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laidotuvės

Austrija pripažino 
Rusiją

VIENNA, vas. 5. —- Kancle
riui Seipel apsilankius Bucha- 
reste, Austrija vakar pripažino 
Rusijos sovietų valdžią de 
jure.

Rusijos ir Rumunijos dery
bos veikiausia įvyks Viennoje. 
Rusijos ambasada liko Šiandie 
pervesta bolševikų valdžiai.

sužeisti ir pridaryta 
u'i $1,000,000 laike 

sniego audros, kuri 
pirmadieny ir tęsėsi 
naktį. 20 colių sniego 
Gatvekariai ir auto- 
vėik visai sustojo

aaonr

De la Huerta bėgąs iš 
Meksikos

NEW YORK, vas. 5. — Iš 
ištikimų šaltinių čia gauta ži
nių, kad Meksikos sukilėlių va
dovas de la Huerta išplaukė iš 
Vera Gruz laivu* į nežinomą 
vietą. Sukilėlių gi kareiviai 
skubiai evakuoja miestą.
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Ateivybės varžymas
Pasidarbavę, Lietuviai galėtų padi 

dinti savo ateivių kvotą

Sniego audra pridarė
Rusija sulaikė sutartį su Italijai
Woodrow Wilsono laido

tuvės šiandie
Buvusio prezidento laidotuvės 

bus labai paprastos, dalyvau
jant tik artimiausiems drau
gams.

VVASHINGTON, vasario 5. — 
Prie mirusiojo buvusio prezi
dento* Woodrow Wilson namų 
renkasi minios žmonių, šiaip gi 
jokių kitokių prisirengimų lai- 
dotovių iškilmėms nedaroma. 
Laidotuvės bus vien privatinės, 
dalyvaujant tik artimiausiems 
giminėms ir draugams. Net ir į 
namus įleidžiama tik artimuo
sius draugus.

Laidotuvės bus ryto po piet. 
Tik priveš pat laidotuves susi
rinks visi giminės, nes McAdoo 
šj^Įpyna atvyks iš Los Angeles 

/zuk ryto apie vidurdienį, kadan
gi jų kelionė sutrukdė snįego 
audra vakarinėse valštijęse. Pa
maldose namuose be giminių ir 
draugų dalyvaus ir prezidentas 
Coolidge su kabineto nariais; 
jie palydės Wilsono kūną ir į 
Bethlehem koplyčią, kur pamal
dose dalyvaus ir užsienio diplo
matai. Wilsono kūnas bus lai
kinai palaidotas tos koplyčios 
rūsy iki bus prirengta tikroji 
laidojimo vieta.

Kariuomenę, kurios koman- 
duotoju jis buvo laike karo, at
stovaus tik 8 kareiviai, 8 juri
ninkai ir 8 jūreiviai (marines). 
Jie skaitysis tikraisiais karsto 
nešėjais. Be to kiekviename 
kariuomenės ir laivyno poste 
laidotuvių valandoj bus šaudo
ma iš kanuolių. Kitokių milita- 
rinių ceremonijų nebus.

Norėta buvo daug iškilmin
gesnių laidotuvių, o ir dabar 
reikalavimai nepasiliauja, bet 
tam pasipriešino jo šeimyna. 

, Norima jį palaidoti Arlingtono

kapinėse, šalę nežinomo karei
vio, bet šeimyna ir tam prieši
nasi.

Pamaldos namuose prasidės 3 
valandą po piet., o koplyčioj 
3:30 vai. Valdžios įstaigos bus 
uždarytos visą dieną, o laidoji
mo valandoj visoj šaly bus tylos 
minutė. Oficialiais gi gedėjimas 
tęsis 30 dienų; per visą tą laiką 
vėliavos bus nuleistos iki pusės 
stiebo.

Gedėjimas Chicagoje

CHICAGO. Užvakar ir vakar 
siautusi sniego aulra-pridarė 
didelių nuostolių visoms cent- 
ra'linčms valstijoms.

Chicago j gatvekarių vaigš- 
čiojimas liko labai sutrukdy
tas, o, vienas žmogus sušalo. 

Į Apskaitoma, kad vien tik nu
valymas .gatvių .miestui kai

nuos daugiau kaip $50,000 ir 
reikės pasisamdyti dar 1,500 
žmonių.

Daugelis miestų yra atkirsti 
nit.b susisiekimo, daugelis trau
kinių sustojo laukuose, nega
lėdami toliau eiti dėl ^didelio 
sniego. Pasažieriai ant tokių 
užpustytų traukinių kenčia 
daug vargo — nuo šalčio ir 
maisto stokos. Vielos Chica- 
gos apielinkeje yra nutrauktos

MILWAUK.EE, Wis.,' vas. 5. 
—Trys žmonės žuvo, kėli žmo
nes liko 
nuostolių 
smarkios 
prasidėjo 
per visą 
prisnigo, 
mobiliai
vaigščioję, o it telegrafinis su
sisiekimas sįi kitais miestais 
veik visai likp atkirstas.

Tarp žuvusių yra ir vienas 
lietuvis, Jonai Greitis, 40 m. 
amžiaus. Visi trys sušalo nak
tį, amžinai pavargę nuo bri- 
dimo galiu sniegu, kad parėjus 
namo.

Traukinys užvažiavo 
gatviakari

Du užmušta ir apie 50 sužeista.

Rykov tur pasilsėti

Ir piliečiu teisės atsikviesti gimines bus labiau 
suvaržytos. — Paaiškinama keletas kitų 

Johnsono biliaus punktu.
Rašo adv. Kl. Jurgelionis.

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da- 
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-ŽEMB”.
Čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jj kaipo bar
beną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.
Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-ŽEME.

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

GHJGAGO. — šiandie dėl 
buvusio prezildehto Wilsono 
laidotuvių visi federaliniai, pa
vieto ir miesto teismai bus už
daryti visą dieną. Visos pavie-1 įr su daugelio mieštų tik pagel
to *r n,testo įstaigos bus uždą- Levielinio telefono ‘ siisiži- 
rytos nuo vidurdienio. Visos 
biržos užsidarys 11:30 vai. ry- 
te*

Lygiai 3:30 vai. po piet bus 
tj’los minutė. Visas judėjimas 
ir biznis bus sustabdytas vie
nai minutei. z ;.,v .

Viešosios mokyklos bus pa
leistos 2 vai. po piet, po trum
pų Wilsono mirties paminėji
mui apeigų.

Pranešimai trauki- 
taipjau ir žinios laik- 
vakar buvo siunčia- 

radio. Sakoma, kad

Vokietijos ambasada dęl Wil- 
sono neiškėlė vėliavos.

su 
Bir- 

naudotis radio

kad vien Chi- 
audra pridarė 

nors

WASHINGTON, vas. 5. — 
Vokietijos ambasada, Bėrimo 
įsakymu, visai nerodo jokio 
gedėjimo klel Wilsono mirties. 
Jokios vėliavos neiškelta virš 
ambasados nuo Wilsono mir
ties, nors visos kitos ambasa
dos nuleido savo vėliavas iki 
pusės stiebo kaip tik joms ofi- 
cialiniai liko pranešto apie Wil- 
sono mirtį.

noma.
niams, o 
Paščiams 
mos per
tai yra pirmas atsitikimas, kad 
žinių agentūros savo žinias 
laikraščiams perdavinėja radio, 
nes kitokio susisiekimo 
daugeliu miestų nebuvo, 
ža irgi turėjo 
pranešimais.

Apskaitonia, 
oagoje sniego
mtositolių už $1,000,000, 
ji Chicagoje nebuvo jau taip 
labai smarki, kaip kad nieku- 
riose kitose vietose.

Viesulą Evansville, Ind., su
griovė keletą namų, 
keletas namų sugriauta 
nuostolių pridaryta 
Brandi ir Haupstadt.

Taipjau 
ir daug 

Fort

Jau paskelbė taikos 
autorių.

pieno

Rusija sulaikė sutartį su 
Italija

Rykov nori ją permainyti.

RYMAS, vas. 5. — Rusijos- 
Italijos sutarties ruošimas liko 
urnai nutrauktas. Vakar Mus- 
solini ir Rusijos attftoviti Jor- 
dapski gaminant sutartį, ku- 
*riąja Italija butų pripažinusi 
Rusiją de jure, liko gauta te
legrama nuo naujojo Rusijos 
premiero Bykovo, reikalaujan
ti, kad sutartis buftų paduota 
jam padaryti niekurias permai
nas. x

Rusija nuteisė mirčiai 21 
baltgvanfetį

MASKVA, vasario 5. — Bu
vęs Siberijos baltosios armijos 
komanlduotojas gen. Pępeliajev 
ir 20 jo sekėjų liko Čitos kari
nio triubunalo nuteisti sušaudi- 
mui už jų veikimą Siberijoje po 
KolČako sumušimo. 57 kiti tei
siamųjų liko nuteisti kalėjiman 
įvairiam laikui.

Teismo nuosprendis dar ne
įvykintas, kadangi gen. Pepe- 
Uajev paprašė pasigailėjime 
manoma, kad mirties 
bus atmainyta*

ir 
bausmė

vas.PHKLiADELiPHIA, 
5.—- šiandie liko 
kad $100,000 dovana 
pieną tenka ChaHes Herbert 
Levermore. Tą .dovaną pasky
rė laikraištininkasi Bok. Lever
more taikos pienas liko pa
skelbtas kiek laiko atgal ir su
kėlė didelę audrą, nes jis agi
tuoja už prisidėjimą prie tau
tų sąjungos. Delei t6 kongre
sas pradėjo tyrinėjimus suži
noti ar kuri svetima valstybė 
neremia to- kontesto, kad tuo 
paagitavus amerikiečius i*ž įsi
maišymą į Europos reikalus.

Levermore dabar gavo $52,- 
000, o likusius $50,000 giaus tik 
tada, kado jo pienas liks pri
imtas dabar daromo “referen
dumo.” /

Išviso konteste buvo paduo
ta 22,165 taikos pienų. Lever
more pienas buvo 1,46 9-ta s.

Pa., 
paskelbta,

PINIGU KURSAS
Vakar, vasario S d., užsienio pini-

Anglijos 1 sv. sterlingų .. $4.33 
Austrijos, 106,000 kronų 
Belgijos, 100 frankų . 
Danijos 100 markių ...... 
Italijas, 100 lirų ...........
Franeijes, 100 frankų .„ 
Lietuvos, 100 litų .........
Norvegijos 106 kronų . 
Olandijos, 160 kronų ... 
Suomijos, 100 markių ... 
šverijos, 166 kfonų . 
Šveicarijos, 106 frankų .

... $1.45
$4.18

$16.45
$4.88
$4.66

$16.60
$18.58
$87.62

Kedzie Avė. gatvekariui be
važiuojant per geležinkelio bė
gės prie 49-tos gatvės užbėgo 
ant jo tavorinis traukinys. Tai 
buvo vakar prieš 7 vai. ryto. 
Gatvekaris buvo prigrūstas 
žmonėmis. Pasažierių buvo apie 
150. Traukinys smogė į karą 
tokiu smarkumu, jog gerokai jį 
dar pavilko. Delei bėgių sly- 
dumo mašinistui nebuvo gali
ma ant vietos lokomotyVo su
stabdyti. •

. Tuo tarpu gatvekaryj kilo di
džiausia panika. Pasigirdo mo
terų klyksmai. Važiavusieji 
žmonės buvo į visas puses išmė
tyti. Du užmušta vietoj: Wil- 
liam Hedel (6412 So. Bischop 
St.) ir kitas dar neidentifikuo
tas vyras, apie 35 metų amžiaus. 
Gi sunkiai ir lengvai sužeistų 
skaičius siekia apie 50. Sužeis* 
tųjų skaičiuje matosi ir lietuvi
škų pavardžių: Alma Cakaitis 
(8423 W. 66 St.). Tony Ju rau
tis (6402 So. Talman Avė.), 
Anton Sltfmka (5345 S. Sac- 
ramento Avė.), Anna Kupinski 
4114 W. 63 St.), Adolph Dra- 
thus (6119 S. Whipple St.), 
Thoinas Cundiss (33 W.- 65 
St.), Gari Glaccous (6421 So. 
AJbany Avė.), Jos. Merkieki 
(3512 W. 58 St.), L. Tanavas 
(3550 W. 65 St.), 'Uršulė Da- 
rašiunas (5610 SJSawyer Avė.).

Tai nebe pirmas atsitikimas. 
Toj vietoj jau kelios nelaimės 
įvyko. Buvo daroma pastangų 
priversti geležinkelio kompani
ją padaryti toje vietoje tiltą. 
Bet vis be pasekmių. Nors mie
sto paskirtoji komisija pripaži
no, kad ta vieta yra labai pavo
jinga ir tiltas ten yrk būtinai 
reikalingas, bet reikiamo spau
dimo į kompaniją nebuvo daro
ma. j

Pradėta tyrinėti ir nelaimės 
kaltininko ieškoti. Bet greičiau
sia jokio kaltininko nebus su
rasta, jeigu neskaityti geležin
kelio kompanijos, kuri iki šiol 
toj vietoj tilto neišpylė.

Sulig dabartinės kvotos Ame
rikon kasmet galėjo atvažiuoti 
tik 2310 lietuvių.

i Ta kvota ouvo neteisingai ap- 
skaitliuota.

J r

Pagal 1910 metų cenzo lietu
vių ir latvių Amerikoj buvo 
207,821. Kvotos apskaitliavi- 
mui yra paimta tik svetur gi
musių skaitlinė, b būtent 140, 
963. Trečias šitos skaitlinės 
nuošimtis yra 4228. Tokia maž
daug turėtų būti lietuvių dabar
tinė kvota. Iš šitos kvotos vie
nok Suv. Valstijų administraci
ja arbitrativiai davė lietuviams 
2310, išskyrė 1540 latviams, o 
likusius dovanojo estams. Kad 
latviai sudarytų Amerikoje iš 
visų lietuvių-latvių daugiau 
kaip trečdalį (36 nuoš.) yra vi
sai negalimas dalykas. Tuo tar
pu kada lietuviai Čia turi žymų 
viešą gyvenimą ir daugybę laik
raščių, apie latvius niekas nieko

BOMBA Y, Indijoj, vas. 5.— negirdi, ir laikraščių pas juos 
Indijos nacionalistų vadovas nėra nei vieno. 
“Mahatma” (stebuklaldaris) _ ^ . . .Mohanda Gandhi, kuris kovo I Dar netasmgiau, kaip matyt, 
18, 1922 m., liko nuteistas ka-P™ Pask‘rta nauW‘ kyota »uhg 
kljimau štSiems metanu už 1890 metų cenzu. Ta kvo a jau
‘•maisto kėlimų” prieš Angli- ,ta,tat'™' iaPs*a“a
jos valdžią sąryšy su nokoope-
ravimo judėjimu, šiandie Tiko
paliuosiiotas iš kalėjimo, Ang
lijos darbiečių valdžios įsaky
mu Pasaruoju laiku kalėjime 
jis buvo . ligoninėj ir reikėsią 
kelių mėnesių iki jis pilnai pa
sveiksiąs.

Užtckb vieno tuisrinkimo, kad 
jį nuvarginus.

MISKVA, vas. 5. — Naujojo 
Rusijos premjero, Aleksei Iva- 
hovič Rykov sekretorius ’ pa
skelbė, kad daktarai įsakė By
kovui pilnai pasilsėti savaitę 
laiko pirm negu jis pradės ei
ti premjero pareigas.

Rykov, kuris yra liguistas, 
labai pavargo pirmame komi
sarų (ministerių) tarybos po
sėdy, kuriame jam, kaipo pre
mjerui, teko pirmininkauti.

Dvejetą metų atgal Rykov 
keletą menesių gydėsi Vokie
tijoj nuo vidurių ligos. Dabar 
jis gulįs lovoj Kremliuje.

Mahatma Gandhi paliuo- 
suotas

Užgiria taksu sumažinimą.

