paprastai jau
navedžiai išvažiuoja ilgam ar 
trumpam laikui iš namų ir pasi-

MUsų žemė susiformavusi 
tirštą ir skystą medžiagą. Sky
stoji medžiaga, tai yjra vanduo, 
pasilaiko žemės įdubųse arba gi
liuose kloniuose. Kaip sausže- 
my, taip ir vandenyje, gyvybė 
pasilaiko ir plėtojasi prie1 tam 
tikro didumo temperatūros. Be 
šilumos gyvybe negalėtų rastis 
ant žemės. Kuomet buvo ledų 
gadynė, gyvybęs ant žemės ne
sirado. Gyvybė randasi ir šal
tuose kraštuose, kaip ve, šiau
rinėse jurose, bet ji labai ne
skaitlinga rųšimis.

šiltieji kraštai visada esti 
perpildyti įvaikiais gyvybės 
tvarniiais. Ypatingai sausžemio 
gyviai yra labai skaitlingi įvai
riomis veislėmis, o ypač ten, 
kur jų niekas nenaikina. Biolo
gija mums rodo, kad tūkstan
čiai gyvūnų mums yra jau žino
mų. Jų gyvenimo aplinkybės 
suprantamos, bet yra daug dar 
nežinomų ir. nesuprantamos rų- 
šies sutvėrimų. Yra daugybės 
gyvių neįmatomų, atomo pavi
dale ir t. p. Yra gyvūnėlių, ku
rie esti su daiktais ir ant daik
tų nešiojami. Tokie gyvūnėliai 
neretai esti pavojingi musų svei
katai, kuriuos męs dažnai ir su
valgome. Didžiumoje gyvūnai 
yra tam sutverti, kad naikinus 
kitus gyvūnus. Bet žmogus ir 
pats jais naudojasi: gaminasi 
sau maistą ir dirba ūkius.

Čia mes pakalbėsime apie lau
kines vapsvas. Kas jos yra ir 
koks jų gyvenimas bei veisimą- 
WS.

*< Laukinės vapsvos kaip ir lau
kinės bitės, gyvena maž-daug 
vienodu gyvenimu. Jos susibu
ria kur nors drėgnoje žemėje 
ar samanose, susisuka sau liz
dą ir tenai veisiasi. Purvinės 
vapsvos yra truputį skirtingos 
nuo samaninių vapsvų. Purvi
nių vapsvų spalva geltona, at
rodo ilgesnės ir plonesnės per 
liemenį.

Purvinių vapsvų lizdas išro
do lyg kokis kiaušinis arba kur
mio iškeltos žemės kupstelis. 
Vienoje to kupstelio pusėje yra 
mažas narvelis vapsvai įeiti ir 
laukan išeiti. Patelė vapsva pa
prastai prižiūri savo lizdą. Gie
driomis dienomis išėjusi laukan 
skraido arba vaikštinėja apie 
savo lizdą.
• Yra juodų purvinių vapsvų. 
Juodosios vapsvos esti labai 
greit suerzinamos. Jos ir be pa
lietimo jų lizdo pamatę žmogų 
puola visu smarkumu ant jo. 
Patinėlis vapsva skraido po pie
vas, žolynus. Pavasary, apie bir
želio mėnesį, patinėlis skraido 
po laukus labai toli j ieškodamas 
sau maisto. Su maistu ant nak
ties grįžta atgal savo lizdan.

Vapsvos budavoja savo lizdus 
įvairiose vietose, būtent: ant 
medžių šakų, ant uolų arba sa
manų krumupse. Juodosios vap
svos budavojasi sau lizdus gi
liai žemėje. Jų įeinamas narve
lis esti gudriai paslėptas. Juodo
sios vapsvos yra taipgi nevie
nodos. Vienos jų tamsesnės, 
blizgančios, p antros — rainuo
tos ir odos paviršis truputį švie
sesnis.

Visos šitos vapsvos lipdinasi. 
savo lizdus daugiausia iš pur
vo. Sulipdinto lizdo ant medžio 
šakų, esti gražiai išklojamas 
purvo lėkštelėmis vidus. Užbai
gusios lipdinti lizdą, pradeda 
lipdinti mažas kamaraites taip
jau iš plonų purvb lėkštelių. Nu- 
lipdinę tas kamaraites pripildo 
jas maistu, sudeda vieną kiau
šinėlį ir atsargiai užklijuoja jį. 
Išėj imui laukan, palieka siaurą 
narvelį, kurį akylai daboja, kad 
neįeitų kokie vabalai.

Vapsvos taipjau medžioja vo
rus. Jos dažnai sulipdina savo 
lizdus ten, kur randasi vortin
klių. O vortinklių nemažai yra 
sausose medžių šakose arba iš
puvusiame medyje, tat jos ten 
ii’ lipdinasi savo lizdus.

Kuomet atiranda iš sudėtjo 
kiaušinėlio larvos, jaunos vaps
vos, tada vapsvos gaudo vorus. 
Sugavę vorą įgylia jam. Įgylus,

Vaistininkystės Istorija
Kiekviena mokslo šaka arba 

profesija turi savo istoriją. Is
torija duoda mums abelną su
pratimą iš kur tam tikra moks
lo šaka yra kilus. Istorija taip
gi parodo, jog kiekviena profe
sija arba mokslo šaka auklėjasi 
ir tobulinasi modemiškais išra
dimais ir pagerinimais. Jei mes 
užbaigėme kokį mokslą, arba 
profesiją dešimtį metų atgal, tai 
dabar esame dešimtį metų atsi- 
ikę. Kas buvo juokinama de

šimtį metų atgal, tas šiandie yra 
daugiau kaip dešimtį sykių pa
tobulinta. Medicina, vaistinin- 
kystė ir kitos mokslo šakos yra 
prasidėjusios iš tam tikrų aplin
kybių. žmogaus gyvenime ir 
su tom aplinkybėm jos keičiasi.

Paėmę vaistininkystės istori
ją, surandame, kad vaistininkys- 
tė yra kįlus iš medicinos. Medi
cina yra labai senas mokslas. 
Istorijoj yra pažymėta, jog me
dicina buvo jau praktikuojama 
4,000 metų prieš , Kristų. Bet 
vaistininkystė, kuri yra labai ar
tima medicinai, yra dar jaunas 
mokslas.

Vaistininkystės mokslas už
gimė viduramžiuose. Abelnai 
mokslui pradėjus tobulintis, ap
sireiškė vaistininkystės ir medi
cinos skilimas. Pirm to, vaisti
ninkystė ir medicina buvo taip 
arti surištos, kad tas pats žmo
gus buvo vaistininkas ir gydyto
jas. Jis dirbdavo vaistus ir gy
dydavo ligonis.

Medicinos mokslui didėjant ne 
juvo galima vienai ypatai atlik
ti gydytojo ir vaistininko darbą. 
Tada atsirado padėjėjai, arba 
pagelbininkai, kurie dirbdavo 
vaistus sulyg gydytojo paliepi
mą. Padėjėjais būdavo tokie 
žmonės, kurie nusimanydavo 
apie vaistus, arba ligas..

Atsiradus chemijos mokslui 
alchemįątai ir chemistai užėmė 
vietas kaipo vaistininkai. Jie rin
kdavo visokias žoles, kurios tik 
buvo manoma, jog yra gyduolės 
ir dirbdavo vaistus iš jų. Prirei
kus gydytojams vaistų, jie krei
pdavosi prie minėtų alchemistų.

LMSA. 2 kuopa laikytame 
sausio 19 d. susirinkime tarp 
kitų Sumanymų pakėlė klausi
mą kokiu budu parėmus, centrą. 
Centrui atsirado daug išlaidų, 
ypatingai norint darbą varyti 
priekyn, reikia pinigų. Tat kuo
pa nutarė' kreiptis prie 1-sios 
kuopos, kad butų centrui pa-, 
vesta apie 56 dol., kurie tapo 
priešseiminiame vakare suauko
ti. Dabar 1 kuopa turės tą da
lyką apsvarstyti ir ar sutiks ji 
su 2 kp. propozicija.

