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Denby gina aliejaus lauky 

išnuomojimo
Europa liksianti Amerikos 

vergas Lietuvos nota Tautu Sąjungai

Neramumas Rusijoje 
didėja

Armijoj gręsia sukilimas. Buvę 
jau ir susikirtimų, kuriuos 
su dideliu vargu numalšinta. 
Trockis susipešęs su Zinov- 
jevu.

Sako, kad tno valdžia pelniusi, 
o laivynas pasidarė stipres
nis.

Taip sako Thyssen. Vien Fordo 
pelnas didesnis, negu kontri
bucija.

Lenkai nesiliauja puoly 
Lietuvą

Svarsto Denby pašalinimą
Rusija dalyvaus tautų sąjun 

gos susirinkime
Poincare valdžia kabo kaip 

ant siūlo
Tik su didžiausiu vargu laimėjo 

atstovų bute.

kad Poincare butų galėjęs išsi
laikyti valdžioje. •

Bet jeigu bilius ir praeitų at
stovų bute, tai jis užklius sena
te, nes senatas yra griežtai prie
šingas tam biliui ir Poincare se
nate didžiumos nebeturi.

PARYŽIUS, vas. 7. — Pre
mjero Poincare valdžia kabo 
kaip ant plauko ir tik dėl Poin
care gudrumo ji dar liko nenu- 
versta.

Vakarykštis posėdis buvo la
bai triukšmingas ir kada priei
ta prie balsavimo, Poincare ga
vo tik 253 balsus. Tiek mažai 
balsų jis dar nebuvo gavęs nuo 
savo užėmimo valdžios. Visa 
kairė, skaičiuje 220 atstovų, at
sisakė balsuoti, tikėdamosi, kad 
nebus sudaryta kvorumo, žy
miausieji centro vadovai, kaip 
Briand, Tardieu, Loucheur ir 
kiti balsavo prieš valdžią.

Kvorumo nebuvo ir valdžia 
butų turėjus išsinešdinti su sa
vo finansiniu bilium, kuris su 
teikia valdžiai diktatorines ga
lias finansiniuose dalykuose, 
bet Poincare išsisukę suradęs 
techninę kliūtį. 50 reikalavusių 
viešo balsavimo, nuo balsavimo 
susilaikė, kas, parlamento tai
syklėmis, padaro kvorumą, ne
žiūrint kiek atstovų balsavo.

Su tokiu vargu priimtas bi
lius duoda Poincare teisę pra
vesti ekonomines ir finansinės 
reformas dekretais, visai neat- 
siklausiant parlamento. Bet rei
kės priimti dar 108 skirsnius, 
pirm negu įstatymas bus pilnas 
ir Poincare dar gali pralaimėti.

Jeigu visas butas butų balsa
vęs, o nebandęs daryti obstruk
ciją, tai Poincare butų , gavęs 
kokių 3 ar 5 bąlsų didžiumą. Ta 
didžiuma butų buvus permaža,

Sukilimas Rusijoj prieš 
bolševikus plečiasi

Neramumai Charkovo distrikte. 
Eksplozija amunicijos dirbtu
vėj Tūloj. Nenori bolševikų 
diktatūros.

LONDONAS, vas. 7. — Reu- 
terio žinia iš Rygos sako, kad 
didelis sukilimas prasidėjo Char
kovo distrikte. < Tėn komisaras 
Polujarov su didelėmis karinė
mis spėkomis remiąs sukilėlius, 
kurių obalsis esąs: “Sovietų val
džią, bet be komunistų diktatū
ros.”

Žinia priduria, kad eksplozi
jos, o po jų sekęs gaisras sunai
kino didelę dalį amunicijos dirb
tuvės Tūloje. Priežasties eks
plozijos nežinoma.

Korespondentas parduoda Ma
skvos žinią, kad karinė valdžia, 
iš priežasties nepasitikėjimo 
naujais oficieriais, delei jų po
litinių palinkimų, nutarė paskir
ti senuosius caro oficierius.

BERLINAS, vasario 7. — 
Keli pulkai totorių ir latvių ka
reivių, kurie* laike teroro Rusi
joj buvo Vartojami kaipo sker
dynių kareiviai, yra skubiai sta
tomi vieton ištikimų 
kareivių Maskvoje, 
tarp Trockio ir kitų 
kasdie didėja ir yra 
sukilimas armijoj.

Šiandie gautą žinių 
vos, kad sausio 2 d. sukilo 12,- 
000 kareivių Maskvos .garnizo
no ir sukilimą nutildyta tik la
bai dideliu vargu.

Kada Trockis, kurį Dzeržins- 
kis kaltino kurstime sukilimo 
komunistų partijoj, liko pašauk
tas prieš komisarus, jis smar
kiai susibarė trečio internacio
nalo prezidentft Zinovjevu ir 
šėrė jam per ausį.

Pirmiausia buvo įsakyta areš
tuoti Trockį, bet komisarai pa
matė, kad garnizonas sukils ir 
atmainys jų nuosprendį. Tad 
Trockis ant rytojaus po Lenino 
laidotuvių liko ištremtas į Su- 
chumą, nedidelį miestelį Juodų
jų jurų pakrašty, (ties Batumu. 
Daugelį valdininkų išsiųsta į 
ten jį daboti, o kiti yra jo drau
gai.

Sąryšy su nauju sukilimu, 
kuris pradeda apąireikšti visoje 
Rusijoje, Trockis pasiuntė tris 
agentus pasikalbėti su didžiuo
ju kunigaikščiu Nikolai, Pary
žiuje, o kitos armijos grupės pa
siuntė pulk. Ąrzamazov ir kapt. 
Podgorskį pasiūlyti karinę dik
tatūrą didžiąjam kunigaikščiui 
Andriui.

Tuo pačiu laiku Dreržinskų 
buvęs čekos galva ir vadovavęs 
teroru Rusijoje, dabar patapo 
viešosios ekonomijos komisaru 
ir pavirto į tikrąjį Maskvos dik
tatorių.

Trockiui 
Skilimas 

komisarų 
netolimas

iš Mask-

WASH1NGJON, vasario 7.— 
Laivyno sekretorius Denby pa
rašė 4,25 Dėti lito Mich., pilic- 

■ čiams, kurie išreiškė jam pasiti
kėjimą, laišką, kuriame jis gina 
aliejaus laukų išnuomojimą pri
vatinėms kompanijoms.

Denby sako, kad kaip tik jis 
užėmęs vietą, jis tuojaus įsitiki
nęs, kad laivynp aliejaus laukai 
yra išsemiami privatinių alie
jaus kompanijų, kurių aliejaus 
šuliniai yra prie valdžios laukų 
ir susijungia su valdžios alie
jaus sluogsniais. Tą patvirtinę 
ir vąldžios ekspertai.

Dar prieš tai vidaus reikalų 
departamentas buvo išnuomo
jęs privatinėms kompanijorrV! 
17,622,500 akrų valdžios alie
jaus laukų ir todėl nebuvę pras
mės palikti neišnuomotais dar 
51,623 akrus. Kad koordinavus 
veikimą, jis ir pavedęs laukus 
vidaus reikalų departamentas, o 
laivyno departamentas pasilaikė 
tik teisę prižiūrėti šulinių kasi
mą tuose laukuose.
‘Iš laukų išnuomojimo pelnęs 
laivynas. Esą dabar pabudavo- 
ti yra dideli aliejaus sandėliai 
artimose laivynui vietose, kur 
laivynas visuomet gali gauti 
aliejaus. Tai esą labai svarbu 
laike karo, mes laivynas iš tų 
sandėlių gaji būti aprūpintas 
aliejum per vienus metus. To-, 
dėl esą laivynas pasidaręs da
bar daug stipresnis, o valdžiai 
tai nieko nekainavę ir galinti 
gauti aliejų už darbo kainą, nie
kam nemokant jokio pelno. O 
laivyno stiprumas ir esąs svar
biausias dalykas.

PARYŽIUS, vas. 7. — Vienas 
stambiausių Vokietijos kapita
listų,, Fritz Thyssen pasikalbėji
me su Franci jos žurnalistu pa
reiškė, kad prie dabartinės 
Franci jos politikos negalima 
numatyti jokio susitaikimo 
kontribucijos klausime. Vokieti
ja sutinkanti užmokėti kontri
buciją, bet turi turėti tam prie
mones, o Ruhr okupacija tą ga
limybę atima. Reikalavimas už
mokėti, kuomet Vokietija to pa
daryti negali, veda prie negali
mybės.

“Militarinės spėkos nebeturi 
pirmesnės reikšmės, sakė Thys
sen. “Mes matome Ame,riką be 
militartnės praeities lošiant di
delę rolę politiniai, kadangi ji 
yra ekonominiai stipri. Pergalė
jusioji Francija turi militarinę 
spėką, bet jos pinigai puola.”

Esą būtinai reikia išrišti kon
tribucijos kalusimą, bet kad 
tai atsiekus, Francija turi pa
keisti savo politiką. Europa 
nuolatos puola, kadangi ji ‘ba
rasi tarp savęs, o Amerika ei
na stipryn. Vien Fordo pelnas 
yra didesnis, negu , visa kontri
bucija. Amerika pagamina į me
tus 40,000,000 tonų plieno; jei 
tik 5 nuoš. tos produkcijos par
duotų Europoje, tai ji suardy
tų visos Europos manketus. Jei
gu valdžios to nesupras ir nesu
stabdys savo barnių, tai nusku
rusioji Europa greit, pataps 
Amerikos vergu.

Puola per demarkacijos liniją, 
suima lietuvius ir išsigabenę 
pas save teisia ilgiems me
tams kalėjimam

Sekreto*

KAUNAS. — Delei nuolatos 
pasikartojančių lenkų puolimų 
ant Lietuvos pei’ demarkacijos 
liniją, Lietuvos valdžia gruodžio 
17 d. pasiuntė tautų sąjungos 
sekretoriui sekamą notą — pro
testą:

“Paryžius, 1923 m. gruodžio 
17 d.

“Pone Genei^lini 
riau,

“Turiu garbės atkreipti jūsų 
Ekscelencijos domę į du faktu, 
kurie ryškiai rodo, kaip Lenki
jos valdžios organai mindžioja 
tarotautinę tebę.

“1) 1923 ni. vasario 23 d. len
kų gauja skaičiuje maž-daug 
dviejų dešimtų žmonių, perėju
si lietuvių ir lenkų demarkacijos 
liniją Punsku srity netoli Su-

” įsiveržė Lietuvos terito-
Žalio-

mokės policijai jos paskirtą su
mą doleriais.

“Tegu man bus leista turėti 
vilties, kad tie du faktu, į ku
riuos aš leidati sau atkreipti 
Jūsų Ekscelencijos domę, pa
kankamą! Tamstai nušvies ben
drą padėtį, susidariusią demar
kacijos zonoje dėl nuolatinių 
lenkų kareivių ir policijos įsi
veržimų, kurie yra lydimi 
įvairiais smurto aktais.

“Atsižvelgdamas į dabarti
nius lietuvių lenkų santykius, aš 
turiu garbės Tamstą tuo pat 
laiku prašyti malonėti draugin
gai kreiptis į Lenkų vyriausybę 
aukščiau išvardintų Lietuvos pi
liečių išvadavimo tikslu.

“Teikitės priimti, meldžiu p. 
General i Sekretoriau, mano la
bai aukštos pagarbos pareiški
mą. /

“pas. E. Galvanauskas, 
“Ministeris Pirmininkas ir 
Užsienių Reikalų Ministeris.

SEPTYNI ŽMONĖS NUSI
NUODIJO MAISTU.

Svarsto Denby pašalinimą
Komitetas nebetardys ex-sekre- 

toriaus Fall.

Jungi. Valstijy kariniai 
laiva Vera Cruz

Darbiočiai už žemės 
: nacionalizacja

Agrikultūra butų suorganizuo
ta kooperatyviais pamatais.

Sukilėliai evakavo Vera Cruz. 
Gal jau užėmė jį federaliniai 
kareiviai.

Graikija bijosi panaikinti 
dinastiją

Požėlos Ristynems 
12 Vasario Puse 
kainos tikietai Nau
jienų Skaitytojams
Visi Chicagiečiai Nau
jienų Skaitytojai galės 
gauti tikietus už pusę 
kainos į I*oželos ristinos 
su graiku Kiloniu, ku- 

rios tai ristynės įvyks 
vasario 12 d. Ashland 
Auditorijoj. Kad gauti 
už pusę kainos tikietą, 
visi pasiimkite iš Nau
jienų ofiso ar iš skyrių 
dykai specialius gelto
nus tikietus, kurie bus 
priimti už pinigą. Jau 
juos galima gauti šian
dien ir bus galima gauti 
iki 12? vai. ristynių die
nos.

WASHINGTON, vas. 7. — 
Senatas šiandie pradėjo svars
tyti Robinsono rezoliuciją, rei
kalaujančią pašalinti iš vietos 
laivyno sekretorių Denby. Išro
do, kad rezoliucija bus priimta.

Senato komitetas nutarė neb- 
tardyti buvusio sekretoriaus 
Fall, kuris nenori stoti prieš 
komitetą, remdamasis konstitu
cine paliečiamybe.

Rusija dalyvaus tautų 
sąjungos susirinkime

Svarstys jurų ginklavimosi ap- 
rubežiavimą.
GENEVA, vas. 7. — Rusija 

šiandie priėmė pakvietimą daly
vauti tautų jįąjungos konferen
cijoje Ryme vasario 14 d., ap
svarstymui klausimo praplėti- 
timo principų Washingtono lai
vyno sutarties ant kitų šalių, 
kurios nėra po ta -sutartim pa
sirašiusio®.

ATHENAI, vas. 7.»— Buvęs 
premjeras Venizelos, tikroji 
spėka užpakaly* Kafandaris ka
bineto, šiandie griežtai atmetė 
tautų sąjungos komisijos galvos 
Morgenthau pasiūlymą, kad 
Gluckenburg dinastijos stovis 
"butų išrištas dar prieš plebis
citą ir kad plebiscite butų bal-: 
suojami tik klausimas įsteigi
mo respublikos ar monarchijos.

Venizelos prisibijo, kad Ru
munijos karalienė Marė privers 
'savo šalį ir Jugo Slaviją įsimai
šyti, jei matys, kad karalius 
Jurgis yra nors kiek skriau
džiamas plebiscito. Todėl (Veni
zelos yra nūsisprendęs priešin
tis panaikinimui dinastijos pirm 
negu bus atliktas plebiscitas. 
Kafandaris kabinetas bus pri- 
saikintas šiandie ir šeštadieny 
sušauks seimo susirinkimą.

Karingripji respublikonai vis ( 
dar pienuoją karinį perversmą, 
kad ginklu įvedus respubliką, j

LONDONAS, vas. 5. - Ne
priklausomoji ’Oanbo partija, 
kurios nariu yra premijas 
Ramsay (MacDonajld, išleido 
savo agrarinį programą, ku
riame reikalaujama žemės na
cionalizacijos , ir suorganizavi- 

, mo agrikultūros kooperaly- 
viais pamatais, kaipo šalies 
tarnybą.

Vienas skirsny® nusako vaL 
stybes monopolį, reguliavimui 
pirkimo, importavimo ir su- 
krovimo maisto, tikslu palai
kyti pastovias kainas keliems 
metams.
Svarsto bedarbės klausimą. •
Pranešimas sako, kad kabi

neto susirinkime gauta rapor
to! nuo bedarbių, butų parupi- 
nimo ir agrikultūros komite
tų. Jau esą daitg padaryta nu- 

pdlitikos

kad

WASHINGTON, vasario 6.— 
Valstybės departamentas pas
kelbė, kad gautomis nuo Vera 
Cruz konsulo Wood žiniomis, 
kruizeris Richmond atplaukė į 
Vera Cruz ir kooperuoja su me
ksikiečiais atsteigime normali
nės padėties uoste.

Konsulas Wood mano,
dar šiandie atvyks j Vera Cruz 
federaliniai kareiviai. Sukilėliai 
gi jau visai evakavo miestą ir 
pasitraukė iš jo be sumišimų, 
nors sukilėlių spėkos yra pani
koje. Pradėjo veikti pirmiau 
žmonių išrinktoji valdžia ir mie
ste yra visai ramu.
De la Huerta pabėgo su kitais 

vadovais.

valkų, 
rijon ir užpuolė lietuvių 
sios ir Sabaliavo kaimus Liuba
vo valsčiuje. Laike šaudymosi, 
Lietuvos pilietis Jonas Kadžius 
prisiartino prie gaujos, kad ją 
paprašius liautis šaudžius, bet 
tuojau buvo suimtas, nuvestas 
į Suvalkus, lenkų teismo teisia
mas šiame mieste ir (pasmerk
tas) nuteistas 10 metų kalėji
mo, kaipo šnipas.

“2) 1922 m. gruodžio 11 d., 
lenkų policija iš Dfuskininkų, 
kurie yra ginčijamoje teritori
joje, perėjo Nemuną, kuris šioje 
vietoje atstoja lietuvių ir lenkų 
demarkacijos liniją, nakties lai
ku įsiveržė į Mizarų kaimą lie
tuvių pusėje ir ten suėmė šešis 
to kaimo gyventojus (pil. And
rių Jurkonį, Jurgį Jurkonį, An
taną Jurkonį, M. Kraucevičių ir 
du jos sūnūs) ir juo* smarkiai 
sumušusi ir apiplėšusi nusivedė 
lenkų okupuoton teritorijom Po 
-penkiolikos dienų, penki iš su
imtųjų asmenų buvo paleisti, o 
šeštasis, pil. Antanas Jurkonis, 
nugabentas Gardinan ir 
’dintas kalėjiman.