WASHINGtON, vas. 5. — 
Atstovų buto biudžeto komite
tas utžgyrė 25 nuoš. taksų su
mažinimą ant uždarbio. TaS 
sumažinimas, jei bus kongreso 
priįmtas palies tuos taksus, 
kurie bus ninkami šiemet.

Du žmonės žuvo audroje.

BIRMINGHAM, Ala., vas. 5. 
—įPresibyterionų kunigo Car- 
pent&r namai liko sugriauti 
laike smrakios audros ir jo pa
ti ir vienas sūnūs liko užmuš
ti. Kiti šeimynos nariai liko 
sunkiai sužeisti.

kaipo 313. Tiek tebus lietuvių 
įleidžiama sulg naujuoju įstaty

si mu, kurio bilius jau dabar pa
duotas kongresui svarstyti. Su
lig šituo kvotos paskyrimu ma
tyt, jog yra pripažinta lietuvių 
1890 metais Amerikoje buvus 
išviso 15,650. Kadangi latviams 
naujoji kvota yra 142, o estams 

! 124, tai 1890 m. latvių čia turė
jo būti 7100, o estonų 6,200. 
Tuo tarpu latviai pradėjo Ame
rikon važiuoti tik po 1905 metų 
revoliucijos, o estonų ir šiandien 
ne su ug*nia čia negalima suras
ti.

žinoma statistiniai sunku su 
Suv. Valstijų cenzu ginčyties. 
Juk negalime mes kito cenzo su
rengti. Tečiaus politiniai gali
ma butų netikusios skaitlinės 
atitaisyti, jeigu tik lietuviai su-

maniai ir sutytinai padarytų 
spaudimą į /Kongresmanus ir 
senatorius, arba jei bent paro
dytų jiems tikrą dalykų stovį.

Reikia įsidėmėti, jog Johnso
no bilius, kurs veikiausia taps 
įstatymu, labai aštriai suvaržys 
ateivystę, beveik nepalikdamas 
jokių spragų. Taip, iš Kanados 
ir Mexikos nebegalima bus at
važiuoti, neišgyvenus ten septy
nių metų. Piliečiai galės atsi
kviesti tik pačias, mažus vaikus 
ir tėvus. Nepiliečiai galės at
sikviesti tik pačias ir mažus 
vaikus. Nepiliečiai galės betgi 
kviesti pačias ir mažus vaikus 
tik tada, kada bus išgyvenę ną 
mažiau dviejų metų Amerikoje 
ir bus išsiėmę pirmas popieras 
nemažiau 'vienų metų. Vienok 
ir piliečių ir nepiliečių leidžia
mieji giminės galės būti priskai- 
tomi pre kvotos. Ta-gi pastaba 
gali visai uždaryti kelią Ameri
kon visiems tolimesniems gimi
nėms. Butų gerai, kad bent šią 
pastabą butų galima panaikinti. 
Beto reiktų reikalauti, kad pi
liečių giminių skaičių padidintų, 
kad jis būtų nors toks, koks bu
vo nurodytas pirinajame John
sono biliaus projekte (kurs lei
do piliečiams atsikviesti dar 
jaunus nevedusius brolius ir gi
minaičius).

Kas gera Johnsono biliuje — 
tai kad nepiliečiai, gavę perim
tą, galės važiuoti savo tėviškėn 
ir grįžti atgal metų bėgyje be 
kliūčių ir neveizint į kvotą.

ŠIANDIE — veikiausia snie
gas; šalčiau.

Saulė teka 6:59 vai., leidžiasi 
5:10 valandą. Mėnuo leidžiasi 
6:06 valandą vakare.

$26.35 1
. $17.46

CHICA’GO. — Tikrinusi, kad 
Czjok pavieto išlaidos sieks 
šiemet $20,000,000, arba $1,- 
500,000 daugiau, negu 1923 
m. Išlaidas padidfiis preziden- 
;iniai rinkimai ir pakėlimas al
gų. įplaukų pavietas tikisi 
gauti $19,471,254.

Biudžetas turės buti?prircng- 
■as ir priimtas prieš kovo 1 d.

SIŲSKIT PER 
naujienas 
PINIGUS LIETUVON

Svarbios Prakalbos Roselande
ŠIANDIE, VASARIO 6 DIENĄ

Kalbės Naujienų Redaktorius P. Grigaitis, 
temoje “Anglijos darbininku valdžia.”

C. STRUMILO SVETAINĖJ, 158 E. 107th St.
Visi yra kviečiami į šias prakalbas, nes kiekvienas dar

bininkas privalo daiigiau žinoti apie pirmą Anglijos darbi-, 
ninku valdžią.* Įžanga padengimui lėšų 10c. Visus kviečia 
atsilankyti. “

LSS. 137 kuopa.

sos

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

į
t

MAUK Wn i

1739 S.Halsted St 
Chicago III.
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KORESPONDENCIJOS
KULTŪRA S. L FABIONflŠ CO.

Išgaruodintas PienasIš vietos lietuvių gyvenimo. Mok

Milžinu
Rištines PllilCAI

Keleivis
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Lietuvon
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Nau
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ADRESAS

pasiu'nti-
Lietuvon

Mėsa 
Pyragai 
Pajai 
Pudingai

Kepime kur reikalaujama Smetona, Vartokit 
neatskiesta. Tokiu budu turėsit gardžius mai
stingus valgius pigia kaina.

nekainuoja daugiau kaip kiti paprastos rųšies pie- 
nai, bet turi už savęs tyrumo, šviežumo ir gerumo 
g varanti ją, kurią Borden palaikė nuo 1857.

DCl paprasto kepimo sp pienu, atskieskit Bor 
deno Išgaruodintą Pieną lygia dalimi van 
dęns ir Vartokit kaip pieną.

Vienas iš parankumų vartojime Bordeno Iš- 
garuodinto Pieno yra kad galit ,pirkt bile 
skaičių blėšinių ir turėt vartojimui kada no
rit. Nesurugs atdaroje blėšinėje, nepaisant 
koksai oras. x

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašoma mašinėlę

rantija.
Iš Roselando

singtoniečianis 
iausia įstaiga

Jei norit dažinot kaip kept su Bordeno 
Išgaruodintu Pienu, išpildykit kuponą, 
paženklinant kokias pamokas norit ir 

• . . vmes pasiųsim visai dovanai.

29 So.^JLa Šalie SI. Room 530 

Vak. 3223 S.
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Kultūros kaina metams 12 
litų, m. 6 L, atskiras nume
ris 8* litai. Norintiem prenu
merata bus imama uždėtu mo
kesčiu. Visų suinteresuotųjų 
prašome paskubėti atsiliepti 
ir užsisakyti,- kad laiku žur
nalą gautumėt. Kas nori N. 1 
pamatyti atsiųskit laišku paš
to ženklų už 3 litus 
sime.

“KULTŪROS” B-Vfi 
Šiauliai, Dvaro g., 2' 

Lithuania.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-

Pasmerktas nuo 10 iki 20 
metų kalėjimo.

PAS MUS. TAS JUMS BUS 
ANT NAUDOS. .

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Hateted Str 

Chicago, III.

n* Pinigus ant pirmo morgičiaus 
lengvomis išlygom!^

Advokatas
Tek Central 6390 

alsted St., Cbteago. 
'arda 4681

Tuomi padaryki didelį sma;
sau, sąvp giminėms ir 

gama su kuriais gur 
greičiau galėsi parai; 
ką negu BU ran
ria, parankiausia ir daiikatniausia 
mašinėlė su jietuviikomia, raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

K. GUGIS 
ADVOKATAS

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

Tai. Central 4411. Vai. uuo 9-6 
Gnrenhrjo vietai

3328 So. Bahted St. 
Te!.: Boulevard 1810 

Valandos: auo 6 Ud 8 v. ▼. kiak-

* ADVOKATAS
Ofisas:

1703 Chicago Temple Bidg.
77 W. Washington St.

Tel. Central 6800
Cicero Panedėlio vak.

1314 S. Cicero Av. T.Cicdro 50?6
Bridgeport kitais Vakarais

3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

p,., . y a Ii U U l i '

J. P, WAI1CHĖS
LAWYER Lietyvys Advokatas

Dienomis Room 514-616 
127 N. Dearborn SL, 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. Waba»h Ava.

TeL: Pullman 6377.

Lietuviui grėsė mirties 
bausmė.

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

Room 909 Chicago Trust Building 
79 W««t Monro e Street, Cmcngu, 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3208 So. Halsted 8t.

Yardi 1015. Valu 6 iki 0 vai.

singtono siųskite 
gus Lietuvon per 
j ienų Skyrių Tupikai 
čio aptiekoje, 233 E 
H5tli St., Kensington.

Jau išėjo iš spaudos populėrus 
mokslo žurnalas

609 W. 3511) SI., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

| ameųikiečių, valstijos prokuro
ras buvo pašaukęs liudyti prieš 
tėvą ir j o, mažą dukrelę, Oną, 7 
metų amžiaus. Kaltinamą j am 
pagalios išdėsčius “džiurei” sa
vo šeimyninius santykius su 
žmona ir visas aplinkybes kaip 
žmonos mirtis įvyko, “džiure” 
jo kaltybės klausimą svarstė 
per visą ketvirtadienio vakarą 
ir naktį ir tik penktadienio ry
tą paskelbė teismui savo nuo
sprendį, būtent, kad ji radus 
Butkų įkaltą dėl antro laipsnio 
žmogžudystės. Tuo “džiurės” 
sprendimu vaduodamos teisėjas 
nuteisė Butkų nuo 10 iki 20 me
tų kalėjimo.

Byla tęsėsi per keturias die
nas, nuo sausio 29 iki vasario 
2, ir ja buvo labai susiinteresa- 
vę ne tik vietos lietuviai, bet ir 
kiti Philadelphijos gyventojai, 
dėl to visą laiką teismas buvo 
žmonių prisikimšęs. Butkų gy
nė advokatas M. M. šlikas, bu
vęs Lietuvos Atstovybės Wash-

Philadelphia, Pa., vas. 2 d. — 
Vietos kriminaliniame teisme 
pasibaigė didelė byla lietuvio 
Juozo Butkaus^ kaltinamo dėl 
nužudymo savo žmonos Onos, 
kuri keletą dienų prieš tą nelai
mę buvo nuo jo atsiskyrus. Ona 
Butkienė buvo kliudyta dviem 
kulipkom, kurių viena perėjo 
per jos širdį ir ją užmušė. Prieš 
Juozą Butkų todėl buvo pada
rytas kaltinimas dėl pirmo laip
snio žmogžudystės, ir Valstijos 
prokuroras reikalavo jam mir
ties bausmės elektrikinėj kėdėj. 
Be kitų liudininkų, lietuvių ir

pinigų

Tupikaičio aplieka,
East 115th St. Pi-

Pirmas praisas $5 pinigais; antras 
rių vertės dovana, 
bus išduota irt? $100
Puiki muzika. Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 50c.

Ražančiavos Draugija turės antrą balių Nedė- 
lioj, Vasario-Feb. 10 d. Švento Jurgio svet., 32 Place 
ir Auburn Avė. Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 50c.

Visus kviečia KOMITETAS.

nigai nueina Lietuvon

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd Stn arti Leavitt St.
Telephtfnaa Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Še
rtoj ir Pėdnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
imuose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba uarduodant

šis vakaras suteiks puikias dovanas vyrams ir 
moterims už atsižymėjimą gražiausioms kepurėms.

i — penkiiĮ dole-
Dovanas gaus kiekvienas, nes

Ritasi Karolis Požėla 
su Sandawski 

Aleksander Garkawienko 
su Antanu Hachet ir ris ant
rą, kuris užregistruos prie 
kasos.

Ir kelios kitos poros 

Ketverge, Vasario 7,1924 
Pulaski svet., prie Ashland 
ir 18 gatvių; pradžia 8:30 v. 
vakare.

Lietuvių čia gyvena apie tre
jetas šimtų, bet apie jų gyve
nimą laikraščiuose retai tema- 
tyt kokia žinutė. Savo draugi
jų lietuviai čia turi SLA. kuo
pą ir dvi bažnytines, bet nariais 
jos negausios ir beveik nieko 
neveikia. Jei parapijonai kar
tais ir surengia kokį vakarėlį 
savo bažnytinėj svetainėj, tai 
ir tie vakarėliai labai menki. Pa
prastai eidamos į juos moterys 
ntsiveda savo vaikus, kuriems 
leidžia laisvai bėgioti ir rėkau
ti po salę, taip kad jęi kas yra 
daroma ant pagrindų, nieko ne
gali girdėt; beto dar užpakaly 
susirinkę girti vaikėzai ir vyrai 
šurmuliuodjamii dar labiau 
triukšmą salėj padidina. Tai to
ki musų vakarai, tokios pramo
gos. <

Užtat girtybė žydi. Del jos 
atsitinka ir nelaimių, štai pra
eitą vasaią vienas lietuvis gir-, 
tas būdamas ėjo tilteliu per upe
lį, nukrito vandenin ir prigėrė. 
Jo kūną rado tik ant rytojaus. 
Dabar nuo to paties tiltelio nu
krito vienas girtas airys. Tik 
šiuo kartu upelis ! uvo užšąlęs, 
tai nelaimingasis neprigėrė, bet 
nukritęs į ledą užsimušė.

Du katalikų ‘‘veikėjai” norė
jo ką nors nuveikti. Vienas jų 
bandė organizuot senbernių 
kliubą, bet niekas neišėjo; o an
tras buvo bepradėjęs organizuot 
vyčių armiją, bet irgi nesisekė, 
nors tarti reikalui kvietėsi lietu
vių iš kitur, žadėdamas jiems 
pasirūpinti darbo. Bet su dar
bo parupiriimu atkeliavusiems 
butų sunku, nes darbai gyvu
lių skerdyklose ne kokie ir prie 
jų visados matai žmonių, ieškan
čių darbo. Bedarbių mat’ir čia 
netrūksta.

Tel. Lafayette 42$8
Plumbing, Hcating 

Kaipo lieta via, lietuviams viubdoi 
patarnauju kuogeriauaUi

M. Yuška 
3223 W. 38th 8t„ Chicago, 3U

Subatoj, 9 dieną Vasario-Feb., 1924 
Švento Jurgio Svetainėj, 

32 Place ir Auburn Avė. -

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

slas.
3. J. Elisonas. Regeneracijos 

reiškinys gyvulių gyveni
me.

4. Končius. Pažinkime savo 
kraštą.

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

6. Z. Kuzinickis. Vestuvių 
drama.

7. Jaunas pilietis. Demokra
tija ir koperacija.

8. Vk Putvinskis. Bangos.
9. Vaižgantas. Dirbkime.
0. Pajėgos ratas.
1. Vabzdžiai — ligų platin

tojai.
2. Iš “Kultūros” b-vės dar-

Laikykit pieną ant ledo, jei atdaras Bordeno 
Išgaruodintas Pienas yra. lengviau užlaiko
mas negu paprastas pienas, bet yisgi nebū
na šviežus per ilgą laiką po atidarymui blė- 
šinės.

Vartokit Bordeno Išgaruodintą Pieną vietoj 
brangios smetęnos kavai. Yra geresnis

i ;-
gu pienas ir pigesnis negu Smetona.

PIRŠLYS!
Rašo meiliškus straipsnius 

Rašo Juokus
Deda daug Merginų paveikslų 

Veda apsivedimu Skyrių 
Atskira kopija 15c.

Piršlys
105 W. Momoe St„ R. 412 

Chicago, III.

ADVOKATAS
Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, r Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimus.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING . 