2-ji kuopa užtai kreipiasi prie 
Pirmosios, kad tas vakaras bu
vo bendrai rengiamas. —Narys.

2 KUOPOS VALDYBOS 
RINKIMAI.

Kovo mėnesy bus lygiai me
tai nuo susikūrimo šios kuopos. 
Tat reikės rinkti naują valdybą 
šiems metams. Į valdybą yra ge
rokas skaičius tinkamų narių, 
kurie turi noro ir pasišventimo 
dirbti moksleivių labui. Kas tu
rės būti išrinktas, dar nežinia, 
bet, manoma, kad bus išrinkta 
pastovus ir rimti nariai.-

Senoji valdyba, geriau sa
kant, įkūrėjai kuopos, pasidar
bavo labai daug pereitais ir 
šiais metais. Bet tikimąsi, kad 
kai kurie jų ir pasiliks savo vie
tose.

Well, moksleivio “amžius” 
trumpas, tat darbuokitės, kol tu
rite tą puikią progą. — Narys.

SUSIRINKIMĄS
Sekantis 2-sios kuopos susi

rinkimas įvyks trečią šeštadienį 
vasario mėnesio pas pp. Stogius, 
4049 So. Richmond Str.

Nariai būtinai atsilankykite, 
nes bus kuopos valdybos rinki
mas šiems metams.

Kuopos valdyba.

Kas padirbdino pirmąjį 
lietsargį?

Kas išrado tą naudingą daik
tą — lietsargį, nėra žinoma. 
Spėjama, kad lietsargis paeina 
nuo senovės romėnų arba grai
kų. Senovėj romėnų moterįs 
procesijose nešdavosi tam tik
rus parasonėlius dėl papuošimo 
procesijos.

Londone John Hanway, kada 
ėjo pirmu syk su lietsargiu per 
miestą, tai didžiausi būriai žmo
nių sekė paskui jį žiūrėdami 
kaipo į nepaprastą apsireiškimą. 
Manoma, kad nuo to laiko ir vi-
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Smulkios Žinios
tąsyk turėsite šio-

KULTŪRA
Ji yra vedusi ir didelė davat

PINIGUS LIETUVON

šio
Norintiem prenu

certo
savu

65c. už bonką

Dovanos darbininkai

bendrą visų linksmybę Naujienų

ASHLAND AUDITORIUM
Kampas Van Buren Ashland

1924

Vyras reikalauja išsiskyrimo, 
kadangi jo moteris turėjusi 
meiliškų ryšių su dvasiškiu.

Nėra 
Sjimų

Dr. Case griežtai užsigina. Jis 
sakosi jokių intimių ryšių su 
Charlette neturėjęs. Tik kartą- 
kitą buvęs savo ranką ant jos 
rankos uždėjęs, 
maldos. O tokie dalykai esą pri

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

mokytojai ir

pranešta 
ir kitose

Kultūros kaina metams 12 
litų, V2 m. 6 1., atskiras nume
ris 8 litai 
merata bus imama uždėtu mo
kesčiu. Visų suinteresuotųjų 
prašome paskubėti atsiliepti 
ir užsisakyti, kad laiku žur
nalą gautumėt. Kas nori N. 1 
pamatyti atsiųskit laišku paš
to ženklų už 3 litus — išsių
sime.

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

Lithuania.

CHICAGOS 
ŽINIOS

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

Kreipkitės

Waaarmano ban- 
  

suranda, ar jus esate 
Persitlkrinkit I Gyvaa- ___ . . _ , *_ _ c. "_

sutaisymas, perkeičia praktiką medi, 
roe jigiiol skaitomos no|veikiamomia, 

_ ____ ______ _____ gydymo Ai naudoju mano praktikoj visua

Ypatiškai arba raštu j

Central Manufacturing
District Bank

1112 West 35 St., Chicago

Turtas virš $8,000,000.00

Pradedant su birželio 21 d. iki rugpiučio 30 d. San- 
dar duos savo metiniams skaitytojams arba naujiems na
riams sekančias dovanas:

1) SVETIMOJ PADANGĖJ PASAULIO VERPE
TUOSE. Didelė eilių knyga, kurioje telpa 200 įvairių 
eilių. Knyga pagražinta su visokiais dailės piešiniais, 
kaina $2.00.

Kiekvienas, kuris'užsiprenumaruos “Sandarą” ant me
tų laiko užsimokėdamas $2.50, arba kuris prisirašys prie 
Sandaros užsimokėdamas už visus metus $&00, gaus šią 
knygą DYKAI.

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

Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šią 
knygą DOVANAI.

Tad kiekvienas pasinaudokite šia puikia proga, įsi
gydami vieną iš šių dviejų dovanų. Taipgi suteiksime 
dovaną ir tiems, kurie užrašys “Sandarą” savo giminėms 
Lietuvoje užmokėdami $3.00 už visus metus. Vieną mi
nėtų knygų pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su 
laikraščiu pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su laik
raščiu pasiųsime jo giminei Lietuvon

turtingas bus 
■ apie tai bus

Į pastorių p-ia Leiand eidavo 
pasitarti apie parapijos reika
lus. Bet tie pasitarimai, kaip 
tyčia, nukrypdavę j visai kito
kius reikalus.

imta daryti ir tame nieko bloga 
negalima {matyti.

Kur teisybė? Kas meluoja: 
p-nia Leiand ar Dr. Case?

Sekantys tą bylą sako, jog 
yra vienas iš dviejų dalykų — 
arba p-nia Leiand yra neuraste
nike ir nebūtų • dalykų įsivaiz
duoja, arba Dr. Case yra didžiau 
sias hipokritas.

Kaip ištikrųjų dalykai yra, — 
tatai turės paaaiškėti teisme. 
P-ia Leiand sako, kad Dr. Case 
negalėsiąs ilgiau teisybę slėpti 
ir turės prisipažinti.

Ta byla tiek suinteresavo žmo 
nes, jog teisme nebetelpa vyrai, 
moterys ir merginos..

Mat, įdomu kiekvienam išgir
sti apie tai, kaip dvasiškasis ro- 
mansuoj a.

Jau išėjo iš spaudos populerus 
mokslo žurnalas

programas 
laiku šiame paskelbime 

Naujienų skiltyse.

Beveik šešius metus išsėdėjo 
nekaltai kalėjime.

Rafello Notaranzlo apiplėšė 
praeivį ir bandė nuo policijos 
pasprukti. Bebėgdamas jis nu
metė laikrodį, kurį pakėlė Ja
mes Lobetto. Policija pagavo’ 
Lobetto ir priskaitė jį prie plė
šikų šaikos. Padarinyj jis tapo 
nuteistas nuo vienų metų iki gy
vos galvos kalėj iman.

Tatai atsitiko prieš penkis 
metus ir devynius mėnesius.

Nataranzlo, kuris sėdi kartu 
su Lobetto Joliet kalėjime, pa
reiškė, jog Lobetto yra visai ne
kaltas ir prie jokios plėšikų šai
kos nepriklausęs. Tą laikrodį jis 
pakėlęs tik kaipo praeivis.

Visa lietuviškoji Chicaga ir visos lietuviš
kos Amerikos mieli svečiai, musų draugai, 
veikėjai, rėmėjai, korespondentai, reporte-

• t • ' ‘ , . ■ . » r ;.’*■ ’ * * - 1 ■

riai, rašytojai, platintojai, skaitytojai, kri-
mokiniai, 
ir bagoti,

Meilei visi amžiai ir visi sto
nai lenkiasi. Taip maždaug dai
navo garsusis rusų poetas Puški
nas.

Taip ir gyvenime yra.
Įsivaizduokite sau senyvą, iš

blyškusio veido, labai religingą 
ir seriozišką žmogų. Pridurki
te prie to dar, kad tas žmogus 
yra vedęs 
kį tokį supratimą apie Dr. Carl 
D. Case’ą, First Baptist bažny
čios pastorių Oak Parke.