“Lenkų policija davė 
šiojo paskutinio šeimynai, 
jis gali būti paleistas, jei užsi-

ALBANY, Ore., vas. 6. — 
Botu linas nuodai, pasidarę na- 
irAi'C! prezervuotose pupose nu
nuodijo septynios žmones (ier- 
ber namuose, Trys 
sunkiaį serga ir mažai 
ties, kad pasveiks, 

ir
to kaip tapo 
buvo paduo- 
12 pietavusių 

tik du žmones išliko
pati (ierberienė ir jos

žmonės

pasidarė

paso-

žinoti 
kad

De la Huerta Lipamoj

nuodingos jau po 
sukenuotos. Jos 
tos pietums ir iš 
žmonių 
sveiki *
kūdikis; bet jiedu tų pupų nė 
liepa ragavo.

Dar trys žmonės mirė nuo pupų.

ALBANL, Ore., yps. 7.— Nuo 
nuodingų prezervuotų pupų mi
rė dar trys žmonės, tad nuo tų 
pupų viso mirė jau 11 žmonių. 
Dvi šeimynos liko išnaikintos tų 
nuodingų pupų.

ŠIANDIE — apsiniaukę, ne
didelė permaina temperatūroje.

Šaulė teka 6:56 valandą, leid
žiasi 5:12 valandą. Mėnuo leid
žiasi 9:14 valandą vakare.

SIŲSKIT PER

LONDONAS, vas. 7. — Ang- 
Įlijoje siaučia influenza ir epi- 
jdemija ir nė kiek nemažėja.
reitą savaitę nuo influenz&s nti- 

/P i 367 žmonės.

BROWNSVILLE, Tex., vas. 
7.— Gautoji čia radiograma sa
ko, kad Meksikos eųkilėlių va
dovas de la Huerta su visa savo 
“valdžia” • persikėlė iš Vera 
Cruz į Tuxpam. Iš Vera Cruz 
jis pabėgo aliejaus laivu. Visos 
sukilėlių spėkos apleido Vera 
Cruz sąsmaugos geležinkeliu.

statymui valdžios 
smulkmenų.

Pranešimas priduria, 
kabinetas^ ibe kitų klausimų, 

svarstė užsienio ir ’ko- 
reikalus. Kadangi

ka'd

lonijų 
kalinga urnai apsvarstyti 
da tirtelj 
savaitę 
du susirinki mus.

Įeitu klausimu, tai 
kabinetas laikys

rei- 
dar 
Šią 
dar

PINIGU KURSAS
Vakar, vasario 7 d., užsienio pini

gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų L__ ____2____
pinigais šitaip:

.Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos, 100,000 kronų 
Belgijos, 100 frankų . 
Danijos 100 markių .......
Italijos, 100 lirų ............
Francijos, 100 frankų',...
Lietuvos, 100 litų ..........
Norvegijos 100 kronų ...
Olandijos, 100 kronų ....
Suomijos, 100 markių .... 
šverijos, 100 kronų .. 
Šveicarijos, 100 frankų ..

uis kaip už $Z£>,UW doie- 
buvo skaitoma Amerikos

$4.Š3
. |1.45 

$4.18 
$16.45 

$4.38 
$4.66

$10.00 
$13.58 
$37.62 

$2.52 
$26.35 
$17.46

MEXICO CITY, vasario 6. — 
Sukilėlių vadovas de la Huerta 
pabėgo iš Vera Cruz su keliais 
savo ministeriais ir 20 Meksikos 
seimo atstovų, kurie buvo pe
rėję sukilėlių pusėn. Kartu pa
bėgo ir daugiau žymių asmenų. 
Jie visi pabėgo aliejiniu laivu 
San Lorenzo, priklausančiu Ag- 
uila Oil Co. Sukilėliai tam laivui 
neleido apleisti uostą ir laikė jį 
pabėgimui. Iš uosto j j su paba
rėliais išlydėjo kanuolinis laivas 
Zaragoza.
Sukilėlių karvedžiai gi pabėgo 
iš Vera Cruz traukiniu, veikiau
sia į Tierra Blanca. Tuoj aus pa
siųsta j ten kareivių paremti su
kilėlius.

Taftas sveiksta. •
WAS6lNGT0N, vas. 7. — 

Ex-prezidentas Tafta® vis dar 
tebėra lovoj, bet jis sveiksta ir 
už kelių dienų pilnai pasveiks. 
Jis susirgo vidurių liga prieš 
pat Wilsono laidotuves.

naujienas
PINIGUS LIETUVON

vilo preso Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

v, 
C).

NAUJIEM©:
1739 S. Halsted St 

Chicago III.



* •’ NAUJIENOS, UH<S8g<5, III. '  ............ ........ ...................... i Penktadienis, Vas. S, 1924
--------- ■ ------------ - ---------------r . .. ... ............................... .......... --------------- ------- f_______________ f_________

PRASIDĖS SUBATOJE, VASARIO 9
ir tęsis kol stakas bus išparduotas

Argos. » -"ii
• ’ • ■ 'V i • < > ' \

Komunistų Melagijada

75,000
Po Sudegimo Išpardavimas
Didžiausis numažinimas kainu ant augš- 
čiausios rųšies rubp ir kitų reikalingų 
smulkmenų, kurie dar nebuvo parodyti 

Chicagoje.

VYRAI! VYRAI! VYRAI!
Atlankykite didelį neišdėstytą 

išpardavimą pas

NUSBAUM’S
QUALITY KRAUTUVĖ 
1364-66 So. Halsted St. .

Atdara kiekvieną vakarą ir nedėlioję dėl 
Jūsų parankumo

Marškiniai
Iš madras ir lininių sumaišymų; 
prisegtais kalnieriais arba dai
lus, gražių spalvų, gerai pasiūti 
ir gerai pritinka^ Visi marški
niai musų stake, kurie parsi
duoda po $2.50, bus parduodami 
šiame pardavime po

77c
Pančiakos.

Juodos, rudog ir baltos "iperce- 
rized vatines pančiakos, visų 
mierų. Tikros 35c. vertės, bus 
padėtoj šiame apdegimo išpar
davime po ,

kaklaraiščiai
Šilkiniai ir nertiniai v^sų kom
binuotų spalvų šio sezono. Visi 
$1.50 vertės kaklaraišiai* šiame 
apdegimo išpardavime po

90 nuoš. musy viso 
stako '

Visai nėra' kliudyti durnų arba 
vandenio nuo buvusio gaisro, bet 
viskas bus išparduota šiame iš
pardavime žemiausiomis kaino
mis kokias jus matę. čia yra 
geriausi vyrų rūbai ir kiti reika
lingi dalykai už ATIMTAS ŠA
LIN KAINAS. Meą išvalysime 
viską nieko nepatikdami, mes 
padarysime bargeną visiems kas 
tik ateis. ŽEMYN! ŽEMYN! 
kainos iki žemiausiam laipsniui.

Specialiai suaugu
siems ir jauniems

vyrams

Siutai ir overkautai
Materijolas: Cassi meres, 
Tweeds, Cheviots, Šeržai 

Styliai
S. B. Angliški modeliai, vienei- 
liai, konseryatyviški modeliai, 2 
arba 3 guzikais, augštiems, že
miems ir storiems vyrams. Ver
tės nuo $22.50 iki $32.50. Apde
gimo išpardavimo kaina 

$12.80

Siutai ir overkautai
Del suaugusi^ ir 

jauny Vyrir
Puikus pasirinkimas geriausių 
rankomis siutų rūbų, visi vilno
nio materijolo, kad užganėdinus 
visus norinčius gražiai apsi
rengti. Verte šiame išpardavi
me nuo $37.50 iki $47.50. Visi 
bus parduoti šiame apdegimo iš
pardavime po

$17.90
Pasirinkimas musų 

2 kelnių siutų ir 
oVerkautų

Pasirinkite musų geriausius. Jų 
vertė siekia paprastai iki $77.50. 
Overkautai parduodami papras
tai iki $95.00. Viskas bus išpar
duodama šiame apdegimo išpar
davime i»

$32.60
PALAUKITE!

Vyrų atydai!!!
Proga visam gyvenimui, tikrai 
nauji ir geri dėvėjimui reikalin
gi dalykai, kuomet jums jų rei
kia, jūsų pačių kaina. Viskas 
bus pažymėta aiškiais nume
riais. Pasirinkite patys. Niekas 
jums nesiūlys nieko.
65% ant overkautų, siutų, kel
nių, marškinių, kaklaraiščių, 
skrybėlių, kepurių, apatinių ir 
pančiakų.

Melų velkine.

Komunistų paskleistieji me
lai sukėlė didelį bruzdėjimą viso
se šalyse. Socialistinėse partijo
se kilo aštriausių ginčų taktikos 
klausimais ir užsibaigė tų par
tijų suskilimais. Tie, kur socia
listų daug metų išbandytą tak
tiką laikė teisingiausią, pasiliko 
prie socialistinių partijų; tie kur 
pritarė III Intemaconalo takti
kai, perėjo prie komunistų. Ko- 

jmunistai, kurstomi savo inter
nacionalo sekretoriaus popežini- 
ais įsakymais, į savo buvusius 
draugus socialistus pradėjo žiū
rėti kaip į didžiausius priešus, 

i Melagingai sutvertasis Rusi
jos darbininkiškasis rojus užin- 
teresavo daugybę žmonių, kurie 
norėjo jį pamatyti. Į Rusiją pra
dėjo plaukt visa eilė keliauninkų, 
tartum pilgrimai į Meką. Tarp 
tų pilgrimų buvo tokių, kurie 
tik norėjo ten nuvažiuot pasižiū
rėta ir gr,įšti atgal: tai buvo va
dovai įvairių darbininkiškų or
ganizacijų ir įvairus profesionar 
lai, kaip kad laikraštininkai ir 
panašiai. Bet daug keliavo Rusi
jon ir tokių, kurie norėjo tame 
“rojuje” apsigyventi ir dirbti 
komunizmo labui. Keletas desėt- 
kų ir Amerikos lietuviškųjų ko
munistų nuvažiavo ten.

Didžiumą tų nukeliavusių iš
tiko kartus apsivylimas. Išėmus 
komunistų propogandistus, la* 
bai retas kuris iš sugrįžusių 
gplėjo gerą žodį pasakyti apie 
Rusijos padėtį. Jeigu kuris iš 
tokių asmenų tylėjo apie šalies 
tikrąją padėtį, tai tiktai dėlto, 
kad jis nematė jos. Tarp tokių 
asmenų buvo kai kurie žitma- 
listat Visuomenės veikėjai, ar
ba profesoriai. Tokius žmones 
komunistų valdininkai važinė
jo automobiliais arba speciali- 
niai įrengtuose puošniuose gd- 
Žkelio vagonuose^ \ Jįėms rody
davo šalies geriausias įstaigas, 
kariuomenės parodas ir vaišin
davo banketuose. Nuo tų žmo
nių sąlygų tikrenybė buvo tie
siog [slepiama. Tas aiškiai pa
sirodė, kuomet tokie žmonės 
antrą kartą nuvažiuodavo Ru
sijon ir apžiūrėdavo šalį be 
komisarų neprašytos palydo- 
vystės. Be išėmimo jų antrieji 
raportai buvo priešingi pir
miesiems. Kai dol tų, kurie nu
vyko Rusijon apsigyventi, tai, 
išskyrus keletą, (kuriems kHi&- 
vo proga tapti valdininkais, vi
si kiti bandė kuogireičiausiai 
išsprukti iš ten.

(Tęsinys)

retai negelbėjo. Taip va nese
nai, kuomet iš Norvegų Darbo 
partijos buvo pareikalauta, 
kad ji nusilenktų Maskvos po
nams, tai ji išstojo iš jų inter
nacionalo. r ,

Komunistai savo melagingais 
skelbimais apie savo “rojų” 
suklaidinę dalį darbininkų, su
kūlė aštrią brolių kovą darbi
ninkijoje, skaldydami uinijas 
ir socialistų partijas. Bet la 
jų melais pasėta disorganiaa- 
cijos dvasia pradeda piutę ir 
tarpe pačių Rusijos komunis
tų. Beauklėdami visą laiką ne-

apykantą tarpe darbininkų, jie 
patys susilaukė jos. Netoleravi
mo dvasia, kurią jie taip pa
sekmingai vartojo skaldymu; 
socialistinių partijų, dabar 
griauna pačią komunistų par
tiją Rusijoje ir jų visas inter
nacionalas dreba dėl tos kovos 
konvulsijų. Kada latvių ko- 
miAiistų organas, kuris visuo
met atkakliausiai ir ir ’ akliau
siai gynė visiką, kas tik atsida
vė III Internacionalu, dabar 
pradeda kritikuoti savo augš- 
čiaupius vadovus, tai tikrai 
ženklas to internacionalo sun
kaus sirgimo. Vis tai vaisiai 
arogantiško skleidimo melų. 
Teisingai Lincodn’as 'pasakė: 
“You can fool some of the 
people all of the time, and all 
of the people šame of the time, 
būt' yoii cannot fool all of the 
people all of the time.”

x^KUbikivX 

f DEL APRŪPINIMO 
į MOTINŲ IR JŲ 
^KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Šlama akyrtnjs mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei
kalus |domlm bOsiantioms

ay kMlkly/

KtUildv nprflptnlraai ir v** 
nejinuia ynu dalykas gyvos 
avarbo. Mamai Ir tautai 
Ir nwe jautam., kad tai' 
m dalyku, kar| bm> to j 

rtarn rtgullarilUla laiko 
terptais atvirai . Ir laisvai 
pergvUdaotl.'
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KŪDIKIUI ATSIRADUS
Motina turėtų bent savaitę ilsėtis 

lovoje ir neturėtų griebtis pilnos na
mų ruošos iki sukaks mėnuo po pa- 
lagui. Jai tokis laikotarpis reikalin
gas, kad atsigauti, išvengti kraujo 
tekėjimų ir pagamint pieno savo kū
dikiui.

Motinos maisto energija neturėtų 
būti suvartojama sunkiam rankų dar
bui, bet turi eiti j krūtų pieną dėl 
kūdikio. Bile darbas kuris nuvargi
na motiną perdaug gali atsiliepti j 
kūdikio sveiką augimą.

Palagos nėra liga — tai tik sveika
tos įtempimas. Pramok kaip tą įtem
pimą sušvelninti.

Kuomet kiekviena nėščia motina yra 
tinkamai aprūpinama namuose ir kuo
met kiekviena turi išlavintą priežiū
rą Jaike palagų, tai GIMDYMAS BU.‘ 
SAUGUS.

NORĖDAMI!
PtRKTI, PARDUOTI AR M AI-j 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUSI 

ANT NAUDOS. I

809 W. 3515 Si., Chicago
Tel. Boulevard *611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Mleato ofisai 
127 N. Dearborn St„ Room 111-11 

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

8821 So. Kalstai SL 
Tel.: Boalsvard 1810 

Valandos: auo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, iiskyrus ketvertą. 

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Vyry kelnės
Tvirtos ir geros nešiojimui kel
nės dėl suaugusių ir jaunų vy
rų, worsted materijolas. Kaina 
iki $6.50. Apdegimo išpardavi
me po

Kelnės vertės iki 
$10.75.

Apdegimo išpardavime po

$4.45
Kepurės

Biskį suteptos kepurės, papras 
tai pardavinėjamos po $2.00, šia 
me apdegimo išpardavime po

NUSBAUM’S
QUALITY KRAUTUVĖ

1364-66 So. Halsted St. N. W. kamp. 14th St

Melų vaisiai.
Sugrįžta ntieji komunistai 

pradėjo skleisti teisingesnių ži
nių apie Rusijos podėtį. Nežiū
rint kaip vietines, komunistų 
partijos ir stengėsi užglostyti 
arba užgniaužti tokias žinias, 
vienok laikui bėgant jos prasi
platino tarpe narių. Tas netik 
pradėjo puldyti komunistų 
ūpą visose šalyse, bet ir kelti 
juose abejonę dėl paties komu
nizmo galimumo. Kad užkir
tus kelią tokiam upui platin
tis, Sovietų valdžia laikinai ifž- 
gynė Svetimšaliams, kad ir ko
munistams įvažiuoti Rusijon. 
Įvažiuoti tebuvo galima tiktai 
tiems, kurie gavo nuo Sovietų 
valdžios tam tikrus leidimus. 
Komunistams buvo užginta 

^matyti komunistinis rojtis...
Bet sėtieji melai pradėjo 

nešti komunistams nepagei
daujamų vaisių. Visur tarp ko
munistų pradėjo augti abejo
nė. Kovodamas su ja, III Inter
nacionalas atsakydavo naujajs 
melais arba reikalavimais ab
soliučiai pasiduoti jo vadova
vimui; Diseiplinariai dekretai, 
kurie pirmiau taip gerai gel
bėdavo, dalbar, kada visiems 
komulnistams paaiškėjo me
lais sutvertas ir palaikomas 
' comunizmo “perėjimo laiko
tarpis” tikroje šviesoje — kad 
tai yra tiktai mažos saujalės, 
o ne visos Rusijos 
;os ir ukininkijos 
itias režimas tai

darbininki- 
pageidauja- 
ir tie dek-'

lEI tavoj kūdikis gauna tinkamą 
** maistą, tai jis augs stiprus ir svei
kas. Eagle Pienas yra priimtas mai
stas kūdikiams pgr 63 metus išau< 
klėjo tūkstančius kūdikių i stiprius 
ir sveikus vyrus Bei moteris.
Jei nežinai kaip vKrtoti Eagle Pieff?^ prišifisK 
mums šitą paskelbimą ir mes jums pastosime pe
nėjimo instrukcijas, Kūdikip Knyga ir kitokias 
brangias informacijas, dykai

THE BORDEN COMPĄNY
fej^ BORDEN BUILDING NEW YORK.

RmttkK Ir TirklStos tais
12th STREET

Tel. Kadžio 89*2 ■

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

CHICAGO. ILL.