Telefonas Randolph .3261 
Vakarais; 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

THE BORDĘN COMPANY 
Boplen Bidg. New York 

Chicagos Ofisas; 510 N. Dearborn St 
Telefonas: Dearborn 3105 

z------------KUPONAS-------------s
Duona
Saldainiai
Žuvis
Padažalas

Zupe

UNSWEETENČD 
^APORATE5 

MlLK

Kepurinis Balius
Rengia 

RAŽANČIAVOS DRAUGIJA

Tai. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
“ ADVOKATAS
Ofiaas vidurmieatyj:

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Washington St. 
Cor. Waakington & Clark

Namų Tol.i Hyde Pazk 8895

’ f T' r 1.
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MUSŲ MOTERIMS
v

Skaniai prirengtos 
sardinkos

Veda Dora Vilkienė

Dabar skerdimo laikas 
ant ūkės

Chop Suey

Dar keletą sugestijų.

Skerdimo laikas ant ūkės jau 
prasidėjo, štai dar keletą suges
tijų kaip prirengti mėsą.

Kiauliena yra beveik vienin
telė mėsa skerdžiama ant ūkės, 
ją sunku prirengti taip, kad ji 
butų gerai susudyta, išmirkyta 
ir išrūkyta, ir kad laikytųsi iki 
kitam pavasariui arba vasarai.

Geriausia kiaulieną prirengti 
sekamu budu:

Sūdymo procesas turi prasidė
ti tuojaus po mėsos atšalimo, 
nuo 24 iki 36 valandų po skerdi
mui.

Sūdant kiaulieną gerai yra 
vartoti labai švarią bačką (stati
nę) nors geriausia vartoti dide
lį molinį puodą. ' Išklok dugną 
bačkos arba puodo su druska, 
paskui įdėk mėsą, oda turi būti 
išlauko. Kuomet sudėsi vieną 
eilę mėsos vėl užpilk druską, ir 
taip dėk eilėmis mėsą apipilda
ma su druska, ant viršaus mė
sos irgi užpilk druską.

Sudedant kumpius prirengk 
sekamą mišinį: 2 kvortos smul- 
kit>s druskos, s-varo pipirų ir 
5 ucijas salietros, viską gerai 
sumaišyk. Sutrink raumenuotą 
kumpio dalį su molasu. Paskui 
ištrink druskos mišiniu mėsą, 
ypatingai apie kaulą. Sudėk 
kumpius į bačką apipilk su mi
šiniu kaip viršui buvo pasakyta 
ir tegul taip būna per 48 valan
das.

Sunka kuria apipili mėsą su
sidėti turi iš sekamo: (

4 svarai akmeninės druskos, 1 
svarą rusvo cukraus (arba pus- 
kvortę molasses), 1 unciją sa
lietros ir 3 galionai vandens. 
Virk pakol putos pasidarys, pas
kui nugriebk. ’ Kuomet atauš 
užpilk ant kumpių. Aukšgiau 
nurodytu rašalu galima susudyti 
apie 5 paprastus kumpius. Tegul 
kumpiai pasilieka šiame rašale 
10 dienų, paskui išimk, nudžio
vink ir rūkyk.

Taip pat galima sūdyti ir la
šinius.
Kaip tik kumpiai arba kita mė
sa bus tinkamai išsudytos, paka
bink mėsą į rūkyklą ir rūkyk 
2 arba 3 savaites po smilkstan
čia ugnim. j j

—Mrw. J. J. Bachunas.

3 svarai jautienos nuo kum
pio arba kitos mėsos. Galima 
vaitoti pusę jautienos, pusę 
kiaulienos.1

V/2 svaro svogūnų.
1 kvortą smulkiai supiausty- 

tų salerų.
1 kvoitą grybų, namie marina- 

votų arba džiovintų—baravikų 
1/4, svaro.

2 šaukštų molasses.
2 šaukštu Chinese sauce.
1 svarą Japoniškų bulvių, jei

gu gali gauti.
Supiaustyk mėsą į mažus šmo

telius ir spirgink taukuose arba 
svieste ant skaurados. Sviesto 
arba taukų įdėk 2—3 šaukštus. 
Spirgink mėsą pakol ji pasida
rys rusva, paskui sudėk į puodą, 
apipilk mėsą vienu puoduku 
karšto vandens, uždengk dangčiu 
ir tegul mėsa išlengvo verda pa
kol pasidarys. minkšta. Haimk 
tą pačią skauradą kurioje spir
ginai mėsą, įdėk šaukštą taukų 
ir pakepk svogūnus ir sudėk juos 
į puodą kuriame verda mėsa. 
Taip pat pakepk ir selerus ir 
paskui sudėk į tą patį puodą. 
Chinese sauce ir molasses įpilk 
kokias 5 minutes prieš paduo- , 
<lant i stalij.

Jeigu vartosi niariiiavotus 

grybus, tai nuplovus juos, smul- 
kiai supiaustyk, o jeigu .vartosi 
doživintus grybus, tai juos pir
ma išvirk. Sunka, kurioje gry
bai virė, gali užpilti ant mėsos, 
tik žiūrėk, kad tos sunkos nebū
tų perdaug.. ;

Ryžius dėl chop suey reikia 
virti atskirame puode. Paimk 
2 puoduku ryžių ant 1 kvortos 
vandens. Virk dvigubame puo
de.

Prisiuntė p-nia A. F. Delnin- 
kienė, Grand Rapids, Mich. |

Nuimk odas ir išimk kaulus 
nuo 2 skrynučių sardinkų. Pri
dėk prie jų 4 kietai išvirtus ir 
smulkiai sukapotus kiaušinius. 
5 valgomus šaukštus baltos 
duonos rtuipinių; 2 valgomu 
šaukštu ištarpinto sviesto, 1*4 
puoduko saldaus y^ pieno, šau
kštuko druskos, truputį raudonų 
pipirų.

Sudėk vislią į bliudą ir užvi
rink, tankiai maišydama.

Prirengk ant bliudo arba to- 
rielkos 4 arba 5 riekes padžio
vintos duonos (toast), aptepk 
ją sviestu ir uždėk ant tos duo
nos viršminėtą mišinį. Labai 
sveikas ir maistingas valgis.

% puoduko “dates”; supiaus
tyk į mažus šmotelius be kau
liukų

2 šaukštukai “baking powder”-
2 šaukštu miltų
1 puoduką sutrintų ir išsijo

tų graham crakers.
Ištrink trynius ir cukrų, in- 

dūk “dates” apibarstytus miltais 
ir “baking powder”, sudėk crak
ers ir kiaušinių baltymus. Kepk 
du sluogsnius (layers). Kepk 25 
minutes: 5 minutes karštame 
pečiuje, paskui prisuk gazą ir 
kepk 20 minutų.

Seiminnkėms patarimai
Jeigu pridėsi truputėlį drus

kos prie gazolino kuriuo valysi 
plėtmus iš drapanų — neliks jo
kio ženklo. Tankiai gazolinas iš
ima plėtmus, bet pats palieka 
ženklą: druska prašalina ir tą.'

Mrs. A MIUHfllfcVICZ-VIDIKIENZ
AKUSERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 ga* 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tai. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai riraktakavu

Žuvies kepsnys

Obuoliy pyragas
sviesto arba tau-

cukraus 
pabaltintos obuo-

V2 puoduko 
kų

1 puodukas
1 puodukas 

lių košės.
1% puoduko mi'ltų
1 šaukštuką nuting, cinamonų, 

gvazdikų
1 šaukštuką sodos (baking 

soda).
Ištrink labai gerai sviestą ar

ba taukus .su cukrum. Pridėk 
obuolių košės ir vėl maišyk. Su
dėk visus sausus dalykus.

Kepk vidutiniai karštame pe
čiuje 45 minutes.

Cukravonę padaryk sekamai: 
puoduko sviesto

2% puoduko labai smulkaus
cukraus (confectionary sugar)

Stiprios kavos.
Ištrink sviestą, pridek cuk

rų išlengvo, paskui įpilk kavos. 
Šiuo mišiniu aptepk pyragą.

Kį IR KAIP VIRTI
Aviena kaip stirniena

Paimk avies šlaunį, žiūrėk, 
kad nebūtų riebalų.

Išvirk sekamą mišinį: pusę 
acto, pusę vandenio, pridėk la
pelių, svagunų ir tegul verda 
kokios 5 minutes. Kuomet mi- 
šinis ataušs apipilk juo avieną 
ir tegul stovi tame rašale per 24 
valandas. Išimk mėsą iš rašalo 
ir phkimšk supiaustytais laši
nukais. Tą daryti turi sekamu 
budu: Paimk smailą peilį, įkirsk 
mėsą ir įkišk smukiais šmote
liais supiaustytus 'lašinukus.

Paimk skauradą, pakaitink, 
uždėk taukų arba sviesto, pa
spirgink mėsą tuose taukuose. 
Kaip mėsa bus rusva, sudėk mė
są į puodą, apipilk skystimu, ku
riame mirko mėsa ir taip virk, 
ant mažos ugnies, pakol mėsa 
mus minkšta. Ant galo pripilk 
rūgščios Smetonos.

šią mėsą gali valgyti su bul
vine koše ir barščiukais— kaip 
surengti barščiukus buvo seniau 
rašyta šiame skyriuje.

Prisiuntė p-ia A. F. ♦) Dąlnin- 
kienė, Grand Rapids, Mich.

3 puoduku šaltos žuvies 
1% puoduko pieno

puoduko duonos trupinių.
1 supiaustytą rituliais svagu- 

ną.
3 šaukštai miltų
14 šaukštuko druskos 
j/b šaukštuko pipirų 
3 šaukštai taukų.

Užšutink svaguną verdančiu 
pienu. Ištirpink 2 šaukštu tau
kų (1 šaukštą taukų palik dėl 
duonos ttrupinių), pridėk mil
tus, druską, pipirus, ir po biskį 
pieno. Virink 3 minutas. Sudėk 
pusę žuvies į ištaukuotą blėtą, 
įberk druską ir pipirus, nupilk 
pusę skystimo. Paskui dėk li
kusią žuvį ir skystimą, užberk 
duonos trupiniais paspirgintais 
taukuose. Kepk karštame pe
čiuje pakol trupiniai bus rudi.

Del permainos gali vaitot bul
vinę košę, padedant eilę tarpe 
eilių žuvies ir eię ant viršaus 
vietoje trupinių.

Džiovinta žuvis

Paimk
2 puodukus išplaktos (whip- 

per Smetonos
2 šaukštu labai smulkaus cuk-

. TO,
1 šaukštą vanillos,
Išplak Smetoną tirštai, įdėk 

smulkaus cukro ir vanillos. Už
tepk tarpe shiogsnių ir ant vir
šaus pyrago.

Prisiuntė
Mrs. J. J. Bachunas.

Vionas iš lengiausių budu nu
valyti sidabrinius indus yra nu
plauti juos šu minkštu audeklu, 
gerai pavilginus į kerosiną. Jei
gu sidabras yra labai pajuodęs, 
tai pirm valymo reikia jį pa
merkti per 24 valandas į rugšų 
pieną.

v

Jeigu skauda akis, pavilgyk 
jas tris kart ant dienus skysti
mu padarytu iš ketvirtadalio 
puoduko drungno vandens ir pu
sės šaukštuko druskos.

si Pennsylvani 
jos ligūr.Cučiuo 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose priel 
gimdymą, laikt 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir kito 
Iriuose reikaluo 
se moterims ii 
merginoms; kreij 
kitės, o rasitt 
pagelbą.

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

Al

■t
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

Blvd. 8188
M. Woitkevridl 

J BANIS
AKUiERKA

MEjTuriu patyrimą.
Pasekmingai pa* 
tarnauju mote- 

grims prie gimdy- 
9 tno kiekvien ame 

atsitikime. Teikiu 
^W|ypatišką prižiuri- 
IM&jimą. Duodu pa-

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

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

P-lė Kudulaitę

Vieną šaukštuką druskos iš-’ 
talpintos pusėje puoduko vande
nio sulaikys dieglį jeigu išgersi 
kaip tik pradeda skaudėti.

Iš

The Stock Yards 
Savings Bank

KOJy TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

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

Kodėl jums kentėti 7 nuo tų nesma
gumų kurie padaro skaudėjimą ir ne
malonumą kuomet —

Aš- Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

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

Dr. Wm. Gribow

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarais.

į Dienomis: CanaI 
Telefonai. ] D^ei1®

( Boulevard 4186

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

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

Ji remiasi visais turtais šio stripraus val’stijinio banko.
Ateikite į bankų, pasikalbėkite su panele Kudulaitę ir 

jai panakyti jum h, jūsų prigimtoje kalboje, kaip __ _ __ —» — r —

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

CLEARING HOUSE BANKAS

17 N. State St., Room 1714. 
Phone Dearbom 4514.

Valandos nuo 9 iki 5. Vakarais: 
2058 N. Division St. Valandos nuo 6 
iki 9. Nedėliomis ir šventėmis nuo 9 
iki 1. Phone Brunswick 5991, 

Egzaminavimas Dvkai.

Grabam Graker Pyragas
musų

dQINTtf'£RVIČE W|TH.

1790

DR. A. MONTVIO
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

25 Washington St 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Tęlephonę Central 8064 
1824 VFsbansia Avė, 

Humboldt 1098 
Valandos? nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715
DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 W. 22 St., kampas Leavitt St. 

Phone CanaI 6222
Res.: 8114 W. 42 St. Phone Lafay- 
ette 4988. Ofiso, valandos: 1-4 ir 

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

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

Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. V. 
Tel. Boulevard 5918

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

1 puodukas cukraus
6 kaušinių trynius; baltymus 

suplak tirštai,

TRUMPIAUSIAS KELIAS J VISAS 
DALIS

LIETUVOS
Išplaukia kiekvieni} savaitę su 

laivais dc luxe
“Resolutę”, “Reliance” 

“Albert Bailiu” 
“Deutscliland”

Kurie veža I, II ir III kleaa pasažie- 
rius ir populiariški laivai “Mount Clay”, 
Cleveland, “Hansa”, “Thuringia” ir 
“AVestpholia” su cabin ir III kleaa. 
Geras mandagus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios apystovoe.
UNITED AMERICAN LINES
171 West Randolph St., Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisai 1800 S‘. Ashland Avė., ant 
viršaus Ashland Štate Banko 

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

Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8 

x Telefonas Lafayette 3878 

Dr. J. W. Beaudette

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai.

I •

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Aahland Avė. 
arti 47-tos gatvta 

CHICAGO, ILU
u

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 ilri 12 vai. ryte, nuo 2 Ud
5 val. no piet Ir nuo 7 iirf 8:80 vai. 
vakaro. Nedellornla nuo 1O valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonu Dreiel 2880

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iid 
12 dieną.

I> i ■ ............................ ..............................d

, DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas CanaI 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

L—........... ............... ................ ..

Džiovinta arba sūdyta žuvis 
yra pigesnė negu šviežia. Prieš 
vartojimą džiovintą žuvį reikia 
mirkyti jter kelias valandas šil
tam vandenyje, mainant jį tris 
arba keturis sykius. Mirkink 
žuvį tokiu budu, kad jos mėsa 
butų apačioje, o odą į viršų, tai 
druska greičiau nupuls. Nušluos
tyk ir išvalyk gerai. Paskui mir
kyk šaltame vandenyje per var 
landą laiko, j

Džiovinta žuvis gera yra dėl 
sriubų. Sriubai vartojant žuvį, 
reikia imti jos pusę svaro. Pa- 
spirging svogūnus taukuose. 
Virk bulves 10 minutų. Sudėk 
žuvį smulkiai supjaustytą, pri
dėk svogūnus, taukus, pieną. 
Paplak miltus. Valgyk su kre- 
kėms arba su duona.

No. 1790. Ne praleisk nepastebėjus 
šios gražios suknelės. Paprasta, leng
va ir pigi.

Sukirptos nvieros 16 metų. 36, 38, 
40 ir 42 colių per Jkrutinę. Visa suk
nia pasiūta iš vieno šmoto.

36 mierai reikia 2% yardo 36 colių 
materijos ir 2 Vi yardo stugelių apsiu- 
vimui.