O štai jums kitas paveikslas. 
Gan pagyvenusi moteris. Jos 
veidas atrodo pusėtinai nudėvė
tas, susiraukšlėjęs. Ji dėvi aki
nius. Tai kaikurie charakterin
gi p-nios Charlotte Leiand bruo-

tikai, garbintojai, 
labdariai ir šelpiamieji, biėdni i

bizniėriai, apsivedę ir neve 
dę, visi o visi naujieniečiai yra širdingai lau 
kiami 
Dešįfntmetinių Sukaktuvių Koncerte 
Baliuje.

DEL VYRU TIKTAI
Visą šj mėnesi gydysiu visus pw 

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
Easinaudoti ta nužeminta gydymo 

aina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patj prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra specialumas mano viso gy
venimo. /Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriauaiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

Daktaras dėl vyrų 
Praktikuoja 25 me- 

.yi ___ Į tus — tai yra ge-
A Uf riausias darodymas,
V kad turiu pasisekl-
X mą ir kad galima

pasitikėt!. Ar ne

No. 1 turinys:
1. Redakcijos žodis.
2. Prof. V. Čepinskis. Mok

slas.
3. 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.

7. Jaunas pilietis. Demokra
tija ir koperacija.

8. VI. Putvinskis. Bangos.
9. Vaižgantas. Dirbkime.

10. Pajėgos ratas.
11. Vabzdžiai 

tojai.
12. Iš “Kultūros” b-vės dar-

Tiktai tie kurie gir- 
di, galėjo girdėti.

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

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

Trumpiausias kelias rLg 
j sveikatą — Chiro- 
practic.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47th St., Chicago, III
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:80 

iki 8. Nedelioj 10 iki 12.

Ir štai tarp tų dviejų apyse
nių žmonių užsimezgė nepap
rastas romanas, kuris turės pa
sibaigti pas teisėją Charles M. 
Foell, kur yra nagrinėjama Le- 
landų išsiskyrimo byla.

Albert Leiand kaltina savo 
žmpną turėjimu perdaug inti
mių ryšių su dvasiškiu. Charlot
te teisme padarė visą išpažintį. 
Ji detalingai atpasakojo visus 
savo “intimius momentus” su 
pastorių: kaip ji krėsle sėdėjusi 
pastorio kambaryje, kaip pasto
rius ją bučiavęs, apie “trum
puosius fir ilguosius” bučkius, 
etc.

SANDARA
327 E Str., So. Boston, Mass.

s% !>k. m. <
W- Madison St 
Chicago, m.

Suteikiame Europiškas Gyduoles
SUŽINOK TIESĄc __________ _______

dymai ju«ų kraujo, ar mikroskopinis egzaml 
navimas jūsų slaptybių 
Duotas nuo li«oa, ar nt. _____________ __
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolii 
cinoje t -----------------------
lengvai pasiduoda litam mokti iš 
metodui. /" ___ ' _ __,________.____
vėliausius gerumus, čieput., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užsi- 
senėjusių negalių. Stok fh-ie būrio dėkingų už
ganėdintų paeijantu, kurie plaukte plaukia ( 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X—RAY EGZAMINACIJA |L
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas, 
apvylimų ar nriž 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po ] 
Seredomis ir subatoirds: 9 ryte 1 

8 vakare, Nedėliomls: 9 lig L

DK H. G. MARTIN 
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir 8o. Markei) 
C&icago. III.

' ’ Paktai
Pasirėdęs Jaunikaitis.

Galit dėvėti naujai suprotvtij siutu; Stikliniai žibančius čeverykus;
Jūsų pirštų nagai gali l>uti puikiai nupaliruoti. Ir lygiai, Svariai nuskustas veidas, 
Bet — jei jūsų galva pilna pleiskanų — tai tas sugadina viską.

Ką tokiam atsitikime pamanys apie jus jūsų mylimoji panelfl? Visos jūsų pas
tanga, padaryti gerą impresiją, nueis niekais, jei jųa prasite kasyti savo galvą 
ir barstyti nešvarias pleiskanas po visą kambarį. Naudokit 

RuffJes 
pleiskanų mirtinąjį priešą ! Ullaikykit save kilų pagarboje. Tik su trupučiu patrin- 
kit galvos odą kiekvieną vakarą per kokia dešimt dienų ir daugiau nereikės jums 
gėdintis nusiimti savo skrybėlę bile kur. Pleiskanos ižnyks visiškai j trumpą laiką 
ir po’ to, viskas ką reikia daryti, tai retkarčiais patrinti galvos odą «i Rufflct, 
ir daugiau niekuomet pleiskanos jus nekankins. Koks skirtumas tuomet bus!
F. AD. RICHTER & CO., 104-f 14 ąo. 4th St., Brooklyn, N. Y.

= LITTLE = 
SPINOGPAPHS

f ' ............          |

1_ -M! . _ .
j.
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Chicagos žinios
(Seku quo O-to pusi.)

Miesto inspektoriai uždarė dvi 
bažnyčias.

Douglas Park Christian 
church (3249 W. 19 St.) ir 42 
Avenue Congregational church 
(4200 Thomas St.) tapo uždary
tos. O tai dėl tą, kad tos 
nyčios esančios nesaugios 
gaisro.

baž-
nuo

Teatre nusižudė dvi moterys.
Astor teatre (12 S. Clark St.) 

išgėrė nuodų dvi moterys: p-ia 
Marie Bock ir p-le Bernice Hin- 
man. Jiedvi gyveno Lake Park 
avenue po No. 3606.
Abi moterys numirė ’ ligoni

nėje.

Karolis Požėla parito Praną 
Norkų.

jau perkami “Naujienose”, jų 
skyriuje ant Bridgeporto ir pas 
p. J. Ųrmaiiį aptiekoje, 2800 S. 
Leavitt Str.

* ♦

žinomas sunkios vogos risti- 
kas ir Amerikos armijos čempio
nas “Soldier” Leavitt šaukia K. 
Požėlą ristis, bet Požėla nori, 
kad butų ristynės Europos 
liumi.

sti-

*

jog dabar vartojahias prasikal
tėliu baudimas yra netikslus, 
liet nežiūrint į tai, laikantis to 
airio taisyklės, visuomenė baud
žia prasikaltėlį kaip greit jį pa
gauna.

Pereitą sekmadienį Mokslo 
Draugų paskaitų lankytojai tu
rėjo progos sužinoti labai įdo
mių dalykų apie senuosius ir 
naujuosius baudimo budus. Pas
kaitą laikė adv. Kl. Jurgelionis.

Pirmoji paskaitos dalis buvo

pataisyti juos 
mokslas

ta tokiais, ir 
tejrali tik kai>ai. Vienok 
šių dienų mokslas tą pa-
žiurą atmeta. Dabar jau patirta 
kad maž daug apie 70 nuoš. visų 
prasikaltimų įvyksta dėl blogų 
ekonominių sąlygų. Kur tik yra 
neturtas, skurdaš, —- ten 
daugiausia prasižengimų. Prele
gentas tatai įrodė ir savo asme
niniais tyrinėjimais.

Prieš kelis metus prelegentas 
■ tarnąvo prie Juvenile Court ir»ty

ir
LIETUVIS

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serrter O. D.
3333 So. Halated St., Chicago, UI.

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

Pirmadienį, sausio 28 d., p* jp. 
Chas Strumilo svetainėje įvyko vflii

Požėlai dovanos.
Karolis Požėla gauna dovanų. 

Sausio 19 d. ristynėse įvykusio
se prie 18 ir Union p. Juozas 
Lukoševičius įspraudė dovaną 
($5.00) K. Požėlai už nuvertimą 
profesoriaus švedo.

Šiomis dienomis jis gavo mis
terišką dovaną labai dailų “port
sigarą”, paženklintą gotiškomis 
raidėtis: “Karoliui Požėlai”- 
Sportsmenui nuo lietuvių.” Ant 
dėžės jokio kito užrašo nėra 
kaip tik pašto žymė: “Sausio 
22, 1 vai. po pietų, New York.”