» z ' ,

$200 ant išdalinimo maskaradoms $200
MASKARADĮI BALIUS -

Rengia Motiejaus Valančausko Pas. Dr-stč

Subatoj, vasario 9,1924
Lietuviu Tautiškoj Parapijos Svetainėj

35 gatve ir Union Avė.
Pradžia 7:80 vai. vakare

Visi esate kviečiami ant viršminėto vakaro, nes visas pelnas yra 
skiriamas pastatymui Lietuvių Auditorium1.

Kviečia KOMITETAS.

AR TAVO KŪDIKIO 
GIMIMAS UŽREKORDUOTAS?
Įstatymai reikalauja, kad kiekvieno 

kūdikio gimimą gydytojas, slaugytoja, 
ar pribuvėja raportuotų j sveikatos 
biurą arba miestelio klerką, kuris sa
vu keliu praneša Valstijos Board of 
Health. Jei nesi tikras, kad šitas bu
vo padaryta^ tai rašyk pats j State 
Board of Health’, jei ten nebus nieko 
užrašyta, tai gausi blanką, kurią iš
pildęs pasiųsk pats. Nėra vėlu tą pa
daryti bile kada, ir gali būti tas jam 
bus svarbu kada no^s ateity.

Yra svarbu užrekorduoti tavo kūdi
kio gimimą dėl sekančių priežasčių:

Kad parodyti jo metus ir pilietybę. 
Kad parodyti jox teisę lankyti mo

kyklą.
Kad parodyti jo teisę prie paveldė

jimo.
Kad parodyti jo teisę vesti.
Kad parodyti jo teisę užimti vald- 

. vietę.
Kad parodyti jo teisę gauti pašpor^ 

tą keliauti užsienin.
Kad parodyti motinos teisę prie 

našlės pensijos.

KŪDIKIO PIRMOS DRAPANOS

Sekanti dalykai iš'drapanų yra rei
kalingi kūdikiui ir turėtų jau iš- 
kalno parūpinti:

1. Keturi tuzinai vystyklų.
2. Keturi flanelio pilvo saistai.
8. šešios suknelės.
4. Dvylika baltų marškinėlių.
5. šeši flanelio petikočiai.

(Gertrūdą).
6. Keturi naktiniai marškinėliai.
7. Du žiponėliai.
8. Trys apatiniai marškinėliai.
9. šeši Čiulpikai.
11. Viena blešinė Talcunv pauderio.
12. Vienas šmotukas Castile muilo.

Nors daugeliu atvėjų sveikas ir nor
malia kūdikis nereikalauja gydytojo 
priežiūros, bet tai tik laimingas nuo- 
tikis ir nevisada atsitinka. Kuomet 
kūdikis nėra sveikas arba neauga kaip 
reikia, motina neturėtų svyruoti kreip
tis prie gero gydytojo. Iš kitos pusės, 
normalia vaikas, gaudamas tinkamą 
priežiūrą ir maistą, pieną krūtų arba 
Borden’s Eagle Pieną, jei krūtų nėra, 
privalėtu išaugti j sveiką, normalį vai
ką. Milijonai ir milijonai kūdikių iš
augo j sveikus ir vikrius vaikus per 
kombinavimą geros motiniškos prie
žiūros ir maistingumo esančio Bor
den’s Eagle Piene.

Skaityk šituos straipsnius ka's sa
vaite ir pasidėk ateičiai.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Laavitt St 
Telephotiaa Canal 2552

Valandoj: 9 ryto iki 9 vakare. Ša
radoj ir PftnyČloj nuo 9 r. iki 6 V> 
Veda visokia* bylas vIsuom tote
muose. Egaamfnuoja Abstraktu 
ir nedirba visokius Dokumentus, 
Ssrkant arba parduodant Lotus, 

amus, Farmas ir Biznius., Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis iilygomia.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

. .. p.'r Ofisas vidurmieetyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Wazhlngton a Clark

Namą Tai.! Hyde Park 8895
- ■ - ------- 1

JOHN I. BAGŪZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylaa visuose Teismuose, 
nuoja t.............. ' ‘
pardavimo

, ___ , Esreami-
Abstraktus, Padaro pirkimo ir 

Dokumentus ir (galiojimu*.
7 South Dearborn Street 

ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 
Telefonas Randolph 3161 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667.

S. W. B ANĖS, Advokatai
Vai.: 9 A. M. iki S P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
78 Weat Monroe Street, Chicago, 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 8203 So. Halsted St.

Yardi 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Liet avys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10786 So. Wabash Ava. 

TeL: Pullman 6877.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Salio St. Room 588 
Tel. Central 6890 

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago.
TeL Y Arda 4681 *

MEMBER

EXTRA EXTHA
A. E. STASULANI 

ADVOKATAS 
Ofisas:

1703 Chicago Temple Bldg.
77 W. Washington St. 

Tel. Central 6800 
Cicero Panedėlio vak.

1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 
Bridgeport kitais vakarais

St. T.Boul. 6737

Milžiniškas Balius
; ' > ; • i)

Surengtas
LIET. RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS PAŠ. IR PAS. KLIUBO

Subatoj, Vasario 9tą, 1924
Cicero Liuosybes Svetainėj

1403 So. 49 Ct., Cicero, Illinois

Pradžia 7:30 vai. vak. Muzika F. J. Jereck. Įžanga 50c. ypatai 
Kviečiame publiką atvykti ir-turėti gražios pramogos.

Garsinkities “NAUJ1ENO

LIETUVIS ADVOKATAS

J. P. Uvick.
618 Ford Bldg.

Vakarais: N. 426 West Grand Blvd, 
DETROIT, MICH.

B. W. ANDERSON 
Advokatas

80 metų patyrimo. Veda visas bilas. 
Patarimai visokiuose dalykuose. 
Padaromu Jogaiiški popierai. Egza
minuoju abstraktus. Patentai. Tra- 
demark. 189 N.CIark st. State 7729 I

PIRŠLYS!
Rašo meiliškus straipsnius 

Rašo Juokus
Deda daug Merginų paveikslų 

.Veda apsivedimo Skyrių 
Atskira kopija 15c.

Piršlys
105 W. Monroe St., R. 412 

Chicago, III.
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KORESPONDENCIJOS
Racine, Wis.

Linsmesnes žinios. — Ruošimos 
minėti Lietuvos Respublikos 
šešių metų sukaktuves.—S. L. 
A. 100 kuopa išreiškia nepa

sitenkinimo 10-to apskričio iš
rinktam atstovui.

čionai per ilgus metus firma 
Mitchel Motor Co. dirbdino auto
mobilius. Toje kompanijoje dirb
davo darbininkų nuo trijų tūks
tančių ir daugiau. Bet jau po
ra metų kaip ta kompanija ėmė 
menkėti, o pereitais 1923 m. vi
sai nieko nebedirbo — visas ma
šinas ir likusį “staką” išpardavo- 
jo. Tokiame nedideliame mies
tely kaip Racine, su 50 tūkstan
čių gyventojų, tickui darbininkų 
netekus užsiėmimo tai buvo ne
menkas smūgis. Bet štai pora 
savaičių atgal Racino gyventojai 
išgirdo linksmesnę naujieną: 
Mitchelio kompanijos visas įstai
gas atpirko Nash Motor Co. ir 
yra vilties, kad vietos gyvento
jams po kiek laiko darbo vėl at
siras. Taipgi eina kalbos, kad 
Lokomobilių Co. mananti statyti 
Racine dirbtuves. Lietuviai gir
dėdami tokių džiuginančių ži
nių dar drąsiau ir atviriau ima 
kalbėti apie įsigijimą nuosavos 
svetainės.

♦ ♦
♦

SLA 100 kuopa laikė susirin
kimą vasario 3 d. Sandaros Kliu- 
be. susirinkimas išklausęs 
raportų savo delegatų, ku
rie buvo siųsti į S. L. A. 
10-to apskričio suvažiavi
mą įvykusį Milwaukee, Wis, 
sausio 27 d., raportus priėmė, 
tik nesutiko dėl suvažiavimo iš
rinktojo atstovo į SLA Seimą. 
Kuopos susirinkimas randa, kad 
atstovu išrinktas F. Beržanskis 
nėra tinkamas asmuo, todėl nu
tarė reikalauti, kad 10-to apskri
čio valdyba 
spenduotų.
ti prakalbų maršrutą kai apskri
tys jį paskelbs, kad butų ruošia
ma prakalbos. Nutarta ruošti 
koncertą, kviečiant iŠ Kenoshos 
212 kps. Dailės Korą. Padarius 
galutiną sutartį su kenoshiečiais, 
vėliaus bus pranešta kur ir ku
ka koncertas įvyks.

♦ ♦
*

A. L. T. S. 35 kuopa ruošia 
vakarą tuo tikslu, kad paminėjus 
Lietuvos Respublikos šešerių 
metų sukaktuves. Programas 
susidės iš vaidinimo “Kurčias 
žentas” ir “Per Kovą į Nepri
klausomybę”; pastarasis veika
las nušviečia sunkią lietuvių ko
vą žengiant į nepriklausomybę. 
Tiems veikalams vaidinti su
rinkti gabiausi vaidilos. Kon
certinę dalį programo išpildys 
p-lės Petkiutės kaipo daininin
kės, p-lės Grigaliuniutės duetą 
sakofonu ir pianu, duetą smuiku 
ir pianu Stasys ir France Grima- 
liai. Bus ir kitokių pamargini- 
mų. Be to bus išnešta atatinka
ma užuojautos rezoliucija musų 
broliams Vilniečiams, kuriuos 
lenkai užgrobę kankina nesvie
tiškais persekiojimais. Po visa 
to bus šokiai iki vėlumos.

Visų vietos ir apielinkės lie
tuvių priedermė ateiti į tą pa
rengimą. Jis įvyks vasario 17 
d., 2 v. po pietų Tumer svetai-, 
nėję.

. ♦

zo svetainėje ruošia maskų balių, 
į kurį yra užkvietus ir mus ra- 
ciniečius. Į svečius pas savo kai
mynus rasiniečiai su džiaugsmu 
ruošiasi vykti. Norintieji sykiu 
važiuoti, kad sudarius didesnį 
būrelį, kviečiu suseiti į Sanda
ros Kliubą vasario 7 d. 7 v. v. 
Susiėję išdirbsime planus, kad 
sulaukę šeštadienio žinotume ko
kiu laiku važiuoti; manoma im
ti ekstra “bussas”. —Koresp.

So. Omaha, Nebr.
Apielinkės miestų lietuvių 
mei dėl Lietuvos 6 metų nepri

klausomybes sukaktuvių 
apvaikščiojimo.

do-

ati
ne-

Vietos lietuvių draugijų 
stovai vasario 1 dieną laikė 
pąprjastą • susirinkimą, kuriame 
kaip vienu balsu nutarė viešai 
per spaudą, ypač per Naujie
nas, atsiliepti į apielinkės lietu
vius ir kviesti juos prisidėti 
prie bendro iškilmingo šešerių 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvių apvaikščiojimo, 
kurį rengia bendrai visos So. 
Omahos lietuvių draugijos. 
Kviečiamas bendrai apvaikščio- 
jime dalyvauti ne tik apielinkės 
lietuvių kolonijų draugijos, bet 
ir šiaip atskiri žmonės, idant 
šventė butų kuoiškilmingesnė ir 
įspūdingesnė.

Apvaikščiojimas įvyks sek- ] 
madienį, vasario 17 dieną, pra-

dedant nuo 6 vai. vakaro, Artno- 
škos salėj, prie 36-tos ir U gat
vių.

Apvaikščiojimo ruošiamasai 
darbas yra gerai’ suorganizuo
tas. Draugijų atstovų paskirtas 
Veikiamasis komitetas, kurin 
įeina pirmininku A. Poškus, 
sekret. J. Papika ir kasierium 
P. Klįjunas, pas kurį kasoj yra 
dar 10 dolerių likusių nuo anuo
metinės “Lietuvių Dienos”. A. 
žalpis paskirtas rašyti | laikraš
čius pranešimus ir kviesti apie- 
linkės lietuvius prisidėti prie 
apvaikščiojimo. J. Juodis ir R. 
Kavaliauskienė pakviesti rašyti 
į vietos angliškus laikiaščius 
apie apvaiksčiojimą ir tos šven
tes reikšmę. K. Kušleika ir A. 
Poškus paskirti kviesti ir vie
tos šv. Antano parapijos kuni
gą Mikulskį dalyvauti apvaikš- 
Čiojime.

Iki šiam laikui prisidėjo ir 
bendrai veikia šios draugijos:

1. SLA. 87 kuopa; atstovai 
— O. Žalpienė, T. žarmauskas 
ir K. Juvikienė;

2. TMD. 17 kp.; atstovai — 
J. Armoška ir V. Paukštienė;

3. LDLD. 27 kp.; atst. — J. 
Aleksas ir.A. A. žalpis;

4. Pašalpos Ligos Draugija; 
atstovai — K. Kušleika, J. P. 
Juzeliūnas ir A. Poškus;

5. šv. Antano Draugija; at
st. — P. šarpaitis ir P.' Kliju- 
nas;

6. Lietuvių j Kareivių Kliubas; 
atst. — J. Juodis ir L. Danau
skas;

7. šv. P. Marijos Rožancavos 
moterų draugija; atst. — p. 
Maslauskienė ir Rožė Kavaliau
skienė.

A. A. žalpis.

Specialis pasiūlymas iai ir Subatai

jo įgaliojimą su-
Nutarta reni-

Lietuvių Jaunimo Ratelis va- 
vario 1 d. laike susirinkimą, ku
riame prisirašė keturi nauji na
riai. Nutarta kreiptis į miesto 
mokyklų valdybą ir prašyt kam
bario išvintis dainų. Nutarta 
ruošti draugiškas vakarėlis Už
gavėnių vakarą, kovo 4 d. Union 
svetainėje, šis Jaunimo Ratelis 
kupinas gyvumo ir yra vilties, 
kad trumpoje ateityje jie pasi
rodys savo gabumais.

♦
Kenoshos RLA ±12 kuopos 

Daili® Koras Vasario S d. Schlit-

Saugumas dėl Taupymų
Yrą užtikrintas per First Trust 
and Savings Bank. Stakas šios 
bankos yra valdomas šėrininky iš 
First National Bank of Chicago. 
Bankos turi kapitalą ir surplus ir 
nepadalintą, pelną daugiau kaip 
$40,000,000 ir resursų daugiau kaip 
$350,000,000. Greitas ir mandagus 
patarnavimas užtikrintas.

Atdara dėl taupymą visą die
ną subatoje iki 8 vai. vakare

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

James B. Forgan, Chairman. . Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Dearbom, Monroe ir Clark Streets, Chicago, ■ Ilinois.

1 * ' • K

Naujas Savaitinis Amerikos Lietuvių 
Laikraštis

“VARPAS"
EINA KAS ŠEŠTADIENIAIS

Kaina metams Jungtinėse Valstijose .... $2.00 
Pusei metų...... ................      1.00
Užsieny ir Lietuvoj metams ................. 3.00
Pusei metų................. ................  1.50
Jei nori pasiskaityti tikrų ir teisingų žinių, tai 

skaityk “VARPĄ”, kuris, nieko neužkabindamas, pa
duoda ir nušviečia tik įvykius. Įdėk į konvertą dvi- 
dolerinę ($2.00) ir pasiųsk “Varpo” Administracijai, 
o gausi jį.'

VARPAS ■
3251 So. Halsted Street, Chicago, III.

Tel. Yards 1234.

laike 
ir po

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bdčiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
o rasite pagelbą

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo
9 vai.

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 State Banko
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:80 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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
... ................................... . ..........

Dr. F. Matulaitis
8709 Jos. Campan Avenue 

DETROIT
Valandos: 1-3 P. M., 7-8 P. M. 

Tel. Empire 6234 
Res. Walnut 3847 J

. ...............■■■............... ........... /
...........................«

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Telef. Lafayette 4146

»— .............................. I...........  /

CLAY AWAY THE YEARS

COME OUT OF THE BEATEN PATH

LIETUVIAI LIETUVIAI!
Nepamirškite šias dvi savaites

L. Klein didžiausiai numušta kaina ant visų rakandų ir ant lengvo iš
mokėjimo, be jokio iškažčio. Dab^ir tik įneškite $1 (vieną dolerį) už 
kožną dalyką ir bus kožnas dalykas dastatytas į jūsų namus. Atva- • 
žinokite ir pasišaukite Joną Lukošių No. 5, o paaiškinsiu jums ką tik 
norėsite* žinoti dėl pagražinimo savo namų su gražiais rakandais arba 
su kitokiais dalykais.

$1 Įmokėjus Rakandų Išpardavimas
Masiviškos bresinės lovos

3 colių postai, *6 colių vasės, 
stori skersiniai, taipgi aštuoni 
skersiniai angliško likerio ga
rantuota, visos mieros

$27.50
Įmokėti $1 ir bus jums 

dastatyta

55 svarų felt ir vatinis matrasas 
Padaryta iš pirmos klesos materi- 
jolo, storas, gražus įpiląs, atlenk
tais kraštais, visų nvierų, 4 siūlės. 
Labai C 1 U 7 K
specialiai s I ■ v

Nepriimam laiškais nei telefonu

TIKRAS MOHAIR PARLORO SETAS

Įmokėti $1 
Ir bus jum da- 
statyta's bile 
vienas šmotas

rakandų

Duodame pirmutinę vertę Chicagoje, pilnos mieros šmotai, pilnų 
springsų setai ir liuosomis paduškaitėm-is, webbing, pamatu, expor- 
tų padaryta, riešuto medžio frame, su figūromis mohair užbaigimo, 
specialiai apkainuota. Davenport ir d QC flrt
žemi krėslai ■ wQ-UU■■■i $87.50Wing 
krėslas

NirBArrsTABf
mažas vaikas išdykavo, todėl jo A motina pareiškė, kad jis negaus nč

trupučio*Ak
< I i a Pat' B1'*1®’Matai ką jis daro!