Norint gauti vieną ar daugiaus viii 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
jaduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
Ižio numerį, pažymėti mierą ir alš- 
tial parašyti savo vardą, pavardę ir 
Adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entą. Galima prisiųsti ^pinigais arba 

trasos ženkleliais kartu ‘su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

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

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

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

nuo 5:80 Ud 7:80 vakaro.
IB! ■ ................ '■

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso valu 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
8259 So. Halsted Chicago. III.

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

siusti man pavyzdi No.............
Čia įdedu 16 centų ir prašau at-

Mitros ... per krutinę

{Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.) 
—O——MM*— ■ ■■ ■ ■ R ■ | y

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis '■ 

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

Vai. 2 iki 4 Ir 6 iki 8. Nod. 10 Iki 12 
Namai 6641 S. Albanv Ava.

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

Office Hours: 10 Ud 12 pietą 
5 iki 7 vai.

Tel. CanaI 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

19S0 So. Halsted Si. 
Gyvenimo vieta: 419S Archer 

2 iki 4 po pietą 
Tai. Lafayette 0008

................................ 1
Tel. Boulevard 0587

DR.MARYA
; D0WIAT—SASS

17D7 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
. ............................ i ■ ■ „u

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 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 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

/w—onnn Chicago, IIITel! CanaI 6222.
VaL: 9—12 ryto; 1—5 po pietų; 

6—9 vak. Ned. pagal sutartį.

ją

dr. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

8315 South Halsted BL
Tel. Boulevard 1401

CanaI 0257 
Naktinis Tel! CanaI 2118

M. P. 1. ZALATORIS
•YDYTOJA8 IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
R——-—-——-----*--——-—

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso teL Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriška, Vyrišką.
Vaiką Ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8385 So. Halsted StĮ Chicago. 
Valandos i 10—11 ryto: 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną* 
Res. 1189 Independence Blvd. Chlcage 

___ S_______________________________ _

Garsinkitės Naujienose

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialią 
sutarčių tel fonu o ki t Prospect 0611

Garsinkitės Naujienose

DR. B. F. GARNTTZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
>3149 So. Morgan St, 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. F' < 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 ' < 

Telefonas Yards 0867



NAUJIENOS
Pnbliihed Daily, exeept gunda?, V

Opozicija prieš
Poincarė auga.

Editor P. Grigaiti!

1789 South Halstad Street 
Chicago, III. 

Telephone Ropsavalt 8500

t
Subscription Ra tęs: \ 

$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.

Entarad m Sacond Clasa Matter 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
of Chicago, Iii., uodai tha act oi 
March ind, 1879.

, ... ....... ■
Naujienos eina kasdien, Įtekinant 

sekmadienius. Laidžia Naujienų Ben
droj*, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
Dl. —- Telefonas j Roosevelt 8509.

Pereitą pirmadienį Fran- 
cijos atstovų bute padarė di
delę sensaciją,p. Andrė Le- 
fevre, pasakydamas aštrią, 
kalbą prieš Poincarė. Iki 
šiol jisai buvo uolus premje
ro rėmėjas. Jisai yra prezi
dento MillerancTo partijos 
žmogus, todėl aišku, kad 
prezidentas su savo šalinin
kais jau yra nusistatę prieš 
dabartinį ministerių kabi
netą.

Tas 
nuo to, 
kieriai
Poincarė jau neilgai laikysis 
valdžioje. Iš laivo, kuris tu
ri paskęsti, visos žiurkės

Užsimokėjimo kalnai
Chicagoja — paltui

Metams---- -------- .-------------- $8.0*
Pusei znata -------- ------ ---------—.
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnaaiam___________  1.50
Vienam minėsiu! ................   .75

Chicagoje per nešiotojua:
Viena kopija  8c
Savaitei_____________ —- 18c
Minėsiu!---- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams____ _______________ $7.00
Pusei metų ______ _______ ~ 8.60
Trims minėsiantis...... ..................1.75
Dviem' minesiam____________ 1.25
Vienam minėsiu!____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams .......... ___
Pusei metų ....... .
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu. < '

*

2.00

Prisipažino, 
kad melavo,

kongre- 
Anglijos 

sovietų

Rusijos* sovietų 
sas, priimdamas 
valdžios suteiktąjį 
valdžiai pripažinimą, išreiš
kė savo draugingumo jaus
mus Anglijos darbininkams, 
kurių priešakyje stovi Mac
Donaldas. Tam tikroje re
zoliucijoje sovietų kongre
sas nurodo, kad sunkiausiais 
Rusijos revoliucijai metais 
Anglijos darbininkai rėmė 
Rusiją. Sako:

“Didžiosios Britanijos 
darbininkų klasė per visą 
tą laiką buvo tikras sovie
tinių respublikų dirban
čiosios klasės talkinin
kas. Sovietinių respublikų 
žmonės atsimena pastan
gas, kurias dėjo Didžiosios 
Britanijos dirbančios kla
sės ir pažangiosios anglų 
viešosios opinijos dalys 
tam, kad sustabdžius boi
kotą, blokadą ir ginkluotą 
intervenciją.”
Tikra tiesa. Anglijos dar

bininkai dėjo didelių pastan
gų, kad apgynus Rusijos 
darbo žmones“ nuo imperia
listų ir kontrrevoliucionie
rių. Daugiausia ačiū toms 
jų pastangoms, tapo nuimta 
boikotas ir blokada nuo Ru
sijos; ačiū toms pastan
goms, tapo sulaikyta ginklų 
pristatymas juromis Len
kijai, kuomet pastaroji už
puolė Rusiją.

Bet šitą visiems žinomą 
tiesą Rusijos bolševikai pri
pažino tiktai dabar. Iki šiol 
jie skelbė visai ką kitą. Jie 
pasakojo Rusijos liaudžiai 
ir savo pasekėjams kitose 
šalyse, kad organizuotieji 
Anglijos darbininkai esą 
“geltoni,” “kapitalistų uode
gos”, “imperialistų klapčiu
kai”; o tų darbininkų vadai 
•— “Judošiai”, “atžagarei
viai”, “išdavikai“ ir t. t.

Taigi dabar patys bolševi
kai prisipažino, kad jie per 
keletą metų besąžįniškai 
melavo, skelbdami tuos 
šmeižtus apie Anglijos dar
bininkų organizacijas.

pareina veikiausia 
kad Francijos politi- 
numano, jogei p.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ BUS ATIDĖTA.

“Tėvynės” korespondentas iš 
Lietuvos praneša tokią žinią:

“Pastebėjau Amerikos lie
tuvių laikraščiuose, kad ame
rikiečiai ir šiemet rengiasi iš
kilmingai švęsti Lietuvos Ne
priklausomybės šventę vasa
rio 16 d. Vienok ' tuo. patim 
laiku Lietuvos Nepriklauso
mybės Šventė nukeliama į ge
gužės 15 d., nes mat tą dieną 
Lietuvos Steigiamasis Seimas 
iškilmingai paskelbė Lietuvos 
nepriklausomybę ir to pavasa
rio diena labiau tinka visos 
tautos švenčiamai šventei. 
Vasario 16 d>bus švenčiama 
tik valstybės ir savivaldybių 
įstaigų, šitas pakeitimas jau 
priimtas Seime dviem skaity
mais dar gruodžio mėnesy 
svarstant įstatymą apie šven
tes. Nėra mažiausios abejo
nės, kad jisai pereis ir tre
čiuoju skaitymu.”
Ta korespondencija yravrąj^- 

ta sausio 8 d., taigi galįmaK ma
nyt, kad įstatymas apie Nepri- 
kuausomybės šventės perkėli
mą dabar jau yra galutinai pri
imtas. O jeigu taip, tai vasario 
16 dieną daryt apvaikščiojimus 
butų visai ne vietoje.

SLA. VIRŠININKŲ NOMINA
CIJOS.

Kamarauskas, 
A. Mete- 

Mikolainis, 90;
Į sekretorius 

2,910; K. Ste- 
Paukštis,

“Tėvynėje” tapo paskelbta 
rezultatai nominacijų į Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoj vin- 
šininkus.

Nominacijose dalyvavo apie 4 
tūkstančiai narių, kuomet SLA. 
turi daugiaus, kaip 15 tūkstan
čių; reiškia dalyvavo apie ket
virtadalis. ,

Daugiausia gavo balsų šie 
kandidatai: į preziedntus — St. 
Gegužis, 2,312 b.; T. Dundulis, 
1,381 b.; F. živatas, 323 b.; Dr.
A. L. Graičunas, 130 b. Į vice
prezidentus—V. 
1,937 balsų; 
lionis, 1,226; P. 
T. Dundulis, 71. 
—P. Jurgeliutė,
ponavičius, 1,123; T.
42; T. Dundulis, 33. Į iždinin
kus — Tarnas Paukštis, 1,880;
B. Salaveičikas 1,058; A. Mika
lauskas, 404; P. Kasparas, 238. 
Į daktarus-kvotėjus — Dr. S. 
Biežis, 1,249; Dr. G. K. Klimas, 
1,185; Dr. Matulaitis, 1,148; 
Dr. Graičunas, 187. ] ižde globė 
jus — J. M Danielius, 1,721; J. 
Stankevičius, 1,126; K. Vara- 
šius, 791; E. N. Jeskevičiutė, 
.766; J. O. Sirvydas, 400; P. Jo- 
čionis 315.

Šitos skaitlinės patvirtina tas 
neoficiales žinias, kurios buvo 
kiek laiko atgal pasirodžiusios 
spaudoje >

Nominacijose pirmas vietas 
laimėjo senieji viršininkai, iš
skiriant titkai vieną Dr. F. Ma
tulaitį. Pastarąjį pralenkė net 
du kandidatai.

Balsavimų rezultatai rodo, 
be to, kad komunistai buvo susi-

agitavę. Visi jų kandidatai ga
vo daug-maž vienodus; balsų 
skaičius, taigi matyt, kad ko
munistai balsavo už tam tikrą 
savo sąrašą.

Jie su visais savo simpatiza- 
toriais ir kitokiais žmonėmis, 
kuriuos jiems pasisekė suagi- 
tuot, surinko vidutiniškai apie 
12 šimtų balsų, t. y. šiek-tiek 
daugiaus, negu ketvirtą dalį 
balsų, paduotų nominacijose. 
Galutinuose balsavimuose jie 
tur-but daugiaus balsų ir nesu
rinks.

Grynai komunistinių kandi
datų gali būt išrinktas gal tik
tai vienas, būtent, Jeskevičiutė. 
Turi progos praeiti ir Dr. S. 
Biežis, kurį remia komunistai, 
nors jis ir nepriklauso komunis
tų srovei.

MELAGIŲ PROPAGANDA.

Komunistų dienraštis “Daily 
Worker” vasario 5 d. įdėjo 
straipsnį apie MacDonaldo “iš
davystę”. Ve kas tenai rašo
ma:

“Nuostabus pranešimai 
ateina iš Anglijos, rodantys, 
kad darbininkų kabinetas su 
MacDonaldu priešakyje jau 
pradeda eiti išdavimo keliu.

“Vienas svarbiausiųjų pun-
■......................■ ................ . ». II ..■■■i iiii ■ —■<■! i». ....

ktų Darbo Partijos programe 
buvo neatidėtinas ir besąly- 
gis sovietų Rusijos pripažini
mas, kol ji buvo dar ‘Jo Dide
nybės Opozicija’. Bet dabar, 
kai ji jau patapo ‘Jo Didęny-1 
bes Valdžia’, tai sovietų Rusi
jos pripažinimas pasidarė ne
be taip ūmiai reikalingas. Ji 
pradeda atrasti kliūčių...” •
Toliaus tame straipsnyje sar

koma, kad Anglijos darbininkų 
valdžia jau patekusi po konser- 
vatyvės biurokratijos įtaka; iš 
to esą matyt, kad MacDonaldas 
esąs reakcionierius. j

Na, ar tai ne bjaurus skaity
tojų mulkinimas? MacDonaldo 
kabinetas pripažino Rusiją jau 
vasario 1 d., o dar vasario 5 d. 
tas komunistų šlamštelis pasa
koja, kad Anglijos darbininkų 
valdžia nepildo savo prižadų!

Prie to reikia, pastebėti, kad 
tas šmeižiantis straipsnis tilpo 
be parašo, tai reiškia, kad* jį pa
rašė kas nors iš “Worker’io” re
dakcijos štabo. Na, o žmonės, 
redaguojantys laikraštį, juk jau 
tikrai galėjo per keturias dienas 
po Rusijos pripažinimo patirti 
apie tą faktą. . |

Aišku, kad tas laikraštis su 
tiesa visai nesiskaito. Net ir ka
pitalistų spauda nelabai drįsta 
taip begėdiškai meluot.

L. Šeimenis.

Lietuvos Mokytojų 
Suvažiavimas.

ninių valstybių mokytojų orga
nizacijom. Centro Valdyba daug 
šiuo reikalu rūpinosi. Siuntinė
jo atstovus į suvažiavimus, per 
ekskursijas, laiškais, žodžiu 
stengtasi bendrai su kaimynais 
tartis, vienais ąr kitais moky
tojų reikalais. Užmegsti drau
gingi santikiai su Latvių ir Es
tų mokytojais. Per ekskursiją 
susipažinta su čekoslovakų mo-

Jau nekartą Amerikos lietu
vių visuomenei teko girdėti apie 
įvairius Lietuvos mokytojų su
važiavimus, jų darbą, nutari
mus ir svarbą, kuri reiškiasi vi
są tai gyveniman vykdant. Šį 
kartą imuosi keletu bruožų ap
rašyti Lietuvos pažangiosios 
mokytoj i jos, susispietusios Lie
tuvių Mokytojų Profesinėje Są
jungoje, suvažiavimo darbus iš
kurių ryškiai matyti visas Lie-1 kytojais, bet dar konkretesnių 
tu vos švietimas ir šios srities'žygių nepadaryta, kas ateityje 

■ darbuotojų padėtis. Taip pat iš 
suvažiavime keltų klausimų pil- 

' nai matyti visos sąlygos, kurio
se eina švietimo darbas musų 
nepriklausomoje respublikoje.

1924 m. sausio 3 d. susirin
ko apie 25 atstovai iš įvairių 
Lietuvos kraštų, kiekvienas at
stovaudamas apie 20 organizuo
tų mokytojų. Daug išrinktų sky
rių atstovų suvažiavimai! atvyk
ti negalėjo delei šalčio, o ypa
tingai daugybės sniego, nes pla
tieji gelžkeliai blogai ėjo, siau
rieji visiškai sustojo, gi keliais 
važiuoti nebuvo galima. Dar 
kaikuriuos sutrukdė anksčiau 
pradėtas darbas pradžios moky
klose.

Susirinkusieji atstovai numa
tydami svarbumą suvažiavimo 
dienotvarkės klausimų, visai ne
keldama klausimo apie kvorumą 
pradėjo svarstyti svarbesniuo
sius klausimus. Centro Valdy
boj pirmininkas p. B. žygelis 
atidaręs suvažiavimo posėdį, 
priminė, kad Sąjungos narys, 
Pasvalio Apskr. prad. mok. in
spektorius M. Vasiliauskas su
laukė 25 etus savo pedagogi
nio darbo, ši vyrui teko dirb- 

laikais, kaipo 
tautos žadintojai, buvo rusų val

 

džios kelis sykius baustas, gi 
dabar aktingai dirba Sąjungo
je. Dabar gi turi nemaža nema
lonumų ir iš Lietuvos Šeimin- 
kų “krikščionių” pusės. Siūlo
ma pasveikinti jubiliatą ir kar
tu išreikšti užuojautos šių die
nų gyvenimo smūgiuose. Suvar 
žiavimas gausiu plojimu pasiū
lymui pritaria. Dar išklausoma 
Latvių Mok. Sąjungos pirminin
ko p. Ritins sveikinimo laiškas 
ir išrenkama prezidiuman pir
mininkais Pašakamis, Janilio4 
nis, Petrauskas, sekretoriais 
Laurynaitis ir J. Aukštikalnis.

Pirmu dienotvarkės punktu 
svarstoma — santikiai su kitų 
valstybių mokytojais ir jų or
ganizacijomis. Praneša B. žyge- 
is.