K. Požėla labai dėkoja už do
vanas. •

aipgi Indiana Harbor lietu- 
rengia Požėlai

Tik visa tai jie dar laiko 
lybėj.

siurprizą, 
slap

NAUJAI PERTAISYTA P. J. 
EUDEIKIO ĮSTAIGA.

buvo. Spė- 
buvo apie

programas

Ne tik Town of Lake kolonijo
je, bet visoje Chicagoje yra pla
čiai žinomas vardas p. Eudeikio, 
kaipo vieno iš seniausių Grabo-

lietuviams kuogeriausį pa
tarnavimą.

Tačiaus dabar, kada jo prakti- 
šli ir energingi sūnūs patys 
ėmėsi šio biznio vedimą* tai ir

ristynės tarp musų dviejų atle
tų — Karolio Požėlos ir Prano 
Vinco Norkaus.

Jau pradedant nuo šeštos va
landos vakaro publika rinkosi 
svetainėn. Apie aštuntą valandą 
visos vietos užimtos 
jama, kad publikos 
tūkstantis.

Pradėta ristynių 
tuoj po aštuonių vai.

Pirma pora — Chas Peterson jių. Per ilgus metus jojo įstaiga 
su Tom Rolewicz ritosi 30 min. 
be pergalės. Sprendėjas davė pir 
menybę T. RolewičiuL

Antra — K. Požėla su P. Nor-' 
kum rungtynės kilnojime vogų.
Kaip vienas, taip ir antras pa- patsai patarnavimas visais at
rodė daug žingeidžių dalykų. Ką 
vienas darė, taip ir kitas darė, 
norėdami geriau padaryti viens 
už kitą. Publika pilną kreditą 
atidavė K. Požėlai, bet K. Požė
la atsisakė nuo kredito duoto 
jam ypatingai ant sunkių vpgn.

žinoma, P. Norkus užsipelnė 
to, nes jis yra 30 svarų sunkes
nis už Požėlą ir per visą laiką 
jis tik ir kilnojo vogas -— dirba 
sunkiąją atletiką, o Požėla yra 
ristikas — s’portsmenas.

Trečia pora — Aleksander 
Garkavenko su Robertu Šilką, 
čia publika stebėjosi iš Garka- 
venkos didumo (265 svarų) vik
rumo ir jo spėkos; nors Šilką 
sveria 234 sv., bet visgi Garka
venko vien tik žaidė su juo, ir po 
11:20 prispaudė Šilką prie mat- 
raso, o antrą kartą į 2:45.

Ketvirta — Požėla su Norku
mi. Jiems dviem tik pasirod
žius publika suužė, pasidarė dvi 
pusės, vieni pusėj Norkaus, ant
ri Požėlos.

Susikibo. Ritasi greko-roma- 
nų stiliumi. Abu gerai dirba. 
Pas Norkų milžiniška spėka, pas 
Požėlą nepaprastas vikrumas ir 
po gero-greito darbo į 25:30 Po
žėla prispaudė Norkų prie mat
roso, o antru kartu j 10:33.

Publikoje didžiausias užimąs.
Laike ristynių vieni 
“Karoliai!, look out!”
“nepasiduok”; o treti “spausk”. 
Tai ^Požėlos šalininkai. O Nor
kaus šalininkai — “Tėve, 
siduok”; “Tėve, iškaršk 
vaikui”.

Man geriausia patiko 
žemaitis, kuris vis šaukė:
va, tėvą ku tu beriogsąi, gribk, 
gribk, nepasidouk vakui”.

Po ristynių publika sukėlė o- 
vacijas Požėlai, o p. Chas Stru
milas vakarienę skanią patiekė.

* ♦

žvilgiais dar geresnis pasidarė.
Kalbant apie jų naujai įreng

tą ir išpuoštą “Koplyčią” su gra
žiais artistiškais langais, reikia 
pastebėti, kad ji yra viena iš 
gražiausių šioje apielinkėje, tal
pinanti apie 200-300 ypatų; 
Kambarys lavonams > marmuru 
išklotas. Taipgi yra 2 privačiai 
kambariai dėl giminių ir draugi
jų.

Prie to p. Eudeikiai užlaiko 
grabų krautuvę, kur galima iš
sirinkti grabą, kuris kiekvieno 
skonį patenkins ir kainos yra la
bai prieinamos. 3 “Karavonai” 
ir 10 apšildomų automobilių pir
mos klesos, visados yra gatavi 
patarnauti savo tautiečiams.

Tad garbė p. Sudeikiams už 
tokį progresą ir galima h ' 
jiems geriausios kloties jų biz
niui.

Lietuvių Rateliuose
Prasikaltėliai reikia gy

dyti, o ne bausti

šaukia 
antri

nepa- 
kailį

tūlas

Ar Bancevičius risis su 
Norkum?

Po šio įvykio daugelis pradėjo 
teirautis, ar J. Bancevičius susi
kibs su P. Norkum. Kaip teko 
girdėti, abi puses nėra priešin
gos ir yra manoma, kad bus ga
lima juos sutaikyti. Pasakoja
ma, kad jau juos mėginama su
taikinti.

*

Karolis Požėla ritasi su Geor
ge Peteras “pasiutusiu greku” 
ketverge, sausio 31 d., M. Melda- 
žio svet. (2244 W. 23 St. Bilietai

Kaip žmones bu?o baudžiami se
novėje. — Prasikaltimų sąvo
ka. — Kriminalistikos moks
las. — Pavojingiausias žmo
gaus amžius. .

Airio pareiškimas—whenever 
you see a head, hit it, — visai 
teisingai apibudina visuomenės 
atsinešimą į kai kuriuos klausi- 
must Pavyzdžiui, imkime prasi
kaltėlių baudimą. Dabartinė 
baudimų sistema jau atgyveno 
savo dienas. Kriminalistikos 
mokslas kuoaiškiausiai parodo,

I V VCVA1K4VK' H* vy VUA V i*.

pašvęsta apibudinimui bausmių rinSjo prasikaltėlius jaunuolius, 
senovėje ir dabar, o taipgi pra- Ir'labai tankiai, sakė, prelegen- 
sįkaitimų klasifikavimui. Prele- tas, teko užeiti' tokias šeimynas, 
gentas privedė labai daug Įvai- kur tėvas lytiškai nugyvendavo 
riaušių pavyzdžių, kuriais buvo su savo nepilnamečiu dukterimi.

Sausio 31-mą
įrodyta besikeitimas sąvokos 
apie bausmę. Senovėje bausmė 
reiškė ne ką kitą, o tik kerštą. 
Jeigu būdavo vienos šeimyhos 
narys nuskriaudžiamas, tai 
tos šeimynos nariai bandydavo 
skriaudėjo šeimynai atkeršyti. 
Kiekvienas tokios šeimynos na
rys buvo skaitomas kaltininkas. 
Maižio patvarkymas “akis už 
akį, dantis už dantį” jau buvo 
didelis žingsnis pirmyn tuo žvil
gsniu, jog aprubežiuodavo baus
mę. Vadinasi, jeigu tau kas 
dantį išmušė, tai tu irgi kaltinin-

daugiau.
Bausmės senovėje buvo neį

manomai žiaurios. Deginamas 
ant laužų, kryžavojimas, kabi
nimas ant kuolų, ętc. buvo la
bai paprastas dalykas. Prasikal
amų supratimas irgi buvo visiš
kai kitoniškas, negu dabar. Kas 
senovėje buvo skaitoma didžiau
siu prasikaltimu, dabar tai lai
koma juokais. Sakysime, raga
nos buvo deginamos aut laužo, 
įeretikai baudžiami mirtimi. 
Dabar į tuos dalykus nebekreir- 
piąma jokios domės. Pasitaiky- 
davo taip, jog kas pirma buvo 
skaitoma blogu daiktu, tas lai
kui bėgant išvirto geru.