į -30^ Palauk, kuomet jį sbgaus motina!
. (Motinos, nebauskite savo vaikų neturčji-

mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei-
* kalingi. Jei jie išvemia dalį savo maisto,

turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria- 
' . .v*mą—duokite jiems Bambino be jokio

Kaina 35c. atidčHoJimo. Tie nemalonus simptomai pranyks 
aptiekoK* taip greitai, kaip greitai jų sistemą perims sitas ne- 

1 1 pavojingas, pasekmingas vidurių paliuousuotojas.
KŪDIKIAI MŽGSTA JĮ Į JIE NET PRAŠO DAUGIAUSl

F» AD. R1CHTER & CO., 104-114 So. 4th St., BROOKLYN, N. Y.

Kaina 35c. 
aptiakoM

Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SANAftltJOSE

REUMATIŠKI Skaudėjimai
Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik 

nusipirksi buteliuką
MEŠKOS BALSAMO

ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tūkstančių kitų, ken
čiančių vartojo ir vartoja.

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietinį aptiekorių arba parda
vėją, prisiųsk įpuma 35c. ir 5c. už pasiuntimą, mes tuojaus išsių
sim buteliuką Balsamo.

THE CENTRAL DRUG COMPANY,
24 E. Centre Street, ■ ■ Shenandoah, Pa.

Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst while it dries, tnen 
remove and see and feel the vvonderful 
difference in the eolo- and iexture of the 
skin 5
Guaranteed to do these defimte thingsfor 
the face or money refunded. Clear ihe 
complexion and give it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged pores. Rebuild facial tis- 
sues and museles Make the skin soti 
and smooth $
You can obtain regular spės from your 
favorite toilet counter II not, send this 
ad. with 10 cents to Boncilla Laboratories, 
Indianapolis, Indiana, forą trial tube.

*l~....................      I .. ........... | I Ul| . II. ... ■■■.................... .1 II ■■■ I ■ —Į, |Į

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

' 8464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 ild 8 ir 6 iki 8 v. v. 

Tel. Boulevard 5913
Rezidencija, 3159 So. Union Avė. 

Tel. Yards 1699

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, riedalioj 10-12 dieną;

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

Tel. Kenwood 6107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;

Moo 5:80 Ud 7tM vakare. j

Telephone Yards 1582

OR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofiso va!.! 9 Iki 12 plotu, 7 iki 8 v. 
8259 So. Halsted St„ Chicago. III.

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. 

t ■ 1 ■ . . j - ■

DR. P. G. LUOMONS 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

X-Spinduliai
2201 W. 22nd & So. LeavBt Sfs.
7™. Chicago, III,
Vai.: 9—12 ryte; 1—5 po pietų;

X-Spinduliai

Tel. Canal 6222.
T OI.. w A—U pu pid

6—9 vah. Ned. pagal sutartį.

DR. A. MONTVIO Telefonas Boulevard 7042

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 VVashington St.

Vandai: nuo IQ iki 12 orto 
Ttoephonn Central 8066 

1824 Wnbansia Avė.
Humboldt 1098 

Valandos: nuo 6 Ud 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

OR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1930 > 
Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5082

UR. M. STUPmCKI
9197 So. Morgan SL. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 M 11 lyte ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisai yra 

uždarytas

OR. V. A. SINKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3818 South Kalstai St • 
Tai. Boulevard 1491

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

Garsiukites Naujienose

OB. C. Z. VEŽELIS 
LIETUVIS DENT1STAS 

4712 So. Ashland Ave» 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSIČIAN AND SURGEON 

1990 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė. 
i 2 iki 4 po pietų 

Tel. Lafayette 0098

f" " n,...................................... t
Canal 0257
Naktinis Tsl. Canal 2118

UR. P. Z. ZALATORK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted 

Kampas 18 ir Halsted St.
L...... . .........■'■■n.................i, ...

OR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

8244 So. Hsteted St.
Te!. Boulevard 7179 

Rezld. Tel. Falrfaz 5574 
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės Naujienose

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewid 

BANIS 
AKUiERKA

Turiu patyrina* 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikia 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

DR. HERZMAN^R
—Iš RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris. *

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

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

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

į Dienomis: Canal 
Td.fon.li J l*“i|N^

( Boulevard 4186

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

. ................................... ................. ■, -i. }

DR. CHARLES SEGAL*
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2886 •

t ■ ■ ■ ■■! !!■ I I ■ ... ■■■- ■ N |į

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

....................   .J

DR. M. J. BHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Ave^
netoli 46th St., Cliicago, III. | 

............     i^

...........................................*
Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
ild 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
b.............. mm.............................. i ii H

Jei abejoii akimis, pasftetraąk
Dr. A. R. BLUkENTHAL

T«L Boulavard <487 
464* 8. Aahland At» 
lAmpu 47-ton

S-roa luboto* 
.................

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po niot, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicagą

............. 1 1 " . 1
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 telfonuokit Prospect 0611
»- - i.....— . —

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija
3149 So. Morgan StM 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. J. \ f 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 f

Telefonas Yards 0867
.. .............................................................. i—
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The Lithuanlan Daily New« 

PahHahed Daily, except Sunday, by 
Sha Lithuanian N«wa Pub. Ca., Ine.

Editor P. Grigaitis

Planas nedarbui 
sumažinti.

1789 South Halatad Street 
Chicago, III- 

Telephone Roosevalt 8500

Anglijos darbininkų val
džia sumanė platų statybos 
programą, idant sumažinus 
nedarbą. Pagal tą progra
mą, kasmet butų statoma po

18.00 pe^Mr^cSfid^ 200,000 naujų gyvenamųjų
£ ££ nam’J- kas duotu uždarbi0

8c per copy.___________________  šimtams tūkstančių darbi-
Entered ai Second Claaa Matter Į ninku.

Statymo darbininkų uni
jose Anglijoje šiandie apie 

Nag ieno, du. taudbo, iHdriut 113 nuošimčių narių yra be- 
NtaMdMu.. LddZT B- darbiai. Vykinant valdžios 
drovi, 1789 So. Halited St, Chlcaio, ___ / , , _
UL - Telefonai. Reeeavait 85A [programą, butų proga turė

ti uždarbį netiktai tiems 
bedarbiams unijų nariams, 
bet da ir daugeliui kitų dar
bininkų. Pašaliniai darbinin
kai tečiaus negali eiti į sta
tymo darbus be tos industri
jos ‘unijų sutikimo. Valdžia 
todėl pakvietė šitų unijų vir-

March 17th, 1914, at tha Post Offtca 
of Chicago, III., unctac the act oi 
March 2nd, 1879.

vargų dėl butų stokos. Val
džios statybos programas 
šitų vargų laipsniškai paša
lintų. Miestų biednuomenei 
Anglijoje tuomet nebereikė
tų daugiau skursti dvokian
čiuose skiepuose ir pusiau- 
sugriuvusiose lūšnose.

Buržuazinės valdžios šito
kiais dalykais iki šiol nesirū
pindavo, nežiūrint ar jos su
sidėdavo iš konservatorių, ar 
iš liberalų. Anglijos betur
čiai iš šito pavyzdžio aiškiai 
pamatys, kad tik socialistai 
yra tikri jų draugai.

Uiaimokljimo kainai
•lieagoje — paltui

Matam*........... .......  |8-99
Puti natą ----------------- —>
Trim* mintijami  2.90
Dviem mineaiam------------- -----
Vienam mineshii -------- ».------- . .71

®xlcagoje per nešiotojui: 
Viena kopija----------
Savaitei ------- - ------------
Mineliui - - ____

Bevienytoie Valstijose, ne Chicaioje, 
paši 

Metama

_ 8c

1.71
1.28 
.78

Dviem mtnaslaoi
Vienam minaaiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginu)

Metams ----------------- —........~ $8.00
Pusei rr.et< ...L.i..... .........  4.09
Trims mėnesiams ...........j........ 2.09
Pinigus reikia si<sti palto Money

Orderiu, kartu su uisekymu.

Bolševikai daly
vaus Tautų 
Lygos darbe.

Jeigu spręsti pagal tą, ką 
yra apie Tautų Sąjungą pri
rašę ir prišnekėję Rusijos 
bolševikai bei jų klapčiukai 
kitose šalyse, tai ta organi
zacija yra nelemčiausias pa
saulyje daiktus. O betgi so
vietų valdžia jau rengiasi da
lyvauti joje.

Iš Genevos atėjo tokia ži
nia:

“Rusija šiandie (vasario 
6 d.) priėmė pakvietimą 
dalyvaut tautų sąjungos 
konferencijoje Romoje va
sario 14 d., kur bus svars
toma klausimas apie išplė
timą Washingtono sutar
ties dėl laivynų ant šalių, 
nepasirašiusių po ja.”
Tos sutarties tikslas yra 

sumažinti atskirų šalių kari
nius laivynus. Rusija, kurios 
valdžia nebuvo kitų valsty
bių pripažinta, toje konfe
rencijoje nedalyvavo; dabar 
norima, kad ir ji duotų sa
vo parašą po ta sutartim, ka
dangi po to, kai Anglija pri- 
važino Rusiją, tai manoma, 
jogei ir kitos valstybės ne- 
užilgio pripažins’ją.

Washingtono konferenci
jos laiku bolševikų spauda 
visaip tyčiojosi iš jos. O da
bar matome, kad bolševikų 
valdžia jau ketina priimti 
tos konferencijos nutarimus.

Ir ji neatsisako šitam rei
kale darbuotis išvien su Tau
tų Lyga, kuriai yra pavesta 
prižiūrėt Washingtono kon
ferencijos nutarimų vykini- 
mą.

Galima numanyt, kad Ru
sijos valdžia mielai sutiks ir 

• įstoti į Tautų Lygą, kuomet 
ji bus pakviesta. Anglijos 
kabinetas reikalauja, kad 
Rusija ir Vokietija pataptų 
Tautų Lygos nariais.

Taigi dar kartą pasirodo, 
kad “striošni” bolševikų žo
džiai yra vienas daiktas, o 
jų praktiška politika — visai 
kitas daiktas.

Apžvalga
CERETELLI ANGLIJOJE.

Rusų laikraštis “Nakanunie” 
praneša, kad garsusis Gruzijos 
socialistų vadas, I. G. Ceretelli, 
tapo MacDonaldo paskirtas An- 

šininkus ir pasiūlė, kad uni- valdžios patarėju Rusijos
reikaluose. Rusijos bolševikams 
tas bus labai nemalonu, vedantjos lengvesnėmis sąlygomis 

priimtų tiek j 
kiek reikės naujų darbinin
kų vykinimui sumanytojo 
statybos programo. Unijos 
tam pritarė.

Sekantis žingsnis yra su
sitarti su samdytojais 
(“darbdaviais”) statymo in
dustrijoje, kad jie dėtų savo 
kapitalą į tų naujų namų 
statymą. Ištisa eilė firmų 
jau pareiškė ne tiktai pil
niausią savo pritarimą val
džios sumanymui, bet ir sa
vo norą atidaryti valdžiai 

I savo biznio knygas, idant 
butų aiškiai matyt, kokias 
kainas jos moka už mąterio- 
lą, kiek daro pelno ir t.t. 
Tiems kontraktoriams, kurie 
nuoširdžiai kooperuos su 
valdžia, bus duodama pirme
nybė prieš kitus kontrakto- 
rius.

Valdžia ir savo iždu keti
na finansuot tuos darbus. 
Tuo tikslu ji rengiasi apkar- 
pyt kitas išlaidas, kurios nė
ra taip reikalingos. Tenai, 
kur miestai turi ištekliaus 
naujų trobų statymui, tai 
valdžia ragins, kad jie tą da
rytų. Valdžia, be to, darys 
spaudimą į įvairius statymo 
materiolo trustus, kad jie 
numuštų savo kainas; tuos, 
kurie priešgyniaus, valdžia, 
anot MacDonaldo, “sulau
žys”.

Visam šitam sumanymui 
apsvarstyti užvakar tapo su
šaukta konferencija darbo 
nrinisterijoje, kur dalyvavo 
keletas kabineto narių, dar
bininkų unijų atstovai ir 
samdytojų organizacijų at
stovai. Konfeerncija nuta
rė, kad darbininkai ir sam
dytojai pagamintų bendrą 
planą įkūnijimui tų patari
mų, kuriuos davė valdžia. 
Valdžia paskui duos jį pa
tvirtinti parlamentui.

Manoma, kad parlamentas 
priims tą valdžios sumany
mą, kadangi nėra rimto pa
mato priešintis jam. Net 
kai kurie konservatorių par
tijos nariai žada jį remti.

Ir ištiesų juo butų suteik
ta didelė pagelba darbininkų 
minioms, kenčiančioms dėl 
pramonės krizio. Ta pagelba 
bedarbiams butų daug malo
nesnė, negu piniginės pašal
pos, kurios dabar yra jiems' gas. 
mokamos.

Be to, ji butų naudinga 
kraštui. Miestų žmonės An
glijoje, kaip ir visam pašau-!nuoširdžiai*ačiū, 
lyje, šiandie kenčia didelį — Atstovybes Sekretorius.

naujų narių, jerybas su Anglijos valdžia.
Drg. Ceretelli pasižymėjo dar 

antrosios Rusijos Durnos laiku, 
kuomet jisai buvo socialdemo
kratų frakcijos vadas Durnoje. 
Stolypino teismas jį kartu su 
visa frakcija pasmerkė ilgiems 
metams katorgon, kur jisai ir 
išbuvo iki vasario revoliucijos 
1917 m.

Laikinojoje Revoliucinėje 
Valdžioje jisai buvo ministerių 
kabineto narys. Po bolševikiško 
perversmo drg. Ceretelli išva
žiavo į Gruziją ir tenai užėmė 
ministerio pirmininko vietą. 
Kuomet raudonoji bolševikų ar
mija, sulaužydama taikos sutar
tį su Gruzijos respublika, raz- 
baininkiškai užpuolė ją ir užka
riavo, tai Gruzijos valdžiai te
ko bėgti į užsienius.

Joks kitas žmogus todėl taip 
gerai nežino bolševikų Šunybių, 
kaip drg. Ceretelli.

TINKA Į JUOKŲ SKYRIŲ.

“Laisvė” užsimanė prajuokin
ti žmones. Sako: iš įvairių Eu
ropos miestų ateina žinios apie 
riaušes ir sukilimus Rusijoje —

“Tuo tarpu pačioje Rusijo
je apie tai nieks nieko neži
no.”
Kad Rusijoje “nieks” apie tai 

nežino, tai reiškia — to nėra. 
Bet argi Rusijoje yra leista 
žmonėms žinoti tą, kas nepatin
ka valdžiai? Ar Rusijoje yra 
spaudos ir žodžio laisvė? Ar Ru
sijoje žmonės turi teisę susi
rinkti ir patirti vieni nuo kitų 
apie tai, kas dedasi jų kraš
te?..

Kronštadto sukilimas įvyko 
irgi tuomet, kai Rusijos žmop 
nes nieko nežinojo, kad tos tvir
tovės jurininkai yra pasiryžę 
ant žut-but kovot prieš Lenino 
valdžią.

Aukos Mariampolės Rea
le! Gimnazijai

1. P-lės Eugenijos varduvių 
pokilyj aukavo sekamai:

Ant. Juška — $5.00; po $2.00 
A. Budvitis, Radžiūnai ir A. Bo- 
čiunas; po $1.00 — P. Galskis, 
F. Barčaitis, V. Janušaitis, 
Budrevičia, M. Budrevičia, Ma- 
činskas, J. Gajauskas, V. Ki- 
niauskas ir A. Kudzevskis; 50 
centų aukavo J. Gumauskas.

$20.50 pridavė P. Galskis.
2. Karoliui Požėlai surengto

je vakarienėje pas p. Joną Si- 
daugą (Indiana Harbor) auka
vo sekamai:

Karolis Požėla $5.00; po $1.00 
— B. R. Jasiulis, P. Rice, Ant. 
Kosgis, B. Dimiauskienė, St. 
Bartkus, J. Auiryla, J. Uktve-Į 
ris, J. Bartkus, R. Šlenis, Juo
zas Sidaugas ir Jonas Sidau-

$16.00 pridavė J. Uktveris.
Lietuvos Mokytojų Profesi

nės Sąjungos Atstovybė Ameri- 
|koje visiems aukavusiems taria

Lietuvos Mokytojų 
Suvažiavimas.

__________ f * 

šiuos sveikinimus suvažiavi- 
hias palydėjo gausingu rankų 
Plojimu.

Einama dienotvarkės svarstyt. 
Apie Centro Valdybos finansus 
praneša p. Gūžys.

Praneša, kad sunku buvę su 
lėšomis, ypatingai delei vėlini- 
mosi skyrių nario mokesnį su
mokant, bet vis tik balansas sie
kė 23,625 litų 77 centų. Daug 
pinigų sumokėjo skyriai — 5^ 
905 litus, nemaža gauta iš Ame
rikos aukų — 5,530 litų, bet to 
neužteko, reikalas buvo skolin
ti 12,500 litų, kas atlyginama 
skyriaus su Centro Valdyba at
silyginus. Nors daug sunkybių 
su lėšomis turėta, bet balansas 
be deficito suvestas. Kitiems 
metams manoma Centro Valdy
bos apyvartos balansą išplėsti 
ligi 39,780 litų. Daug kliūčių 
buvo dėl buto stokos, negalima 
buvo tinkamai operacijos vesti. 
Ateinančiais metais ; tos svar
biausios kliūties nebus ir finan
sų stovis pagerės.