Reikia Lietuvos mokytojų 
proį. org. užmegsti tamprius 
ryšius su artimesniojom kaimy-

ti sunkiausi^

be abejonės turės įvykti. Notė
ta susiartinti su Klaipėdos mo
kytojais, tik pastarieji, nors tu
ri vieną sąjungą, bet labai įvai
raus1 politinio krypsnio. Vieni 
žiuri Lietuvon,Akiti — Vokieti
jon, treti neaiškios orientacijos, 
žodžiu dėl tokio lakino neaiš
kaus politikos momento klaipė
diečiai nesiryžta ar šion ar ki
ton pusėn krypti, kol vis dar jų 
krašto likimas neišspręstas, šių 
metų vasarą manoma dalyvau
ti pasauliniame mokytojų kon
grese Kopenhagoje. Gi 1923 me
tais dalyvauta tarptautiniame 
aukštesniųjų mokyklų mokyto
jų suvažiavime — Pragoję.

Mok. Kvieska nurodo, kad i 
daug naudos Liet, mokytojai ga-j 
Ii turėti' iš bendradarbiavimo su I 
kitų kraštų kolegomis. Lietuvos 
mokytojija tam krypsniui nesi
priešins. Susirinkimas tam pri
taria ir priima šią rezoliuci
ją:

— Suvažiayimas laiko reika
lingu, kad Liet. Mok. Prof. Są
junga įeitų į artimesnius bei 
nuolatinius santikius su kitų 
valstybių profesinėmis mokyto
jų organizacijomis, kurių tiks
las ir taktika artima L. M. Prof. 
Sąjungai. I

Antras dienotvarkės punktas
— Sąjungos darbuotė švietimo 
srity. Pranešimą daro mok. V. 
Kvieska. Mokyklų tipą nusta
tant reikalinga laikytis nusista
tymo vidurinių ir aukštesniųjų 
mokyklų mokytojų suvažiąyimo
— 1923 metų, lapkričio mėne
sio, nes ten smulkiai ir tiksliai 
pažymėta trijų koncentrų griež
ta sistema, su kuria, privalo su
tikti kiekvienas pažangus moky
tojas. i

Mokytojų Sąjunga turi steig
ti sulig išgale daugiau speciali- 
nio pobūdžio mokyklų, gi suau
gusiems bendrojo lavinimo
si. 1 Lietuvoje pristeigta daugy
bė gimnazijų maitinančių jau
nimą bendromis žiniomis, o ma
žai teikiančių gyvenime reikar 
lingo, praktinio išsįlayinimo. 
Dar reikalinga steigti mokyto
jams ir suaugusiems kursai, ku-

riuos valdžia 1924 metais ren- geidaujama {vesti skyrius jau- 
giasi likviduoti. niems mokytojams su pedagogi-

I Suvažiavimo dalysiuos kyla jos ir didaktikos raštais. Visi 
[mintis, kad nereikia steigti daug 
mokyklų, bet įsteigtąsias pavyz
dingai pastatyti. Mokytojų lai
komos švietimo įstaigos priva
lo būti be taip didelių ydų, ko
kias turi įvairios “žiburio”, 
“Saulės” ar kitų draugijų gim
nazijos. Nesvarbu kiekybė, bet 
— kokybė.

Nuodugniai apsvarsčius švie
timo reikalą priimama ši rezo
liucija:

' — Vidurinių ir aukštesniųjų 
mokyklų sutvarkymo klausimu 
suvažiavimas prisideda prie Vi
durinių ir Aukštesniųjų moky
klų mokytojų suvažiavimo iš
neštos rezoliucijos.

Suvažiavimas randa reikalin
gu, kad Centro Valdyba steigtų 
švietimo įstaigų, kurios butų 
gerai pastatytos metodiniu at
žvilgiu ir programos atatiktų 
gyvenimo reikalavimams.

šiuo pirmasai posėdis baigia
mas.

II posėdis, sausio 3 d.

Svarstoma trečias dienotvar
kės punktas — Lietuvos moky
tojų kongresas. Pranešimas B? 
Žygelio. Kada gyvenime kyla 
svarbus klausimai, liečią nema
žą visuomenės dalį, reikalinga 
rinktis ir šiaip ar taip reikalą 
išspręsti. Dabartinė Lietuvos 
mokytojija turi be galo daug 
svarbių, gyvenimo iškeltų rei
kalų, kuriuos žūt būt reikia gy- 
veniman įvykdinti, o kartais ir 
prašalinti. Be mokytojų žodžio 
jie gali būti netiksliai vykdomi 
ir netiksliai šalinami, o dar skau
džiau, netikusieji dalykai gali 
likti, gi reikalingi ir tikslus pa
šalinti. Mokytojai savo kongre
se galėtų tai išspręsti. Lietuvoj 
jau buvo vienas mokytojų kon
gresas (1921 metais), šių die
nų reikalai verčia antrąjį su
šaukti, patogu butų sušaukti

I laike Pabalti jos mokytojų kon
greso Kaune, vasarą Š. m. Su
važiavimas turėtų išspręsti ar 
kongresas reikalingas ir ar 
šaukti tik Sąjungos narius, ar 
be skirtumo, visus mokytojus.

Dauguma atstovų plačiai dis
putuoja šiuo klausimu ir priei
na išvados, kad kongresas rei
kalingas ir šaukti visus Lietu
vos mokyklose dirbančius moky
tojus, nes daug bendrų reika
lų, bendras ir žodis turi būt tar
tas.

i Šiuo reikalu priimama sekan
ti rezoliucija :t 

i — Suvažiavimas pageidaftija, 
kad L. M. Prof. Sąjungos Cen
tro Valdyba sušauktų vasaros 
metu mokytojų kongresą. Kon
greso dienotvarkė 
vedama nustatyti 
dybai.

Ketvirtuoju 
punktu svarstoma “Mokyklos ir 
Gyvenimo” klausimas.

Redaktorius V. Kvieska pla
čiai nupasakojo kiek vargo teko 
perkęsti mokytojų laikraštį lei
džiant dėl stokos lėšų ir bendra
darbių. Laikraštis ilgai nepasi- 
rodydavęs, turinys buvęs silp
nokos, kuris negalėjo patenkin
ti mokytojo-skaitytoj o. Lėšų 
truko, nes aukomis ne visuomet 
sekėsi verstis, gi prenumeratom 
riai nelaiku atsilygindavo ir dar 
dabar daug skolininkų yp.

Pinigų nesant ir dėl to neap 
mokant bendradarbius susidarė 
stoka raštų. Ateity tas reika
linga pašalinti. Kviečia mokyto
jus aktingiau remti savo orga
ną — “Mokyklą ir Gyvenimą.”

Visa eilė kalbėtojų smulkiai 
nurodinėja laikraščio trukumus 
ir ieško budo juos pašalinti. 
Daug žalos darbas turi iš Re
dakcijos ir Administracijos pu
sės. Redakcija dėl buto stokos 
visą darbą suvertus portfelyje, 
neturi kur išsitiesti. Yra neap
mokama, negali atsakinėti į lai
škus ir nuolat dirbti visą redak
cijos darbą. Administracija ne
sirūpinusi didesniu laikraščio 
ekspedicijos sutvarkymu, rekla
mavimu, skelbimų ieškojimu ir 
t. t. Siūloma remti organą raš
tais ir žiniomis, sutvarkyti kaip 
reikiant Redakciją ir Adminis
traciją, kas 'šiais metais gali
ma, nes gaunama erdvių butas 
Koperacijos rūmuose. Ir dar pa-

pageidavimai dėl laikraščio “Mo
kykla ir Gyvenimas’’ suvažiavi
mo pavedama Centro Valdybai 
vykdinti.

Toliau seka Baltgudžių atsto
vo sveikinimas, kuris tikisi iš 
mokytojų paramos savo tautos 
reikaluose.

Blaivybės ir Sveikatos drau
gijos steigėjų vardu suvažiavi
mą sveikina K. Ralys.

Dar buvo sveikinimai nuo 
“Lietuvos Ūkininko’* redakci
jos, “L. Jaunimo Sąjungos” ir 
“Varpo” organizacijos, šiuo pir

mosios suvažiavimo dienos po
sėdžiai baigiama.

Įspūdis suvažiavimo darbo 
rimtas. Atstovai nesileidžia j 
smulkmenas, neteikia ne vienas 
savo partijos kromelio, nors čia 
atstovų iš visų Lietuvoje vei
kiančių, kairiųjų srovių randa
si. Mokytojai ir suvažiavime 
tinkamoje vietoje išsilaiko. Be 
galo gražus įspūdis gaunasi at
silankius į panašų atstovų būre
lį. Tik nevienam pakaušį grau
žia mintis, kaip reiks tą ar ki
tą nutarimą gyvenime vykdin
ti. Juk dabar Lietuvoje susida
rė tokia mokytojų darbui padė
tis, kad net baisu.

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

(Tęsinys) .

ir laikas pa- 
Centiro Vai*

dienotvarkės

Chemiškoji energija.
Iš dalies jau matėm, kaip sau

lės šviesos energija persikeičia 
augmenyse į chemiškąją ener
giją. Kitaip sakant, augmenys 
su pagelba saulės energijos pa
dirba maistą sau ir gyvuliams, 
čion dirstelėsime į kai kurias 
smulkmenas.

Chemiškoji* augmenų energi
ja pasirodo kuoaiškdausiai tik, 
kuomet augmenų medžiaga su
sivienija su oro degiu, t. y. de
gant. Degant iš augmenų aug
lio (susivienijus su degiu) pa
sidaro angliarukštis. Laike su
sijungimo anglio su degiu sau
lės šviesos energija, sukrauta 
augmenyse, pasiliuosuoja. Tuo 
syk tokia liuosa energija leng
vai persikeičia į šilumą. Degan
tieji kūnai duoda daug šilumos. 
Taip pat degančios maisto da
lelės, turtingos anglimi, duoda 
dau^ šilumos. Maistas (teisin- 
giaus maisto dalis), kaip jau 
mums žinoma, gyvulių kūne 
perdega į angliarukštį ir van
dens garus. Kūne nuo nuolati
nio degimo atsiranda nuolati
nė šiluma, šioji šiluma ir yra 
saulės šviesos pasiliuosavusi ši
luma. Todėl nors gyvuliai sta- 
čiai ir nepriguli nuo saulės švie
sos, bet jie negalėtų gyventi be 
saulės energijos. Kadangi aug
menys nuolatos turi tik skaldy
ti chemiškai sudėtą kūną (an
gliarukštį), todėl jie turi turė
ti nuolatinį energijos šaltinį. 
Toksai šaltinis ir yra saulės 
šviesos energija.

Priduodant kokiam-nors kū
nui, sakysim, šilumos energiją 
arba atimant nuo kūno ją, pa
prastai tokis kūnas persimaino 
labai mažai arba ir visai pasi
lieka ,be permainos. Kaipo pa
vyzdį nurodysiu įkaitytą gele
žies šmotelį. Tas pats galima pa
sakyti ir apie elektros energiją. 
Perleidžiant vielą elektros sro
vę, viela mažai arba ir visai ne
persimaino. Bet chemiškoji en
ergija tankiausiai permaino net 
kūno pamatines ypatybes: che
miškai ^susivieniję gazai anglis 
ir degis įgija visai naujas ypa
tybes. šilumos energiją yra la
bai sunku išlaikyti kūne. Kuo
met, sakysime, turim du kunu 
su nelygia temperetura, tuo syk 
užlaikyti šilumą visai negalima: 
ji išeiną spinduliais. Įkaitę daik
tai šaltoj vietoj greitai atšąla. 
Yra, tiesa, dabar tokių butelių 
su dvilinkom (dubeltavom) sie
nom. Tarp butelio sienų pasilie
ka tuščia be oro vieta. Tokia 
be oro vieta blogas šilumos lei
dėjas. Yra mat kūnai, kurie 
lengvai perleidžia per save šilu
mą ir elektrą, o kiti labai sun
kiai. Taip, geležis įkaista grei
tai, o medžio arba stiklo šmo
telis perleidžia šilumą sunkiai. 
Kuomet tarp butelio sienų pa
silieka tuščia, be oro vieta, to
kia vieta, galima pasakyti, Vi
sai neperleidžia šilumos nė lau
kan, nė vidun. Todėl įpylus karš
tą arbatą į tokį butelį galima 
ilgai (20-24 vai.) užlaikyti kąr- 
šta. Tas•*pats yra ir su šaltais 
skystimais, žodžiu, tokiuose bu
teliuose (“termose”) šiluma pa
silieka ilgesnį laiką be permai
nos, ne išgaruoja. Panašiai yra 
ir su elektros energija. Šioji en
ergija, kaip ir šilumos energi-

ja, lengvai išgaruoja, išspindu
liuoja ir tarp aplinkinių daiktų 
išsisklaido.* Užlaikyti šviesos en
ergijos visai negalima, šviesa, 
jei ji tik nepersikeičia į šilumą, 
kaip bematant išspinduliuoja, 
aplinkui išsisklaido. Visai kas 
kita yra su chemiškąja energi
ja. Taip, sakysime, saulės švie
sos energija, persikeitusi į che
miškąją augmenų energiją, ga
li būti nepaprastai ilgai užlai
kyta. Ji pasilieka atsargoje ne 
tik valandomis ir dienomis, bet 
metais, net nesuskaitomais mi
lijonais metų. Paimsime, kaipo 
pavyzdį, akmeninių anglių en
ergiją. Juk akmeninės anglys 
yra augmenų liekanos. To lai
ko augmenys, kaip ir dabarti
niai, kvėpavo angliarukščia ir 
su pagelba saulės šviesos ener
gijos suskaldė angliarukštį į an- 
gliadarį ir degį. Degis, gai-but 
nesuskaitomą daugybę sykių 
perėjo per gyvulius, tuo tarpu 
sukrautas anglis augmenyse pa
siliko žemėse gulėti. Išgulėję 
žemėj nesuskaitomus, milijonus 
metų. Galop, iškasus anglis iš 
žemės galima užlaikyti šiąją en
ergiją taip pat begalo ilgai. O 
juk akmeninių anglių energija 
yra grynai chemiškoji energi
ja: akmeninės anglys susivieni
jusios su degiu (degant) duoda 
daug šilumos, šioji energijos 
rųšis. perkeičia vandenį į garą, 
su pagelba kurio važinėja gelž- 
keliais, laivais per jūres, dirb
tuvėse varo kuodidžiausias ma
šinas. Panašiai yra su kiekvie
na chemiškosios energijos rųši- 
mi. žodžiu, kuogeriausios ener
gijos sandėlis yra toksai che
miškos energijos sandėlis.

čion ne pro šalį bus paminė
ti apie iškastus akmeninius 
glis. Jų chemiškoji energija 
Ii ilgai pasilikti atsargoje, 
permainos. Taip, sakysime, 
meninės anglys sandėliuose
Ii po kelias dešimtis metų be jo
kios permainos. Tiesa, iškastos 
iš žemės anglys ir palaidai su
piltos į krūvas pamažu susivie
nija chemiškai su oro degiu. Ki
taip sakant, tokios anglys labai 
pamažėl dega be ugnies, be liep
snos. Kai kiirie mokslininkai 
mano, kad tokios anglys gali pa
tys savaimi net ir užsidegti. Juo 
didesnis anglių plotis susieina 
su oru, tuo nepasfebiamas, be 
liepsnos, degimas didesnis, tuo 
atsiranda daugiaus šilumos. Pa
mažu palaidai supiltų • anglių 
krūva taip sušyla, kad gali net 
ir užsiliepsnoti, kitaip sakant, 
tikrai užsidegti. Pamažus ang
lių degimas primena jau apra
šytą silpną chemišką kūnų de
gimą su pagelba katalizatorių. 
Chemiškoji anglių energija svar
bi gyvenime ir tuo, kad tokios 
energijos sandėlis (anglyse) už
ima nedaug vietos.