Prelegentas ypač daug įdomių 
dalykų papasakojo apie prasilęal 
;imų priežastis. Visi, kas šiek 
tiek tą klausimą tyrinėjo, pri
pažįsta tą faktą, jog bausmėmis 
)ras įkaitimų ^nesumažinama. 
Racionalus tat būdas > butų ne 
bausti, o stengtis prašalinti tas 
)riežastis, kurios gimdo prasi

žengimus. Kiek seniau (Lomb- 
roso ir jo sekėjai) buvo manyta, 
kad kriminalistai stačiog gims-

žinoma, tatai kaipo taisyklė par 
si taikydavo .tokioje šeimynoje, 
kuri skurdžiai gyvena ir yra tam 
si.

Tarp jaunuolių prasikaltimų 
daugiausia pasiĮaįko tuo laiku, 
kai jie lytiškai prądeda bręsti. 
Tai yra pavojingiausias laiko
tarpis. Jaunuoliai tuo laika yra 
neramus, blaškosi, negali savęs 
kontroliuoti. Išmintingų tėvų 
ir auklėtojų pareiga turėtų būti 
suvaldymas jaunuolių tuo pavo
jingu laikotarpiu. Jeigu jaunuo
lis prasižengia, tai ne teismas 
jį turėtų bausti; bausmė visvien 
nė vieno nepataiso. Tardymo ir 
teismo vietose ferėtų būti proto 
ligų specialistai ir patyrę dak
tarai, kurie e; 
sikaltėlius. Ji
rasti prasikaltimo priežastys. O 

r -- ----------------------------- H-- '----
(Tąsa ant 8-4o pust)

I’ fiuotų prasi- 
iga butų su-

H.
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Į IR Iš LIETUVOS
ANT S. V. VALDŽIOS LAIVŲ 

Keliaukite liuosai 
ant didelių, greitų' 
ir puikių Suvienytu 
Valstijų Valdžios 
laivui • Pasiklauski
te apie naują Trečią 
kliasą.' Skirtingi- 
kanjbarjai dėl šei

mynų ir porų. Geriausias valgis 
ir didžiai įvaii*ųs. Mandagus tar
nai. Dideli valgymo kambariai. 
Pasivaikščiojimų Dėnys. Socialiniai 
ir rūkymui kambariai. Visoki pa
togumai. j |’S C
Išplaukimovdiend£ iŠ NeW Yorko: 

Pres. Harding .... Saus. 26, Kovo 1 
America...............Vas. 7, Kovo 12

‘ 19 
5 

12

Prcs. Rposeyolt,' 23, Bal.
Geo. WashWkton Ktivo 8, Bal.
Leviathan...........Kovo 22 ,Bal.

Del informacijų rašykite:
United States Lines 

110 S. Dearborri St., Chicago, 
Lokaliai agentai visuose miestuose

Valdantieji Operatoriai dėl
United States Shipping Board•; , - f? • •'

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

_  j trupučio.-

IV 7 BAMBINO
, Ireg. S. V. Pat. Biure.

Matai ka jis darp!
Palauk, kuomet jį sugaus motina! 

Motinos, ncbauskite savo vaikų neturėji
mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei
kalingi. Jei jie išvemia dalį .sava maisto, 
turi vidurių diegimą, išputjn^,’ viduria
vimą—duokite jiems Bambino be jokio 

atidėliojimo. Tie nemalones simptomai pranyks 
taip greitai, k&ip greitai’jų sistemą perims šitas ne
pavojingas, pasekmingas vidurių palittousuotojas.

JIE NET PRAŠO DAUGI AUS!

Kaina 35c. 
aptlakoae

m.

KŪDIKIAI MĖGSTA JĮ!
F. AD. R1CHTER & CO., 104-114 So. 4th St., BROOKLYN, N. Y.

PRANCŪZIŠKAS DAKTARAS
Specialistas kraujo, odos, chroniškų ir slaptų ligų 

Gydo su pagelba naujausių metodų. X-Ray Spinduliai.
Ofisas 1800 S. Ashland Avė., ant viršaus Ashland Štate Banko

Telefonas CanaI 0464
Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10. Nedalioj nuo 3:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė. Valandos nuo 12:30 iki 2 it nuo 6 iki 8
Telefonas Lafayette 3878

DR. J. BEAUDĘTTE

Doleriodiena
Ateikit ir pasinau- 

duokit daugeliu 
pinigų taupymo 
dalykų

v K OOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Proves Lietuvoje

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

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, I1L

j-

AKIŲ 
EXPERTAS

k Kreivos akjs iitaiso-
• mos daugeliui tik 

vieną sykį atsilan- 
J kius. Be klorofor- 

mos, 1,000 išgydytų ant rekordo. 
Ateikite ir gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuns specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme

Akių, Ausų, Nosies ir# 
Gerklės ligas

Silpnos .... akįs 
Skaudamos ak|s 
Raudonos akis 
Kreivos .... akįs

Kurčios ’.... 
Varvančios 
Ūžiančios >
Nesveikos

ausis 
aus|s 
ausis 
ausįs

Skaudama
Varvanti
Kreiva ....
Nesveika

nosis 
nosis 
nosis 
nosis

Skaudanti gerkle 
Silpna .... gerklė 
Su kataru gerklė 
Pasididin. gerklė

X

PRITAIKOMI AKINIAI 
l'RANKLIN O, C ARTĖS, M. D. 

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

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

operacijų
4647 So. Halsted St., 

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

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

NUPIRK
Typevriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi pudaryai didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėįi ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir daHkatniausia 
mašinėlė su lietuviikomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra 
šytL

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Hatatad Staų 

Chicago, III

GA^iNKlflEŠ" 
NAUI1ENOSI
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NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, Sausis 30,1924

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

kuomet priežastys yra žinomos, 
tąsyk lengva ir prasikaltėlis pa
taisyti.

Taip turėtų būti. Bet, žinoma, 
to gal dar negreit bus galima su
silaukti, nes visokie politikieriai 
yra užvaldę teismus.

Prelegentas labai gyvais pa
vyzdžiais savo paskaitą iliustra
vo, todėl suinteresavo ir klau
sytojus. Butų gerai, kad kas 
nors prirengtų paskaitą ir apie 
lytinio brendimo periodą (ado- 
lescence). Tas periodas yra vie 
nas opiausiųjų žmogaus gyveni
me, nes tuo laiku daugiausiai ir 
pasireiškia nukrypimų nuo tie
saus kelio. Tėvams ypač pra
vartu žinoti apie tai, kad jie tin
kamai savo vaikus galėtų išauk
lėti.

♦♦

• *

Sekamą sekmadienį, vasario 
3 d., 10:30 vai. išryto, Raymond 
Institute (816 W. 31 St.) Moks
lo Draugams paskaitą laikys P. 
Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius. Paskaitos tema — Kai} 
prasidėjo religija ir tikėjimas j 
Dievą.

Tai yra viena įdomiausių te
mų. Kiekvienam musų turėjo 
karts nuo karto ateiti mintis 
galvą: Kodėl tiek daug religijų 
yrą? Kodėl žmonių supratimai 
apie Dievą yra skirtingi ?, etc.

/
Sekamą sekmadienį ir bus 

tie ir daugelis kitų klausimų iš- 
ąiškinta. Nepraleiskite tad pro
gos tą paskaitą išgirsti. —Rep.

Iš “Birutės”
Šį vakarą visi į šokius.

Taigi šį vakarą įvyksta jau 
visų laukiami “Birutes” šo
kiai.

Ponios ir panelės jau prisi
rengę pasirodyti pilname savų 
gražume. Mat, šiemet “Leap 
Year”, tai jos visos ketina 
daug drąsesnės būti. Atrodo, 
kad ne vienas Chicagos “Ro
meo” ant rytojaus ’pasisges 

savo širdies. Bet ponaičiai lai 
tas jūsų nenugąsdina, nes ar 
ankščiau ar vėliau jums prisi
eis savo širdžiai Good-bye pa
sakyti; tai ko čia bijoti. Visi 
sueisime šįvakarą ir pasimatj’r

ADOMAS JANUTAVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
utarninke, Sausio 29 d., 1924, 
4:45 iš ryto, išgyvenęs 58 me
tus amžiaus. Amerikoje išgyve
no 30 metų. Paėjo iš Lietuvos, 
Kauno rėd., Raseinių apskr., Ti- 
tavenų miestelio.