Suvažiavimas pritaria tokiam 
lėšų gavimui bei aikvojimui ir 
pereina klausyti Centro Valdy
bos B* žygelio pranešimą apie 
bendrą Valdybos darbuotę ir 
skyrių reikalus. Daug darbą 
tarmozavo lėšų stoka. Be nuo 
savaus kapitalo sunku buvo kas 
nors daryti. Kredito nevisuo- 
met sekdavosi gauti, o jei gauda
vo, tai žymiais nuošimčiais. 
Paprastai mokama 20 °/o meti
nio termino. Skyriai nestropiai 
savo įplaukas Centrui siųsdavo, 
dar ir dabai’ daugybė skyrių ne- 
atsiiyginusi. Taipat negalima 
buvo darbas tinkamai organi
zuoti dėl buto stokos Centre. 
Bet vis tik nežiūrint to viso 
dirbta kiek galėta ir kaip teko 
jums girdėti šiek tiek nuveikta. 
Iš Centro Valdybos laikomų į- 
staigų daug lėšų reikalavo Kė
dainių Mokytojų Seminarija. 
Mokiniai susirinkę labai netur
tingi. Daugiausia becenziai 
mokytojai. Kai kurie gauna sti
pendijas iš valdžios, gi kiti, neiš- 
rųokytojavę 2 metų, pašalpos ne-‘ 
gauna. Keliolika mokinių atbė
gę iš Vilnijos ir jokios paramos 
negauna. Sunku tokių mokinu 
bendrabutis užlaikyti. Nuo jų 
už pilną aprūpinimą su mokslu 
imama 60 litų mėnesiui, ir to 
nestengia sumokėti. Prie Se
minarijos randasi pradžios mo
kykla. Rūmų dalis išnuomuota 
matininkų kursams, kad tuo bu- 
du šiek tiek daugiau pajamų tu
rėjus. Rupinamosi įsigyti mo
kslo priemones, be ko mokymas 
negali kaip reikiant eiti. Taip
gi skaitykla su biblioteka. Gau
ta iš Amerikos knygų siuntinys. 
Manoma iš Mokytojų koperaty- 
vo “Spaudos Fondas” po 1 ek- 
zempliorių knygų gauti. Bet tai- 
tik pradžia Seminarijos knygy
no, reikalinga turiningesnis bu
simiems mokytojams knygų šal
tinis. Čia manoma visuomenė 
savo aukomis paremsianti.

Mariampolės Reaflė gimnazija 
ir Kauno Suaugusių gimnazija 
mažai Centro Valdybos para
mos turėjo. Veikė, galima saky-i 
ti, visai savyštoviai.

Telšiuose manoma buvo į- 
steigti gimnaziją. Numatoma 
mokytojai ir direktorium p. Ab
ramavičius. Paduota prašymas 
švietimo Ministerijai ir ilgai 
negauta atsakymo. Tuo tarpu 
vietos kunigas taipgi griebėsi 
kurti suaugusių gimnaziją, kad 
pakišus profesininkams koją. 
Kunigui, nors vėliau prašymą 
padavus, leidimas pasisekė ankš
čiau gauti. Sąjungos direkto
riui Abromavičiui vėliau leidi
mą išgavo. Iš karto Telšiuose 
įsikūrė dvi gimnazijos suaugu
siems. Prasidėjo varžytinės už 
mokinius. Abramavičius per į- 
stojamuosius egzaminus mažai 
reikalauja, kunigas be kvotimij 
priiima. Abramavičius mokes
nio už mokslą neima, kunigas 
dar mokiniams primoka pašal

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

(Tęsinys)
3-sis posėdis, sausio 21 d.

Dienotvarkėje Centro Valdy
bos praeitų metų darbuotės pra
nešimas. Pirm pradėsiant die
notvarkę svarstyti eina sveikini
mai.

Pirmiausia stud. Stasys Kuz
minskas sveikina suvažiavimą 
Lietuvos Universiteto Studentų 
Socialistų Draugijos vardu. Sa
ko — gyvename Lietuvoje kul
tūros teroro gadynę. “Krikš
čionys” žūt būt stengiasi išnai
kinti visa kas laisva, kas pa
žangu, kas dora bei kultūringa. 
Joki argumentai juos neįtikina. 
Tas eina dėl kaikurių nelaimin
gų atsitikimų kaip Europoj, 
taip ir musų Lietuvoj. Minėtus 
baisius nenormalumus pažan
gioji mokytoj ij a daugiausia pa
jaučia. #

Lietuvoje stoka pažangiosios 
inteligentijos. Nėra kas vestų 
.ganėtinai stiprią kovą prieš re
akcines sroves. Dar liaudis tos 
srovės neužgauta, o ypatingai 
jaunuomenė. Nuo pastarosios 
išauklėjimo priklauso kaip ilgai 
tasai kultūros teroras Lietuvoje 
tęsis. Gi mokytojai gali auklė
dami jaunuomenę, kovos laimėji
mą išspręsti. Juk Bismarkas 
pasakė: “Mokytojas laimi ka
rą!” Nuo liaudies auklėjimo vi
suomenė priklauso. šiandien 
mokytojui sunki našta gula ant 
pečių. Klebonija, “krikščioniš- 
<os” galybės sykis ir darbas 
spaudžia jo nuvargusius rau
menis ir stumia jį politikos aro- 
non, neleidžiant laisvai dirbti 
pedagogijos, švietimo darbą. 
Sunki gyvenimo kova, bet užtat 
garbinga. Linkiu Studentų So
cialistų vardu laimingai kovoti 
su gyvenime pasitaikomom kliū
tim ir laimėti kovą prieš iŠsi- 
plėtusį kulturo® terorą Lietuvo
je-

Mykolas Šleževičius sveikina 
suvažiavimą Valstiečių-liaudi- 
ninkų Centro Komiteto ir jų 
frakcijos Selinę vardu — Nekal
bėsiu kas Lietuvoje dedasi. Jus 
tatai puikiai žinote.

Anais, carizmo laikais, reak
cija baisiai siautė. Nieko nepa
likdavo. Ir mokslas tuomet bu
vo pavovjingas dalykas. Moky
tojai buvo mėtomi ir tremiami 
be mažiausios atodairos. Ir šian
dien tas pats, bet anuomet daug 
žiauriau, skaudžiau visa palies
davo. Bet nenusilpnino joki per
sekiojimai idėjinį Lietuvos mo
kytoją.

šiais laikais ^lerikalizmas 
stiprokai įleidęs nagus žmonių 
gyvenime. Jo internacionalas 
nuodija sielą moterėlių Prancū
zijoj, Vokietijoj, neatsilieka ir 
Lietuvoje. Pasiutusiai sunki 
kova prieš juodąją galybę. Mo
kytojai kovoja už šviesą, už atei
tį, demokrtizmą ir nenusigąs 
planingo veikimo klęrikalų. Ne
nulenks sprandą. Suspaus dan
tis ir energingai skleis tikros 
šviesos spindulius į tamsiausius 
liaudies kampelius ir kovą lai
mės galingiausiu įrankiu— mo
kslu. Peiliu nieko čia nepada
rysi. Bolševikąi puikiausiai į- 
rode. juga,, ištverminga, kultū
ros kova visa nuleiiis. Pasaky
mais, gerais norais nieko nepa
darysi. Mokytojai pilnai atsida
vę savo darbui tatai gali atlikti. 
Laisvas mokslas, laisva kritika 
—sėkla duodanti puikius vaisius, 
kurie visuomet tik vėliau pasi
rodo. Matome žiaurią reakciją, 
bet tai neviskas, dar ji bus di
desnė. Pasipriešinimas sistema- 
tingai neorganizuotas — silp
nas. Bet mokytojai nenusimins, 1 
bus ištvermingi, ištvermingi li
gi galui. Juk ne kas kitas, kaip 
Lietuvos mokyto ji ja išnešė ša
lies nepriklausomybę ant savo 
sprando. Taigi nežiūrint visų 
reakcijos baisumų, rankų nenu- 
leisime. Baigdamas linkiu ženg
ti tvirtais žingsniais prie išsi- 
liuosavimo iš klerikalizmo jun
go.

(Tęsinys)

čion galima priminti, kad skverbti stačiai į augmenis, 
technika begalo žengia greitai Azotas, kaipo elementas, sten- 
pirmyn. Dabar naudojasi visur giasi pasilikti chemiškai nesuri- 
akmeninių anglių energija, dau- 
gelyj vietų jau elektros energi
ja atlieka daugybę darbų. To- 
liaus elektros energija atliks 
svarbiausius darbus. Kadangi 
tyrlaukiuose saulės šviesos spin
duliai iki šiol neišnaudojami, 
juos su pagelba tam tikrų, ty
čioms padirbtų, mašinų galės 
išnaudoti elektros energijos pa
dirbimui. Toksai naujas energi
jos šaltinis galės atlikti daug 
naudingų žmonijai darbų. Gal 
būt su pagelba elektros energi
jos ateityj pasiseks tiesiai iš 
angliarukšties ir kitų medžia
gos dalių, turtingų anglimi, pa
dirbti maistą. Juk paskutiniu 
laiku chemikai daug ką padarė. 
Juk jau 50 metų, kaip chemi
kai padirba taukus! Nemaža 
chemikų taip pat suka galvas 
ir dabar, kad padarius dirbtinį 
baltintą. Kaip greitai pasiseks 
toksai dirbtinio baltimo padary
mas, sunku pasakyti. Gali pasi
sekti greitai, gali dar ir daug 
laiko pereiti.

Taip pat pastebimas ir tok
sai apsireiškimas. Juo tauta įgi- 
ja aukštesnę kultūrą, juo jos 
priaugimas mažesnis. Kai ku
rios tautos, pasiekusios aukštą 
kultūros laipsnį, net pradeda 
nykti. Galop, kiekvienas gali pa
stebėti, kad darbininkų ir val
stiečių šeimynose gema daug 
daugiau vaikų, negu inteligen
tų šeimynose.

Kaip ten nebūtų, bet bijotis, 
kad ateityj žmonijai nepakaks 
maisto, nėra ko. Tokia baimė 
yra tuščia baimė.

A Azotas.
Dirstelėję, nors ir trumpai į 

energijos ypatybes, sugrį^me 
prie tolimesnio trumpo ele
mentų peržiūrėjimo. Tarp ki
tą elementų svarbią vietą užima 
azotas. Be azoto augmenys taip- 
pat neapsieina, kaip ir be anglio. 
Azotas yra reikalingas augme
nims, kaipo sudėtinė maisto 
(baltimo) dalis.

Azotas, kaipo elementas, yra 
Šis gazas, susimaišęs su

degiu ir Įeitais gazais užima ore 
ant 100 dalių tpie 79. 
19-20 oro dalių užima degią. 
Likusias dalis (iš 100) 
angliarukštis, vandens garai ir
dar kiti elementai. Paprastai 
oro mišinys pasilieka visur ant 
žemės paviršiaus vienodas. Tie
sa, miestų oras yra turtinges
nis angliarukščia, negu laukų ir 
miškų. Vienok nuolatinis oro 
tekėjimas išlygina tą skirtumą: 
iš miestų angliarukštis keliauja 
į laukus ir miškus, o pastarųjų 
oras, turtingesnis degiu — į 
miestus.

Kiek žinoma iš istorijos, oro 
mišnys palieką visuomet vieno
das, lygus, žinoma, istoriškas 
laikas tai labai trumpas perio
das sulyginant žemgs am
žių.

Tik suviršum 100 metų kaip 
mokslininkai sužinojo iš kokių 
gazų susideda oras. Ar prieš mi- 
lionų milionus metų oro mišinys 
buvo toks-pat — sunku spręsti. 
Kai-kurie mokslininkai sako, 
kad žemės istorijoj buvo toks 
amžius, kuomet jos oras buvo 
daug turtingesnis angliarukšti- 
mi, negu dabar.

Ilgai buvo manoma, buk azo
tas, kaipo oro dalis, negalįs įsi-

štas. Paskutinių laikų tyrinėji
mais ii’ bandymais pasisekė su
sekti, kaip liuosas oro azotas 
chemiškai susijungia su aug
menimis. Yra ypatinga augme
nų rųšis, kurių šaknys su pagel- 
ba tam tikros bakterijų rųšies 
suriša chemiškai oro azotą į to
kius chemiškus susivienijimus, 
kuriais minta augmenys. Taip, 
po penkiapirščių (lubinų) pasė
ti rugiai auga kuogeriausia. žir
niai, pupos ir abelnai augme
nys, kurių žiedai panašus į pe
teliškę (“leguminosai”) negalė
tų augti be pagelbos bakterijų. 
Bakterijos gauna nuo augmenų 
turtingą anglimi maistą. Che
miškai surištas oro azo- 

yra reikalingas ne 
augmenims, bet taip-pat

ore.

Apie

sudaro

pas skirdamas. žodžiu, kilo 
negeistina konkurencija dėl mo
kinių skaičiaus, o nežiūrėta nor
malaus mokyklos darbo. Dar ki
lo kivirčai tarp mokytojų ir mo
kinių abiejų gimnazijų. Ministe
rija nusiuntė savo žmogų ištir
ti padėčiai vietoje ir rado reika
lingu uždaryti abi gimnazijas, 
kas ir padaryta. Tik, žinoma, 
po kiek laiko kunigui ‘krikščio
niška” ministerija vėl davė lei
dimą atidaryti iš naujo suaugu- lukteriu nors iki pavasario lir 
siems gimnaziją.

(Bus daugiau)

tas 
tik 
ir gyvuliams. Mokslininkų pa
tirta, kad nervų (dirksnių), 
smegenų, raumenų ir baltimo 
medžiaga susideda iš chemiškai 
sujungto azoto su kitais ele
mentais. žodžiu, azoto susijun
gimai randami svarbiausiuose 
gyvūnų organuose; taip, sakysi
me, narvelio branduolėliuose 
visuomet randamas azotas.

Tankiausiai sutinkamas azo
to sujungimas su kitais elemen
tais, yra amoniakas (“tabo
ka”). Amoni j akas yra aštrus, 
akis ir nosį ėdąs gazas. Atmieš
tas amonijakas tankiai randa
mas lietaus vandenyj ir dirvoj. 
Būvantieji kūnai, žmogaus ir gy 
vulių atmatos (mėšlas) turi 
daug amoni j ako. Iš amonijako 
augmens sutveria chemiškai 
naujas organiškas medžiagos 
dalis. Be to, amonijakas yra 
azoto susijungimas su vandeni
liu; kuomet toksai azoto susi
jungimas susitinka su oro degiu, 
dalis jo gali persikeisti į saliet
ros arba azoto rūgštį. Kiekvie
nos rūgšties bent viena dalis 
susideda iš vandenilio. Jei van
denilio vietą užima bent kuris 
metalas, tuosyk iš rūgšties pasi
daro druska. Salietros druską 
vadina nitratais, ši druska turi 
didelę svarbą augmenims. At
miešti nitratai (salietros drus
ka) augmenų narveliuos< che 
miškai susiriša su anglimi ir 
kitais elementais į painiausius 
organiškus junginius. Iš tokių 
junginių pasidaro maistas. To
dėl, juo daugiau yra nitratų 
dirvoje, tuo augmenys geriau 
auga. Paprastai dirvas krečia 
gyvulių ir žmonių atmatomis 
(mėšlu). Tokios atmatos dau
giausiai susideda iš įvairiausių 
azoto susivienijimų su kitais 
elementais, Gyvulių ir žmonių 
atmatų paprastai nepakanka 
dirvoms; nesykį todėl priseina 
papildyti dirvoje stokuojantį 
azoto junginį su kitais elemen
tais tam tyčia padirbtais mėš
lais. Salietros druska arba nit
ratai yra toksai dirbtinis mėš
las. 19-to amžiais pusėj pasise
kė Chili (Čilėj) surasti tokį sa
lietros sandėlį. Jau suviršum 
60 metų kaip šią druską laivais 
gabena iš Pietinės Amerikos 
Europon. Kas metai keli šimtai 
tūkstančių pūdų šios druskos 
sėjama Europoj ant dirvų.

(Bus daugiau)

Iš Lenku Okupuotos 
Lietuvos

Uždarinėja mokyklas.

Vidėnai, Lydos aps. — Vietos 
policijos viršininkas pąreikalaę 
vo per Kalėdas visiškai uždary
ti lietuvių mokyklą, kuri čia nuo 
senai buvo, ir dabartinė moky
toja jau antri metai čia mokė. 
Vietos gyventojai tėvai’ surašė 
prašymą ir nuvežė Lydos Sto
rastai. Norima uždaryti ir Bar- 
čių mokyklą. Tėvui prašo, kad

metų vidury netrukdytų vai
kams mokslo. - (E.)
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ŽINIOS
Smulkios Žinios

Nusižudė nušokdamas 
nuo tiko.

(reorge Bundeff, kuris laike 
tabako krautuvę 506 N. Miohi- 
gan Avė., nušoko nuo Michi- 
gan Avė. tilto į upę ir prigėrė. 
Jis ėjo karti? su savo žmona 
ir 9 metų dukterimi.

Saužudystės priežastis 
motinos mirtis.

jo

*

Padarė 50,000 mylių.

Pasiliuosavo iiuė tarnybos 
dėl senatvės laiškanešis George 
B. Wheeler. Jis tu‘ri 65 metus. 
Apskaičiuojama, kad tarnybos 
reikalais jis pekščias padarė 
apie 50,000 mylių.

Zbyško verkė ristynes pralai
mėjęs.

išmesti
31:35

su St.

Užvakarykščiose ristynėse 
susigrūmė Stasys Zbyško su 
Ilans Steinke, Dexter * Pavilio- 
ne prie 42 ir Halster gatvių.

Ištikrųjų tai buvo ristynės, 
kurios ilgai liks atmintyje kiek
vieno mačiusio jas.

Apart šios poros buvo dar ki
tos, kurias bei nuo kurių pra
dėsiu.

Pirma pora Teddore Paulson 
ir Joe Dostal. Pirmas norvegas; 
antras čekas. Iš pat pradžių 
pasirodė, kad Joe Dostal ir 
spėka ir sumanumu viršija 
Paulsoną, ir po 10:25 paguldė 
Paulsoną.

Renatto Gardini susikibo su 
Jack McCarthy. ši pora gana 
gera — publika stojosi ant kojų, 
nes Jack McCarthy yra žino
mas kaipo “peštukas”. Po “karš
tos kovos” Gardini laimėjo į 
15:15.