(Bus daugiau)

an- 
ga- 
be 

ak- 
gu-

KUOMET KRUPAS Už- 
! iiptĄ NAKTĮ.

Kuomet tavo vaikutis vidury nak
ties pradeda baisiai kosėti tai pirmas 
ženklas krup’o. Jis' užeina labai grei
tai ir reikalauja greitos pageltos 
pratesimas yra labai paveningas. Vie
nas mažas dozelis Dr.Drake’H Glessco 
tuojaus jam pagelbės į penkiolika 
minutų laiko — nuo jo vaikutis ne- 
vems. Priimtas visų daktarų ir vai
stininkų, 50c. už butelį — vertas 
$50.00 2 vai. ryte.
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Dainuos Naujienų Ju- 
bilejaus koncerte.

Karolis Požėla laimėjo ristynes,

Pereito pirmadienio vakare 
įvyko ristynės tarp Karolio Po
žėlos ir Frank “Soldier” Leavit- 
t’o 250 svarų milžino.

Išpradžių Leavitt’as žaidė su 
Požėla ir dėjo vieną po kito 
“headlockus” ir “double Nelso
nus”. Bet po 45 minučių ris- 
tynių, kuomet Požėlai buvo už
dėta “double Nelson’as”, jis pa
šoko, pagavo Leavitt‘ą už galvos 
ir smogė per galvą taip, kad 
tas tarytum prilipo prie matro
so. “Soldier Leavitt” atsisakė 
nuo Karolio Požėlos ant visados.

L. Peregantos parito Rober
tą Šilką pirmą kartą į 7 man., o 
antrą po 7 m. Šilką atsisakė. Iš 
jų ristynių buvo matoma, kad 
jeigu Robertas butų turėjęs dau 
g i aus praktikos, tai jis butų iš
tiesęs “grekų čempioną.” Chas 
Peterson paguldė Paulsoną.

Publikos buvo apsčiai, nors 
oras buvo gana bjaurus.

Pabaigoje L. Peregantos rei
kalavo, kad butų duota proga 
j a n) pasiristi su Karoliu Požėla, 
bet Požėla jam pasiūlė pirma 
paimti J. Bancevičių, p. J. Ban- 
cevicius šaukė greką ristis tuoj 
bet pastarasis reikalavo kitos 
dienos. ’ fe

i

sn;

kaip visuomet, tinkamai prisi
rengia ir pasako tai, kas žino
ma ir žinotina.
. Dr. A. J. Karalius aiškins gy
vąją medžiagą. Jisai pasakys 
ką mokslas žino apie gyvąją 
medžiagą. Dr. Karaliui papasa
kos kaip iš negyvosios medžia
gos daroma gyvoji medžiaga, 
kaip tveriama gyvoji medžia
ga, ar mokslas jau gali sutver
ti gyvybę, t. y, ar galima labora
torijoj padaryti gyvus daiktus 
iš negyvųjų. Tai labai žingei
dus klausimai, kuriuos prelegen
tas prisirengęs tinkamai atsa
kyti. Ant galo jus žinote, kad 
Dr. Karalius turi ir humoro: 
jam kalbant klausytojams nėra 
progos snausti.

Taigi, nepamirškite Nedėlios 
rytą Mokslo Draugų paskaitų. 
Jau žinote kur ir kada: Ray- 
mond Chapel, 816 W. 31 St, Pa
skaitos prasidės kai 10:30 iš 
ryto. — Jurgeno Nesiūs.

1 l .

gražus vakarėlis, kuris įvyks ne- ką nors gerą pasakys. Kartą 
dėlioj, vasario 10 d., Liuosybės 
svetainėje, 1822 Wabansia Avė.
Pirmas vakaras buvo surengtas 
su gražiu muzikaliu programų, 
kokio dar nei viena draugija 
Chicagoj neįstengė surengt. Šis 
vakarėlis bus pamokinantis. Lai
kys paskaitą Dr. C. K. čerys. 
Paskaita bus žingeidi ir naudin
ga. Tat kiekvieno yra pareiga 
atsilankyti ir pasinaudoti tąja 
proga.

— Northsidietis.

Lietuvių Auditorija ir kuiL
Bumšas

Kun. Bumšui apie bankrotus 
reikėjo tada kalbėti, kai jo 
kolegos žudė tūkstančius du 
lerių “saugiuose” Bischoff’o 
ir Harringtono investinimuo- 
se.

Jurginėj svetainėje jis gan gerą 
prakalbą pasakė.

Pasilipo į amboną visas parau
dęs. Delei to parapijonys viso
kių spėliojimų daro. Bet tuščia 
to. Pirmoj vietoj jis pasisakė 
Kristaus įpėdinis esąs. O toliau 
jau pareiškė, kad reikia su sa
vo klebonu gerai sugyventi ir 
nesjpjriiešinti jam norint gauti 
išganymą. Paskui prisiminė a. 
a. laikraštį “Kataliką”. Girdi, 
laikraštis turėjęs katalikišką 
vardą, ale jis laisvamanių ran
kose buvęs.

Tatai mane labai nustebino. 
Tą laikraštį redagavo geras ka
talikas Petras Tumasonis 
Brandukas, kuris šiandie dirba 
kun. Bumšo redaguojamame 
“Drauge”. Branduko moteris 
irgi yra gera katalikė, o vaikai 
net šv. Kazimiero vienuolyno 
mokyklą lanko. Jokios laisvama
ny bes Branduko redaguojama
me laikraštyje aš nepastebėjau. 
Gi laikraščio leidėjas J. M. Ta- 
panewicz buvo geras katalikas

LIETUVIS
AKIU DAKTARAS 

patarnaus dėl iųs geriau. Jei kenti 
gąlvos skaudėjimą, jei turi akių už
degimą, jei skaitant ar siuvant akis 
skauda ,tuomet ateik pasitarti.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Sėrner O. D.
•333 So. Halsted St., Chicago, III.

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

 Trindamas" su Rufflęs
Ištrins! Pleiskanas Luak.
Niežti, niežti via-) dieną — jus not 

Btebitiu iJ kur ty plcisliany tiek 
imasi ! Jt:o daugiau jyn kasote, juo 
daugiau pleiskanų iipuolu iš juay gal
vos, (Uteršia jūsų drabužiu*, daro na- 
malonumo kiekvienam arti jya esan
čiam, ir via neapsakomai niežti!

Ruffles

tai prašalina. Rufflaa yra tonikų 
galvos odai ir plaukams. Rufflaa jta 
pleiskanų naikintoja* «u puikiomis 
pasekmėmis.

Ir tame nėra jokio* paslapties. X 
Rufflaa yra sudarytas gabių Ir paty- lt 
rusių kemikų, kurie išdirbo forniulą A 
epeeiąliai paskirtą sunaikinimui pl*is- U 
kanų perų — ir Rufflaa atlieka savo A 
darbą. ‘ U

Pamėginkit Uonką 1 It rink i t truputį (( 
Rufflaa i savo galvos odą kasdien y 
anie per *aivait« laiko. O kuomet U 
pleiskanos jau išnyks, tuomet naudo- X 
kito kurt* nuo kaito ir plęUkano* jus U 
daugiau niekuomet ' nekankins! Tik A 
05c. už bonką. Galima gauti aptiukoso. W

F. AD. R1CHTER « CO. V104*114 So. 4th St>, Brooldyn. N. V. W

AKIŲ 
EXPERTAS 
Kreivos akis iktaiso- 
mois daugeliui tik 
vieną sykį atsilan
kius. Be klorofor-

mos, l,00v .sgyuyių ant reaorųo. 
Ateikitė ir gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuris ,speciajiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas

Kurčios .... aus; 
Varvančios aus: 
Ūžiančios .. aus 
Nesveikos

Laike 40 valandų šv. Jurgio 
bažnyčioj pamokslą sakė kun. 
Bumšas. Kai jis ėjo pamokslo 
sakyti, aš maniau, kad jis visgi

Ar galima auksą padaryti 
iš švino - (Tąsa ant 6-to pusi.)

kad

Lietuvių Rateliuose
IŠ North SidėsU

nosis 
nosis 
nosis 
nosis

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

s 
s 
8 

ausįfe’

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

INA DAEN
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PINIGAI
ROCKFORDO

Lietuvon

Del

mentholatum

Ina Daen dainuos Naujienų 
koncerte

“Traviatos” operoje, kuri bus 
sudainuota Naujienų Jubilieji
niame koncerte, pirmąją rolę 
dainuos pagarsėjusi dainininkė 
Ina Duen, kitas-gi roles išpildys 
kiti garsus Rusų didžiosios poe- 
ros artistai.

P-lė Ina Duen atsižymi savo 
maloniu lyriniu soprano ir rusų 
operoje dainuoja visas roles, ku
rioms lyrinis soprano yra ski
riamas. Ji yra augšto muzika
liu išsilavinimo ir yra užbaigus 
Rusijos Imperatorskają konser
vatoriją Petrograde.

P-lės Inos Duen pasirodymas 
Naujienų koncerte bus svarbiu 
koncerto padailinimu. O kadan
gi Ina Duen ne vieną dainelę te- 
sudainuos, bet ištisai dalyvaus 
dviejuose operos aktuose, tai ją 
turėsime progos pilnai įvertint 
ir pilną malonumą iš jos daina
vimo pasepiti.

Ar galima gyvybę iš negy- 
vybės sutverti?

Tą amžinai žingeidų klausimą' 
ketina ’ išaiškinti Mokslo 
Draugą*' sekamoj paskaitoj.

Jau žiloj senovėj žmonės gal
vas laužė šituo klausimu; se
novėj žmonės tverdavo įvairius 
gyvus daiktus ir vadindavo juos 
dvasiomis, velniais ir dievais; 
senovėje tų gyvų esybių daug 
turėta — visokių, gerų ar blogų, 
silpnų ir galingų, šitie pirmųjų 
žmonių sutverti gyvi daiktai

■ t

NELLIE SLETER
Mirė vasario 4 d., 9:30 vai. va 
kare nuo plaučių uždegimo sir- 
gus tik vieną savaitę musų nu
mylėta duktė ir sesuo

Nellie Sleter 
vos sulaukus 17 metų amžiaus. 
Nellie gimė ir augo Chįcagoje, 
Illinois. '

Kūnas bus laidojamas ketver
ge, vasario 7 d. iš ryto iŠ namų 
124 82nd Avė., Melrose Park į 
Mount Tarmei kepinės.

Širdingai prašome giminių, 
draugų ir pažįstamu dalyvauti 
laidotuvėse. Lieka nuliddę

Seseris Anna ir Helena, 
brolis John, tėvas Antanas 
ir motina Anna Sleteriai.

Ina Daen, kurios paveikslą 
čia matote, yra maloni, puiki 
lirinė soprano, paskil'busi savo 
dainavimu Rusų didžiojoj ope
roj. Šiame paveiksle ji yra nu
imta rusų bojarinios rolėj. 
P-lė Ina Daen maloniai suti- 

dainuoti Naujienų Jutbilie- 
jaus koncerte, kurs įvyks ko
vo 9 dieną, Ashland Boulevard 
Auditorijoj. Kartu su kitais 
i ūsų operos dainininkais ji 
i'ainuos musų koncerte opero
je “Traviata.” Tai yra vienas 
iš didelių smagumų, kiurių tu
rėsimo Naujienų jubiliejaus 
koncerte, kurio tai koncerto 
vis daugiau visi pradedame 
laukti.

Skaitėme laikraščiuose, 
vokiečiai bu^to pradėję dirbti au
ksą iš švino. Kas butų, jei pra
dėtų auksą pigiai dirbti: tada 
aukso pridirbtų kai plytų... Visi 
turėtume kiek norėtume....

Nedėlios ryte K. Augustas 
Mokslo Draugų paskaitose pasa
kys viską, kas yra žinoma apie 
negyvą medžiagą; pasakys ir 
apie aukso dirbimą, gal būt nu
rodys kaip dirbti. Neužmirškite 
atsilankyti į Mokslo Draugų 
paskaitas Nedėlios Rytą Ray- 
mond Chapel, 816 W. 31 Str.

— Svieto lygintojas.

Chicagos Lietuvių Draugija Sa
vitarpinės Pašalpos rengia 
draugišką vakarėlį ; kalbės Dr. 
C. K. čerys.

Didelis Kalni) Nužeminimas!
W.W--T

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

Silpnos .... akįs 
Skaudamos akįs 
Raudonos akis 
Kreivos .... akįs
Skaudama
Varvanti
Kreiva ....
Nesveika

PRITAIKOMI AKINIAI
FRANKLIN O. CARTER, M, D.

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

jiems (žmonėms) ir ligas sutei
kdavo, ir ateitį pasakydavo - ir 
po mirties į dangų bei peklą nu
vesdavo. Labai lengva kas nors 
sutverti žmogaus vaidentuvėj; 
lengva susitverti tokis daiktas, 
kurio kiti nemato ir matyti ne
gali.

Vėliaus pradėta galvoti, ar iš 
tikrųjų negalima butų gyvų 
daiktų sutverti laboratorijoj, 
sutverti juos ir kitiems parody
ti; sutverti nors mažutėlius gy
vus daiktus, nors celes. Arba ar 
negalima kokiu nors budu iš ne
gyvosios medžiagos gyvą įned- 
žiagą padaryti....

Labai daug dirbta šioj srity, 
padaryta aaug žingeidžių ban
dymų. Nedėlios ryte Mokslo 
Draugai turės paskaitą šitais 
klausimais. Paskaita bus su- 
nertinė, t. y. ją skaitys du Mok
slo Draugų prelekcijų lankyto
jams žinomu prelegentu: K. Au
gustas ir Dr. Karalius.

K. Augustas pasakys paskuti
nį mokslo žodį apie negyvąją 
medžiagą. O reikia žinoti, kad 
paskutinių dienų mokslas apie 
medžiagą labai daug interesin
gų dalykų surado. K. Augustas,

Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašalpos yra vie
na tvirčiausių draugijų šioj lie
tuvių kolonijoj, ši draugija yra 
daug pasidarbavusi kaip apšvie- 
tos, taip ir kituose progresyviš- 
kuose darbuose. Nuo šios drau
gijos daugiausia priklausė pa-» 
laikymas viešo knygyno, kuriuo 
northsidiečiai taip daug naudo
jasi. Dabargi rengiamas antras

Padėkavonė
A. A. PRANC. KALVELIS

Iširęs subatoj, vasario 2 d., pa
laidotas utaminke, vasario 5 d. 
Švento Kazimiero Kapinėse.

Mes jojo artimiausi: tėvas, 
motina ir brolis didžiai apgai
lėdami jo pasišalinimą iš 
musų tarpo labai dėkuojame vi
siems dalyvavusiems jo laido
tuvės^! Pirmiausią už nuoširdų 
ir gerą paskutinį patarnavimą 
klb. kun. lapeliui, paskui Auk
sinės Žvaigždės Kliubui, Kazi
mierui Strumilai; visiems drau
gams, giminėms ir pažjsta- 
miems, kurie teikėsi atiduoti 
paskutinį patarnavimą nvusų 
mylimai y patai.

Ir taipgi graboriui Eudeikiui, 
suteikusiam gražų patarnavimą.

Didžiai nuliūdę:
Tėvas Antanas, motina 
Mikalina, brolis Juoza

pas Kalveliai.

POVILAS A. MAŽEIKA

56 metų amžiaus 3 dieną vasario, 1:46 po pietų po sun
kios ligos persiskyrė su šiuo pasauliu. A. a. Povilas gerai 
žinomas chicagiečiams kaipo darbštus ir sąžiningas vei
kėjas. Savo laiku jis prigulėjo prie! daugelio lietuviškų 
draugijų ir galima pasakyti, kad nebuvo svarbesnių lie
tuviškame gyvenime apsireiškimų, kuriose a. a. Mažeika 
nebūtų dalyvavęs ar net vadovavęs. Velionis paėjo iš Oba- 
linis kaimo, Šilalės parapijos, Tauragiės apskr. Laidotu
vės atsibus ketverge, 7 dieną vasario, 9 vai. iš ryto iš na
mų 3319 S. Auburn avė. į šv. Jurgio Bažnyčią, o iŠ ten į 
šv. Kazimiero kapines. Nuliūdę pasilieka vaikai Stanislo
vas ir Povilas, dukterys: Ona Grigaitienė, 11 metų am
žiaus Aldona Mažeikaitė ir visi draugai ir pažįstami. 
Meldžiame visus^ pažįstamus ir gimines atiduoti paskuti
nį patarnavimą a. a. Povilui.