Paliko nuliudime moterį Ka- 
zimera, dukterį Genovaitę Mi
liauskienę, sūnūs, Petras, Vla
dislovas ir Bronislavas, Žentas 
Antanas Miliauckas.

Laidotuvės atsibus pėtnyčioj 
Vasario 1 dieną, 8:30 iš ryto 
iš namų 4419 So. Lincoln St., 
Chicago, III. į šv. Kryžiaus baž
nyčią, po pamaldų į šv. Kazi
miero kapines. Visi giminės ir 
pažįstami malonėsit atsilankyt 
ant pagrabo.

Moteris ir vaikai.
■■M

J

J ( LIJONAS ANDRAšUNASf
Mirė Sausio 28 d., 1924 m., 3:15 
vai. po pietų; 38 metų amžiaus..
Paėjo iš Kauno rėd., Panėrė-' 
žio apskr., Joganiškelio para- ' 
pijos, Turčinų kaimo.

Amerikoje išgyveno 17 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Konstanciją, sūnų Alek
sandrą 7’/^ metų, brolį Kazi
mierą Andrašuną, Lietuvoj, mo
tiną, 2 broliu ir seseris.

Kūnas pašarvotas po num. 
3726 W. Polk St. Laidotuvės 
įvyks pėtnyčioj, Vasario 1 d., 
1924, iš namų į Šv. Antano baž
nyčią 8:30 vai. ryte. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris Konstancija 
Simus Aleksandras 
Brolis Kazimieras 
Andrašunai.

sime Masonic Temple svet., K. Genis, J. Vasiliauskas ir J. 
prie 7823 So. Union Avė. Ne
pamiršk it taipgi, (kad muzika 
bus musų Jono’ Byansko — 
reiškia pirmos rųšies.

šokiai prasideda 8:30 valan
dą vakare. Jus ir aš ten busi
me.

PRANEŠIMAI.

Gera šokėja.

Anglijos darbininkų 
valdžia

1 / Penktadienį, sausio 25 d., 
f Mildos svet., L. S. S. 4 kuopa 

parengė prakalbas. Kalbėjo P. 
Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius, tema “Anglijos Darbinin
kų Valdžia.”

Prelegentas nupiešė Angli
jos darbininkų, il>ar|bo parti
jos padėtį ir jos užduotį šioje 
valandoje, kuomet ji paėmė 
valdžią į savo rankas. Ji nė
ra didžiumoje savo nariais, 
kad gulėtų valdyti ir šalį tvar
kyti, kaip jiems norėtųsi — 
sako drg. Grigaitis. Ją gali at
mesti, jei panorėtų, liberalai 
su konservatoriais, todėl jos 
veikimas turi būt labai atsar
gus.

. Svarbiausias išaiškinimas ' 
buvo sociallistiiškos revoliuci
jos, kuri budina liaudį ir ve
da prie paėmimo šalies vairo 
iš kapitalistų į darbininkų ran
kas be kraujo praliejimo. Tai 
buvo aiški prakalba, gal ir pir
mutinė, kuri davė suprasti, 
kad socialistai yra revoliucio
nieriai, tik žinodami savo spė
kas, kartu su darbo žmonių 
minia rengia revoliuciją, to
kią kai Anglijoj, be ginklo ir 
kraujo, priversdami net ir ka
ralių Jurgį gerintis ir skaity
tis su darbininkų valdžia.

Nors buvo didis šafllis, bet 
žmonių suėjo gana dau*g. Visi 
atydžiai klausėsi. Drg. Grigai
tis, kaipo oratorius, yra gyvas 
ir aiškiai riša klausimus. Jam 
kalbant nematyt snaudžiant; Į 
nereikia jam siūlyt (kai JjoI- 
ševikai daro) kapitalistų tur
tus, arba1 kad jie džiaugtųsi) 
“nuvertimu” si. 
žuazijos.

Butų geistina, 
gaitis aplankytų 
nijas su ta prakalba. Žmonės 
tąsyk susipažintų su socializ
mo teorija ir suprastų tikrąją 
revoliucijos prasmę.

— Kokis.

Šakomis bur-

kad drg. Gri- 
ir kitas kolo-

Pasikorė lietuvis
į šeimininkės kambarįĮėjęs 

prie lovos pasikorė P. Wi- 
liams.

Antradienį, sausio 22 d., pa
sikorė lietuvis Povilas Wilia- 
mas. Jis gyveno pas p-nią Ka
stanciją Greviškienę, 3206 So. 
WaMace St.

Ryte, visiems išėjus darban, 
Povilas Wiliamas pasiliko'mie
goti. Pirmutinis iš darboi pa
rėjo 
metų sūnūs, Petras.
jisai rado vienmarškinį Povi
lą savo motinos kambaryje su 
kimono šniūru ant lovos pasi
korusį ir beklūpantį ant že
mės. Jis pašaufkč policiją, ku
ri padarė reviziją jo turto. Pi
nigais rado 15 centų ir čekį 
jo dirbtuvės $29 dolerių su 
centais. Rado ir laišką iš Lie
tuvos nuo brolio Jono. Polici
ja pasiėmė šį laišką, čekį,* pi
nigus, auksinį žiedą, laikrodė
lį ir bankinę knygutę, kurioje 
buvo pažymėta, kad banke yra 
padėta $150.00.

Namiškiai pasakoja, kad Po
vilas buvo ramus, sveikas ir 
linksmas vyriukas, bet aplaikęs 
iš Lietuvos nuo brolio Jono 
laišką didžiai atsimainė: buvo 
nulindęs, neramus ir per porą 
sąvaičių prieš jo mirtį kelda- 
vęs naktimis ir net švilpauda
vo savęs suraminimui. ♦ 

šeštadienį, sausio 26 d., at
sibuvo a. a. Povilo Williamo 
laidotuvės. Kadangi jis btfvo 
teisingas, doras ir laisvas vy
ras, tad nestigo jo draugų, ku
rie jį palydėjo į Tautiškas ka
pines. Jo kūną nešė J. Grike-

Atsi- 
vaini-

SIŪLYMAI KAMBARIU PARDAVIMUI NAMAI-2EMEJanilionis. įLaidotuvių tvarky- 
tojum buvo Masalskis, 
sveikinimo dovanas — 
kus suteikė Kastancija GreviŠ-
kienė, jo šeimininkė; Ramsis, 
Dulgnis ir jo švogeris, Marti
nas Jocis iš Racine, Wįs. Kašr 
tus laidotuvių padengė jo šei
mininkė, pusseserė Kastancija 
Gievišikienė, nes, pasak » jos, 
nabašninkas Povilas buvo jai 
paskolinęs $50().(X) ant morgi- 
čiaus perkant namą. Ji sako-, 
apmokėsianti visas išlaidas, o 
jei liks kiek pinigų, tai pride- 
sianti ir savo — nupirks ir 
statys paminklą ant jojo 
po.

A. a. Povilas Wiliamas

pa-
ka-

1)U- 
Ivo 33 metų viengungis; paėjo 
iš Skrebiškių kaimo, Papilės 
valsčiaus, Biržų apskričio. 
Amerikoje išgyveno 11 metų. 
Paliko nuliudime Lietuvoje 
tris brolius: Joną, i Juozą ir 
Praną ir sesutę Elzbetą. Ame
rikoje paliko pusseseres: Oną 
Jesienę ir Kanstaciją GreMiš- 
kienę, pas kurią gyveno.