Pat McGil! susikibo su Yus- 
siff Hussane, žinomu turku. Ri
tosi išlengva vien kitą lig ir pri- 
gaudinėdami, norėdami 
iš arenos į publiką. Po 
Pat McGill laimėjo.^

Ilans Steinke ritosi
Zbyškd. Hnns Steinke, žinomas 
vokiečių ristikas sveriantis 
275 svarų ir 6 pėdų 6 colių mil
žinas, o St. Zbyško yra 5 pėdų 
5 colių, 250 svarų pasaulio ex- 
čempionas.

Apie 10 valandą jiedu susiki
bo. Pasirodė, kad abu geri. 
Steinke yra tik 23 metų senu
mo ir viršija visa kame Zbyško. 
Ką tik Zbyško jam nedaro, vis
kas palieka tik juoku. Spėka 
neapsakoma pas Steinke. Nors 
Ilans Steinke spyrėsi, kad risty
nės įvyktų grekų-romanų sti
liumi, bet visi anglų laikraščiai 
lyg už gerklės pakarti pradėjo 
šaukti, kad ristynes negali būti 
kitokios, kaip amerikoniškos—4 
catch as catch can. Na, ir nors 
Steinke “grynorius”, bet nepa
velyta jam europišku budu rie
tis. Jis ritosi “amerikonišku” 
—“švelniu,” bei “sportišku” bu
du, ir po vienos valandos,' dvi
dešimts minutų ir dvidešimts 
penkių sekundų Hans Steinke 
paguldė St. Zbyšką.

Tai buvo gan svarbios \ ir se
nai bematytos ristynes. Abu 
ristikai labai geri. * Zbyško se
nas jau ristikas ir visus triksus 
žino. Steinke dar tik apie pur- 
antro mėnesio šioje šalyje ir 
jam tik pagelbėjo jo neįmanoma 
spėga.

Kada Hans Steinke paguldė 
Zbyško, tai publika “grynoriš- 
ka” sukėlė jam didžiausias ova
cijas ir po ristynių jį nunešė į 
rengimosi kambarį. Gi Zbyško 
atsistojęs savo kampe verkė, 
kaip vaikas gailestingomis aša
romis.

Jųdviejų ristynes atrodė, kaip 
vaiko su tėvu imtynės. Zbyško’s 
senatvė ir mokėjimas, o Stein-

kės spėka ir jaunystė. Jaunys
tė ir spėka laimėjo.

Ką Zbyško iš širdies darė, tą 
Steinke pavertė į juoką.

♦ ♦

Dabar Hans 
pasiųsti prieš 
Lewis. žinoma, tai geras opo
nentas Lewis’ui, tik ne dabar, 
bet po trijų ar šešių mėnesių. O 
tuomet “šiur” Steinke laimės 
pasaulio čempionatą, nes šiandie 
tas pats Lewis ritasi tik su sau 
patinkamomis ypatomis ir yra 
daug tokių “boisų”, kurie Lewis 
galf paguldyti bile kada.

* *
• *

KansAs valstijos tūlas promo- 
teris siūlė Lewis’ui $100,000, 
kad pastarasis ristųsi su Marin 
Plastiną ir Jack Hanssen, 
Lewis tyli ausis suglaudęs. 

* *

Steinke manoma 
Ed “Strangler”

bet

Ateinantį pirmadienį įvyks
ta didelės ristynės Meldažio sve
tainėje.

Lietuvių Rateliuos
Svečias iš Lietuvos

“Naujienų” redakcijoje atsi
lankė inžinierius VI. Pauliuko- 
nis, kuris nesenai yra atvykęs 
iš Lietuvos akcinės bendrovės 
“Galybės” reikalais. Svečias ėj6 
elektro-technikos mokslą Petra
pilyje tuo laiku, kai “Naujienų” 
redaktorius mokinosi universi
tete, ir juodu abu priklausė Pet
rapilio Lietuvių Studentų Drau
gijai, taigi yra senai pažįstami.

P. Pauliukonis plačiai, papa
sakojo apie bendrovės “Galy
bės” tikslą — sunaudoti Lietu
vos vandenų jėgą 1 elektrikos 
gaminimui. Jo /apskaįičialvimu, 
Lietuvos vandens, pakinkyti 
elektrikos darymui, gali duoti 
ne mažiau, kaip pusketvirto 
šimto aukstanČių “arklio 
jėgų”, kurių pakaktų viso kraš
to keliams elektrifikuoti, pra
monę varyti ir miestus bei sod
žiaus gyvenimus hapšviesti. Ka
dangi Lietuva neturi anglių, 
tai, pasak inž. Pauliukonio, ji 
gali pakelti savo gamybą ir kul
tūrą tiktai elektrikos pagelba. 
Vandens, darantys elektrą, pa
versiu Lietuvą tokia pat turtin
ga šalim, kokia yra Amerika.

Bendrovė “Galybė” ketinanti 
pirmiausia statyti užtvanką 
Nerio (Vilijos) upėje, o paskui 
sujungti Nemuno kilpą tarpe 
Birštono ir Nemaniūnų ir tenai 
įtaisyti milžiniškais elektrikos 
stotis. Savo pasakojimui paaiš
kinti inžinierius parodė keletą 
gražiai išbraižytų planų.

Jaunuolių Orkestro 
veikimas

Prisirašė naujų narių. — Bus 
kuriama mokykla ir rengia- 
mos paskaitos. — Naujoji 
valdyba.

gelbėti; git padėdama jam tuo 
pačiu laiku padėsiu ir jums. 
Prašau jūsų laikytis tvarkos 
ir vienybės. Taip veikiant 
mums bus lengviau? dirbti ir 
daugiau mes galėsime 'nuveik
ti. Tinkamai užsilaikyt i reikia 
visur: susirinkimuose, paskai
tose, repeticijose,- vakaruose, 
e te. Tąsyk žmonės pamatys, 
jog Jaunuolių Orkestro nariai 
yra tinkamai auklėjami.

Kalba buvo priimta smarkiu 
delnų plojimu.

Beje, Jaunuolių Orkestras 
yra užkviestas griežti Bridge- 
porto Draugijų Susivienijimo 
vakare (Mildos svetainėje kovo 
16 dieną.

—Helen Sadauskaitė,
J. O. korespondentė.

Sv. Jurgio parapijos mo
linis susirinkimas

jog trustistus renka vyskupas, 
o ne parapijonys. Jrodyti tai jis 
įstatus ėmė skaityti.

Parapijonys ėmė juoktis. Vie
nas klausia kam buvo išmokėta 
$886.02. Kun. Krušas atsako, 
kad kontraktoriams. Nutarta 
surengti du pikniku, bazarą ir 
vakarienę. Seka komitetų rin
kimai. Kun. Krušas pašokęs pa
reiškia, jog senųjų komitetų 
darbas jau pasibaigęs ir esą 
reikia nauji rinkti. Parapijonys 
vėl kelia klausimų apie priešine- 
tinių susirinkimų reikalingumų, 
kur tokie rinkimai butų galima 
atlikti. «

Klebonafl supyko. Jis ėmė 
barti vieną parapijonį. Girdi, tu 
e«i peštukas ir aš tave per de
šimts metų žinau. Kitam para- 
pijonui irgi toks pat pamokslas 
išklausyti teko. Tuo tarpu tas 
žmogelis visai nieko nesakė. 
Bet klebono užgautas jis pasi
prašo balso ir sako, kad jis nė 
kleboną nė ką kitą nėra nupešęs

Kas priešinasi klebono valiai, jr nežinąs ko iŠ jo norima; vie- 
tie esą protestonai ir nezalež- nok jis esą manąs, kad vysku- 

ninkai. ________ _______ _____________

pas nieko bendra neturįs su tru-! < 
stistais. Parapijonys užlaiko 
kunigą, skolas moka ir kitas iš- ( 
laidas padengia ir natūralu jie 
turi teisės trustistus rinkti. 
Kaip esą vyskupas gali trustisus 
rinkti, kuomet jis visai nepa
žįsta parapijonų ir nežino, ku
ris jų yra tinkamas, o kuris ne. 
Vyskupas, jo manymu, esą tu
rįs prižiūrėti, kad parapijoj bu
tų tvarka, — tai ir visa.

Kum Krušas pašokęs ėmė 
parapijonį garbinti — girdi, tu 
nežaležnikas; tau vieta ant 35 
gat., o ne čia; kaip, girdi, drįsti 
taip priešintis. Esą aršesnis tu 
ir už protestoną. O pabaigė tuo, 
jog pareiškė, jog šioj parapijoj 
tokių reformų nebusią tol, kol 
jis joj klebonausiąs.

Prašo balso kitas parapijonis. 
Esą mes turime išrinkti mana- 
dženį arba trustistą, o klebonas 
apie tai ir girdėti nenori. Jam 
tik duokite kas priklauso, o jis 
vyskupui atsakysiąs.

LIETUVIS
AKIŲ DAKTARAS

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3383 So. Halsted St., Chicago, III.

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

(Tąsa ant 6-to pusi.)
ase

švento Jurgio parapijos me-
tlnis susirinkimas įvyko sausio ■ 
28 d. Susirinkimą sušaukė kun. M 
M. Krušas. Parapijonų prisirin- ■ 
i • i • ‘ • i a • n .. 1ko pusėtinai daug. Apie 8 valan
dą vakare užėjo ant pagrindų 
kunigas Krušas ir ėmė apgai
lestauti, kad dilelė^ klaida įvy
kusi: girdi, paskutinė arba ant
ra parapijos vakarienė nesanti 
į atskaitas įtraukta. Po to jis 
perskaitė susirinkimo dienotvar 
kę. Vienas parapijonų duoda 
pataisymą, kad. butų laikoma 
ateityje ir priešmetiniai susirin
kimai. "

Kun. Krušas atsakė, kad apie 
tokį tarimą ir kalbos negali bū
ti. Esą lietuviai ir taip turį per
daug /privilegijų: kitų tautų 
parapijos ir metinių susirinki
mų neturį. Paskui jis liepė per
eitų metų susirinkimo protoko
lą perskaityti. Kai protokolas f 
buvo perskaitytas, jis paklausė 
ar viskas ten surašyta. Vienas 
parapijonų pastebėjo, kad perei
tais metais kaip vienu balsu tru- 
stisai išrinkti, o protokole to nė
ra įrašyta.

Pašoko kun. Krušas ir pareiš- ( 
kė, kad tatai neįrašyta todėl,

Sausio 30 d. įvyko Jaunuo
lių Orkestro metinis susirinki
mas Mark White Square svet. 
Įstojo trys nauji nariai: O. Jo- 
kaičiutė, Stasė Juliute ir Lo- 
veda Gri'goriutė. Nutarta įves
ti narinio mokesnio 10 centų 
mėnesiui!. /Trumpoje ateityje 
bus surengta paskaitų, maska
radas ir išvažiavimas į Field ; 
Museuin. Tais dalykais rūpin
tis pavesta valdybai. Orkestrui 
bus nupirkta “brief case” (su
glausta tarba) gaidoms sudėti. į 
Ant galo, nutarta įsteigti mo
kyklą ir parinkti mokytojai. 
Po to naujoji valdyba užėmė ( 
savo vietas.

P-le Aldona Grušaitė, pirmi- I 
ninke, pasakė trumpą prabai- į 
bėlę, kuri maž-daug šiaip skam
bėjo: Jaunuoliai, jaunuolių te- I 
vai ir draugai, jus mane išrin
kote pirmininke. Tiesą pasa
kius, to aš ir nogėjau. Pirmi
ninkes • pareigas aš apsiėmiau 
eiti ne dėl unoro, bet mačiau. < 
gyvą reikalą. Aš mačiau ma
no tėvo riiptą ir sunkų darbą. 
Aš noriu jam tame darbe pa- Ų
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Gripo Perams Užduo 
dama Karšta Pirtis

ra

Vidutinė kaina minkštos anglys kurios dega su di- ■ 
dėlių karščiu. •
Pabandykite jas — jus pamėgsite. J
Mes taipgi pardavinėjame augštos ryšies tikras tre- ■ 
čios gyslos ' y ;

Pocahontas Anglys Į
Kuomet jus pirksite nuo musų anglis jus gausite pil- S 
ną svarumą ir greitą dastatymą. • ;

ANCHOR COAL COMPANY
420 West 2'J|I) St., Chicago, III 

Phone Boulevard 1323

'.M

• ELEKTRA
šviesą Ir pajlegą suvedame | senus Ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.
A. BARTKUS, fte».

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

7

Lietuviški Player Piano Rolls-Volėliai
MUZIKA su ŽODŽIAIS

Kaina po $1.00
LIETUVIŠKI ŠOKIAI

Gripo perai, pneumonia 
ir paprastas šaltis yra iš- 
niešiojami ir per sveikiau
sius žmones. Jie veisiasi 
nosyje ir gerklėje. Bet jei 
jus Jteptumėt į nosis bis- 
kutį Vicks VapoRub, taip 
veistis jie negalėtų, šitoj 
mostyje perai nesiveisia. 
Sukaitink biskutį Vicks 

šaukšte ir kvėpuok jo ga- 
rais ir, geriausias nuo vi- 
sų šalčio bėdų.

VICKS WVafoRui

AKIŲ
EXPERTAS
Kreivos akjs IŠtaieo- 
uiMi daugeliui tik 
vieną sykį atsilan
kius. Be klorofor- 

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

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas

Kurčios .... ausjs 
Varvančios ausjs 
Ūžiančios .. aušįs 
Nesveikosakįs aueįs
Skaudanti gerkle 
Silpna .... gerkle 
Su kataru jęerklB 
Pasldldin. gerklfc

Silpno* .... akjs
Skaudamos akis 
Raudonos akis
Kreivo*
Skaudarr.'* noais
Varranti nosis
Kreiva .... aosis
Nesveika nosis

PRITAIKOMI AKINIAI
FBANKLIN O. CARTER, M. D.

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

RUPTURĄ
JSGYDOMA

Be 
Skausmo

Geriausis išbandymas išgydytų
rupturą yra laikotarpis. Mano iš
gydymas yra pastovus. Skaitykit Šį 
istą: 
Išgydytas 1

M

M
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k
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10

15

25

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m. atgal Alois Kucera, 
2617 S. 63rd Aev. 

Thos. Macko^viak, 
3113 S. Wahl St.

llios. Prindaville 
1435 Wieland St. 

Fred Spiecker 
1045 Montana St. 
C. W. Flevvelling 

Flint, Mich.
N. Nelson

3225 S. Hamilton Avė.
W. II. Randall 

Mincoka, III. 
Niek Brooks 
S. Laflin St. 

paminėti keletas iš 
kuris geras

m. ,

Čia tiktai 
daugelio. Išgydymas 
per 20 metų, bus geras visą amžių. 
Jei jus turite rupturą, tuojaus pa
sitarkite su manim. Paliudys, kad 
tferiausis dalykas ką jus padarėt.

PATARIMAS DYKAI
Dr. E. N. Flint

322 So. State St., 5 augštas 
Chicago.

Valandos: nud 9 ryto iki 4:80 pi 
lietų, panedėlinifl ir ketverg&ls uri 
^•30 p. u., nedėtomis, uždaryta.

6822 Mirtys nuo 
krokulio

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

Dr. 5, Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPKAPATI- 
'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

No.
70
69
68
67
66
65
77
76
7.5
74
73
72
71
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38

33
32
81

,80
29
28
27
26

4
3
2

Birute. Petrausko
Kur Begu Šešupe. Sasnausko 
Kur Bakūže Samanota. Šimkaus 
Prirodino Seni Žmonės. Petrausko 
Oi Tu Jieva, Jievuže. Petrausko 
Ant Kalno Karklai Siūbavo 
Strazdelis 
Paukšteliui 
Valu-Valuže
Atneša Diedas Kukulių Viedrą 
Eisiu Mamei Pasakysiu 
M ielaši rtl y ste 
Jausk ir Mylėk: Spragilų Daina 
Esu ant šio Svieto. Žemaičio 
Sudiev, Gimtine. Žemaičio 
Kas Man Darbo. Žemaičio 
Kas Nuramins Man Širdelę. Žemaičio 
Laiškas pas Tėvelį. Žemaičio1 ' 
Suskintas Kvietkelis. Žemaičio 
O Lietuva Numylėta. Žemaičio 
Vai Kalba, Žada. Žemaičio 
Gana, Broliai, Mums Miegoti
Pas Darželį Trys Mergelės. Žemaičio 
Per Šilą Jojau
Lietuva Brangi. Žemaičio 
Siuntė Mane Motinėle. Petrausko 
Už šilingėlį. Petrausko 
šių Nakcely. Petrausko 
Plaukia Sau Laivelis. Šimkaus 
Skyniau Skynimėlį. Petrausko 
Vyčių Hymnas. Aleksandravičiaus 
Lopšinė. Šimkaus 
Dovanojo. Petrausko 
Saulelė Raudona. Petrausko
Ne Del Tavęs Aš Mergele. Šimkaus 
Vai Aš Pakirščiau. Petrausko 
Ko Liūdit Sveteliai. Petrausko 
Oi Tu Rūta, Rūta 
šaltyšius
Kad Subatos Vakarėlį, Oi, Oi, Oi...
Nonų Miego, Saldaus Miego 
Pasisėjau Žalią Rūtą 
Jojau Dieną, Jojau Naktį 
Lietuvos Hymnas. Kudirkos 
Nesigraudink, Mergužėle. Šimkaus 
Pamylėjau Vakar. Šimkaus 
Meilė. Aleksandravičiaus 
Era Mano Brangi. Šimkaus 
Aš Myliu Tave. Aleksandravičiaus

No.
93
92
91
90
88
87

• 86
85
84
88
82
81
80
79
78
94
75
72
71
52
51
50
49
36
35
34
25
23
22
21
20
19
18
17
16
14
18
12
11
10

9
. 8

7
6
5

Polka .............
Polka-Mazurka
Valcas .............