Kviečia. VAIKAI

F'
Mes darome tą pasiūlymą, todėl, kad mums reikia vietos ir mes 
neturime kur padėti musų niaterijolą, todėl turime parduoti 
Pigiai.

Apsimokės jums atsilankyti į musų parodos kambarj 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 pirkaite pas mus labai pigia kaina.

, Atdara kas dieną iki 8 v. v. Nedalioms nuo 8' ryto iki 12 dieną.

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

CHICAGO, ILL.
Vakarinėj pusėj gatvės 

Telefonai į visus departamentus: 
Victory 2454-4356

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimą.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago. |
ąjjiimwBiUHMiii     uinmni i iiiiui i■ .....MaKMgootE^^
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 89*2

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

Dovanos
Pradedant su birželio 21 d. iki rugpiučio 80 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 $2r00.

Kiekvienas, kuris užsiprenumaruos “Sandarų” ant me
tų laiko užsimokėdamas $2.50, arba kuris prisirašys prie 
Sandaros užsimokėdamas už visus metus $3.00, gaus šią 
knygą DYKAI.

2) ŽMOGAUS PAREIGOS. Taipgi didele 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.

SANDARA
327 E Str So. Boston, JMtass

SPINOGPAPHS

Tiktai tie kurie gir
di, galėjo girdėti.

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

Klauskit gerų pata
rimų — .tegul Chiro- 
practic pagelbsti jum», 
kaip pagelbėjo dauge
liui kitų.

Trumpiausias kelias 
į 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, Nedėlioj 10 iki 12.
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Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co. * 

čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausią.atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So* Main St., 
Rockford, III.

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti ?
Ar skaitant akys greit pavargsta 7 
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius taš

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai ?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmg ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIU SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 9 iki 11:30 vai, ryto. J

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

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

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra specialumas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

I! |.g — ■ Rlg.ll.lll  ..    II ■■■
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įieziančių de
gančių kojų?

Greitai praša
liną jr at
šviežina

Daktaras dėl vyrų
Praktikuoja 25 me-' 
tus — tai yra ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikštl. Ar ne 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison St., 

Chicago, III.
Suteikiame EuropUka# Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. W*sarp>ano ban
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egiami- 
navimaš jusu slaptybių suranda, ar jus esate 
iuoeas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkil i Gyvas* 
k ,yrn brangi, kad risikuoti. Nauja*

Kyduolių sutaisyma*, perkelia praktika medi
cinoje hgos igšlol skaitomo* neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda Sitam moksliškam gydymo 
rųetoqųi. A4 naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumu*, ėiepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui ūbi- . 
genėjusiu negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pgcijantų, kurie plaukte plaukia 1 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo- 
jau dėl dyka apžiursimo Ir slapto egzamina
vimo.

X—RAY EGZAMINACIJA $1.
Nelauk lig paskutinių dienų, jrad 

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

Valandos: 9 ryte lig 5:80 pę j> 
Seredomis ir subatonds: 9 ryte Ug 

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN *1
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicago. III.

Garsinkitės Naujienose
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Lietuvių Rateliuose PRANEŠIMAI.no nešti, tąsyk šėrai didžiausių 
vertę turės.

Vienok kun. Bumšo pamoks
las buvo gera agitacija. Dauge
lis parapijonų ir nežinojo, kad 
Bridgeporto kolonijoje yra au
ditorija statoma. Dabar jie par 
norės daugiau sužinoti apie au
ditoriją ir prisidės prie jos pas
tatymo.

Juokdariai gi sako, kad nėra 
išrokavimo po pietų šaukšto ie
škoti. Esą reikėjo kun. Bumšui 
apie bankrotus kalbėti tuo laiku, 
kai siautė Bischoff ir Harring- 
tonas. Jeigu tai butų buvęs pa
daryta, tai jo kolegos — kuni
gai nebūtų po kelis desėtkus 
tūkstančių dolerių pražudę.

Kun. Bumšas labai didele ger
kle kalba prieš auditoriją, kuri,

(Seka nuo 5-to pusi.) 
ir parapijoms. Nors, kaip žmo
nės sako, jis važinėdavo su da
vatkomis į River side ir viešbu
čius gardžių pietų valgyti, bet 
tuo pačiu laiku jis buvo šv. Jur
gio parapijos trostistas. Kol šv. 
Jurgio bažnyčia stovės’, jo var
dą nebus užmirštas, nes lange 
jis yra įdėtas.

Nežinau kas kun. Bumšui to
kias neteisingas informacijas 
suteikė delei to laikraščio. Aš 
turiu priminti, kad “Katalikas” 
Šv. Jurgio parapijonų pinigais 
buvo įsteigtas. Kun. Kraučunas | 
nemokėjo parapijos skolų, 
įsteigė laikraštį ir banką, kur Į g’ir(įj> žlugsianti. Bet kodėl jis 
ne vieno kataliko pinigėliai bu-1 teisybės nesako apie Federaci- 
vo sudėti.

Kun. Bumšas prisiminė apie 
to banko “susibostinimą”. 
tuo laiku ne vienas bankas už
sidarė. Po to kun. Bumšas at
kreipė savo ataką prieš Chica
gos Lietuvių Auditoriją. Esą 
Auditoriją stato laisvamaniai ir 
jie nubankrutys ją. Katalikių, 
girdi, nesiduokite apgauti, ne
pirkite beverčių serų.

Dabar gal tie šėrai ir neturi 
didelės vertės, bet kai bus sve
tainė pastatyta ir praiės ji pel-

bet

Bet

Federacijos 
pinigais?

/J \ Kaina 35c.
j aptickoae

Kūdikiai mėgsta ji!
Jie net prašo daugi aus! 

Bet kuomet jie yra labai jauni ir dar ne
dali kalbėti, tuomet jų akys kalba ui 
juos—tik pastebėkit kaip jie užsideda 
džiaugsmu, kuomet motina paima bonką

Įreg. a V. Pat Biure,
Pasrtebi-kit jų pastangas nuryti Sitų ska
niausi vidurių paliuosuotojų, kokis tik 
kuomet nors buvo padarytas. Ir jis yra 
lengviausis, vienok veikia pasek m i ogiau
sia i I Motinos—jus nežinote to smagumo 
jausti malonumų, pasitikėjimą ir užsi- 
ganOdinimą, jei jus nenaudojate Baubimo, 
kuomet kūdikis pasidaro neramiu, suer- 
sintu. piktu—tai yru tikri žeklai vidurių 
užkietėjimo. Miegok šiąnakt ramiai, nes su 
auštančiu rytu kūdikis vėla bus linksmas 
kai visuomet. Baubino atliks savo darbų 
ir atliks gvrai 1

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

jos vajus? Kur eis surinkti pi
nigai? Kokį užtikrinimą turi 
tie, kurie remia tuos vajus? 
Prisidėjusiej i prie auditorijos 
gaus serų. Tuo budu jie taps 
auditoriujos šėrininkais. O kaip 
bus pasielgta su 
vajuose surinktais
Aukavusieji jokios kontrolės 
neturės ant tų pinigų. “Viršū
nės” su tais pinigais greičiausiai

I pasielgs kaip tinkami.
Grįžtant prie auditorijos, aš 

stačiog negaliu suprasti, kaip 
laisvamaniai galės ją valdyti. 
Direktoriai yra geri katalikai 
ir beveik visos bažnytinės drau
gijos yra prie Auditorijos prisi
dėjusios. Prisidėjo jos ne todėl, 
kad gerą pelną mato, o todėl, 
kad susirinkimus neturi kur lai
kyti, susengimui vakarų nėra 
tinkamis vietos, šv. Jurgio pa
rapijos svetainėj visos draugijos 
negali sutilpti. Tatai ir kun. 
Bumšas gerai žino.

Kitas dalykas, jeigu katalikai 
nori lygiomis auditoriją valdy
ti, tai jie turi kuogreičiausia se
rų išpirkti. O juo daugiau jie 
šėrų kontroliuos, tuo daugiau jų, 
balsas nusvers auditorijos tvar-' 
kyme. Gi prie tokių sąlygų ne
bus, jokio pavojaus patekti į 
laisvamanių “nelaisvę“. Net 
pats kun. Bumšas galės šėrą nu
sipirkti ir, jei bus tinkamas, į 
valdybą įeiti. šėšiinnkas

Jaunoji Birutė.

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNČIAME

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

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu j

Central Manufacturing 
District Bank

1112 VVest 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

Nežiūrint visų sunkenybių, 
kokias Jaunoji Birutė turėjo pa
nešti, jos užsibrėžtasai tikslas 
baigiama įvykdinti. Tai yra 
demonstravimas Birutės pavei
kslų. Iš pasikalbėjimo su P. 
Sarpalium paaiškėjo man, kad 
pradžioje kovo mėnesio įvyks 
perstatymas.

Jaunosios Birutės narių skai
čius auga kas savaitę, o tai rodo, 
kad Jaunoji Birutė narių skai
čiumi pralenks kitas panašias 
draugijėles.

Šį vakarą įvyks J. Birutės re
peticijos Mark White Square 
didžiojoj svetainėje 7 vai. vaka
re. Dabar geriausia proga prisi
dėti. —Pypkius.

Šiandie SLA 36 kuopos 
susirinkimas

šiandie 7:30 vai. vakare, Ray<- 
mond Chapel svetainėje, 816 W. 
31 St., įvyks SLA. 36 kuopos su
sirinkimas.

Yra svarbių dalykų svarsty-* 
mui, tat pageidaujama yra, kad 
nariai skaitlingai į susirinkimų 
atvyktų. — Sekretorius.

Kas buvo Samsonas
NEW YORK—HAVRE

ROCHAMBEAU .............. Feb. 20
SUFFERN...................,.... Feb. 27
IxA SAVOIE ..............T...... Mar. 1
CHICAGO ..................... Mar.
PARIS ..........................  March

NEW YORK. VIGO (8PAlN>. 
BORDKAUX

Rąžykite dėl iingtidšfM apraioote* 
^J*?**“ Abitai *r«ntul arba i 
did|j| afb« 1» State Straat N.w York.
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REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULU 

^•rašalinis* šiandien kuomet -kartosit 
musu serą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

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

POLO CHEMICAL CO.
Išdirbėjai.

Samsonas buvo įžymiausias 
charakteris izraelitų istorijoj, 
kuris atsižymėjo savo nepapras
tu tvirtumu ir, anot biblijos, 
suplėšė liūtą, kurio nasruose pa
skui rado medų. Savo vestuvių 
puotoj jis uždavė svečiams min- 
klę apie tą liūtą ir medį, o kada 
pilistinai atspėjo, Samsonas at
silyginimui Eskalone užmušė 
trisdešimts vyrų ir jų rubus ati
davė Zimnatų vyrams.

Taip buvo vestuvių puotoj.
Bet po kiek laiko jo pačią jos 

tėvas atėmė iš Samsono ir atida
vė jo draugui. Už ką Samsonas 
supykęs ant uošvio, sugavo tris 
šimtus lapių ir surišęs jas po 
porą už uodegų pririšo degan
čius nedėgulius ir paleido į filis-

tinų sunokusius javus. Javai su
degė. Paskui jis nuėjo sau * į 
uolų gyventi ir izraelitai, spau
džiami filistinų norėjo išbarti 
Samsonų ir atiduoti filistinams. 
Jų teismo nuosprendžiu jis tapo 
nuvestas pas filistinus.’ Be* 
Samsonas supykęs ant jų, grie
bęs supuvusio asilo žandakaulį 
imušė tūkstantį filistinų.

Jo gyvenimas buvo audrin
gas. Taipgi audringas ir skur
dus buvo izraelitų gyvenimas po 
priespauda filistinų.

Samsono gyvenimo tragedijų 
chicagiečiai turės progos pama
tyti scenoje "vasario 47 dienų, 
Meldažio svet. sudramatizuotoj 
formoj vardu “Samsonas ir De- 
lila”. — Kliubietis.

Dramatiško Ratelio repeticijos vei
kalo “Karolio Teta” įvyks ketvirta
dienį, vasario 7 d., 7:30 vai. vak., Mel
dažio svetainėj.

Visi lošėjai malonėkite laiku susi
rinkti. —Valdyba.—Valdyba.

ASMENŲ JIESKDJ1MAI
MANO TĖVAS Jonas Gerulaitis, 

Arzuolupių, kaimo, Lukšių vals., ša
kių apskričio, 18 metų atgal gyveno 
Naugatuck, Conn. Atvažiavo pas Juo
zą Jurkšaitį ir Oną Bai*tkytę, Tum*- 
šių kaimo. Buvusi Maksvytienč, bet 
pabėgusi yra nuo jo 1918 m. gyven
dama Hammond, Ind. Juodu patys 
ar kas žinote praneškite man;taš pri
buvau iš Lietuvos dabar.,

Ona Gerulaitukė
1436 So. 50 Avė., Cicero, III.

APSIVEDIMUI
Pranešimai

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

ar kviečia.
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

-rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
mojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-lritų, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelp

Naujienų Spulka 
1789 S. Halsted St.

JIEŠKAU mergaitės kad ir našlai
tės apsivedimub kuri sutiktu gražiai 
draugiškai gyventi, turi būti laisvų 
pažiūrų, nejaunesnės 20 metų ir ne.se- 
nesnės 35 metų. ! Aš esu 30 metų, 
kad ir neturtinga, aš ir neturtingas. 
Turiu gera darbą. Meldžiu siųsti su 
pirmu laišku ir paveikslą; pareikala 
vus grąžinsiu. M. M. 1800 N. 9th St. 
St. Louis, Mo.

REIKIA DARBININKU
ą^w^wwf**te^^**'^***'^*,*****^****»^ww*i^x**,ww»*^^w*s^www

MOTERŲ
MOTERŲ
OPERATORKŲ

Darbas nuo štukų, reikia pa
tyrusių darbininkių prie spėka 
siuvamų mašinų. Pageidauja
ma merginų kurios siuvo prie 
gorsetų arba sanitary dalykus. 
Mokama didžiausi alga, nuolat 
darbas.

A. STEIN & COMPANY
1151 W. Congress St., 
Kampas Racine Avė.

REIiKALINGA ynoteris arba 
mergina prie namų darbo. Ge
ra mokestis. Atsišaukite.

Jos Varnagis
4051 Archer Avė.