Liūdi jo giminės, draugai, 
pažįstami ir labiausia namiš
kiai, su kuriais gyveno. Sako, 
buvo žmogus, kuris niekad nie
kam nebuvo prasikaltęs. Bu*- 
vo tvirtas, drąsus, kuris savo 
drąsa ir valia pats sau atėmė 
gyvybę, niekam nė laišku ne- 
pranešdamas priežasties.

— Reporteris.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
?rie Naujieną Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerj-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nainei}. 

. .Naujieną Spulka
1789 S. Halsted St.

LS‘S. VIII Rajone?, 'L S. Jaun. Ly
gos ir LDLD. Chicagos Rajono valdy
bų bendras Susirinkimas įvyks ketvir
tadieni, sausio 31 d., Naujienų name, 
1739 So. Halsted St. Pradžia 8 vai. 
vakare.

Tikslas šio susirinkimo galutinas 
prisirengimas dėl atidarymo mokyk
los. Todėl visų viršminėtų organiza
cijų valdybos privalo susirinkti.

— A. Vilis,
LSS. Rajono Sekretorius.

SVARBIOS PRAKALBOS
Renftia LSS. 137 Kuopa, seredoje, 

Vasario 6, 1924, Stlumilo Svetainėje, 
158 E. 107 St., Roseland, III. Pra
džia 7:30 v. v. {žanga asmeniui — 
10c. Kalbės Naujienų Redaktorius P. 
Grigaitis temoje: “Anglijos Drbinin- 
kų Valdžia”. Malonėkite visi atsi
lankyti į šias prakalbąs, nes tema kal
bos labai svarbi. Apie Anglijos Dar
bininkų Valdžią turėtų kiekvienas dar
bininkas nuolat galvoti ir studijuoti. 
Ateikite! LSS. 137 Kuopa.

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
repeticijos veikalo “Samsonas ir Da
ilia” įvyks trečiadienį, sausio 30 d., 
7:30 vai. vak., M. Kasparavičio na
muose, 3827 Archer Avė., pirmas 
aukštas iš užpakalio.

Lošėjai malonėkite laiku pribūti.
— Dramos Skyrius.

“Birutės” repeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

ponios Greviškiengs '171 ĮS?“.lia5ai kaŽ M,aZ'k« IWhite Sųuare Parko salėj. Pradžia
Sugrąžęs 18 vai. vak.

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

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

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

Kas sekmadienis bus dainų, re
peticijos kai 10 vai. ryto

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

Pirmininkas.

North SWs Draugijų Sąryšio Vie
šo knygyno palaikymui delegatų susi
rinki m-a s įvyks sausio 81 d., 1924, 
Liuosybės sveainėj1 (1822 Wabansia 
Avė.) 7:30 vai. vak.

Visų draugijų delegatai meldžiame 
atsilankyti laiku.

—» R. Shaikus, sekr.

Jaunuolių Orkestro® metinis susi
rinkimas įvyks Sausio 30 d., 1924 m. 
Mark White Square svet.,

Malonėkite visi nariai ir jų tėvai 
atsilankyti.

Rašt. Eugenija Grušaite

Jaunosios Birutės tnuzikos ir dainų 
pamokos įvyks šį vakarą Mark Whlte 
Square didžiulėje svetainėje 7 vai. 
vakare. Bukite visi laiku ir naujų 
narių atsiveskite. — Valdyba.

KAMBARYS ant rendos dėl 
vieno ar dviejų vaikinų, šviesus,

PASARGA

BESIGARSINANTIĘMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
buf atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tą vietų nėra priimami. Visi Naujie
ną draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
’dant Naujienų darbininkai gedaus 
-alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda- 
nais apskelbimais. , ,

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedimal, asmenų jieškoji- 
mai ir tt. turi būt iš kalno apmoka
mi.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujieną administracija pa
nieka tefoę jų netalpinti, kol neiš- 

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

Norintieji pasigarsint J sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vžliau, kaip 9 vai. va
karo. , l

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio Miko Kil- 

da. Paeina iš’’ Lietuvos Mediniš- 
kų sodžiaus, Smilgių par., Pane
vėžio apskr. Apie 17 metų kaip 
Amerikoj. 10 metų atgal gyveno 
Bostone, o dabar nežinau kur jis 
yra. Malonėkit pats atsišaukti, 
arba kas žinodamas apie jį ma
lonėkit pranešti, busim dėkingi. 
Sėsuo Veronika Carna ir pus
brolis A. Kilda, 10539 S. Wabash 
Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU pusbrolių Gabrių, Ste
pono ir Antano. Aš esu Ludvika Le- 
tukienė po tėvais Garbaitė, turiu 
svarbų reikalą.

Atsišaukite šiud adresu.
LUDVIKA LETŲKTENĖ, 

4523 SoZWod<St.,:
; Chicago, III.
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APSIVEOIMUI
PAJIEŠKAU merginos arba naš

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

• SENAS ŪKININKAS - 
4528 S. Paulina St., 

Chicago,'III.

‘PAJIEŠKAU dfelei apsivedimo mer
ginos ir ne jaunesnės 23 metų ir ne 
senesnės kaip 35 mėtų; katra mergi
na norėtų gerą vyrą gauti, tai malo
nėkit atsišaukti laišku. Vyrų prašau 
nerašyt .

JOHN McCANN 
Chistopher Blacksmith Shop 

Christopher, TU.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
FIKTURES

Mes perdirbame visokius fįxtpres dėl 
krautuvių ir restąuranų, vartojame 
jūsų senus fixtures. Geri fixtures 
atneša (laukiau biznio. Dykai sutei
kiami planai ir apskaitlijivimas. Grei
ta padarome darbą. Wiese-Rahn 
Mfg. Co., 2409 N. Crawford Avė. 
Phone Spaulding 5321, vakarais Juni- 
per 0920.

MOTERIMS PRANEŠIMAS.

Atpigo vilnonios gijos dėl nėri
nių visokios rųšies. Parsiduoda 
5,000 matku pigiausiomis kaino
mis: 20c., 25c., 35c. ir 40c. už mat- 
ką. Parduodu švederius be ranko
vių. Parsiduoda lininės gijos dėl siuvi
nių ir nėrinių, 50,000 yardų pasiski- 
riant visokios rųgies. Parsiduoda apa
tiniai šilkiniai marškiniai Ir pan- 
čiakos dėl moterų ir merginų. Vi
sokį tavorą perkant daugiau 
pirksit pigiau.

Kreipkitės tuojaus
Frank Selemonavičia 

504 W. Š3rd St. Į \ ‘

1 lubos frontas

nu-

ISRENOAVOJIMUI .
PARENDAVOJIMUI 4 kam

barių pagyvenimas netoli Cicero 
$20. Savininkas gyvena 1345 — 
So. 49 Av. Cicero. Matyti ga
lima nuo 6 vakare.

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARYS ant rendos dėl 

vieno ar dviejų vaikinų, didelis 
garu apšildomas, su valgiu ar be 
valgio. Atsišaukite 1511 So. 
49 Ct., Cicero, III., ant 2-rų lubų.,

PARDAVIMUI millinery ir 
novelty krautuvė, įskaitant iš- 

garu šildomas, arti Hombuld(dirbimui mašinas; randasi Brid- 
Parko.

Atsišaukite
1620 N. Troy St.

Igeporte. Arba mainysiu į na
mą. Naujienos, 1739 S. Halsted 
St. Box No. 429.

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

budavoti.

Srjutrr

Tel. Prospect 4345

REIKIA DARBININKy
MOTERŲ

REIKALINGA MOTERIS prie 
namų darbo. Alga, butas ir val
gis. Atsišaukite po 6 valandų va
kare. P. SARPALIUS

PARDAVIMUI groserio, cigarų, ci
garetų, kendžių ir fruktų krautuvė. 
Didele vieta; 4 kambariai gyvenimui. 
Renda pigi. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos.

Atsišaukite
3709 So. Halsted S.

812 W. 33-rd St. 3-rd fl.

Merginti
REIKIA OPERATORKŲ
PATYRYMAS
NEREIKALINGAS

Patyrusios operatorės ar mer
ginos norinčios mokintis. Nuo
latinis darbas, gera alga.

A .. STEIN AND COMPANY 
1151 W. CONGRESS ST.

Kamp. Racine Avė.

REIKIA DARBININKy
VYRU

REIKALINGAS vyras į 
pieros dirbtuvę.

HIGINS & HENRY CO.
422 Federal St.

Tel., Herrison 1365

REIKIA v-
5 bučerių, beef bonerių 

Nuolat darbas.
Atsišaukite

v 2029 Grenshaw Str. 
iš užpakalio

po-

tiktai.

REIKALINGA 10 karpende- 
rių mokančių savo darbą, 
būti unijistai.

Atsišaukit
J. Miežlaiškis,

Turi

PARDAVIMUI groserio, saldainių 
tabako, cigaretų ir kitokių daiktų 
krautuve. • Biznis išdirbtas per dau
gelį metų. Randą $25.00 ant mėne
sio. Lysa silganj laikui; 5 kamba
riai gyvenimui. Parduosiu už pirmą 
teisingą pasiulyjimą.

3642 So. Parnell Avė.

PARSIDUODA pirmos klesos 
barberšapė 2 kėdžių, bau jas rė- 
gisteris, turi būti parduota j 
trumpą laiką; priežastis parda
vimo — 2 bizniai, 4438 S. Fair- 
field A v., Tel. Lafayette 6907.

PARDAVIMUI bekernė, biz
nis gerai išdirbtas; turiu par*;

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

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

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

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

1110 Cll 10U11 L/Lu0 j v L4‘A 1 L< i'^'’ ■ »> <2 OK4.lL 4- *, .... •. ♦ x lai l.'ir 35tH K'atvi4duoti į trumpą laiką. Priežastį® giau kaip $30
pardavimo — turiu apelisti Chi- 
cagą. Telefonas Lafayette 4005, 
4530 So. Honore St.

NORIU pirkti 2 pagyvenimų na
mą, Bridgepoi'to apielinkėj; namas 
turi būti veltas pinigų ir netoliau 
kaip tarpe Auburn, Wallace, 31 St. 

j, ir nereikalautų dau- 
$3000 cash. šaukite S.

J. Mitchell. Tel. Prospect 8678.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilis 

geram stovyje, 7 pasažierių.į' 
Priežastis pardavimo, savinin
kas miręs.

4523 So. Wood St.

PARSIDUODA bizniavas mu
ro namas (soft drink). Saliu- 
nas, svetaine ir 7 kambariai pa
gyvenimui. Priežastis pardavi
mo — savininkas mirė. 4523 
So. Wood St.

RAKANDAI 1
PARDAVIMUI 3 šmotų parl& 

ro setas,,— $15, vyrų dreseris — 
$19, didelis aržuolinis stalas — 
$35. Atsišaukite 6521 So. Oak- 
ley Avė. Phone Prospect 6358.

PARDAVIMUl cottage, furnace 
šildoma, tik $5,700, morgičius 
$2,200. Turi įjut parduota tuo
jau. Atsišaukite prie savinin- 

vko. 6421 So. Oakley Avė. Phone 
. Prospect 6358.

MOKYKLOS

NAMAI-2EME
PARSIDUODA namas ir Hard- 

ware krautuvė biznis išdirbtas 
per 13 m. gera vieta lietuviui 
Pamatykite. Priežastis pardavi-REIKIA salesmanų, gera alga iri .... . . . . . .*

bonusai. Didelė dirva. Reikės at- mo patirsite ant Vietos. AtSlSUU- 
lankyti biliardinės, saldainių krautu- 1 kįte: 1842 W. 47-th Str.
vės, grosernes, delikatesen ir aptie
kus. Atsišaukite nuo 8 iki 11 dieną.

DRINKLITE CO.,
1325 No. Western Avė.

REIKIA 2 kiaušinių salesma- 
nų. Tikthi gerų salesmanų. 
NORTHERN EGG SHIPPERS

29-31 E. Sp. Water St., 
3rd f'loor

PARDAVIMUI

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

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

Atsišaukite į Naujienų ofisą 
po numeriu 426. /

$200 ĮMOKĖTI
Kitus po $10 į mėnesį nu- 

pirksite puikų Riverside Jo
tą, 50x100 pėdų. Yra gelž- 
kelis ir gatvekarių trans- 
portacija. Nętoli nuo geros 
biznio sekcijos. Turi būti 
parduotas už didelį bargeną. 
Veikite greitai. Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Chica
go, III. B6x No. 428.

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Dešigning, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo 
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialus vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

sau dreaes.
Mes suteikiame vietas dykai ir iš
duodame diplomus užbaigusioms.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE, 

2407 W. Madisoa St.
Phone Seeley 1648 

Sara Patek, Principal
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Jau tūkstančiai vyrų —
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla, 

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

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

trumpas kursas, dienomis ar 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. We!ls St., Chicago. III.

PARDAVIMUI biznis,, vertas 
$6,000 už $1,500,^ greitai bus 
parduotas. 50 mylių nuo Chica- 
gos lietuvių apgyvenąs miestas. 
Randasi viena lietuviška duop- 
kepykla. Geriausi proga kam pa
sipelnyti. Savininkas guli ligon- 
buty priverstas biznį uždyką 
atiduoti. Del platesnių infirma- 
cijų kriepkitės adresu:*H. M. 
5614 Wayne Avė., Chicago, III.

Tek Ardmore 1955

PARSIDUODA muro namas 7 
metų senas, 4 flatų po & kamb. 
Visi naujausios mados įtaisy
mai. 3416 Lowe Avė. Antanas 
Krepą, 2nd fl.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, KnygvedystSs Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laišką Rašymo, Suvienytą 
Valstiją Istorijos, Abelnos Istori
jos, Geografuos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystė#, Gra
matikos, Litekaturos, Retorikos 
Etimalogijos OratorystSs.

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

--------- - ------- --

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Pardavimui bučernė ir grosernė, už 

pusdykę parduosiu arba mainysiu ant 
namo, loto, automobiliaus. Turiu par
duoti, nes turiu 2 bizniu. Kreipkitės 

. 3016 Normai Avė. arba 
722 W. 35th St.

Tel, Boulevard 3249

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas 5 ir 6 kambariai, maudynės, 
elektros šviesa, garadžius 2 mašinom 
ant Justin St., netoli 63 St. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant biznio, 
grosemės, bučernės ar mažo namuko. 
Kreipkitės J. Ralchunas, 3200 So. 
Lowe Avė. Tel. Boulevard 9265.

PARDAVIMUI 6 kambarių cottage 
fumace šildoma, kieto medžio grin
dys ir trimai, 30 pėdų lotas, 2 karų 
garadžius, stikliniai porčiai ir užpa
kaliniai poliai, kaina $7,250.

Atsišaukite
6430 So. Mozart St. 
Tel. Republic 4886

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvią ir Anglą kalbą; 
Grammar School, High School ir 
Prekybų# dalyką. Prirengia prie 
kvotimą į visas augitesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:30. 
Nedčldieniai#:'' nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvią kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 88-4ioa gat., 2-ros lubos)-- ' T J- - ,,

PARDAVIMUI vaikų vežimė- 
iią — $6, apskritas stalas —- $4, r___________ _ _____ ______ _
China eloset — $8, linolium — -nes ir išeinatnos vietos viduj. 
$7, paveikslai, višnios medžio lo- Namo visas frontas ir apačia 
va ir lengvas Ford trokas pigiai.muro kita dalis medinė. 552 W. 
A įsišauk i Ir. G430 M. Moznrl. St.mii SI.. ((hillerlun ! U )

PARSIDUODA namas 3 flatų 
po 4 kamb. ir 1-3 kamb., maudy-

PRIVATINES AUTOMOBILIŲ

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

ateik ir pasimatyt su mumis. Mo 
kiname važiuot ir taisyt praktiškiau 
siu budu, visokio dirbimo automol

Dienomi
OI ' MO'I OKIKG 

W. MioIImo,, «♦.