Linksmi Berneliai. 
Išdykus Mergaitė. 
Dangaus Grožybė. 
Vierna Meilė. Valcas .........................
Kauno Grožybė. Polka-Mazurka ..... .
Kvietkele Lietuvos. Polka-Mazurka .. 
Raudonom Lupom. Polka....................
Mėlynom Akelėm. Polka-Mazurka ... 
Saldi Meilė. Valcas ............................
Kaip Linksma. Polka-Mazurka .........
Linksmybė. Polka ..........:.....................
Linksma Lietuvaite. Polka ................
Meiles Bučkis. Polka .................................
Raudonais Veideliais. Polka-Mazurka 
širdis ir Kvietkos. Valcas ............... .
žvaigždelių Lietus ...................... ..........
Karvelėlis. Kaimo Polka ..................
Gegutės Valcas ........................................
Balta Peteliškė. Polka ....................... .
Žuvininkų Maršas ....................................
Šalo Sodo. Valcas ................................ .
Pas D’Espagne ..... ....... ...........................
Linksmas Kaimietis. Polka ..............
Dėdienė. Polka ....................?...............
Sudiev. Polka-Mazurka ........................
čigonėlė. Polka ......................... ...........
Krakoviakas ............... :............................
Dunojaus Bangos. Valcas ....'.............
Vėjo Vestuvės. Valcas ........................
Svieto Pabaiga. Polka ........’............... .
Bąrbora. Polka .... .................. ..............
Po Dvigalviu Ereliu. Maršas .............
Mėlynas Dunojus. Valcas....................
Ant Bangų. Valcas ...........................
Vamzdelis. Polka .................................

^Dėdukas,» Polka ..............................;.....
Polka-Koketka .................................. .
Varpelis. Valcas .................................
Noriu Miego ir Suktinis........................
Suktinis ir Rūtų Darželis ..................
Vengierka ........................... ....................
Aguonėlė.
Žirgelis.
Klunrpakojis ir Pakeltkojis .......
Lietuviška Muzika. J. Naujalio

Polka-Mazurka.
Niekaus ..........

Niekaus

Kaina
$ .75

...... 85

...... 85

...... 85

...... 85
......85
...... 85
...... 85
...... 75
......75
......75
......75
........ 75
........85
...... 85
... .75
... j75
......75
......75
......75
...... 75 ,
... .75
......75

... .75 

.. .60 

... .70 

.. .70 

... .70 
.. .70 
.. .70
J .70 
... .70 
.. .70 
.. .70 
.. .70 
... .70 
.. .70
... .60 
.. .75 
.. .75 
.. .75 
.. .75 
.. .75 

1.00

BULGARIŠKA ŽIEDU 
ARBATA

(Seniau vadindavosi kraujo arbata.
Gerkite karštą einant gulti. Kad 

PRAŠALINUS ŠALTĮ. Kad sustip
rinus kepenis.

•Kad viduriai gerai dirhtų.
Bulgariška žiedų arbata yra sudė

ta iš grynų žiedų. Ji pataiso kraują 
ir pagelbsti būti geroje sveikatoje.

Parduodame pas kiekvieną aptieko- 
rių arba pirkite apdraustu siuntiniu, 
vienas didelis šeimynos baksas $1.25, 
arba 3 baksai $8.15, arba 6 baksai 
$0.25. Adresas H. H. Von Schlick, 
President Marvel Products Company, 
25, Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

DYKAI

Taipgi pas mus galima gauti visų kitų kalbų rolellų koki tiktai išdirbystei randasi. Norėdami rolių 
kurių čia nesimato, klauskite mus.

JOS F. BUDRIK
3343 So. Halsted Street Chicago, III

K

Reumatizmu sergantiems 
Mes turim naują bu-. 

dą reumatizmui gydy
ti, kurį mes pasiųsim 
apmokėtu siuntimu į 
kiekvieno Šito laikraš
čio skaitytojo namus, 
kuris parašys mums 
apie tai. Jei turi skau
smus raumenyse, ar są
nariuose, jei jie yra su
stirę, ar jauti opumą, 
jei kankina skausmai 
prie kiekvienos oro at
mainos, tai čia tavo
proga išmėginti naują, prastą būdą, 
kuris pagelbėjo šimtams. Net jei ta
vo liga butų užsisenėjusi ar nepasi
duodanti, vis viena, ar butum sirgęs 
vienus metus, ar dešimtį, ir butum 
veltai išmėginęs viską. Mes prašom 
parašyti mums tuojaus ir paprašyti 
šito prasto vaisto, o mes pasiųsim jį 
išbandyti DYKAI.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašom, kad tamsta siųstom 

mumsL pinigus, prisiųsk tik savo pa
vardę ir adresą. Męs tuojaus pasiųsim 
tamstai išmėginti dykai, apmokėtu 
siuntimu, rūpestingai musų supakuo
tų, kad išmėgintume! musų lėšomis, 
šimtams yra pagelbėjęs šitas prastas 
naminis būdas. Nepraleisk šitos dide
lės progos, jei sergi reumatizmu bent 
kiek. PARAŠYK ŠIANDIEN.

PLEASANT METHOD CO., 
DEPT. X—1.

3624 No. Ashland Ave„ Chicago, III.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vu&doa 
patarnauju kuogeriauslai

M. Yuška
3223 W. 38lh St„ Chicago, II.

Garsinkitės Naujienose
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Lietuvių Rateliuose
(Seka nuo 5-to pusi.)

Susirinkusieji, ėmė nerimti. Į 
komitetą perstato seną trustis- 
tą. Bet kun. Krušas senųjų 
trustistų nemėgsta. Su jais jis 
turėjo susikirtimų, kurie ne jo 
naudon pasibaigė. Todėl jis per
stato aptiekorių Lesčiauską. Pa- 
rapijonkos tripdamos kojomis 
saukia, kad nereikia “skebo”. 
Perstatoma A. Maziliauskas — 
ir tą nušvilpia. Tik vargais ne
galais iš kelių senųjų ir naujų 
pasisekė sudaryti 20. O bruzdė
jimas svetainėje buvo neįmano
mas. ’ Piktinosi susirinkusieji, 
kad klebonas visai bereikalo ge
rą parapijonį pravardžiavo. Pri
ėjęs prie to žmogaus aš paklau
siau, ką jis manąs apie tokį kle
bono pasielgimą. Atsakė, kad 
jam reikia atleisti, nes jis nesi-1 
žinąs ką kalba.

Parapijonys besiskirsty darni 
iš susirinkimo murmėjo. Esą 
duok jam aukų, dėk dešimtu
kus, rengk piknikus, bazarus ir 
vakarienes, o į parapijos reika
lus nedrįsk kištis. Tąsyk klebo
nas be niekur nieko pareiškia, 
jog jis esąs parapijos manadže- 
ris ir bosas. O jei kas parap i jo
nų tuo nepasitenkina, tai jau 
nebekatalikas, o protestonas 
arba nezaležnikas.

mai. pasišokę, pasilinksminę į- 
vairiomis žaismėmis bei dainavi
mu visi skirstosi pasilsiui. Tai 
tikras jaunuolio dvasios idealas.

Praeitame susirinkime buvo 
aptarta įvairus organizacijos rei
kalai. Tarp kitko buvo svarsto
mas įnešimas įsteigti sueiginį 

; kliubą, kur lygiečiai-tės galėtų 
kas vakaras taip sueiti ir drau
giškai pasilinksminti. Po visa
pusiško apkalbėjimo to klausimo 
tapo išrinkta komisija iš dd. Pet
rulio, Vaišvilo, Vasiliausko ir 
Jukniaus, kad sužinojus ir ap
svarsčius kiek tokia įstaiga į- 
steigti ir užlaikyti ir tt. Suren
gimo vakarėlio Lietuvos besi
mokinančios socialistinės moks
leivijos naudai komitetas pra
nešė, kad jau Mildos svetainė 
yra paimta tam vakarui ir vė
liaus praneš, ant kurios dienos 
bus patogiausiai. Komitetas 
dirba išsijuosęs, kad padarius 
vakarėlį pasekmingiausiu. • To
liaus tapo išrinkti delegatai į 
Steigimo Lavinamos Mokyklos 
Komiteto susirinkimą. Išrinkta 
dd. Vasiliauskas ir P. Budrikas.

PRANEŠIMAI. ISRENDAVOJIMUI REIKIA DARBININKO
rfMMMM»**M»^R**A*^AAAAAAM********w*

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
KAS YRA ŽINOMA APIE 

MEDŽIAGĄ.
Niuo žilos senovCs žmonės suka 

sau galvą bandydami medžiagos 
esmę suprasti. Jie bandė iš pap
rastų metalų auksą padaryti, jie 
ieškojo būdų, kaip iš negyvos me
džiagos gyvą daiktą sutverti*

Ar tie dalykai galima padaryti? 
Ar tiesa, kad vokiečių chemikas su
rado būdą, kaip auksą pasidaryti?

Į tuos ir į daugelį kitų klausimų 
bus atsakyta Mokslo 
tinėj paskaitoj, kuri 
dienį, vasario 10 d.,

Draugų suner- 
įvyks sekma- 
10:30 vai. ry

to, Raymond Chapel svetainėj, 816 
W. 31 St.

šį kartą bus du prelegentu — Dr. 
A. Karalius ir K. Augustinavičius. 
Paskaitos tema —- Negyvoji ir gy
voji medžiaga.

W. 31 St.

Lietuvos Dukterų Draugija rengia 
Subatoj, Vasario 9 d., Mildos svet., 
3142 So. Haisted St. Rožių Balių su 
skrajojančia krasa.

Pradžia 6 vai. 30 m. vakaro. įžan
ga 35c. Komitetas.

Extra Mitingas. Visų parapijom] 
Tautiškos parapijos, Šv. Marijos savo 
svetainėj, kampas 35 ir Union Avė, 
pėtnyčioj, Vasario 8 d., 7 vai. vakare. 
Bus daug svarbių tarimų.

Kviečia Pirmininkas.

PATEŠKAU žmogaus, kuris 
norėtų pasirendavoti mieste 
ofisą 'dviejuose arba kuris jau 
turi mieste ofisą ir dalį jo no
rėtų jšrendjavoti kitam. Pra
nešk it Naujienų Skyrius, Box 
73, 3210 S. Haisted St.

VYRU

Borų Salesmany
Viena seniausių La Šalie St. 

investment bond įstaigų nori 
pasamdyti salesmanų, kurie mo
ka lietuvių ir anglų kalbas, par-

KRAUTUVĖ ir 4 kambariai 
dėl randos. Bus išduotas lysas 
Elektros šviesa. Randa pigi. 

’ r ‘ •'■'i1’1
3656 S. Union Avė.
Phone Boulevard 2644

=5=

PARSIDUODA —
“King” Pianas; mahogany fi- 

nish, didelis bargenas tam, 
pianų vertę supranta; turi 
parduotas tuoj aus. Kaina 
cash.

KAS KO NORI
Pirkti namą, parduoti, mainyti ąr 

__ budavoti.

būt
$75

r .Z S.MiCKi vm
~ -------- JĮIIIg^ ~~ :

(Tel. Prospect 4345

3343 South Haisted Str.
Boulevard 8167

Isecurities Chicagos lietuviams. ,.;XT|tA( y |)a
Mes mokėsime jums gerą algą landžių po $1 pora, verti po $6.

EXTRA! 100 popų visokių

ir nuošimčius už parduotus bo- ? lll'i,llcr tyrau.s ,ik.
nūs. Mes tik pardavinėjame j yl a ioo akru gera forma, su vis- 
augštos vertes bonus, mes ne-

......... . Į parduodame staką arba abejoti
nos vertės investmentus. 
Naujienos, 1739 So. Haisted St., 

VAIKINAS pajieško kamba- 1 ^Ox
rio ant Bridgeporto arba apie 18 
gatvė. Turintieji praneškite į 

Naujienas pažymėdami
numerį 438

JIESKO KAMBARIŲ

RAKANDAI

Apšvietos komisija pranešė, 
Kad sekantį penktadienį drg. 
Petrulis djios paskaitą temoj 
“Origin of Universe and Evoliu- 
tion of Solar System” — iš as
tronomijos. Taipgi reikia pri
minti, kad rengta ekspedicija 

, .su moksleiviais į Field muzėjų 
Susirinkime buvęs, | pasekminga buvo.

Po susirinkimo lygiečiai dar 
gerokai pasilinksmino žaisdami 
keletą įvaii-ių žaismių. Ypač pa
nelės lygietės moka labai gražių 

imti

Nepraleiskit progos
P. Grigaitis praeitą nedėldie- lysinių ir nesididžiuoja 

nį teikė paskaitą temoj: Kaip vun10 ve<hme jŲ« 
prasidėjo religija ir tikėjimas į Korespondentas.
Dievą.

Kaip visada taip ir šį sykį p. 
P. Grigaitis suteikė klausyto
jams daug pamokinančių žinių, 
nes jis dar publikos niekad ne
apvylė, — visada atsistoja ant 
estrados pilnai prisirengęs ir ži
nąs ką nori pasakyti.

Publikos buvo pilna erdvi sve
tainė ir atydžiai išklausė paskai
tą. Jei mums lietuviams butų 
teikta panašios prelekcijos pirm 
pasaulio karo, tai šiandie ameri
kiečiai lietuviai butų gana augš- 
tai pakilę apšvietime ir kultū
roj. Bet ir šiandie dar nevėlu. 
Ir tik širdingai ačiū galim tarti 
Mokslo Draugams už davimą 
progos norintiems prasilavinti.

žmonės labai susiinteresavo 
tuo taip gyvu klausimu ir no
rėtų toliaus pastudijuoti. Tiems 
asmenims aš patarčiau nusipirk
ti knygą lietuvių kalboje: Tikė
jimų istorija. Tą knygą galima 
gauti Aušros Knygyne, 3210 So. 
Haisted St.

Tie, kurie buvo atsilankę į p. 
P. Grigaičio prelekciją tuo leng- 
viaus supras skaitydami tąją 
knygą.

Todėl patartina, kol dar pre- 
lekcija šviežiai mintyje stovi — 
įsigyti knygą Tikėjimų istorija 
ir atydžiai perskaityti ją.

—Dr. A. L. Graičunas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

Naujiena Spulka
1789 3. Haisted St.

L. S. J. Lygos lavinimosi susirinki
mas įvyks penktadienį, vasario 8 d., 
8 vai. vak., Raymond Chapel, 816 W. 
31st St. —Komitetas.

Lietuvos Neprigulmybė« Puota.
Kaip kiekvieną metą taip ir šį me

tą Chicagos lietuviai apvaikščios šią 
nepaprastą lietuvių tautos šventę 
Morrison viešbutyj, nedėlioj Vasario 
17 dieną.

Lietuviai yra kviečiami dalyvauti 
šioje puotoje, ten suėjus krūvon ir vėl 
atsiminti kaip sunkiai lietuvių tauta 
kovojo už savo teises. Ten visi suė
ję prie geros vakarienės ir gražios 
muzikos pasilinksminsime, pasišoksi
me — praleisime linksmai tą Lietuvos, 
brangintiną šventę.

Dr. A. ZimontuH,
A. L T. S. apskričio prez.

Liet. Soc. Jaun. 
mėnesinis nariy 

sirinkimas

Lygos 
su-

Sekamą penktadienį
skaitys paskaitą iš astronomi
jos srities.

Petrulis

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

Kas sekmadienis bus dainų re
peticijos kai 10 vai. ryto

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

Pirmininkas.

Praeitą penktadienį, vasario 1 
d., Raymond Chapel svetainėj, 
įvyko Lietuvių Socialistinės Jau
nuomenės Lygos luinos kuopos 
mėnesinis narių susirinkimas. 
Susirinkimą vedė drg. P. Budri
kas.

Kas kart Lygos susirinkimai 
darosi vis gyvesni ir įdomesni, 
nes narių į susirinkimus susi
renka gana skaitlingas būrelis 
ir dalykus svarsto gyvai ir su 
energija. Ypač savaitiniai lavi
nimosi ir pasilinksminimo susi
rinkimai gana pasekmingai įvy
ksta kas penktadienį ir labai da
lyvius patenkina. Nariai pasi- 
diskusuoja apie įvairius dienos 
klausimus; vienas kitas duoda,„erJtatym.s 
po trumpą paskaitą iš įvairių l kiai iki vė 
mokslo sričių — ir galop liiks-

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.

“Birutės* repeticijos
“Birutės” choro repetięijos įvyksta 

reguliariai kas ketvirtadienį Mark 
White Suuare Parko salėj. Pradžia 
8 vai. vak.

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

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

Cicero.— Lietuvių Raudonos Ro
žės kliubas žada surengti ką tai 
nepaprastą. Tėinykite “Naujienas”, 
nes ten apie tai bus plačiau pra
nešta. «W-J. S.

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičių šelpti rengia “Kaukių Šokį”, 
nedėlioj, Vasario 17, 1924, Meldažio 
svet., 2242 23 PI.

Pirmutinė dovana duodama bus pi- 
nigiška, $25; bus ir daugiau dovanų, 
vairiau pasirengusiems. Visuomenė 
rra kviečiama atsilankyti ir paremti 
sietuvos našlaičius.

Rengimo Komisija.
Dr-stė Lietuvos Dukterų laikys 

susirinkimą vas. 10 d., 2 vai. po 
riet, Mark VVhite ' Sq. parko sve- 
ąinėj. šis susirinkimas yra svar

bus, nes bus svarstoma daug rei
kalų dėl draugijos labo ir bus ren
kami darbininkai dėl teatro kovo 
31 d. —Nut. rašt. A. Juozaitienė.