Lafayette 3094

PARDAVIMUI NAMAI-2EME

ĮVAIRUS skelbimai
FIXTURES

Mes perdirbame visokius fixtures dėl 
krautuvių ir rėstauranų, vartojame 
jūsų senus fixtures. Geri fixtures 
atneša riaukiau biznio. Dykai sutelkiami planai ir apskaitliąvimas. Grei
ta padarome darbą. Wiese-Rahn 
Mfg. Co., 2409 N. Crawford Avė. 
Phone Spaulding 5321, vakarais Juni- 
per 0920. \

SVARBIOS PRAKALBOSRengia I.SS. 137 Kuopa, seredoje, 
Vasario 6, 1924, Strumilo Svetainėje, 
158 E. 107 St., Roseland, III. Pra
džia 7:30 v. v. įžanga asmeniui — 
10c. Kalbės Naujienų Redaktoi’ius P. 
Grigaitis temoje: “Anglijos Drbinin- 
kų Valdžia“. Malonėkite visi atsi- 
ankyti į šias prakalbas, nes tema kal- 
jos labai svarbi. Apie Anglijos Dar
bininkų Valdžią turėtų kiekvienas dar- rald Avė., pardavė savo biznj tuo ad- 
bininkas nuolat galvoti ir studijuoti, resu žemiau pasirašiusiam. Visi kre- 
Ateikite! LSS. 137 " ....................... ...... ‘ ‘

GEORGE GARPŠTAS, 2856 Erne-

Kuopa. Į ditoriai yra užprašomi atnešti savo 
bilas į penkias dienas dėl apmokėji-

dr^ZI ALEX ZEMAIČUNAS ,
Pir rašy- 2856 Emjerald Avenue

North Side. — Vaikų 
ės Bijūnėlio sekančios 
jus šitaip: lietuvių kalbos , ( 
jos mokina Dr. A. Montvidas; ~ •
smuiku duoda lekcijas drg. P. Sar- Mūrininkų ir kontraktorių domei.
jalius. Paminėtos lekiiįos bus re- Aš labai bučiau dėkingas, jeigu
(uliariai kas šeštadienis 1:30 vai. kas iš lietuvių kontraktorių suteik- 
jo pietų. tų man informacijas kur išmokti

Kas sekmadienis bus dainų re- murininkystės' darbą, arba pats tol 
peticijos kai 10 vai. ryto amato pamokintų; Už jtai atsilygin-

Visi Bijūnėlio nariai susirinkite tume ir labai ^učiati dėkingas. j 
sekmadienį pažymėtu laiku, nes Į M. .1. Naujienos, 1739 So. Halsted] 
mokytojas* P. Sarpalius sakė, kad 
turėsią dabar stropiai mokintis 
operetę Birutę, kuri bus statoma 
balandžio 13 d. p. Meldažio svet.

Pirmininkas.
ISRENDAVOJIMUI

PARDAVIMUI grosernė ir Dele- 
cattessen krautuvė. Turiu greitai 
parduoti, nes einu Niekei plating 
biznin. Nupirksit pigiai, gera ir 
išdirbtas biznis. Kreipkitės:

Nupirksit pigiai, gera ir 
3720 Wallace St.

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

t budavoti.

Z.5 Muki vki a CO

Pirmyn Mišrus Choras laiko dainų 
repeticijas kas antradienis Liuosybės 
svetainėj, 1822 Wabansia Avė., pra
džia 8 vai. vakare. Visi dainininkai 
bukite laiku ant pamokų, taippat ir 
nauji nariai norinti dainuoti esate 
kviečiami prie Choro prisidėti. >

— Valdyba.

PAIiEšKAU. žmogaus, kuris į 
norėtų pasipildavo Ii mieste 
ofisą įdvieljubse arba kuris jau 
turi mieste ofisų ir dalį jo no
rėtų Sšrendjayp't'f,f kitam. Pra- 
neškit Naujienų Skyrius, Box 
73, 3210 Si' Halsted St.

JIESKO DARBO“Birutės“ repeticijos j
“Biimtės“ choro repeticijos įvyksta 

reguliariai kas ketvirtadienį Mark į 
White Square Parko salėj. Pradžia 
8 vai. vak. ‘ 84 M. VAIKINAS pajieškau dar-

Jau yra pradėta mokytis naujas bo mokytis bučemėje ir grosemčje. 
veikalas “Cukrinis Kareivis“ —- tri- J Kalbu po biskį angliškai, rusiškai ir 
jų veiksmų opera. 1___ v__ , .
daujamti, kad buvusieji seniau biru- atlyginimų. Kam toks reikalingas •— 
tiečiai dalyvautų viršminėto veikalo Į kreipkitės: A. K; Carol^ Tel. Vietoję 
perstatyme.

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

ir
I.<abai yra pagei-1 lenkiškai. Sutikčiau dirbti už mažą 

kreipkitės: A. K. Carol. Tel. Victory 
9731. Galima šaukti tik 9 iki 12 A. M. 
5 iki 8 P. M.

North Side. — Liet, kriaučių kliubo 
Sav. Paš. susirinkimas įvyks vasario 
6 d., Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė., 7:80 vakare.

Visi nariai ir norintieji įstoti į kliu- 
bą yra kviečiami ateiti.

— Valdyba.

North Side. — Liet. Rytinės žvaigž
dės Paš. kliubo susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, vasario 7 d., Liuosybės 
svet., 1822 Wabansia Avė., 7:80 vai. 
vakare.

Visi nariai ir norintieji įstoti į kliu- 
bą yra kviečiami ateiti.

— Valdyba.

Cicero. — Lietuvių Namų savinin
kų sąjungos mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, vasario 6 d., 7:30 
vai. vak., paprastoje vietoje p. Lukš
to svetainėje, 15 St. ir 49 Avė.

Namų savininkai dalyvaukite, nes 
komisijos išduos labai svarbius ra
portus. —Korespondentas K. D.,

Jaunosios Birutės muzikos ir dai
nų repeticijos įvyks seredoje, 6 dieną 
vasario, 7 
didžiojoje 
kitę laiku

vai. vakare, White square 
svetainėje. Visi nariai bu- 
ir naujų narių atsiveskite.

Valdyba.

Lietuviška Teatrališka Dr-stė Rū
tos No. 1 susirinkimas įvyks 6 dieną 
vasario, 7:30 vai. vakare, G. Čemaus- 
kio svet., 1900 So. Union Avė. Malo
nėkit visi nariai atsilankyti į susirin
kimą. —Valdyba.

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
repeticija veikalo “Samsonas ir Deli- 
la” pirmo akto jvyks šiandie, vas. G. 
*7:3<) -v. IME. K.asnamo,
3827 Archer Avė. Visi turintieji pir- 
mojo akto roles susirinkite repeticU 
jai. —Dr. Skyrius.

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto, turės mė
nesinį susirinkimą trečiadienį, Vasa
rio 6 d., 7:30 vai. vak., Mildos svet., 
3142 So. Halsšed -St.

Visi nariai malonėkite laiku susi
rinkti. Norinti įstoti kviečiami atsi
lankyti; priimami visi namų savinin
kai Chicagoj. D. Gulbinas, rašt.

' J IEŠKAU darbo už abnberį; 
esu patyręs tame amate, arba 
norim pirkti harbernę.

P. W. Itaucius 
3430 So. Emeraid Avė.

BEIKI* OARflIHINKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA džianitorių ant naktų, 
trumpos valandom, $75 į mėnesį.

Indų plovėjų naktimis ar dienomis, 
$17 iki $18 į savaitę.

Tarnaičių į otelius, $50 į mėn. val
gis ir kambarys. \

South Park Ęinployment Bureau 
4191 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

812 W. 33-rd St. 3-rd fl.
Tel. Boulevard 0852

REIKALINGA mergina arba 
moteris prie namų darbo; valgis 
it guolis.

Stankūnas Photographer 
3315 S. Halsted St. Yards 1546

50 MERGINŲ Silkinių shado 

ęHrbėjų, reikią, kad turėtų paty
rimą tame darbe. Gera alga, 
nuolat darbas. Atsišaukite pa
sirengusios darban.
INTERNATIONAL LAMP & 
FURNITURE CORPORATION

, 1900 So. 52 Avė.,
Cicero, 111.

PARSIDUODA grosernė- su viso 
kiais saldainiais ir su rūkyta mėsa. 
Biznis geras ir išdirbtas; gerai ap
gyventa lietuviais ir lenkais; ilgas 
listas, pigi randa. Priežastis parda
vimo — turiu du biznius.

945, W. 33rd St.

DELIKATESEN krautuvė 
pardavimui. Sena įstaiga. Gero
je vietoje.
tis svarbi. Pinigais arba išmo
kėjimais.

Pardavimo priežas-

Renda $35 į mėnesį.
1606 W. 74 St.

PARDAVIMUI groserio krau
tuvė.’ Vieta gera; parduosiu ai’ 
mainysiu ant automobiliauS.

3407 So. Wallace St.

Tel. Prosnect 4345

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

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

Moterų ir
Merginų
Dirbtuves darbui
Kaip tai:
Pakavimui ir inspektinimui
kianų.
Taipgi naktinių
mašinų operatorkų.

Atsišaukite tuojau.
AMERICAN CAN CO.

3951 So. Canal St.
2 blokai į vakarus nuo' 

Wentworth Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS geras 
veris prie troko duonai 
žiuoti. Turi būti patyręs 
Liniukas.

Kreipkitės:
3357 Auburn Avė.

drai- 
išva- 
dar-

REIKALINGAS patyręs bar- 
beris, kuris galėtų atlikti dar
bų.

Atsišaukit pas:
A. Silkaitis,

85 W. Main St., St. Charles, III.
PAJIEŠKAU patyrusio 

čerio mokančio atsakančiai 
gliškai kalbėti.

Atsišaukite
6758 S. Ashland Avė.

bu- 
an-

•REIKIA bučerio, patyrusio 
savo darbe. Geras mokestis..

Atsišaukite.
A. Martin

.3932 Fir Street,
Indiana Harbor, Ind.

REIKALINGAS barberys pa- 
tyręs savo amate, mokantis an
gių kalbą, mokestis gera, darbas 
ant visados.

Atsišaukite
603 W. 47th St., Chicągo.

PARDAVIMUI
PIANŲ SPECIALAI

Kimbal Upright, gerame sto
vyje, tiktai $95. WiĮIard Up
right, mahogany, pilnos mieros 
$110. Solo Concerta, grojiklis 
pianas, riešuto medžio užbaigi
mo, kaip naujas, tiktai ..-.$285

Pianai ant rendos — $3 j mė
nesį. x

JUSTIN BROS.
5249 W, 25 St., Cicero, III.

Phone Cicero 260

PARSIDUODA 
sos barbersapč 2 
jas registeris, turi 
ta į trumpą laiką; 
metų ir 
priežastis 
^airfield 
6907.

pirmos kle- 
kedžių, nau- 
but pardvčo- 
listas ant 4 
Pardavimo2 mėn.

— 2 bizniai. 4438 S.
Avė. Tel. Lafayette

Pardavimui restauranas, ge
roj vietoj; maišytų tautų apgy
venta. Parduosiu pigiai dėl ne
sutikimo partnerių. Atsišaukit.

1739 South Halsted St.
Rox No. 433.
------------------ >—•—n------------

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa. varonws. 
pirmą 
biznio, 
bilius.

Yra visos mašinos,
---- Renda pij 
pasiūlymą, ari

Taipgi pardavimui automo-

elektra 
ifiri 5 parduosiu už 
ba mainysiu ant

1607 Garfield Blvd.

PARDAVIMUI’ Dry Goods Storas. 
Geroj išdirbystės vietoj. Vertė $3,000. 
Parsiduoda už $1,500.

REIKALINGA moteris ar mergina 
dirbti šioj pačioj vietoj arba į part- 
nership. Kreipkitės dienomis.

3453 “ “ '
Vakarais:

3401

So.
So*

Halsted St.
Halsted St,

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

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

PARDAVIMUI kepykla, ge
roj vietoj. Puikus įrengimas; 
arba parimdavo iu.

Atsišaukit į:
Naujienas Box 43.5.

NAMAI-2EME
$200 ĮMOKĖTI

Kitus po $10 į mėnesį nu- 
pirksite puikų Riverside lo
tų, 50x100 pėdų. Yra gelž- 
kelis ir gatvekarių trans- 
portacija. Netoli nuo geros 
biznio sekcijos. Turi būti 
parduotas už didelį bargenų. 
Veikite greitai. Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Chica
go, III. Box No. 428.

IŠSIMAINO.
6 KAMBARIŲ cottage South sidėj, 

pusė bloko nuo Westem avė. bulva
ro; cottage randasi su visais paran
kamais; parduosiu už $3,700 ar pri
imsiu mainais lotą arba automobilių. 
Atsišaukit tuoj, neą tai yra barge- 
nas.

FRANKG.LUCAS
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

$300 ĮMOKĖTI, balansas 
$15.00 kas mėnuo. Galima 
nupirkti lotų 33x135 pėdų; 
arti Dougjas Park elevato
rių, ant 22-ro Str. Viskas 
įtaisyta ir išmokėta. Veik 
urnai.

PARDAVIMUI naujas medi
nis namas, 2731 W. 39th PI., 
Chicago, reikia įmokėti $1500, 
kitus lengvais išmokėjimais.

HOWARD AMES, 
1721, 77 W. Washington St.

MOKYKLOS

Naujienų ofisas,
Box 434

2 LOTAI už pusę kainos, tiktai 
$950.00. Už tuos pinigus labai ma
žai kur galima nupirkti. Parduo
siu greitai.

2502 W. 69th St.
Tel. Republic 5705

FARMA išsimaino ant namo, lo
to, biznio ar ant ko kito, su gyvu
liais, mašinerijoms, budinkais ir 
eitais dalykais. Farma yra gera, 
netoli miesto ir netoli Chicagos, 
taip pat netoli gelžkelio.

L. Butkewicz
2502 W. G9th(St. Republic 5705

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialus vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

COLLEGE, 
2407 W. Madisob St.

Phone Seeley 1643 
Sara Patek, Principal

..............r................................. .i ■

ĮMOKĖK VIENĄ TŪKSTANTĮ 
nupirksi 4 flatų po 4 kamba

rius, mūrinį namų., Aukštas bei- 
smentas, aukštas stogas. Parsi
duoda labai pigiai arba išsimai
no ant lotų ar ani kokį biznį.

C. P. SUROMSKIS and CO., 
3352 S. Halsted St. Chicago, IĮ1.

Tel Boulevard 9641.

PARSIDUODA 2 kampiniai lotai 
ant 44 ir Rockwcll St. Viskas iš
mokėta. Gatvė ir šaligatviai ce
mentuoti. Parduosiu pigiai

3564 S. Halsted St.
Užpakaly saliuno
Liek, Tol. Boulevard 3569

nes Douglas Park

BUDAVOKIS
PUIKIAM BERWYN DARŽE
Mes turime ir pasiūlome pui

kių sojdybą budavojimuisi Ber- 
vvyne, prie Harlem ir 22 gat.

Čia jau yra gera transporta- 
cija.

čia trumpoj ateity bus dar 
geresnė,
Elevatorius yra pratęsiamas.

Kainos ant visų lotų yra že
mos. Sąlygos yra lengvos 20% 
įmokėt, likusią 1% per mėne
sį. Visos musų kainos yra įs
kaitoma 

apmokėti
Ant šių 

nigų, nes 
davojami. 
dirbėjai.
kampų
mentinių budiukų..KRENN & DATO.

Vieninteliai Agentai
Del Ponios Rackfeller 
MdČormicks Savasčių.

600 N. Michigan*Ave.
Tel. Superior 0532 

Berwyn Ofisas 22-os ir Harlem
Avė. Tel. Oak Park 8976; '

įtaisymai, kurie yra 
per mus.
lotų jus uždirbsit pi- 
jie yra greitai apihu- 
Tie lotai yra pinigų 

Ši sodyba neš geras
TVI os turime

tinkamų dėl aparta-

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 štoro. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais

---- —————-------------- j-------------  
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. Wells St.. Chicago, III

Amerikos Lieluviy Mokykla
I 3106 So. Halsted St.
I Mokinama: Anglų if Lietuvių Kal- 
I bų. Aritmetikos, Knygvedystėe Ste- 
I nografijos, Typewriting, Pirklybos 
I Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytą 
I Valstijų Istorijos, Abelnos latori- 
I jos. Geografijos, Politinės Ekono- 
I rndjos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra- 
I matikos, Literatūros, Retorikos 
I Etimalogijos Oratorystės.
i MOKSLO LAIKAS:

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

PRIVATINftS AUTOMOBILIU 
L INSTRUKCIJOS 115, $25, $55

Jei norite turėt gėrį darbą, tad 
ateik ir pasimatyk su mumis. Mo
kiname važiuot ir taisyt praktiikiau- 
siu budu, visokio iSdirbimo automobi
lius. Laisnius ir darbą užtikriname. 

l| Dienomis ii vakarais i leso
* MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1107