North Side. — Chicagos Lietuvių 
Draugija Savitarpinės Pašalpos ren
gia draugišką vakarėlį nedalioj, Vasa
rio 10 dieną Liuosybės svetainei, 
1822 Wabansia Avė. Pradžia 7:30 
v. vak. Kalbės Dr. Cherry. Bus da
linami žiedai tiems, kurie praeitą 
kartą negavo. —Komitetas.

Lietuvių Neprigulmingas Kliubas 
rengia sekmadienį, vasario 10 d., 
Mildos svetainėj (3142 So. Haisted 
St.) vakarienę su įvairiu progra
mų.

Nariai ir šiaip pašaliniai yra 
kviečiami į vakarienę atvykti. Pra
džia 6 vai. vak. —Komitetas

Keistučio Kliubo Dramos Sky
riaus repeticijos veikalo “Samso
nas ir Delila” antro akto įvyks 
šiandie, vasario 8 d., 7:30 vai. vak., 
McKinley park svetainėj. Visi ant
ro akto lošėjai susirinkite aiku.

—D. Skyrius.
\ A

Rytmetinės žvaigždės Klubas ren
gia balių subatoj, vas. 9 d., Cicero 
Liet. Liuosybės svetainėj, 14 Ct. ir 
49 Avė. Visi kviečiami atsilankyti 

—Komitetas.
Chicagos Lietuviu Tarybos re- 

guliaris mėnesinis susirinkimas 
įvyks Raymond Chapel, 816 West 
31 St., antradienį. vasarip 12 d., 
7:30 vai. vak. Malončkite gerb at
stovai nesivėluoti, nes reikia galu
tinai sutvarkyti programas paminė
jimo 16-os ’d^ vasario. 
Tarybos Valdyva.

Kviečia Ch.

Chicagos Lietuvių 
Savitarpinės Pašalpos 
susirinkimas įvyks vasario 10 d., 
2 vai. Do pietų, Zvenzek Polek sv., 
1315 N- Ashland Avė.

Gerbiamieji nariai nepamirškite 
atsilankyti ir užsiniokėti savo mo
kesnius. —Sekr. A. Lungevicz.

SLA 176 kuopa laikys mėnesinį 
susirinkimą vasario 10 d 1 vai. 
po pietų, brolių Jokantų svetainėj 
(41,38 Archer Avė.)

Kuopos nariai malonėkit į susi
rinkimą atvykti. Bus pranešta Su
sivienijimo viršininku nuoCminaci- 
jos pasekmės. —Povilaitis, rašt.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys mėnesinį susirinkimą sek
madienį, vasario 10 d., 1 vai. po 
pietų, .Malinauskio salėj, 1843 S. 
Haisted gat. Bus skaitoma labai 
svarbi korespondencija iš Lietu
vos, taipgi bus renkami darbinin
kai maskaradiniam baliui, kuris 
įvyks vasario 23 d., Meldažio sa
lėj. Todėl nariai yra kviečiami kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti.

Tg. Žilinskas, rašt.
W0ss*s—Ssiwiiwi.Ji l„.'IJJ ■ I .■■fiĮĮismąp...............

Draugystes 
mėnesenis

APSIVEHMUI
APSIVEDIMUI reikalinga moteris 

ar mergina nuo 40 iki 50 metų am
žiaus. Aš esu našlys 40 metų am
žiaus, turiu du vaiku, 9 ir 6 metų. 
Daugiau žinių su telksiu per laiškus.

NAUJIENOS,
1789 So. Haisted St.

Box 436. v

ĮVAIRUS SKELBIMAI
t

. FIXTURES
Mes perdirbame visokius fixtures dėl 
krautuvių ir restauranų2 vartojame 
jūsų senus fixtures. <__ “_______
atneša daukiau biznio. Dykai sutel
kiami planai ir apskaitliavimas. Grei
ta padarome darbą. Wiese-Rahn 
Mfg. Co., 2409 N. Crauford Avė. 
Phone Spaulding 5321, vakarais Juni- 
per 0920.

SIŪLYMAI KAMBARIO
3 ŠMOTŲ setas visai naujas 

parsiduoda
Atsišaukite:

, . _. ikorių, "išvarai $1.35 ir $1.50; tuipgpardavinėjame (yra 160 akru gera farma, su 
■kuo $6500; geri budinkai; gyvuliai.

Klauskit Farmers Assoc.
P. O. Box 107, Pentwater, Mich. 

—---------------------------------- 1----------------1-------------

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių smulkmenų krautuvė; renda 
pigi, 4 kambariai užpakaly. Listas 
3 metams; Turiu parduoti cash re- 
gisterį ir Daiton svarstykles iki 
30 svarų. Del svarbios priežasties 
turiu viską parduoti iki 15 vasario 

5343 So. Haisted St.
Tol. Boulevard 3277

$200 ĮMOKĖTI
Kitus po $10 į mėnesį nu- 

pirksite puikų Riverside lo
tą, 50x100 jiedu. Yra gelž- 
kelis ir gatvekarių trans- 
portacija. Netoli nuo geros 
biznio sekcijos. Turi būti 
parduotas už didelį bargeną. 
Veikite greitai. Naujienos, 
1739 So. Haisted St., Chica
go, Iii. Box No. 428.

/ /rMOTERIS- iŠrendavoja kambarį 
gražioj vietoj su visais paranku
sis. Del merginos ar kitokios ypa- 
os. Turi būti mandagus ir nevar

toti svaigalų ir tamsių apsiėjimų.
Atsišaukit laišku

Naujienų Skyrius
3210 So. Haisted St. No. 77

1624 So. Fisk Str. 1 fl. front
NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai, sykiu ir ruimas galite 
rendavoti, kreipkitės tik subatoj 

701 West 34 Str.
2 lubos, užpakaly

i

RUIMAS ant rendos prie ma
žos šeimynos dėl 1 ar 2 vaikinų 
arba merginų. Taipgi geras ir 
dėl jaunos poros be vaikų šildo
mas. Atsišaukite B. Zaweckis, 

2208 S. Albany Avė. 2 lubos

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo Apjtiekoj, 

praktikuotis. Kam reikalingas 
toks darbininkas, kreipkitės į 
Naujienų Skyrių:

3210 So. Haisted St. No. 74

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

darbui

Moterų ir
Merginų
Dirbtuves 
Kaip tai:
Pakavimui ir inspektinimui 
klanų.
Taipgi lengvjų 
mašinų opej^tįorkų.

Atsišaukitfe' tuojau.

AMERICAN CAN GO.
3951 So, Canal St.

2 blokai į vakarus nuo 
Wentwprth Avė.

PARDAVIMUI
PIANŲ SPECIALAI

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

Pianai ant rendos — $3 į mė
nesį.

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

Phone Cicero 260

Budavokis Puikiam 
Berwyn Darže

Mes turime ir pasiūlome pui
kią sodybą budavojimuisi

- BERWYNE
prie Harlem ir 22 gat.

‘ Čia jau yra gera transporta- 
eija.

I čia trumpoj ateity bus dar 
geresnė, nes Douglas Park 
Elevatorius yra pratęsiamas.

Kainos ant visų lotų yra 
mos. Sąlygos yra lengvos 

20% įmokėt, 
likusią

1% per mėnesį.
Visos musų kainos yra 

kaitoma įtaisymai, kurie 
apmokėti per mus.

Ant šių lotų jus uždirbsi! pi
nigų, nes jie yra greitai apibu- 
davojami. Tie lotai yra pinigų 
dirbėjai, ši sodyba neš geras 
rendas. Mes turime kiek gerų 
kampų, tinkamų dėl aparta- 
mentinių budinkų.

' Krenn & Dato
Vieninteliai Agentai

Del Ponios Rockefeller 
MoCbrfnicks Savasčių.

600 N. Michigan Avė.
Tel. Superior 0532 

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

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

Naujienų ofisas
Box 434

že-

iš
yra

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

HOWARD AMES, 
1721, 77 W. Washington St.

PARSIDUODA pirmos kle
sos barberšapė 2 kėdžių, nau
jas registeris, turi būt parduo
ta į trumpą laiką; listas ant 4 
metų ir 2 įnėn. Pardavimo 
priežastis — 2 bizniai. 4438 S. 
FairfieRl Ąyę. Jei. Lafayette 
6907. . ■ .

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa. Yra visos mašinos, elektra 
varomos. Renda pigi; parduosiu už 
pirmą pasiūlymą,, arba mainysiu ant 
biznio. Taipgi pardavimui automo
bilius.

1G07 Garfield Blvd.

IŠSIMAINO 6 kamb. cottage South 
sidėj pusė bloko nuo Western Avė. 
bulvaro; cottage randasi su visais pa
rankamais; parduosiu už $3,700 ar 
priimsiu mainais lotą arba automobi
lių. Atsišaukite tuoj, nes tai yra 
bargenas. FRANK LUCAS, 41M» 
Archer Avė. Phone Lafayette 5107.

BRIDEGEPORTO BARGENAI
Muro namas parsiduoda pigiai; 

3 pagyvenimai po 5 kamb., geras 
skiepas. Prekė $8500.00.

Muro namas, 3 pagyvenimų po S 
kambarius; ; pirmas su garu Šilda
mas, antras ir trečias — pečiais; 
namas vertas $15000, parsiduoda 
už $13,000 ir 2 karų garadžius.

DELIKATESEN krautuvė 
pardavimui. Sena įstaiga. Gero- 
j e vietoje. Pardavimo priežas
tis svarbi. Pinigais arba išmo-

REIKALINGA MOTERIS priel kėjimais. Renda $35 į mėnesį, 
namų darbo. Alga, butas ir val-| 1606 W. 74 St. 
gis. Atsišaukite po 6 valandų va
kare. P. SARPALIUS 

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

PARDAVIMUI groserio krau
tuve. Vieta gera; parduosiu ar 
mainysiu ant auto niobi liaus.

3407 So. Wallace St.
REIKALINGA moteris 

mergina prie namų darbo, 
vieta prie geros šeimynos.

Kreipkitės
3267 So. Haisted St.

Boulevard 5394

ar 
gera

REIKIA patyrusios veiterkos, 
kuri kalba lietuviškai. Darbas 
dienomis.

Atsišaukite: •
1745 go. Haisted Str.

PARDAVIMUI delikatesen, groser
nė, sena Įstaiga, yra daromas didelis 
cash biznis per kelioliką metų. Par
davimo priežastis labai svarbi verčia 
parduoti šį biznį. Kaina tiktai 
$2250, vertas daug daugiau. Del ge
rų pirkėjų išmokėjimais. Tai yra 
pirmos rųšies krautuvė, čia yra daug 
stako, geriausi fikčeriai, vidutinė ren
da, su kambariais.

Atsišaukite
858 W. 69 th St., 
kampas Peoria St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
4 flatų naujas mūrinis namas. Fur- 

niso apšildomi kožnas sau, įmokėt 
$5,000, kitus kaip>\ renda kas mėne- 
sis, y

4 flatų mūrinis namas, po 5-4 kam
barius, aukštas beismantas, elektra. 
Kaina $9,000.

4 flatų mūrinis namas, po 4 kam- 
borius, aukštas beismantas, su aukf ta 
pastoge, įmokėti $1,000.

2 flatų 6-6 kambariai, elektra, nau- 
dynės su visais įtaisymais. Kaina 
tik $6,500.

2 flatų naujas mūrinis namas, 5-6 
kambariai, visi įtaisymai, lotas prie 
šalies, garadžius, randas ant 62 
toli Kedzie. Kaina $12,900.

C. P. SŲROMSKIS & CO.,
3352 So. Haisted St., 

Chicago, III.
Tei. Boulevard 9641

Medinis namas parsiduoda, 4 po 
4 kambarius; akmenų fondaišinas, 
geras skiepas. Rendos $85 į mėne
sį; kaina $4500; įmokėti cash $1500. 
Kas jieŠko biznio, tas gali padary
ti didelius pinigus.

PARSIDUODA pigiai už paskolą 
2 augštų mūrinis namas; 2 Storai 
ir 2 kambariai; 15 kambariu vir
šuj; 2 karam garadžius. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu į nebrangų 
automobilių ar lotą; reikia $2500 
cash. Veikit greitai, nes reikia pi
nigų. Namas randasi S. S. Savi
ninkas 751 W,. 31 St. Tel. Yards 
6296. John VVitches.

ne-

TURI būt tuoj parduota eot- 
tage, fumace šildoma, gera pro
ga geram bargenui Išsikraus
tau sekamą savaitę. Kaina $56,- 
OOO, $2200 morgičius. 6421 So. 
Oakley Avė. Prospect 6358

REIKIA DARBININKU
VYRŲ v

PARSIDUODA soft drink parlo- 
ras ir pool Room, 3 stalai ii’ pianas. 
Pirmos klesos pleisas. Priežastis — 
savininkas turi kitą užsiėmimą.

JUSTIN MEKŠRAS 
4945 Baring Avenue, 

E. Chicago, Ind. .
Tel. E. Chicago 1535 M.

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plummer Rcal Estate no

rint pirkti parduoti mainyti ar bū
davot! kur randasi K. J. Filipo- 
vich, nes turime kas ko nori už 
prieinamas kainas taipgi inšiuri- 
nam nuo ugnies namus rakandus ir 
žmonių gyvastis geriausiose kompa
nijose taipgi reikalaujam inšiuri il
so agentų visose dalyse miesto. 
Energingi vyrai ar moters gali už
dirbti nuo $50 iki $100 į savailę. 
Del platesnių žinių kreipkitės 7810 
So. Haisted St. 2-ros lubos 
9 ryto iki 6 vakaro utarninkais 
sukatomis iki 9 vakare.

Klauskite K. .L Fillipovich, 
Tel. Stewart 7101 arba 5126

PARDAVIMUI 4 kambarių 
mūrinis bungalow, didelis gara
džius, yra 2 lotai, elektra, gasas 
ir suros įtaisytos, kaina $5700. 

5036 So. Kildare Avė., netoli
Archer Avenue

MOKYKIOS

nuo 
ir

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialėa vakarinė* klesos mote
rimi ir merginoms kaip pasisiūti

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

Atsišaukite.
3932 Fir Street, 

Indiana Harbor, Ind.

PARDAVIMUI grosernė, tu
ri būt parduota tuojąu. Fikče- 
riai dykai.

Atsišaukite
4606 Wentworth Avė.

REIKIA —
Darbininko ant naktų, prie 

plovimo ir važinėjimo automo
bilių.

4027 North Kedzie Avė.

RADIO aparatas parsiduoda tri- 
mi triubom, balsiai kalbama; triu- 
ba ir baterijos verta $200; parduo
siu už $65.00 Atsišaukit pėtnyčioj, 
subatoj arba nedėlioj nuo 4 vai. iki 
9 vakare.

J. Atkočaitiš
1328 Heath Avė., prie 13 ir Western

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

L. Butkcwicz
2502 W. 69th St. Republic 5705

Mes suteikiami vietai dykai fr iš
duodame d i pi omo ■ uSbaigustenra, 

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE, 

2407 W. Madison St.
Phone Seeley 1643

.. Sara Patek, Principal

REIKALAUJU patyrusio bučerio. 
Geri*"fixturės I ^,era a^a- Atsišaukite kuogreičiau- 

sia.
Klauskite: ,

M. Jaciunas
4911 W. 14 St.

Cicero, III.
Telefonas Cicero 8152

Simano Daukanto Teatrališkas 
Jaunuomenės Kliubas rengia vaka
rą vasario 10 d. Bus labai geras 

i ZfBe Šulo.” Paskui šo-
___ ___  vėlybos nakties. Pradžia
7 vai. vak., kampas 18 ir Union tume ir !•>« bučiau dėkingas, 
gat. *—Komitetas, F* ’ 4 — *’ ’

REIKALINGAS vyras, kuris 
moka karą draivyt, dėl išvežio- 
jimo duonos. Turi būt patyręs 
savo amate.

3800 Emerald Avė.

PARSIDUODA restaurantas la
bai geroj vietoj, visokių tautų ap
gyventa; prieiną iš abiejų pusių 
gatvekariai; priežastis pardavimo 
patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
Naujienų Skyrius

3210 So. Haisted St., No. 76

ĮMOKĖK VIENĄ TŪKSTANTĮ 
nupirksi 4 flatų po 4 kamba

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

C. P. SŲROMSKIS and CO., 
8352 S. Haisted St. Chicago, III.

Tel Boulevard 9641.

Jau tūkstančiai Tyrę — 
pastoja laiuiiagah — 

palikę automebffiy 
mekanlkals!

Praktiškos lekcijos ant geriau
siu karų; žemos kainos ir garai- 
tuoti rezultatai Kreipkitės šian
die |

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

3288 So. Haisted St.
Užpakaly malt and Hope itoro.
Petras Gustaitis instru 
 Valandos ryta arba vakaraia

Mūrininkų ir kontraktorių domei.
AŠ labai bučiau dėkingas, jeigu 

tas iš lietuvių kontraktopių suteik
tų man informacijas kur išmokti 
murininkystės darbą, arba pats to 
amato pamokintų. Už tai atsilygin- 
m“ J. NaujfiJe^u'1739',V»ritfal8tė«l ' Ph«ne <Milevard 7685

J. Baranaufikis

PARDAVIMUI grosernė, šalę 
bučernės. Biznis cash, nėra kom 
peticijos. Apleidžiu miestą. Ber
genas už cash. Wentworth 7496 greitai. 

2502 W. 69tb St. 
Tel. Republic S7M

2 LOJAI už pusę kainos, tiktai 
$950.00. Už tuos pinigus labai ma
žai kur galima/ nupirkti. Pardūo-

' I • • ■ ij v . * a - , . N i

987 West 55-tk Str.

IŠMOKITE BAR BERT AUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

trumpas kursas, dienomis ar vakarais, 
prirengs jus prie gero darbo. Ateii ite 
ar rašykite dėl katalogo, kuriame nu
rodoma, kaip uždirbti ir mekhfth, 
kaip padaryti daugiau

THE MOLER C< 
108 Re. •i 4P K" '

■ ■ ■i:


