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Tardys ex-valdi 
ninku darbuotę

Trockis puls Maskvą
Bet komunistai jau jam 

nusilenkę
Ludendorffas ir Hitleris teisme
Tardys buvusiu valdiniu 

ky veikimų
Senatas tam tikra rezoliucija 

reikalauja iš valdžios depar
tamentų žinių dėl buvusių 
aukštų valdininkų darbuo
tės.

valdžios de-
Senatas tam 

rezoliucijomis reika- 
kad pinigyno, karo, lai-

departamentų galvos

jis nebūtų pasitraukęs į Kauka
zą dėl savo sveikatos, jei “tie 
šunes iššokę iš rujos į viršūnę”, 
nebūtų jo ignoravę ir žeminę. 
Jei jis nebūtų pasišalinęs, jie 
butų bematant bandę jį visai iš 
kelio pašalinti. Trockis pasišali
nęs į Kaukazo kraštą Kubanių 
dėlto, kad čia be didelių trukdy
mų galėjęs daryti pasitarimų su 
nekomunistiniais Dono, Kuba- 
niaus ir Tereko kazokų vadais, 
taipjau su žmonėmis Gruzijos, 
Azerbedžano ir kitų, Juodųjų ju
rų sričių, kame komunizmas, 
nežiūrint didelio spaudimo, ne
rodo žmonių pritarimo ir nega
lėjęs įsivyrauti.

Maskva susirūpinus.
Maskva esanti labai susirupi

nus ir skubotai daranti prisi
ruošimų puolimams atremti. 
Pranešimai skelbia, kad komu
nistu partija pradėjus 
kampaniją greitu laiku
partijai bent 100 tūkstančių 
naujų narių, kurie butų ištiki
ma armija komunizmo laimėji
mams ginti.

[Veikiausia betgi bus, kad vi
sos tos žinios apie Trockio ruo
šiamus žygius etc. yra vėju pa
muštos] .

didelę

kokias nors kalbas, kol jis yra 
Rusijoj. Išrinktą tam tikra ko
misija, kuri turės išnagrinėti, 
kuriais motyvais vadovauda
mas jis prisidėjęs prie opozici
jos.

Radekas yra Trockio draugas 
ir visados visur jo žygius

Ir Palmeris veliama į 
aliejaus skandalą

Padėtis Jugoslavijoj

rėmė.

Phuhot 
buvęs 
įnoris

iškelia aikštėn, 
gen. prokuroras 

susitepęs aliejum.

kad
Pal-

Kroatai priešingi sutarčiai dėl 
Fiumės, ir dėl to Pašičo val
džia gali kristi.

Pasitarimas apie ateivybės 
varžymo reikalus

v i so
po! i- 
kon-

Po įvykusių sukilimų, 
kios raudonosios armijos 
tinių ir kitokių komisarų 
ferencijos tapo uždraustos.

Nedidelis kąriuomenės bū
rys, vedamas vieno karininko 
kurs dar 1922 metais išstojo iš 
komunistų partijos, buvo paė
męs Sibire miesteli Blagovieš- 
čenską ir laikė jį užėmęs per 
penkiolika dienų, ligi pasiųstas 
vienas totorių regimentas juos 
išvijo. Jų obalsis buvo: “mes 
reikalaujame demokratijos, pa
leidimo Trockio iš nelaisvės, 
spaudos laisvės.”

NEW YORK, vas. 26.— Alie
jaus skandalo bylon įveliama 
dar vienas didelis asmuo 
huvusis Jungtinių Valstijų ge
ma alinis prokuroras |P#ezid‘en- 
to VVilsono kabinete p. A. Mit- 
clull Palmeris.

Pcnnsylvanijos gubernatorius

ir

Gen. Ludendcrffo
Hillerio byla

Teisiami jie dėl jų suruošto 
kilimo Bavarijoj.

su-

500

pa

Kongresas priėmė, rezoliuciją, 
kuria reiikalamjama padaryti 
tardymų apie veikimą buvusių
jų aukštų valdininkų, kurie po 
pasitraukimo iš savo vietų nuo 
1918 m. sausio 1 d. galėjo ku
riems nors svetimiems intere
sams atstovauti 
parlamentuose, 
tikromis 
lauja, 
vyno, 
tici jos
duotų pranešimų:

Ar kuris nors buvusis kong- 
resmanas ar senatorius ar ka
bineto valdipinkas bėgiu dve
jų metų nuo pasitraukimo iš 
valdžios vietos neveikė kaipo 

advokatas ar agentas kuriam 
nors bizniui, kurs turėjo kokių 
nors reikalų su tuo ar kitu val
stybės departamentu ?

Jei taip buvo, kad senatui 
butų patiekta visi jų vardai, 
vardai jų atstovautųjų, intere
sų ir kiek jie gavo atlyginimo.

Taipjau reikalaujama, kad 
butų patiekta visokia 
pondencija apie tų 
valdininkų veiklumą, 
tokia korespondencija 
departamentuose.

MIUNCHENAS Bavarija, 
vas. 26.— šiandie čia prasidė
jo garsi byla buvusio Vokiečių 
feldmaršalo gen. Ludondorffo; 

Bavarijos fašistų vado Hitlerio 
ir keleto kitų, kurie praeitų 
metų /lapkričio mėnesį buvo 
padarę sukilimą, kad nuvertus 
Bavarijos valdžią ir paskelbus 
diktatūrą visai Vokiečių žemei. 
I'asai sukilimas tečiaus jiems 
baisiai nepavyko, nes ant ryto
jaus jie buvo ibe didelių pastan
gų nuveikti, jo ILludendorffas 
ir kiti vadai suimti. Hitleris 
buvo pabėgęs, be! vėliau ir jis 
buvo areštuotas.

savo kalboj viešai pareiškė, 
kad p. Palmeris pavedęs South
ern Pacific geležinkelio kom
panijai valstybei priklausan
čius aliejaus plotus vertes 
milijonų dolerių.

Pasak gii'b. Pincbcto, 
1913 metais Phelan buvęs
davęs planą, kuriuo dideles 
aliejaus rezervacijos butų bu
vę atiduotos žmonėms pareiš- 
kusienis į jas savo pretenzijas. 
Tik ačiū laivyno sekretoriui 
Danielsui, kurs grieštai tam 
pasipriešino, Phclano planas 
buvo atmestas. Už Phelano pla
ną betgi labai stojęs senato-

SOFIJA, Bulgarija, vas. 26.
Žiniomis iš Bidgrado, politi

nė atmosfera Jugoslavijoj esan
ti gana sunki. Kroatų atstovai, 
kurie iki šiol buvo atsisakę da
lyvauti skupčinoj (krašto sei
me), dabar jau žadą dalyvauti. 
Jų lyderis Steponas Radič, pa
sišalinęs į Vieną, sako, pata
riąs jiems grįžti skupčinon ir 
veikti išvien su opozicija, ku
riai, gavus kroatų paramos, 
gal pasisektų nuversti Pašičo 
valdžią.

Oniausias klausimas, apie 
kuri dabar viskas sukasi, tai 
patvirtinimas Fiumės sutarties. 
Kroatai šitai sutarčiai labai 
priešingi, kadangi ji leidžia Ita
lijai pilnai kontroliuoti Adria-
lik a.

Jugoslavijos ministeris pir
mininkas Pašič betgi tikisi, kad 
jis sugebėsiąs opozicijos puo
limą atlaikyti ir kad sutartis v
bus skupčinos patvirtinta.

Jungtinių Valstijų kongrese yra įneštas įstatymo su
manymas, Johnsono bilius, suvaržyti ateivybę šion šalin 
ir ateivius, gyvenančius šioje šalyje. Jisai ypatingai aš
triai paliečia letuvius, siūlydamas nukirsti jau ir be to 
mažą lietuvių “kvotą”; iki dvejeto šimtų.

Kol bilius dar tebėra svarstomas kongrese, galima 
veikti, kad jisai nebūtų priimtas. Kitos tautos veikia — 
kelia protestus, rašo rezoliucijas, siunčia į Washingtoną 
įgaliotinius ir t. t. Turėtų1 sukrusti ir lietuviai, ypač 
Chicagoje, kur lietuvių kolionija yra skaitlingiausia.

Pasitarti apie tai, ką šituo reikalu Chicagos lietuviai 
turi daryti, “Naujienos” kviečia ateinančiam penktadie
niui, vasario 29 d., visų draugijų valdybas ir atskirus vei
kėjus susirinkti Raymond Institute, 816 W. 31 Street. 
Susirinkimas prasidės 7:30 vai. vakaro.

Klausimas, kurį tas susirinkimas svarstys, neturi 
nieko bendra nė su partijomis, nė su kokiais kitais nuo
monių skirtumais, todėl pageidaujama, kad jame daly
vautų visi veiklesnieji žmonės ir organizacijų viršinin
kai. Visi kartu pasitarę, matysime, ką galime toliaus 
veikti, kad tie kenksmingi sumanymai kongrese nepa
taptų įstatymu.

reikalų sek rotorius).
Doku darbninky streikas 

pabaigta
Žmoniy neramumai Tokioj HONDŪRAS MAIŠTININKŲ 

ŽYGIAI.

buvusių 
jei tik 
rastųs

Trockis ruošiąsis pulti 
Maskvą

Bet ligi pradėsiąs savo žygį pra
sunksiąs bent mėnuo laiko. 
Maskva esanti labai susirūpi
nus.

LONDONAS, vasario 26. — 
Vietos rusų rateliuose, kurie tu
ri nuolatinių slaptų susižinoji
mų su savo draugais Rusijoj, 
patvirtinama pranešimai iš Ber- 
lino, kad Trockis su sau ištiki
ma raudonąja armija rengiąsis 
pulti Maskvą ir imti nagan ko
munistų diktatorių trejybę — 
Zinovjevą, Kamenevą ir Stali
ną. Savo žygio betgi Trockis 
veikiausia nepradėsiąs anksčiau 
kaip po kokių ketverto savai
čių, kadangi reikią laiko tinka
mai savo jėgas suorganizuoti ir 
sutvarkyti, idant tasai žygis 
prieš esamąją bolševikų valdžią 
butų sėkmingas.

Ko Trockis buvo pasišalinęs.
Sako Trockį išsitarus, kad
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Jau laikas išpidyti Income 
Taksu blankas. Naujienos 
patarnauja kasdieną, nuo 8 
vai. ryto iki 8 'vai. vakare.

Sovietų koncesijos už 
sienio kapitalistams

jaus rezervacijas iš laivyno de
partamento pervedė vidaus rei
kalų departamento žinion. Ta
da Southern Pacific geležinke
lio kompanija pareiškė preten
zijų i kai kuriuos valstybei 
priklausančius aliejaus žemes 
plotus, ir žemesnysis federali
nis teismas jai tuos plotus 
pripažino. Palmeris, kurs bu
vo generalinis valstybės proku
roras, atsisakė visai apeliuoti 
į Aukščiausįjj Jungt. Valstijų 
teismą ir ibe jokio protesto pil
nai užleido gelžkelio kompa
nijai tą valstybės turtą vertes 
siekiantį 500 milionų dolerių.

Streikininkai grįžta darban.

Reikalauja, kad valdžia padėtų 
apdraudos kompanijoms 
mokėti žemės drębėjimo 
darytus nuostolius.

pa-

Salvado- 
llon- 

vedami 
kuris

Komunistai nusilenkę 
Trockini

Nežiūrint diktatorių 
pildomasis komitetas 
paliauti raudonosios 
vadų areštus.

protestų, 
nutaręs* 
armijos

26. Bu-BERLINAS, vasario 
vusis sovietų karo ministeris ir 
raudonosios armijos vadas Leo
nas Trockis savo kovą su komu
nistais dėl areštų raudonojoj ar
mijoj laimėjo. Telegramos ‘iš 
Maskvos praneša, kad centrali-- 
nis pildomasis Komitetas jo an
trąjį ultimatumą priėmęs. Ne
žiūrint aštrių Zinovjevo, Kairie
ne vo, ir Stalino protestų pildo
masis komitetas priėmęs šitokią 
rezoliuciją:

“Apsvarstęs antrąjį [Troc
kio] įspėjimą apie pastaruoju 
laiku įvykusius raudonojoj ar
mijoj sukilimus Sibire, Ukrai
noj ir kitur, ir apie politinio po
būdžio streikus pramonės cen
truose, centralinis pildomasai 
komitetas nutaria paliauti per
sekiojimą atkreiptą prieš aukš
tuosius raudonosios armijos 
viršininkus”.

Kai šita rezoliucija buvo pri- 
mta, Zinovjevas, kurs yra tre
čiojo [komunistų] internacio
nalo pirmininkas ir pildomojo 
(omiteto narys, pašokęs iš sa
vo vietos ir surikęs: “Tik ne 
’etrograde!” Jis neįeisiąs nei 
centraliniam komitetui sulaiky
ti areštus Petrograde.

Vaidai tarp Radeko ir 
Zinovjevo.

nesutikimų kilusių 
Radeko ir Zinovjevo, Ra- 

tapę uždrausta laikyti

LONDONAS, vasaro 2G. — 
Laikraščio Russian Information 
and Review pranešimu per pra
ėjusius trejus metus Sovietų 
valdžia davė užsienio kapitalis
tams penkiasdešimt devynias 
koncesijas, kurių keturiosde- 
šimt keturios dūota praeitais 
1923 metais. Vokiečių Krup- 
pams duota teisė išnaudoti 67,- 
500 akrų anglies laukų DoneCo 
baseine, o Vokiečių Rytų Prėky- 
jos kompanija praeitą rugsėjo 
mėnesį padaryta sutartim apsi
ėmė išleisti 7(4 milijonų aukso 
rublių [$3,750,00} geležin
kelių konstrukcijos darbams.

Penkiosdešimt devynios kon
cesijos suskirstoma šiaip: žalio
sios medžiagos arba manufak- 
;uros — 12; prekybos —14; 
transporto — 10; leidimų sveti
moms firmoms pirkliauti Rusi
joj — 8; agrikultūros — 10; 
miško —5; medžiojimo ir žvejo- 
imo — 3.

PLĖŠIKAS MOKA TAKSUS 
NUO SAVO “PAJAMŲ”.

ST. PAUL, Minu. — Vienas 
pilietis, kurio profesija yra 
pllešimas, prisiuntė vietos mo
kesnių rinkimo įstaigai savo 
mokesnį nuo pajamų. Savo pa
jamų dekleracijoj jis pažymi, 
kad per praėjusius metus “už
dirbęs” 2,'525 dolerius. Atskai
tęs mokesnio nemokamos iš
imtinės $2500 (mat turįs šeimy
ną), už likusius 25 dolerius 
užsimokąs 4% valstybes mo
kesnio, viso $1. Jis nusiskun
džia dar, kad pereiti metai bu
vę blogi jo amatui, nes dėl li
gos tik dalį laiko tegalėjęs vog-

LONDONAS, vas. 26.—Tran
sporto darbininkų unijos dele
gatai, turėję vakar susirinkimą 
darbo ministerijoj, nubalsavę) 
atšaukti dokų darbininkų strei
ką. Tuo budu streikas pasibai
gė ir streikininkai grįžta dar
ban, nors be trečiadienio vargiai 
b is pradėta pilnai dirbti.

Darbo ministeris Shaw turės 
paskirti pirmininką komisijos, 
kini tuojau ims nagrinėti klau
simą dėl pilnos darbo savaitės.

Laivų krovėjai ir baržų darbi
ninkai Londono uosto, kurie 
streikuoja dėl padidinimo 2i/> 
šilingo (apie 50 centų) mokes
nio dienai daugiau, į padarytąją 
sutartį neįeina. Visa jų yra 15,- 
000 žmonių. Jie gal būt dar tęs 
streiką, tuo budu priversdami 
ir dokų darbininkus, skaičiuj 
apie 40 tūkstančių žmonių, švę
sti, nes jie neturės ka veikti. 
Taipjau dar streikuoja šeši tūk
stančiai kvalifikuotų darbinin
kų Southamptono uoste.

GAL1AMERIKOS INDIJONAI 
BŪT AMERIKOS PILIEČIAI

26.TOKIO, Japonija, vasario 
—Minios žmonių, kurie laike
baisaus žemės drebėjimo ir gai
srų 1923 metų gegužes menesį 
Tokio mieste neteko savo tur
to, reikalauja, kad valdžia pri
verstų svetimšalių kompanijas 
sumokėti vieną dešimtąją dalį 
jų nuostolių. Visą naktį minios 
praleido finansų ministerijos 
aikštėj reikalaudamos, kad pini- 
gynas duotų urnai 80 milijonų 
jepų [40 milijonų dolerių] pa
skolos apdraudos kompanijoms, 
3 [4 nuošimčiais, idant tuo bū
du kompanijos galėtų išmokėti 
apdraudą.

Del neramumų, ministerio 
pirmininko ir kitų aukštųjų val
dininkų namai apstatyti sustip
rinta sargyba.

BARCE/LlONA, Ispanija, vas. 
26.— PoiUdįjal išva|ikū sindika- 
listu susirinkimą Puebio Nue- 
vo mieste. Susirinkime vienas 
dalyvautųjų nukautas. Daugelį 
areštuota.

Neramumai Portugalijoj

DARBININKAI TARIA
TI FABRIKUS.

PIRK-

Vedant juos kooperacijos pa
matais pelnu naudosis patys 
darbininkai.

LISABONAS, Portugalija, 
vas. 26. — Įvyko milžiniškos 
demonstracijos. Žmonės rei
kalauja kad butų nupigintos 
kainos maisto produktams.

—Kilo civilių tarnautojų 
streikas.

WASHINGTON, vas. 26.
Indijonų reikalų biuro prane
šimu apie 125 tūkstančiai Ame
rikos indijonų galės patapti 
Amerikos piliečiais, jei jie tik 
paduos tam tikrą aplikaciją. 
Dabar du trečdaliu visų Ame
rikoj gyvenančių indijonų yra 
jau piliečiai.

RUSŲįRUMANŲ KON
FERENCIJA.

Pasi baigė gelžkeliečių streikas

Del 
Karlo 
dėkui

tarp
___ ■

BARCELONA, Ispanija, vas. 
26. —. Darbininkų sindikatų 
confederacija nutarė nupirkti 
?abriką,' kurio darbininkai da- 
Jar streikuoja, ir vesti jį koo
peracijos pamatais. Konfedera
cija mano galėsianti padidinti 
jrodukci j ą, nepadaugindama 

darbo valandų. Fabriko pelnas 
jutų dalinamas patiems darbi
ninkams. Jei šitas eksperimen
tas pasisektų, tai konfederacija 
pasirūpintų fondais, kad nupir
kus daugiau fabrikų ir vedus 
juos kooperacijos pagrindais.

IIULI
Šiandie 
gelžkelių^ darbininkų streikas.

Anglija, vas. 26. — 
čia pasibaigė vieto

PINIGŲ KURSAS
Vakar, vasario 26 d., užsienio pini

gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.29
Belgijos, 100 frankų ........... $3.70
Danijos, 100 markių ........... $15.84
Italijos, 100 lirų ............   $4.31
Francijos, 100 frankų ........... $4.27
Lietuvos, 100 litų ............  $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.14
Olandijos, 100 kronų ........... $87.31
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.13

VIENA, vas. 26. — Ateinan
čio kovo mėn. 4 dieną Vienoj ža
da įvykti Rusu su Rumunais 
konferencija. Manoma, kad Ru
sų delegacijai vadovaus Adol
fas Joffe, kurs šiuo tarpu ran
dasi vienoj Vienos sanatorijoj.

Parduota kiaušinis už $5000.

NEW YOBK, vasario 25. — 
Milionierius Colgate nupirko ir 
savo vardo universitetui pado
vanojo Dinosauro kiaušinį,1 
kurį jis užmokėjo 5000 dolerių.

Amerikos Gamtos Istorijos 
Muzejus, surengęs ekspediciją} 
Azijon, rado Mongolijos tyruo
se dvidešimt penkis tokius dino
sauro kiaušinius. Jie esą 10 mi
lijonų metų senumo.

ro Respublika, vas. 26.- 
(I liros maištininkai, 
gen. Gregorio Ferreros,

Policarpo Bonillos 
tapti respublikos 
paėmė miestelį 

keturiasdešimt my- 
nuo sostinės Tegu- 

Maišt i ninkai ruošia-

remia D r
geidavimus 
prezidentu, 
Comayaga, 
lių į rytus 
cigalpos.
si eiti ant sostines.

Komisarų pirui injnkas važiuo
jąs pasilsėti.

MASKVA, vasario 26. — Ko
misarų Tarybos pirrbininkas 
Aleksiejus Rykov’as iškeliavo 
į Kaukazą pasilsėti. Jo vietą pa
vaduos tuo tarpu Kamenevas ir 
Curupa.

Chicago ir apielinkė — Šian
die gražu; nedaug atmainos 
temperatūroj; nedidelis atmai- 
ningas vėjas.

Saulė teka 6:29, leidžiasi 
5:36. Mėnuo teka 12:37 ryto.

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739 S.HalstedSt 

Chicago III.
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Geriausi Automobiliai
Pigiai Parduodami

Dabar jau nereikia mokėti augštų kai
nų už geriausios rūšies automobilius. 
Su pagelba naujausios rūšies išradimų 
ir prietaisų Chevrolet pasiekė augščiau- 
sį ir greičiausį automobilių isdirbimo 
laipsnį, užtaigi pasidėkavojant tokiam 
ekonominiam sutvarkymui jie gali taip 
pigiai parduoti. Chevrolet turi įtaisus, 
randamus tik pas augščiausios rūšies 
automobilių.
Štai delko jūs galite pasididžiuoti savo 
Chevrolet.
Tai yra įtaisas.

CHEVROlt I

SUPERIOR
Roadster

f. o. b. Flint, 
Mich.

Kainos f. o. b. Flint, Michigan
Superior Roadster ..................
Superior Tourino ................... >4W
Superior Coupe . ....................... >640
Superior Sedan ....................... >795
Superior 4-Pase. Coupe ........ >725
Superior Commercial Chassle >395
Superior Delivery . ................ >495
Utillty Express Chaesis........ $550

Chevrolet Motor Co., Dctroit, Michigan
Di Vision o f General Motors Corporation

BešFBuil PERMANENT

Pinigais arba mėnesiniais išmokėjimais
Tai yra jūsų proga geram investmentui l.ad turėjus geriausiai pastatytą garad
žių ant jūsų pareikalavimo, mažai įmokėjus, lengvais mėnesiniais išmokėjimais. 
Jis apsimokės jums ar jus turite karą .:r ne, nes renda užsimokės už jūsų mė
nesinius mokesčius. Geriausi garadžiai > ra statomi ekspertų mechanikų ir yra 
garantuoti is visų atžvilgių.

Kainos yra geros iki kovo 15 
dienos, o nuo tos dienos jos bus 
didesnės, šis 2 karų garadžius 
pastatytas jūsų pareikalavimui, 
visas naujas materijolas . $30
įmokėjus, kitus į 12 mėnesių iš
mokėjimais.

Rašykite dėl Katalogo arba telefonuokite 
dėl sutarimo su mūšy atstoviu

Mes taipgi suteikiame vis.-} materijoią d.'l budavojimo garadž’aus, tik 
mi hardware ir jus pasidarysite duris, ir.ei suteiksime materijolą dėl

praleisda* 
jų-

KAINOS YRA SEKAMOS:
Vieno karo garadžius $80.00 

Dvieju karų garadžius $110.00 
Už kitus pagal didumą.

Mes turime savo jarde 
taipgi sienoms lentas, 
niUlvrork, ir t. t. labai

visą naują namų materijolų, lentas visokiems 
stogų popierų, pliasterio lenteles, garadžių 
žema kaina. ,

reikalams,
duris, sash,

Dastatomc
Atdara nuo

visas dalis sto ir apielinkės xdykai.
Ncdėlioj nuo 8 iki 1 vai.

NORTH WEST SIDE LUMBER CO
A be I. Lurya, Pres.

0 W. North Ąvenue Albany 7800

Didelis Kainų Nužeminimas!

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

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

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

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

CHICAGO, ILL. / 
Vakarinėj pusėj gatvės

Telefonai j visus departamentus: '• 
Victory 2454-4356

L ELEKTRA
Šviesą Ir pajiegą suvedame | senut ir naujus namus, taipgi dirb

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.
A. BARTKUS, Pres. v

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

Kaip priverstas atsista
tydinti Latviu krašto 

apsaugos ministeris.
Sausio 22 d. Latvijos krašto 

apsaugos ministeris Ducens at
sakė j kairiųjų socialdemokratų 
paklausimą apie vyriausybės 
žygius Latvijos Seimo dviejų 
narių incidento su karininkais 
reikalu. Incidentas įvyko to
kiose aplinkybėse. Grįžtančius 
iš Liepojas Rygon Latvijos Sei
mo narius, kairiuosius socialde
mokratus Lcjinį ir Gulbį trau
kiny užpuolė Liepojos garnizo
no du karininku, grasindami 
juos, kaipo “komunistus”, nu
žudyti. Pakviestoji geležinkelio 
policija karininkų suvaldyti ne
galėjo ir deputatai buvo pri
versti užsirakinti atskirame 
kupė. Socialdjemokratali šiame 
incidente nužiūrėjo įžeidimą vi
so Seimo ir ypatingai socialde
mokratų frakcijos, juo labiau, 
kad Liepojos garnizono karinin
kai su savo viršininku pulk. 
Kukiu pryšaky jau nekartą pa
rodę netalerantingumą prieš 
socialistus. Užtat jie įteikė pa
klausimą valdžiai. Atsakyda
mas į ją krašto apsaugos minis
teris Ducens pareiškė, kad pra
sikaltę karininkai patraukti ka
ro teismo atsakomybėn ir lai
kinai atstatydinti nuo vietų. J 
pat j incidentą jis žiūrįs, kaipo Į 
paprastą atskirą prasikaltimą, 
neturintį ryšiu su politika. Ta
čiau šis atsakymas 57 priešu 28 
balsus pripažintas nepatenki
nančiu. Taip pat priimta pasiū
lymas imtis priemonių discipli
nai kariuomenėje palaikyti.

Po Seimo visuotino susirin
kimo įvykusiame tarpfrakcinia- 
ine pasitarime nutarta reika
lauti krašto apsaugos ministe- 
rio Duceno, kurs priklauso ūki
ninkų sąjungai, atsistatydini
mo. Likusieji ministerių kabi
neto nariai pasilieka savo vie
tose iki naujo kabineto sudary
mo. (Elta).

Latvija,
Gimė-miPe.

Rygoje praeitais metais gimė 
viso 5114 asmenų (1922 metais 
—5020), jų tarpe lietuvių —105 
(1922 122), mirė 3839 (1922 m. 
—3721), jų tarpe — lietuvių 
83 (1922 m. — 84), taigi lietu
vių prieaugis 1923 m. — 22 
žmonės (1922 m. gi 3,8 žm.). Su
sitikę 1923 m. 2126 poros (1922 
m. —23) ; be to 1923 m. įvyko 
mišrių susituokimų (t. y., vyras 
su žmona skirtingų tautybių) 
487, jų tarpe lietuvių—43,

(“R. B.”).

I)R. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47th St., Chicago, III.
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:30 

iki 8. Nedelioj 10 iki 12.
..................... ............................. . ....... .. .■.m. ■■■

Nei vienas planas 
nėra geras jei jo nega
lima permainyti.

• Chiropractic yra ra
dikalė permaina moks
le kad padarius sergan
čius žmonės sveikais.

Net jeigu ir Chiro- 
practic darodo vertę 
patarnavimu) kenčian
čiai žmonijai, kai ku
rie gydymo metodai 
lieka nepernvainomi.

r Dd 1
F niekiančių de- 1 
' gančių kojų? I
MENTHOLATLM

Greitai praša- j 
liną ir at- J 
šviežina

THE BORDEN COMPANY
Borden Building, New York

Vardas

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

Duona 
Saldainis 
Žuvys

KUPONAS
Sosai 
Mėsos
Pyragai

ORATED

Kuomet Jus Pirksite 
Pieną, Žiūrėkit, Kad 

Butų Siame] Kene
ŠIS Bordcn’s Evaporated Pienas yra ge

riausias Bordens Pienas, šviežias, nuo 
farmų, su palikta jame Smetona, bet dalis 
vandens yra atimta.
Pastebėkite kaip išrodo kenas. Pastebėkite 
didelį aiškų vardą “Borden’s”, kuris parodo, 
kad negalima padaryt klaidos pasirinkime.
Jei norit išmokt kaip virt su Borden Evaporated 
Pienu, išpildykite kuponą paženklinant kokias pamo
kas norit ir mes prisiusime dovanai.

i NORĖDAMI
) PIRKTI, PARDUOTI AR MAI

NYTI VISADOS KREIPKITĖS
‘ PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. i

S. L FABIONAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-12 

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

8323 So. Halsted St. 
Tek: Boulevard 1310

Valandos: auo 6 ild 8 v. v. kiek
vieną vakarą, iiskyrui ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS 
' LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Petnyžioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose.. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
Eerkant arba parduodant Lotus, 

lamus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

' CHICAGO TEMPLE BLDG, 
77 W. Washington St.

Cor. Waahington & Clark

Namą Tel.i Hyde Park 8895

V dOlNTuTERVICEtVlTti 'Al

TRUMPIAUSIAS KELIAS I VISAS 
DALIS

LIETUVOS
Išplaukia kiekvieną savaitę su musų 

laivais de luxe
“Resolute”, “Reliance” 

“Alhert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesa pasažie- 
rius ir populiariški laivai “Mount Clay”, 
Cleveland, “Hansa”, "Thuringią” ir 
“Westphalia” su cabin ir UI klesa. 
Geras mandagus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios apystovos. .
UNITED AMERICAN LINES 
171 Wcst Randolph St.. Chicago, Iii.

Arba bile autorizuoto agento.

Kalendorius!
Kiekvieno žmogaus gyvenime būtinai yra 
reikalingas Kalendorius, kad turėti kaipd 
informaciją: apie šventes, istorinius įvy
kius ir šiaip gerų pasiskaitymų. Sandara 
šiais metais kaiptik ir išleido tokį Kalendo
rių, kuriame telpa daug eilių, informacijų 
ir šiaip naudingų skaitymų. Kalendoriaus 
kaina tik 25c. Tad prisiųsk pašto ženklia- 
liais, o Kalendorius Tamstai bus pasiųstas. 
“Sandaros” savaitinio laikraščio prienume- 
ratą metams Amerikoje $2/50, Lietuvoje 
3.00. Kas užsirašys “Sandarą”, tas gaus 
Kalendorių kaipo dovaną.

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

..... I
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Garsinkities “Naujienose”

Jau išėjo iš spaudos populerus 
mokslo žurnalas

KULTŪRA
JOHN I. BAGDZIUNAS

ADVOKATAS
Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir {galiojimus.

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

2. Mok-

No. 1 turinys:

Redakcijos žodis.
Prof. V. Čepinskis, 
slas.
J. Elisonas. Regeneracijos 
reiškinys gyvulių gyveni
me.
Končius. Pažinkime savo 
krašta.

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

6. Z. Kuzmickis. Vestuvių 
drama.
Jaunas pilietis. Demokra
tija ir koperacija.
VI. Putvinskis. Bangos.
Vaižgantas. Dirbkime.

8.
9.

10. Pajėgos ratas.
Vabzdžiai *— ligų platin
tojai. <
Iš “Kultūros” b-vės dar-12.

13. ir t. t.

Kultūros kaina metams 12 
litų, Y2 m. 6 1., atskiras nume
ris 3 litai. Norintiem prenu
merata bus imama uždėtu mo
kesčiu. Visų suinteresuotųjų 
prašome paskubėti atsiliepti 
ir užsisakyti, kad laiku žur
nalą gautumėt. Kas nori N. 1 
pamatyti atsiųskit laišku paš
to ženklų už 3 litus — išsių
sime.

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

Lithuania.

REUMATIZMAS SKAUSMAI SANA- 
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosi! 1 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kūris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulų, susty-

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

Room 909 Chicago Trust Building 
71 We«t Monroe Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900 
Kez. 3203 So. Halsted

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatu 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom St^ 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

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
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 519
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St„ Chicafo.
Tel. Yards 4681

B. W. ANDERSON 
Advokatas

30 metų patyrimo. Veda visas bilas.
Patarimai visokiuose dalykuose. 
Padaroma legališki popierai. Egza
minuoju abstraktus. Patentai. Tra- 
demark. 189 N.Clark st. State 7729

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St., Chicago, III.

Plumingo ir ApŠildyiho Įrengimai
DAllllO 1O OIYclU V1C1111ŲL UJUąAUlŲ, dUalY" 1 t • • . -r<. . •

rusių sujungimų, išnirimų, skaude-> Y , kainomis visiems. Pigiausi 
-- - ------ -'kaulio ir persišaldymo. iabar radiatonai ir boileriai. Jie busnmo nugarkaulio ir persišald) 
Jei turite simptomus reumatizmo
I 
kitę SAPOMENTOL, persitikrinsiu 
kad yra geras. Kaina /5c.

POLO CHEMICAL CO 
Išdirbėjai.

uvi nimv oii.ipiuiuuo ivuniudzmo . ^ngesni .))o balandžio mėnesio.
ar šalčio, eikite aptiekon ir prašv-' PEOPLĘS PLUMBING AND 

------  - ■ 1 heating suply CO.
490 Milwaukee Avė. and 

461 N. Halsted St.
Hay markei 1018, Haymarket 42. 1
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MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė

Dar apie mėsos sulai- ! Kepk pečiuje apie l1// valandos 
1 užpildama kaip žuvis bus iške- 
I pus rūgščia smetona.

Prisiuntė
— A. F. Deleninkienė.

symo budus
Netik ūkininkai sutaiso mė

są, bet ir daugelis mažų mieste
lių gyventojų. Vieni užaugina, 
kiti nusiperka meitėlį; jie dėl
to taip daro, kad atsietų pigiau. 
Kadangi mažai kas temoka tin
kamai sutaisyti mėsą, tai iš to 
nelabai daug naudos pasilieka. 
Lietuviai taiso mėsą pagal seno 
krajaus styliaus. Uždeda daug 
druskos ir pipirų, kad kirminų 
neįsimestų. O kaip ateina va
sara, tai tokie lašiniai pasidaro 
rudi, kumpiai pasidaro kieti

Kiaušiniai su bulvėms

tus kartu. Gerai sumaišyk, 
kepk dviejose ištaukuotose pa
jų blėtose, gana karštame pe
čiuje.

Kuomet pyragai bus gatavi ir 
atšalę, uždėk ant vieno pusę 
sekančio mišinio: Sudėk 1 puo
duką pieno į dvigubą puodą. 
Leisk pienui užšilti. Sumaišyk 
puoduke vieną ketvirtadalį puo
duko “Corn Starch”, tris val
gomus šaukštus kakao ir tris 
valgomus šaukštukus balto cuk
raus. Gerai sumaišyk ir ištar- 
pink truputyje šalto pieno. Ta
da įmaišyk į pieną. Viryk, tan
kai maišydama, iki bus tiršta.

Uždėjus šį mišinį ant vieno 
pyrago, uždėk ant jo antrą py
ragą. Apdeng viršų mišiniu.

Numelynavimas
Vartoti karšto vandens.

šokoladas ir Cocoa
Vartoti boraxo ir šalto van

dens; pabaltinti jeigu reikalin
ga.

Kava ir arbata
- 1

Vartoti verdančio vandens;, i 
pabaltinti jeigu reikalinga. Jei-i 
gu kava ir arbata turi Smetonos ! 
tai vartoti šalto vandens, ve-1 
liaus verdančio vandens, pabal
tinti jeigu reikalinga.

Smetona ir pienas
Vartoti šalto vandens, vėliaus 

muilo ir šalto vandens.
Vaisių ir vaisių skystimas

Vartoti verdančio vandens. 
Pabaltinti, jeigu reikalinga.

žolės

šaukštus sviesto
sukapotų svogūnų
miltų

SEIMININKĖMS 
PATARIMAI

SPECIALIAI NUŽEMINTOS KAINOS 
VELYKŲ SIUNTINIAMS LIETUVON

Kaipo tolimesniam patarnavimui musų 
draugams lietuviams, mes nužemino
me kainas dėl persiuntimo pinigų Lie
tuvon. Jūsų giminės Lietuvoj gaus pi
nigus iš artimiausios pastos nuo namų.

Ateikite ir pasikalbėkite su Mr. Čaikau- 
skiu, vedėju užsienio departamento. 
Jis maloniai suteiks jums visas reika
lingas informacijas ir padarys visą 
transakciją.
Bankas bus atdaras iki 8 valandai su-

patar- 
visokio-

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat,
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika-

Pennsyl-
ligon-

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

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

vusi 
vanijos 
bučiuose, 
n ingai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
•kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Vartoti šalto vandens; muilo 
ir .šalto vandens; alkoholiaus ar
ba pabaltintoj ų.

3 kiaušinius
2 puoduku išvirtų bulvių (at- 

šaldintų ir supiaustytų į mažus 
šmotelius)

3 didelius
1 šaukštą
2 šaukštu
i/G puoduko druskos
1 puoduką saldaus pieno
1/2 puoduko sudžiovintos duo

nos arba krekių trupinių.
Išvirk kiaušinius visai drū

tus, tada nuimk lukšte ir su-

Kaip išimti dėmes
Kodėl nesutaisyti mėsa * t

minai neėda, o ir patįs pagamin- 
tojai tokios mėsos negali var
toti.
taip, kad pačiam butų skani ir pjaustyk į riekutes. Išsviestuok
kad kirminai prie jos neprieitų? molinį bliudą ir įdėk eilę bul- 
GVvuliai šįmet labai pigus, vių, tada kiaušinius, tada liku- 
Kiaulės nuo G iki 8 centų sva-'sias bulves. Apipilk skystimu 
rui. Galvijai nuo 3 iki 6 centų sekančiai padarytu: 
svarui. O kada nueini Į bučer- du šaukštu sviesto, pridėk svo- 
nę, tai turi kelis kartus daugiau gunų ir viryk iki bus geltoni, 
mokėti. Tai kodėl neprirengti tada pridėk miltus, sumaišytus 
pačiam namie sau tiek mėsos, su druska. Išmaišyk viską ir 
kad užtektų per ištisus metus?;tada pridėk pieną. Viryk nuo-

Kiaulieną galima marinavoti latos maišydama, iki skystimas 
taip pat, kaip ir jautieną (jau pradės būti tirštas., Užpilk šį 
sykį buvo šiame skyriuje nuro- skystimą ant bulvių 
ryta), tik nereikia dėti lajaus, nių, uždėk ant viršaus trupinius 
Daug mėsos galima sudėti į deš
ras; tas labai paranku vasaros 
laiku. Marinavoti reikia se
kančiai :

Gali būti viena kiauliena, nors 
butų geriau, kad butų pusė 
kiaulienos ir pusė jautienos. 
Mėsą reikia sumalti labai smul
kiai, pridėti smulkios druskos 
ir pipirų pagal skonies; sumai
šyk gerai, sukimšk ii kiaulines 
žarnas, supiaustyk dešras į šmo
telius, sudek į palivotą bliudą, 
arba dideli puodą (pusiau pil
ną), nuleisk grotas ant dugno 
pečiaus ir padėk bliudą su deš
roms, kepk apvartydama pakol 
bus minkštos, tada sudėk į stik
lus į kiekvieną kvortos stiklą 
užpilk vieną šaukštą taukų, už
dėk roberius ir danktelius, tik 
ne tampriai. Įdėk šmotą audek
lo ant dugno “boilerio” tada su
dėk stiklus su dešromis, užpilk 
apie 3 colius vandenio, uždėk 
danktį, pastatytik ant ugnies 
tegul verda apie valandą laiko, 
tada išimk, užsuk viršelius 
tampriai ir pastatyk stiklus 
dangčiais žemyn pakol atauš.

Amerikonų ūkininkų lab.J 
senas ir paprastas būdas taisyti 
mėsą sekančiai: Tuojaus kaip 
tik gyvulys atšala, jie supiausto 
ir sumala mėsą, įdeda druskos 
ir pipirų pagal skonies, sumaišo 
gerai, padaro į blynelius, sude
da į bliudus arba į skauradas ir 
kepa vidui ir ant viršaus pe
čiaus. Kaip jau iškepa, paima 
molinį puodą nuo 2 ligi 3 galio
nų didumo, įpila taukų, tada 
įdeda iškeptos mėsos eilę ir vėl 
taukų, taip kol pilną puodą pri
deda. (Viršutinė eilė turi būti 
taukų). Ta mėsa 
vasarą. Kumpius galima su
pjaustyti į plonas 
kept i

laikys per

riekutes, iš- 
sudėti, kaip aukščiau

Prisiuntė
—Ona Vilkas.

KAIP IR KA VIRTI
Kimsta žuvis

žu-

kiauši- 
arba

Paimk kokius 3 svarus 
vieš, geriausia “traut”. Nuva
lyk ir nulupk skūrą. Nulupk 
mėsą nuo kaulų, sukapok, pri
dėk paspirgintų svieste svogū
nų. Paimk du 
nius, 6 krekėsus,
tiek pat sausos baltos duonos. 
Mirkyk duoną piene, įpilk į pie
ną truputį saldžios grietienės. 
pridėk' petruškų, pipirų, drus
kos pagal skonies. Viską gerai 
sumaišyk. Ant galo užpilk 
svagunus su sviestu, alyva arba 
taukais. Visą šį mišinį su-

BANK
Jeigu dėmė rūgšties padary

ta, tai reikia išimti vartojant 
alkalį (šarmdruską). Jeigu dė
mė alkalo padaryta silpna rūgš
tis atgaivins spalvą. Rūgštis 
ir alkali priešingai veikią ir vie- 

ištjarptink ■ na kita neturalizuoja.

ir kiauši-

sumaišytus su 1 šaukštu svies
to. Apiberk pagal skonį, drus
ka, pipirais. Kepk iki viršiMJ 
bus rudas karštame pečiuje.

Škotiški blyneliai
1 puoduką šalto išvirinto

“oatmeal”
1% puoduko miltų
1 šaukštuką sviesto
1 kiaušinį
2 šaukštuku baking powder.
1 2 šaukštuko druskos
Truputį pieno.
Sumaišyk ir išsijok kartu 

miltus, druską ir baking pow- 
der, įmaišyk sviestą su šaku
tėm ir tada įmaišyk “oatmeal”. 
Įmaišyk išplaktą kiaušinį ir 
biskį pieno, jeigu reikia, kad pa
dalyti gan stiprią tešlą. Išvo
liok iki bus 3/4 colio storio. Su- 
piaustyk į trikampius šmotukus 
ir kepk karštame pečiuje. Rei
kia valgyt su sviestu arba 
ropu.

Kaip vartoti neutralizuotojus.
Paprastos rūgšties dėmės pa

darytos rūgščių vaisių skystimu 
ir atstu. Neutralizuoti tas dė
mes reikia vartoti sekantį: % 
mažo šaukštuko amonijos, kepi
mo sodos (baking powder), ar
ba boraxo į vieną puoduką van
dens. Paimti dėmėtą materiją, 
padėti, ant paduškaitės arba 
panašio daikto, ir trinti ją, ar- 

jba ištiesti ant vandens puodo 
ir vartoti ar amonijos ar boraxo 
sumaišymą. Reikia nuplauti su 
grynu vandeniu.

Alkalino dėmes padaro amo- 
[nija, stipri soda, potašius arba 
stiprus muilas. Juos reikia ne
utralizuoti su atstu, citrino 
skystimu, arba silpna hydro
cloric arba oxalic rūgščia. Iš
imti kaip rūgščias dėmes. Rei
kia nuplauti čystu vandeniu.

Perspėjimas: Niekuomet ne
vartoti hydrocloric rugštumą 
ant šilko.

1834
No. 1834. Kiekvienas mažas kava

lierius pasidžiaugti} iš tokio kostiumo, 
taigi, kode! motutes nepasiudinate jį 
savo šuneliui.

4 metų berniukui reikia 1 V* yardo 
36 colių materijos bliuzkai ir 1 yardo 
kelnaitems.

Sukirptos mieros 2, 4, 6 ir 8 metų.
Norint gauti vieną ar daugiaus virš 

įurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
jaduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
ižio numerį, pažymėti mierą ir aiš- 
<iai parašyti savo vardą, pavardę ir 
įdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

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

81-

Kaltintojai

Ryžiy pudingas
1 kvortą pieno
3 kiaušinius
1/2 pudingo ryžių
1 citriną 
šaukštuką druskos 
13 šaukštukų “povvdered” 

cukraus.
Virk pieną, ryžius ir druską 

dvigubame puode iki ryžiai bus 
minkšti. Atskirk kiaušinių baL 
timus ir trynius. Išplak try
nius kartu su trimis šaukštu
kais cukraus ir nutarkuok citri
nos žievę. Išplak baltinius su 
10 šaukštukų cukraus ir sultimi 
citrinos. Kuomet ryžiai bus 

minkšti, nuimk nuo ugnies ir į- 
maišyk išplaktus trynius, mai
šant iki bus tiršta. Išpilk į 
lėkštą išsviestuotą bliudą. Ant 
viršaus uždėk stipriai išplaktus 
baltymus. Kepk pečiuje 
viršus parus. (kėlų minutų 
teks). Reikia valgyti šaltą.

Šokolado pyragas

iki

Baltintojus reikia vartoti tik 
kuomet kiti budai nepasekmin- 
gi ir paprastai baltintojai yra 
dėl baltos materijos. Kuomet} 
verdantis vanduo arba saules 
spinduliai neprašalina vaisių, 
arbatos, kavos, ir juody los dė
mės reikia pabaltinti vartojant 
oxalic acid, hydrogen peroxide, 
potassium permanganate, arba 
“javelio water”.

Kaip vartoti baltintoją
Reikia padėti dėmėtą materi- 

riją ant puodo, kuris turi karš
to vandens ir reikia vartoti bal
tintoją, lašą ant syk. Kuomet 
dėmės spalva mainosi, reikia 
matariją įdėti į vandenį. Tą 
reikia daryti pakol dėmė praša
linta. Neutralizuoti su amoni- 
ja ir gerai išplauti. Jeigu dė
mė neprašalinta reikia pamerk
ti į oxalic acid arba javelio 
water sumaišytu su pusiau 
karšto vandens. Reikia neutra
lizuoti su amonija ir išplauti.

Persergėjimas: Vartoti ja
velio water tik ant balto med- 
vilnio audeklo ir lininio. Jeigu 
potasium permanganate palie
ka dėmę galima ją išimti su su
maišytu oxalic acid ir vandeniu 
ir išplauti.

Proso Dėmės

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

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

Mieros

kao
2

ka-

2
2

Proso, numėlynavimo ir kai- 
kurios juodytos dėmės gali būti 
išimtos vartojant pusiau van
dens ir pusiau oxalic acid arba 
hydrocloric acid. Juos vartoti 
kaip pabaltinimo procese. Gali
ma vartotu citrino druskos ar
ba citrino skystimo ir druskos 
jeigu reikalinga. Reika užd<^ 
ti ant dėmė, ištiesti ant saulės, 
jeigu galima, ir drėgnai laiky- 
;i; kuomet dėmė pranyksta rei
kia gerai išplauti.

Kraujo ir mėsos skystimas
Vartoti šalto vandens; muilo

2 valgomų šaukštų taukų
1 puoduką rudo cukraus 

valgomus šaukštukus 
(cocoa) 
kiaušinių trynius 
puoduką pieno 
puoduku miltų 
šaukštuku baking powder

Sumaišyk taukus, cukrų fir 
kakoa; ger$ išplak kiušinių 
trynius ir pridėk prie mišinio 
kartu su pienu. Tada įmaišyk ir šalto vandens; arba krnkmo- 
miltus, “baking powder” išsijo- lo košės.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1112 W. 35th St.

Resursų daugiau kaip $9,000,000.00

P-lė Kudulaitę
IŠ

Akinių pritaisynio mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGASThe Stock Yards 

Savings Bank
Ši jauna panelė, jūsų pačių tautos, yra svarbi nėrė 

musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.

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

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

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

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

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

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės ,

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

Ar
Ar
Ar

Ar
Ar

per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Tel. Wentworth 4159

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 Francuziškas Daktaras
3514-16 Roosevelt Rd. 

Arti St, Louis Avė.
CHICAGO. ILL.

Lazar Co
DIDŽIOJI KRAUTUVE IR WAREHOUSE

142-144-146-148-150-152-154 W. 63ni St.

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 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

■?

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė.
Telef. Lafayette 4146

z
KUOMET KRUPAS Už/ 

EINA NAKTĮ.

Kensington Skyrius
11565 Michigan Avė

So. Chicago Skyrius 
9275 So. Chicago Avė.

Mes turime pilną pasirinkimą plumbingo ir ap
šildymo įrengimų visuomet ant rankų.

Paipas nukertame ir sujungiame pagal jūsų iš- 
mieravimą.

Musų 63 gatvės yardas taipgi turi pilnų pasirin
kimą antrarankių phimbingų, apšildymo ir elek
triškų reikmenų.

Me's dastatome bite kur.

Kuomet tavo vaikutis vidury nak- 
r ties pradeda baisiai kosėti tai pirmas 
ženklas krup’o. Jis užeina labai grei
tai ir reikalauja greitos pagelbos 
pratesimas yra labai pavojingas. Vie
nas mažas dozelis Dr.Drake’s Glessco 
tuojaus jam pagelbės į penkiolika 
minutų laiko — nuo jo vaikutis ne- 
vems. Priimtas visų daktarų ir vai
stininkų, 50c. už butelį — vertas 

SKCC39.J ^50.00 2 vai. ryte.
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Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams......._.... ............ $8.08
Pusei metų .... .............  4.00
Trims mėnesiams __  2.00
Dviem mėnesiam .......... 1.60
Vienam mėnesiui _.... ...................75

3c 
18c 
75c

Chicagoje per nešiotojui
Viena kopija ...... .........
Savaitei ......  -
Mėnesiui ........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
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Metams.................
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.. $7.00

... 8.50

.... 1.75
... 1.25
.......75
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Metams .........   $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims menesiams ..................  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

mui; prieš Lietuvos atžaga
reivių pasikėsinimus ant sa
vivaldybių, ir t. t.

Tą kovą socialdemokratai 
gali vesti visu smarkumu, 
kadangi jie nėra — kaip, pa
vyzdžiui, valstiečiai liaudi
ninkai — suvaržę savo vei
kimą kokiais nors ryšiais su 
Lietuvos valdonais. Jie yra 
vienintelė stambi opozicijos 
partija Lietuvoje.
• Kovodami prieš 
reiviškjus valdžios 
socialdemokratai
kartu dirba Lietuvoje ir di
delį tveriamąjį darbą. Jie 
darbuojasi įvairiose kultū
ros organizacijose; jie lošia 
svarbią rolę kooperacijų va
dovavime; jie gaivina profe
sines darbininkų sąjungas 
ir skleidžia apšvietą darbi
ninkų jaunuomenėje. Nuo 
to, kiek tas socialdemokratų 
darbas bus sėkmingas, žy
miam laipsnyje priklausys 
visa darbo demokratijos 
ateitis Lietuvoje.

Lietuva gi tiktai ir gali 
kilti, kaipo darbo žmonių 
šalis. Ne klioštoriai, ne kle
bonijos ir ne Yčo bei Vailo
kaičio bankai atneš laimę 
Lietuvai, bet tiktai gerai su
siorganizavę, apsišvietę ir 

suprantantyssavo reikalus 
darbo žmonės.

Draugui, remkime 
Lietuvos social
demokratus!

Vasario 22 d. š. m. “Nau
jienose“ tilpo atsišaukimas 
į Amerikos lietuvius darbi
ninkus, raginantis juos pa
tapti nualatiniais Lietuvos 
socialdemokratų rėmėjais. 
Kartu su atsišaukimu buvo 
paskelbtos taisyklės Fondo, 
kuris vra tuo tikslu sutver-

ir padėkime 
socialdemokra-

Taigi mes 
Lietuvos 
tams, kurie su pasišventimu 
darbuojasi, kad Lietuva ši
tuo keliu eitų į geresnę atei
tį. Patapkime Lietuvos So
cialdemokratų Partijos 
niėjais!

Politine 
Trockio liga.

rė-

Alek- •

Mes norime nuo savęs tar-

Trockio gydytojas 
ndrovas, kaip sako tele

grama iš Maskvos, pareiškė, 
jogei Trockis serga tiktai

ti keletą žodžių tuo reikalu, bronchitu, bet neturi nė šir- 
Remti Lietuvos Socialde- c 

mok ratų Partiją yra geriau- s 
sias darbas, kokį gali Ame- no 
rikoje gyvenantys lietuvia1’ 
darbininkai atlikti Lietuvos 
labui. N 
partija ištikimai gina Lietu
vos darbininkų reikalus, ji 
ir šiaip stovi priešakyje viso 
pažangaus judėjimo Lietu
voje.

lies ligos, nė nepagydomo 
skilvio uždegimo, nė kokios 

rs kitos pavojingos ligos.
ž Įsai neužilgio pasveiksiąs

e gana to, kad ta reigas, kaipo karo ministe

laisvę ir teises, griežtai kel
dama savo balsą prieš ko
rupciją
prieš represijas
kuriuos vartoja
nys”

ris.
Šita žinia turi labai dide

lės reikšmės, jeigu imti ją 
^ryšyje su visu tuo, kas pa
staruoju laiku buvo rašoma 
apie Trockį.

Pereitą rudenį tarp jo ir 
centralinio bolševikų parti-

valdžios įstaigose, jos komiteto, kurio prieša- 
ir terorą, kyje stovi garsioji
“krikščio- iš Zinovjevo, Kamenevo ir

savo galios sustiprini- Stalino, kilo smarkus gin-

“traicė”

(Persispausdinti Uždrausta)

PADEGĖLIS KASMATĖ

Erotine lietuviu (laimi sim
bolika ir jos kilmė.

(Tęsinys)
Visų pirma, kad jis remias ne veiksmo pa
našumu, bet pripuolamais nepastoviais, ele
mentais. Tai dalinai matėme minėdami rit
minį paralelizmą. Papildyti minėtus pavyz
džius, tenka dar pacituoti:

Saldus, gardus alutėlis, kad ir bėralėlių, 
Meili musų giminėlė, kad ir siratėlių.
čia abejose paralelizmo šakose nėra jo

kio veiksmo. Toliau:
Kuklioj gegelė, gied volungei^, 
Verk mano seselė svečioj šalelėj.

Paralelė kukuoti — verkti visiems žino
ma. Butų buvęs puikus dvylipis paralelizmas, 
jeigu ne bereikalingas išplėtimas pirmos jo 
dalies. Koplbinacija: kukuoti — giedoti — 
veikti netiksliai ir nepateisinamai pramany
ta Pnlimi •

čai sovietų spaudoje. Troc
kis atsistojo priešakyje opo
zicijos, reikalaujančios, kad 
bolševikų partija butų de
mokratizuota. Tiems gin
čams išspręsti buvo sušauk
ta sausio mėnesyje šių me
tų Rusijos komunistų parti
jos konferencija. Bet už 
dviejų ar trijų dienų prieš 
konferenciją Trockis stai
giai susirgo ir išvažiavo pie
tų Rusijon gydytis. Opozi
cija centraiiniam komitetui, 
netekusi savo vado, konfe
rencijoje pralaimėjo; dikta
tūra partijoje pasiliko “trai- 
cės” rankose.

Dabar matome, delko 
Trockini taip urnai teko va
žiuot į pietų Rusija “gydy
tis”. Iš daktaro Aleksan

drovo pranešimo yra aišku, 
kad jo liga nebuvo tokios pu
šies, jogei dėl jos jisai butų 
turėjęs už dvejeto dienų 
prieš konferenciją dumti iš 
Maskvos. Jisai išvažiavo 
ne dėl ligos, o dėl politikos. 
Jį privertė išvažiuoti ta dik
tatorių “traicė”, prieš ku
rios diktatūrą jisai kovojo.

Su mažiaus žinomu opo
nentu, negu Trockis, bolše
vikų centralinis komitetas 
nebūtų daręs tokių ceremo
nijų. Kas jo diktatūrai 
priešinasi, tas yra sodina
mas kalėjimai! arba stato
mas prie sienos. Trockio 
suareštavimas arba nugala- 
binimas butų sukėlęs didelį 
triukšmą, todėl jisai tapo 
pašalintas po priedanga “li
gos”.

Kad laisvamaniai turi progos 
“savus žmonps” statyti į tas 
vietas, tai, girdi, yra kalta “ta 
nelemtoji Lietuvos katalikų, 
koalicija su tenykščiais laisva
maniais.”

Mums nėra partijos draugai 
nė vienas augščiaus paminėtųjų 
asmenų, bet mes norėtume žino
ti, kodėl yra bloga, kad Kaune 
sėdi Balutis, Londone Račkaus
kas, Washingtone Rabinavičius 
su Viniku ir Chicagoje žadei- 
kis. Kuo butų geriau, jeigu to
se vietose sėdėtų “Draugo” par
tijos žmonės?

Tai butų geriau tiktai kleri
kalų partijai; bet atstovybių 
sekretoriai, konsulai, ministerių 
padėjėjai ir 1.1, tarnauja juk 
ne partijai, o valstybei.

“ Draugas”, ginčydamasis 
laisvamaniais dėlto, 
prote g u () j ą savuosius 
stato prieš juos ne
reikalą, o tiktai savo partijos 
naudą. Jisai sako jiems: “Kam 
jus Rišate į valdiškas vietas sa
vo žmones, kad mums, klerika
lams, yra naudingiau turėt to
se vietose savo žmones!’ Na, ar 
tai ne .juokingas ginčas?

Tas faktas, kad klerikalai tu
ri labai didelį apetitą, yra senai 
visiems
reikalo jie yTa kunigų partija, 
o kunigai ne tiktai pas lietuvius, 
bet ir visose tautose, yra go
džiausi parazitai, — anot tos 
rusų patarlės: “Popovskija ruki 
zagrebuščija, popovskije glaza 
zaviduščije’. Kam “Draugas” 
dar kartą demonstruoja tą vi
siems žinoma tiesa? c t-

su

Rusijoje, mat, valdžios 
dekretas viską padaro: ko
munizmą ir kapitalizmą, 
sveikatą ir ligą.

T E (J A VIMO PO LITI K A.

“ Draugas” rašo, kad buvęs 
Lietuvos atstovybes sekretorius 
\Vashuigtone, p. Vinikas, esąs 
paskirtas Lietuvos gene rali u 
konsulu Amerikoje ir todėl p;:- 
siliksiąs ir toliaus gyventi Wa- 
shingtone. “Draugas” tuo la
bai piktinasi:

“Vinikas paskirtas dabar 
tapo generaliu kosuliu Ame
rikoje Gyvens Washingtone. 
Sudėjus į daiktą visus nese
nai įvykusius paskyrimus, 
išeina keistas dalykas. Rač
kauskas Anglijoje, Rabinovič 
ir Vinikas Washingtone. Ža- 
deikis Chicagoje. Balutis 
Kaune. Ir taip toliau. Visi 
.jie ‘savi žmonės’ laisvamanių

Ei rūmai, rūmai, rūtų žaliumai,
Kas mano mergytės, jos malonumas!
čia paralelizmas tiktai ant pripuolamos 

rifmos ‘urnai’ pakabintas!
Nuo putinėlių, nuo šerkmušnėlių
Pagiružiai raudoni.
Nuo piktų vyrų, nuo girtuoklėlių 
Antakučiai mėlyni.
Šio paralelizmo pagrinde gludi spalvos 

palyginimas ir tolimas priminimas vaduo
jančio veiksmo. Toliau:

Aš išgėriau stiklukėlį
Už save mažesnį.
Išvoliojau purvynėlį
Už save didesnį.
čia paralelizmas išklypo į grynai apra

šomąją formalų. Pagaliau, paskutinė gru
pė:

Per aukštus kalnus saulelė tekėjo.
Pakalnėj mergelė line/ius rovė.
šis paralelizmas tiek jau ‘sukulturėjo’, 

kad remias net.... vietos priešingumu! To
kia laimė pasitinka paralelizmą, kai jis nu
stoja savo pirmykščio pašaukimo! Bet už tat 
iš formalinio paralelizmo išsirutuloja kartais 
kur kas svarbesni dalykai, negu šios raišos 
finrmiilnfl. Pa«if»ikn. kad Antro i i paralelizmo

pažinusi Lietuvą ir padariusi! 
su ja taikos sutartį, 
rašė, kad bolševikai 
kinai tokios politikos laikąsi su 
Lietuva, kadangi jiems reikią 
turėt liuesas rankas kovai su 
Vrangelio armijomis pietų Ru
sijoje; bet kuomet sovietų val
džia apsidirbsianti su savo prie
šais, tai, sakė “Laisvė”, jus dar 
pamatysite, ką jie užgiedos Lie
tuvai !

Toliaus, kuomet Lietuva gy
nėsi nuo Želigovskio ir Ameri
kos lietuviai, remdami tą Lietu
vos kovą, rengė protestavo mi
tingus prieš Želigovskio žygį, 
rašė rezoliucijas ir rinko aukas, 
tai komunistai niekino visą tą 
judėjimą ir purviniausiu budu 
šmeižė tuos žmones, kurie jame 
dalyvavo.

Kame tad yra priežastis, kad 
komunistai pirma niekino Lie-

K. Bielinis
“Laisvė”

tiktai lai-

žinomas. Juk ne be

JA SKRAISTĖ KOMU
NISTŲ HUMBUGUI.

Tokių didelių Lietuvos pat
riotų, kaip lietuviai komunistai, 
niekur nerasite. Jie vieni sto
ja už Lietuvos nepriklausomy
bę; jie vieni priešinasi Lietuvos 
pavergimui Francuos imperia- 
Įstums; jie vieni kovoja už Vil
niaus atvadavimą nuo lenkų; ir 
vieni nori Lietuvai tikros lais
ves.

Jeigu jus netikite, tai per
skaitykite “Laisvės” editorialą 
dėl šeštų metinių Lietuvos nc- 
nepriklausomybės su kaktuvių. 
Tenai juodu ant balto parašyta:

“Įžengdami į septintus me
tus Lietuvos ‘nepriklausomy
bės’ gyvavimo, Amerikos lie
tuviai komunistai pasižada
me darbuotis delei tikros jos 
nepriklausomybes.”
Idant niekas neabejotų, kad 
priesaika yra nuoširdi, “Lais-t

“Kurie bando primest 
mums priešingumą Lietuvos 
nepriklausomybei, tie vaduo
jasi neteisybe ir veidmainy- 
be.”
Labai gerai. Jeigu komunis

tai yra tvirtai nusistatę dar
buotis deL Lietuvos nepriklau- 
samybės, tai gal jie teiksis pa
aiškinti, koks nelabasis gundė 
juos per keletą metų kalbėti ir 
veikti priešingai ?

Juk net tuomet, kai Rusijos 
bolševikų valdžia jau buvo pri-

kitas svarbus
nurodo,

Lietuvos savivaldybių 
rinkimai.

Nėra tos politinės partijos, kad iš jų vargiai galima apmo- 
kuri neįvertintų savivaldybių keti savivaldybių 
įstaigų reikšmės visuomenės Sumanyta dar ir antrasai 
ir krašto 
kimai į 
todėl kiekviename 
nemažos reikšmės įvykis. Prie 
tokių rinkimų politinės partijos 
ruošiasi išanksto: nusistoto 
uždavinius, kaupia lėšų rinkimų 
kampanijai, numato kandidatus 
ir paruošia ir sutvarko rinkimų 
agitacijos ir propagandos dar-

gyvenime. Rin- 
savivaldybes 

krašte yra

Lietuvos s-d. partija pastaro
joj savo konferencijoj šitą 
klausimą jau yra paruošusi 
(žiūrėk “Socialdemokratas” 2; 
No. š. m.). Partijos vadovau
janti centrai yra susirūpinę rin
kimų praktikos klausimais ir jų 
paruošimu. Rinkimai į Lietu
vos savivaldybių įstaigas bus 
savos rųšies krašto politiniai 
kvotimai (ekzaminai), ypač tie 
kvotimai lies politines partijas, 
o per jas turės pasireikšti vie
nos ar kitos visuomenės klasės 
pasiruošimas visuomenės gyve
nimui ir darbui. Reiškia, per

kad jie 
žmones,

valstybės (tuvos nepriklausomybę ir truk
dė kovą už Lietuvos nepriklau
somybę, o dabar staigu pasidarė 
karšti Lietuvos nepriklausomy
bės gynėjai?

Paskui yra
klausimas. “Laisvė 
kad Lietuvai nepakanka tiktai 
apginti savo nepriklausomybę 
nuo išorinių priešų, bet ji dar 
turi būt laisva ir viduje. Dabar 
Lietuvoje to nesą:

“Darbininkai neturi nei
žodžio, nei susirinkimų, nei ( musų partiją rinkimuose teks 
organizacijos laisvės. Visos pasireikšti Lietuvos darbinin- 
revoliucinės organizacijos ne-(kams ir jų reikalams.
legalės, o šimtai geriausių . Nekartą mums yra tekę kelti 
kovotojų už darbininkijos in-tšis klausimas Amerikos laikraš- 
teresus pūdomi kalėjimuose čių skiltyse, — todėl dėl savi- 
ir bastilijose. Net ir caro lai- valdybių uždavinių šį kartą ne- 
kuose Lietuvoj nebuvo tiek siimsiu žodžio.
daug politinių kalinių, kaip
šiandien.”
Komunistų organas, vadinasi, 

reikalauja, kad Lietuvoje darbi
ninkams butų duodama žodžio, 
susirinkimų ir organizacijos 
laisvė. Tai yra labai gerai. 
“Laisvė” nori, kad Lietuvoje 
butų įgyvendinta demokratija. 
Bet jeigu taip, tai mes norėtu
me žinoti, kodėl jis iki šiol vis 
niekindavo demokratiją.

Kodėl ji, be to, reikalaudama 
laisvės ir protestuodama prieš 
valdžios represijas Lietuvoje, 
visai kitaip kalba, kuomet eina 
reikalas apie Rusiją?

Ar Rusijoje yra žodžio, susi
rinkimų ir organizacijos laisvė? 
Ne, nėra.

Ar Rusijoje ne prigrūsti ka
lėjimai socialdemokratais, so
cialistais revoliucionieriais, 
anarchistais ir kitokiais
žios priešais? Taip, prigrūsti ar
šinus, negu buvo prie caro val
džios.

Bet komunistai tokią Rusijos 
tvarką giria. Kodėl?

Tam gali būti tiktai viena 
priežastis, ta, būtent, kad Ru
siją valdo komunistai.

Taigi “Laisvės” pozicija yra 
tokia: ji nereikalauja pilietinių 
laisvių ir demokratinių teisių 
tenai, kur valdžia yTa jos par
tijos rankose; ji nėra priešinga 
valdžios priešų pildymui kalėji
muose tenai, kur valdžia yra 
jos partijos rankose.

Iš to gi išeina, kad musų ko
munistai “kovoja” už laisvą

Gal nuolatiniai 
skaitytojai prisimins ir tuom 
dar kartą įvertins savivaldybių 
uždavinius. Bet vieno musų 
gyvenimo reiškinio negaliu ne
paminėti, būtent:

Savivaldybių ir klerikalų san
tykius. x

Lietuvos kleras smurto keliu 
pagavęs į savo rankas Lietuvos 
Seimą, dabar ypatingos domės 
yra atkreipęs savivaldybėms. 
Lietuvos savivaldybės iki šiam 
laikui nebuvo klero įtakoje; to
dėl didžiau sis smūgis iš jų pu
sės yra tekęs savivaldybėms. 
Kleras dėl savivaldybių yra nu
sistatęs šitaip:—jei negalima 
jose varyti savosios politikos, 
tai reikia eiti prie savivaldybių 
naikinimo ir jų kompeticijų 
susiaurinimo. Praeitais metais 
tuo keliu gerokai nueita. Sa
vivaldybėms liko atirųtos finan
sinės teisės, jų mokesčiai krikš.

susiaurinti,

tarnautojai.
smū

gis—duoti apskričiams ir mies
tams “gubernatorius”, valdžios 
skiriamus, šitie ponai turės 
tiek teisių, kad savo delnu galės 
apvožti ir savivaldybes. Rodos, 
padėtis aiški.

Šįmet renkant savivaldybes 
(valsčių, apskričių ir miestų) 
rinkimuose bus taikoma visuo
tinas, lygus, tiesus, slaptas bal- 
sftvimas, einant proporcingąja 
sistema. Seniau to nebuvo. 
Reiškia rinkimuose pasireikš 
kiekvienos visuomenės grupės 
svarumas ir jos pasiruošimas, 
štai šių dviejų dalykų skaityto
jai neprivalo užmiršti, kuomet 
jiems teks įvertinti Lietuvos sa
vivaldybių rinkimų reikšmę.

Kova su įsivyravusiu klerika
lizmu, kėlimas Lietuvos darbi
ninkijos uždavinių savivaldybių 
įstaigose — štai tie obalsiai, 
kuriais teks vaduotis einant į 
savivaldybes. Amerikos lietuvių 
darbininkų visuomenė ant kiek 
ji nėra tapusi apolitiška ir nei- 
trali turi šituo reikalu susido
mėti. Daugelis amerikiečių žo
džiais daug kartais pasako kar
čios teisybės delei dabartinės 
Lietuvos padėties. Mes tą tei
sybę čionai turime progos pake
lti savąja kupra. Bet priimdami 
klero smūgius, mums netenka 
galvoti apie pasivumą, netenka 
su gn i aušta 
niuje.

kumštį laikyti kiše-

vald- dem. balsais tiek

šaka visai dingsta, ir patsai paralelizmas pa
sidaro simboliu. Kuomet kuris labiau pavy
kęs paralelizmas pasidaro bendra tautos nuo
savybe, bendra daugelio dainų vieta, tai tuo
met pirmos paralelizmo dalies paminėjimas 
tuojau sukelia sąmonėj ir antrąją dalį, ku
rią beminėti nėra reikalo. Pirmoji paraleliz
mo dalis tokiu budii įgija pilietybės teise ir 
vaikšto po pasaulį, kaipo savystovis simbo
lis, savo sąvoką platindama arba įgydama 
naujos prasmės. Tokia tai yra simbolio poeti
niame stiliuje kilmė, šit keletas pavyzdžių:

Skamba pentinėliai, 
žvengia žigužėliai, 
Dainuokiva broleli, 
Dainuokiva brolužėli.

(Juška, Liet. D. 786)
Kodėl paskutinėse dvejose eilutėse taip 

nei iš šio, nei iš toxšaukima dainuoti? Ką 
bendro turi žirgo žvengimas ir daina? Bet 
jeigu žirgas žvengia — žmonių simbolikos 
kalboje reiškia, kad reikalas pas mylimąją 
gerai stovi, vadinas laikas pas mergaitę jo
ti. Ir visai suprantoma, kodėl ima berniokų 
pagunda — dainuoti!

Ant laukelio nę pagada, dargana,
Kur AŠ i Alinas:/Imrnuvic nrndin.£raiii ?

*

Lietuvą tiktai tol, kol jų parti
jai nepavyko pasigrobti valdžią 
į savo nagus; bet kaip tik jiems 
pavyktų pasiekti tą tikslą, tai 
Lietuvos laisvė eitų velniop.

Jie nori Lietuvos žmones ap
gauti tai pat, kaip bolševikai 
apgavo Rusijos žmones: vardan 
laisvės įsiskverbti į valdžią, o 
paskui, būnant valdžioje, pa
smaugti laisvę.

Lietuviai darbininkai nėra to
kie durni, kad eitų paskui šito
kius humbugierius nors jie ir 
dar taip mėgintų dengtis pat
riotizmo skraiste.

Po pirmos eilutės turėjo būti: nėr kur 
pasidėti, ar kas nors panašaus, bet tai savai
me suprantoma, tai seka iš pirmosios eilu
tės prasmės, todėl nusiskundimas, ‘kur pra
dingsiu’ visai suprantomas ir pateisinamas. 
Nes darganos minėjimas jau simboliną ne
išbrendamą vienumą. Arba, pagaliau:

Ant kalėdų daugel švenčių, 
Atsiguliau viena. * 
Ui, ui, ui, ui, 
Atsiguliau viena.

Da gaideliai negiedojo, 
Lovelė su'lužo.
Ui, ui, ui, ui, 
Lovelė su'lužo.

Ir išeina motynėlė
Iš aukštų svirnelių, 
Ui, ui, ui, ui, 
Iš aukštų svirnelių.

, * u

Rauda, verkia dukrytėlė 
Močiutės nuplakta, 
Ui, ui, ui, ui,
Močiutės nuplakta. Ir tt.
(Juška, Liet. Dain. 1223)

šioj paprastoj šiokiadienio gyvenimo 
dAinelei simboli» kraunama ant simbolio. Jau

mėn.Rinkimai 
pabaigoje, 
atlikti tai, kas pas mus yra ga
lima atlikti, imant domėn visus 
musų pajėgų išteklius.

Kaunas,
24 m. 21-1.

įvyks gegužės
Iki tam laikui

aptickose

Kudikiai mėgsta ji!
Jie net prašo dauginus! 

Bet kuomet jie yra labai jauni ir dar ne
gali kalbėti, tuomet jų akys kalba už 
juos—tik pastebėki! kaip jie užsidega 
džiaugsmu, kuomet motina painia bonką

Jreg. S. V. Pat. Biure.
Pafrtebč-kit jų pastangas nuryti šitą ska
niausi viduriu paliuosuotojų, kokis tik 
kuomet nors buvo padarytas. Ir jie yra 
lengviausis, vienok veikia pa.sekmingiau- 
siai I Motinos—jus nežinote to smagumo 
jausti, malonumu, pasitikėjimą ir užsi- 
gančdinimą, jei jus nenaudojate Bambino, 
kuomet kūdikis pasidaro neramiu, suer
zintu. piktu—tai yra tikri Sėklai vidurių 
užkietėjimo. Miegok šiąnakt rainiai, nes su 
auštančiu rytu kūdikis vėla bus linksmas 
kai visuomet. Bambino atliks savo darbą 
ir atliks gvrai 1

P. AD. RICHTER & CO.
104*114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

patsai prieįiegfnis ‘Ui, ui,’ — raudojimo prie
giesmis — 'lemia kažką negero. ‘Ant kalėdų 
daugel švenčių — atsiguliau viena’ — vadi
nas, nežiūrint į šventes nieks neatlankė.... 
Ir šit dar gaideliai nepragydo, kaip lovelė 
ėmė ir sulužo. Gaidys žmonių simbolikai — 
ir geras ir piktas genijus. Jis ir velnio nebi
jo, jis ir raganas išvaiko, jis ir rytą skel
bia, ir darban kviečia, jis ir nakties mei'lau- 
tiniams ūpą gadina — vadinas, reikia namo 
dūlinti. Ir jeigu jau mergiotė gaidį mini, rei
škia pas ją svečias — ne veltui ant Kalėdų 
daugel švenčių! Ir jeigu lovelė pergyveno ne
tikėtą krizį — tai tokioms aplenkybėms esant 
ir padyvų nėra.

Kad ištikrųjų taip yra — paliudija to
limesnis dainos tekstas: mergužėlei iškarto 
kai'lį gerai išlupę, ir tučtuojau už vyro išlei
do. (Išvežė broleliai tolimon šalelėm...!) Va
dinas trumpu posakiu: dar gaideliai negie
dojo, lovelė sulužo: visa pasakyta — ir kad 
svečias buvo, ir ką jis darė:... Tolimesnis 
dainos tekstas gali visai atkristi, ši.o posa
kio prasmė lieka įamžinta. Jis lieka tam tik
rų pergyvenimų simbolis. Toks yra žmonių 
simbolikos kelias.

(Bus dAiMriA.ii)
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Motery ruby siuvėju įspė
jimas samdytojams

Sustreikuos, jei į 48 valandas 
nebus išpildyti jų reikalavi
mai.

Gar-International Ladies 
ment VVorkers unijos vice pre
zidentas Meyer Perlstein pa
skelbė, kad moterų rūbų fabri
kantams liko duotas 48 valandų 
įspėjimas, kad jie turi išpildyti 
darbininkų reikalavimus, nes 
kitaip kils siuvėjų streikas. 
Streiką paskelbti nutarė gene
ralinis streiko komitetas, ku
riam unijos nariai ir pavedė 
streiko vedima.

Darbininkai reikalauja algų 
pakėlimo, įsteigimo apdraudos 
nuo nedarbo, kuris užtikrintų 
darbininkams uždarbį laike ne
darbo ir suorganizavimo arbi- 
tracijos mašinerijos, kuri galė- 

tarp 
gin-

prie tikėjimo” ir norįs padarytiT Vaidylų Brolija Bzlidgeporte. 
pilną išpažintį—ir tuoj aus pri-| 
sipažino dar prie pusantro šim
to plėšimų ir daugelio moterų 
ir merginų užpuolimo. Bet tai i 
dar ne viskas. Jis ir daugiau 
piktadarybių papildęs kitosG 
miesto dalyse, bet turįs j ten 
nuvykti, kad galėjus jas prisi
minti.

Policija nelabai nori jo prisi
pažinimams tikėti, bet tyrinė
jimai rodo, kad jo prisipažini
mai atitinka tikrenybei. Taip, 
jis nurodė į daugelį namų, ku
rie tikrai buvo apiplėšti ir pas
kui pagelbėjo surasti pavog
tus daiktus. Jis taipjau parodęs 
vietas, kur jis užpuolęs moteris 
ir merginas — ir tikrai tose 
vietose yra buvę užpuolimų ant 
moterų.

Vaidylų Brolija irgi atsikelia 
į į musų Bridgeporto koloniją, 
rodos, į Mildos svetainę. 
Tas irgi nuo kovo pirmo.

Atrodo, kad Bridgeportas 
gi gerai kįla. Ypatingai su 
niu. Skelbiamasai 
“Savas pas savą”, kaip 
visgi

vis- 
biz- 

obalsis 
išrodo,

prigyj o. —Reporteris.

North Side
Lietuvių Kriaučių Kliubas 

gia pviešužgavėninį 
koncertų.

ILietuvių Kriaučių 
Pašelpos 

vakarėlį

ren-
balių ir

Kliubas 
rengia 

nedėllioj,

Lietuvių Rateliuose
Prelekcija socialistams

tu rišti visus lalančius 
darbininkų ir samdytojų 
čus.

Apie 90 nuoš. unijos narių su
daro moterys.

Smulkios Žinios
Rendos pakįlo — gimimai 

nupuolė.

Šį ketvirtadienį, vasario 28 
d., Socialistų Apšvietos Kliu- 
bui “Naujienų” redaktorius, P. 
Grigaitis, laikys paskaitą tema: 
Ar socialistai gali dalyvauti ko
alicinėje valdžioje su buržtiazi-

Kliubo nariai yra visi LSS. 
1‘iiopų, LDLD. kuopų ir Sociali
stų Jaunuomenes Lygos nariai. 
Kiekvienas draugas, priklausąs 
bent vienai šitų organizacijų, 
turėtų pasinaudoti tąja proga 

i susipažinti su vienu svarbiau
siųjų socialistines taktikos 
I klausimų. Įžangos mokėt ne-

Vieta—Raymond Institute, 
8’6 W. 31 St. Pradžia lygiai 8 
valandą vakaro.

Valstijos sveikatos komisio- 
nierius Raylings sako, kad Chi
cagoje gimimai pernai sumažė
jo dėlto, kad liko dar labiau pa
kelta nuoma už namus. Pernai ■ 
gimimų skaičius ant 1,000 gy
ventojų siekė 19.1, mirimų 11.7;! 
1922 metais gi gimimų buvo 
20.6, o mirimų 11.3. Likusioj 
valstijos daly gimimų buvo: 
19.5, bet ir mirimų buvo dau
giau — 12.3 ant 1,000 gyvento-'.

Bridgeportas
Bus svarbių permainų 

bizniuose

draugišką
kovo 2 d., Liuosybės svetainėj, 
1822 VVabansia avė. 'Minėtas 
kliubas jau antrą vakarėlį ren
gia šiais metais. Pirmas vaka
rėlis buvo surengtas dėl Mari
jampolės Realūs Gimnazijos, 
kuris davė gražaus pelno ir 
paramą minėtai gimnazijai. 
Dabartinis gi vakarėlis rengia
mas pasilinksminimui prieš 
užgavėnes. Nors Užgavėnės nė
ra toks įdomus laikas, bet vis 
rnat negalima užmiršti seno 
prietaro. Bus gražus progra
mas; svarbiausia tai [prižadė
jo dalyvauti prog,raine Albinas 
Smalelis, kuris rengiasi dar-

niaus vietą ir dabar gyvena iš kurias reikalinga atitaisyti, 
tų parapijonų, kurie budavoja-'ypač kad jos iššaukė viešą atsi- 
si tą svetainę, kurią kun. Stat- liepimą ir apgailavimą p. A. 
kus dabar taip labai keikia. Jankausko.

Kun. Statkus vadina Lietuvių 1 
Auditoriją paleistuvių svetaine. | 
Ji dar nėra 
pats kunigas nežino kokia ta 
svetainė bus.
kyti, kad apie šv. Jurgio para- j 
pijos svetainę eina labai negrą-1 
žiu gandų, kad Viršutiniuose toi^ 
namo augštuose dedasi labai1 ir 
labai negražių dalykų, kokių ne
turėtų dėtis parapijos namuose. 
Taipjau mokyklos kambariuose 
yra laikomi susirinkimai, kas 
yra neleistina sveikatos žvilgs
niu, nes tuos kambarius prirū
koma ir prispiaudoma, o paskui 
tuose purvinuose 
Airi mokintis

Galima tik 
Nors kunigai 
kam lietuviai 
savią gražią Auditoriją, bet ji 
vistiek bus pabudavota, .nežiū
rint kiek kunigai ne sielotųsi ar 
keiktųsi. šitokis kunigų keiki
mas tik dar labiau parodo, kad 
mums nuosavi svetainė yra la
bai reikalinga ir kad kiekvienas 
lietuvis turi prisidėti prie jos 
pabūdavo] imo. Aš pats išklau
sęs kun. Statkaus pamokslo nu
ėjau ir nusipirkau dar penkis 
Lietuvių Auditorijos šėrusl! 
Pirkite Auditorijos Šerų ir jus.

—Buvęs Laidotuvėse.

Garbės narys sako, kad 
iDr-stės atstovas prie Chicagos 
Lietuvių Auditorijos pasakęs, 

J . jog bendrovės direktoriai laiko Bet reikta paša- • • i • 4 . • •1 .susirinkimus atskirai nuo 
atstovų. Tai netiesa, nes direk
toriai ir draugijų atstovai susi- 

’ i rinkimus laiko kartu ir taip aš 
aiškinau susirinkime. Kad iš
vengus tolimesnių nesusiprati- 

‘ mų, trumpai pakartosiu tai, ką 
aš savo raporte sakiau.

Raportas lietė tik metinį 
Bendrovės susirinkimą, laikytą 
sausio 21 d., Mildos svetainėje. 
Buvo renkami 8 direktoriai, ku
rių terminas pasibaigė, ar ku
riuos paliuosuota dėl jų nesilan
kymo j susirinkimus. Be to Ben
drovės raštininkas perskaitė 
metinę atskaitą, kuri parodė, 
kad Bendrovė turi pardavusi Še
rų už $32,000; pastatymas gi 
Auditorijos kainuos $150,000. 
Renkant direktorius, B-vč.si 
raštiniu. Ewaldas pareiškė, kad

pabudavota ir nė

kambariuose 
vaikučiai.
tiek pasakyti :• 
ir labai pyksta 

būdavo j asi nuo-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

PINIGUS LIETUVON

JUOZAPAS MILAšEVIČIA
52 metų amžiaus persiskyrė su 
šiuo pasauliu vasario 25, 1924, 
5 vai. ryto. Amerikoj išgyve
no apie 20 metų. Iš Lietuvos 
paėjo Žagarės parapijos, Gra
faičių kaimo, Šiaulių apskričio. 
Lietuvoj paliko <3 brolioi, 1 se
suo, Julijonas, Antanas, Stani
slovas, Anielė. 
laikomas čia pas 
ciškų Stankų.

Laidotuvės bus
sario 28, 8:30 vali, ryto, iš na
mų 1812 W. 46 St., į Lietuvių 
Tautišką Bažnyčią, Union Avė. 
ir 85 St. j Tautiškas Kapines. 
Meldžiam-c visus draugus ir pa
žystamus dalyvauti laidotuvėse. 
Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Yards 1741.

jo pagrabas 
pabrolį Fran-

ketverge, va

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį menesi gydysiu visus pa

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

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gal: 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
pirtį prižiurėjimą ir gydymą kaip mo- 
ketuniet paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra specialurnas mano viso gy
venimo. žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

Tel. Blvd. BL’d
M. Woitkewic>

BANIS 
AKUMJRKA

Turiu patyrimą 
Pasekmingai pH 
tarnauju mote 
rims prie gimdy 
iko kiekvienam* 
atsitikime. Teikiu 
ypališka prižiur*- 
jirną. Duodu pa
tarimus moterim* 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

HERZMAN"^!,
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

i Dienomis: Canal
Teletoimb j 1Nna„k.tl

j Drexel 0950
[ Boulevard 4186

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

*■■■■ ' ■ ■——■

Aldermanai nepatenkinti “mok
sliniu” biudžetu.

Mayorag Dover jau nuo se
nai giriasi, kad jis duosiąs Chi- 
cagai “mokslinį biudžetą”. Jis 
prisikvietė ekspertų r įsake 
jiems ta “mokslinį” biudžetą 
miestui paruošti. Ekspertai pa-1 
ruošė ir už tą savo darbą pasiė-' 
ėmė $40,000. Bet dabar alder-’ 
manai pradėjo tą biudžetą svar
styti ir rado, kad tas biudžetas 
netik nėra “moksliškas”, bet 
kartu yra visai netikęs ir nepri
imtinas. Jis neva subalansuoja 
biudžetą, bet pajamos yra to
kios netikros ir abejotinos, o 
išlaidos vėl taip netikusiai ma
žinamos, kad to biudžeto niekad 
negalima bus įvykinti. Biudže
tas tik todėl subalansuojamas, j 
kad pakeliama taksus ir panau
dojama tą perviršį miesto iždi
nėj, kokis buvo pasidaręs prie 
mayoro Thompsono.

Aldermanai yra nusitarę ar
ba tą “mokslišką” biudžetą at-1 
mesti, arba išreikalauti iš ma-1 
yoro ir ekspertų labai plačių pa
aiškinimų, kurie leistų tą biud
žetą kiek geriau sutvarkyti.

OVO 1 d. busi svarbi bridarepor- 
tiečiams diena. Įvyksta svar- 
bhi'permainų bizniuose, o ir 
naujų biznių atsidaro.

Ateinantis šeštadienis, kovo 
Ed. bus tikrai svarbi bridgepor- 
tiečiams diena, nes tą dieną 
įvyks svarbių permainų bizniuo
se, o ir nemažai naujų biznių 
atsidarys.

cniversal Banko atidarymas.
štai kovo 1 d. didžiausias lie

tuvių Universal State bankas 
persikels į savo naujai išpuoštą 
ir pertaisytą puikųjį namą, ku
ris pataps tikru Bridgeporto 
papuošimu. Tą dieną bankas 
pradės veikti naujoj vietoj ir 
visi kas tik atsilankys į banką 
tą jo atidarymo dieną, gausią 
ražių dovanų.

Permainos Mildos teatre.
Kovo 1 d. bus . svarbių per

mainų ir Mildos teatre, nes nuo 
j tos dienos Mildos teatrą ir visą 
namą paima 10 metų nuomon 
du lietuviai — F. Stankūnas ir 
J. Maskoliūnas.

Trys žmonės užmušti.
Vakar taksi kabai užmušė 

tris žmones — du Chicagoje, o 
trečią Hamonde. Vienas taksi- 
kabas, kuris užmušė 73 metų 
žmogų, visai nesustojo ir pabė
go. Bet vistiek tikimasi jį su
gauti.

A. Visbaras perka “Eltą”.
Kaip girdėtis, tylus, bet kar

dais didelius darbus atliekantis 
žmogus, Antanas Visbaras dera 
“Eltos” vietą, 3251 So. Hals- 
ted St., savo įstaigai — Real 
Estate — atidaryti. A. Visba
ras yra gerai tame biznyje paty
ręs, nes per ilgus metus savys- 
toviai ar su kitomis kompani
jomis tuo bizniu užsiėmė.

. • v. . v. 2 , I Jis persikelsiąs į naująją vie-
Prisipažmo pne šimtų piktada- t kovo x d Good luck t(( you> 

rvhlu I ‘
Antanai! 

>;< į: *
Naujas Kontraktorius p. J. S. 

Venslovas.
Naujai atvykęs kontjraktd- 

rius ir namų budavotojas p. J. 
S. Venslovas irgi mano šioj 
kolonijoje atidaryti savo įstai
gą. Ji busianti žinoma kaipo J. 
S. Venslou and Co. Kiek žino
ma, į šią kompaniją įeina J. S. 
Venslovas, Juozas Kuzmickas ir 
keletas kitų. Jie irgi
pradėti biznį vesti kovo pirmą. 

♦ *

Prieš keletą dienų liko su
imtas Harry C. Thomas. Jis li
ko suimtas už nedidelį prasikal
timą. Bet tardomas kažką pra- . 
si tarė, kas privertė policiją I 
pradėti jį plačiau kamantinėti 
ir jis ilgainiui prisipažino prie 
daugybės plėšimų ir užpuldinė
jimų ant moterų ir merginų. Už 
pastarąsias jo piktadarybes sė
dįs kalėjime visai nekaltas žmo
gus. Jis taipjau prisipažino ir 
prie vieno žmogaus užmušiipo.

aukė policiją 
jis “atvirtęs

Vakar jis pasi 
ir pasisakė, kad

mano

A. Smalelis ketina užžavėti 
publiką daugiau, negu mums 
mylimas Požėla; bet kokį trik- 
są jis ketina iškirsti, tai nesa
ko. P-lė Buneckiutė irgi keti
na nepasiduoti; be to dar gra
lius Mandolių orkestrą ir kiti. 
Dr. A. Montvidas skaitys trum
pą paskaitą temoj: Istorijos 
įžanga. Todėl kiekvienas atsi
lankęs nesigriaudins, o bus pil
nai užganėdintas. Be to dar 
reikia pasakyt, kad Lietuvių 
Kriaučių Kliubas yra pažangus 
ir prie kliubo gali prigulėti kaip 
vyrai, taip ir moterys laisva
maniai ir tikinti. Kliubas taip
jau remia viešą knygyną ir 
įeitus l< 11 Itu r i n i us mustj roilca.- 
lus. Tad visi kviečiami atsilan-

Iš Aštuonioliktos gat. 
apielinkės

Atsakymas Garbės Nariui.

Naujienų 44 num. tūlas Gar
bės Narys, aprašydamas perei
tą Palaimintos Lietuvos D-stės 
susirinkimą padarė porą klaidų,

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

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu į

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35 St., Chicago.

Turtas vitš $8,000,000.00

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

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. ^Vasartnano ban- 
ayinai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami* 
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
Huosas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit 1 Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
•yduolių sutaikymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užsi- 
••.cnėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų paeijantų, kftrie plaukte plaukia j 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo 
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzaminą 
vimo.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piot.
Telefonas Dreiel 2880

'kyli
Northsidietis.

Ir laidotuvėse kunigai neužmirš
ta Lietuvių Auditorijos. Bet 
ji vistiek bus pastatyta.

Vasario 18 d. buvo laidotuvės 
a. a. Pušinskienės. Ji ilgą laiką 
gyveno Bridgeporte ir buvo 
viena tų moterų, kurios uoliai 
lanko bažynčias ir ištikimai 
veikia jų naudai. Tai ir laido
jama ji buvo su visomis bažny
tinėmis pamaldomis.

Kad laidotuvės butų gražes
nės ir iškilmingesnės, buvo pa
prašytas kunigas ateiti į namus 
ir išlydėti į bažnyčią, o ten pa
sakyti apie velionę pamokslą. 
Žinoma, kunigas gavo už tą pri
deramą užmokestį.

Susirinko į laidotuves gimi
nės ir pažįstami ir vedamT'kuni- 
go visi nulydėjo velionę į baž
nyčią. Čia pamokslą išėjo sa
kyti garsiausias Bridgeporto 
pamokslininkas, šv. Jurgio pa
rapijos administratorius kun. J. 
Statkus. Tikėjomės iš jo išgirs
ti ką-nors gero, tikėjomės, kad 
norą apie velionę ką pasakys, 
bet apsivylėm. Nes jis savo 
pamokslą pradėjo sakyti maž
daug sekamai: Ne tie žmonės 
yra katalikai, kurie priguli prie 
paleistuvių draugijų; o paleis
tuvių draugijomis yra tos, ku
rios prisidėjo prie to urvo kasi
mo. Ir čia jie pirštu parodė 
ton pusėn, kur yra budavojama 
Bridgeporto Lietuvių Auditori
ja. Šitaip jis kalbėjo visą lai
ką ir visą savo pamokslą jis pa
šventė bjauriausiam niekinimui 
Lietuvių Auditorijos, o apie ve- 
lonę jis nė neužsiminė. Reiškia,, 
kunigas pinigus pasiėmė, bet 
savo pareigų neatliko: turėjo 
kalbėti apie velionę, o kalbėjo 
apie Auditoriją. Bet ko geres
nio galima tikėtis iš kun. Stat
kaus? Nesenai jis buvo klebo
nu, bet už dviejų mėnesių liko 
išvytas, tad prisiplakė prie šios 
parapijos ir gąvo administrato-

l MOTERIMS IR MERGINOMS?
ji) Gal jus turit Geltonus plaukus! O gal jus plaukai yra juodi! 
M/ Ar Romaniniai lindi, ar Auksinfis pan-os; Rausvi plaxikni nr VLiia- 
įf kni ! Vienok neži o r i»i C kokios voh jie lieleisK

pleiskanoms sunaikinti jų gražumo !

rd, jei jus tik laika nuo laiko juos naudosite. 
Nežiūrint ar jus savo plaukus dar tebedevilt supintus j kasa, ar su
suktus į mazgų, ar gal jau esat trumpai nuslHirpę, vienok jus nega
lite d.aleisti, kad nešvarios, iškrikę pleiskanos sugadyttj jūsų išvaiz
dų ! Jums nereikės kentėti nesmaąumo dėlei niežCjimo ir bcsilupiino 
galvos odos, jei naudosite Ruffles.

Netikėkit mus0 žodžiui. Nusripirkit 65o. bonkij ir pačios per
sitikrinkite, ka<i Ruffles yra mirtinu priešu pleiskanų ir kartu yra 
puikiausiu plakų tonikų, kokį tik kada esate naudoję! Galima 
gauti aptiekooe.

F. ĄD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Str«^r Brooklyn, N. Y.

X—RA Y EGZAMINACIJA $1
Nelauk lig paskutinių dienų, kac 

dol perdaug svieto mano ofise nega 
Ičitllmot pasikalbėti su mariinre. Tei 
sintim gydymas. Nėra tipga.vinpp. 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekme 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p 
Seredoinls ir subatomis: 9 ryte Ify 

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN
337 W. Maiiison St. 

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

f------------------------------------
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. Nedeliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

LR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

v—■■ ........... i „

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

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

Rezidencija, 8159 So. Union Avė.
Tol. Yards 1699

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iM 11 Vai. ryto; I 

muo 5:80 iki 7i8l vakare.

,1 . I

Telephone Yardi 1682

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago. UI.V—..... ■ , - —.z

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos 

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

, ■ ■ ■^■■1.    1 . . I M I I,.

DR. P. G. LUOMONS 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

Tel. Canal 6222. Chicago, III

u —z

- ----- -------------------------------- ------
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos i i
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

v--------

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzle 7715

DR. M. T. STRIK
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutarti

»" 1 111......... .................... ......... .

Telephone Yardi 6082

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nediliomla ofisai yra 

uždarytas

DR. V. A. SINKUS
Gydytojas, Chirargas Ir Akalerio

8815 Soath Halsted Si.
Tel. Boulevard 1401

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

Garsinkitės Naujienose

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
• arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Office Houn: 10 iki 12 pietą 
5 iki 7 vai.

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1910 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietą 
Tel. Lafayette 0098 k-*......   H III — Į.................. .

<r— 11 1 1
Canal 0257 
Naktini! Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

8243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfaz 5574 
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės Naujienose

f“ 1 x
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D()WIAT—SASS

1707 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 0 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
t—-------------------- ----- -

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optomctrtat
vjY Tel. Boulevard <487

404* S. A«hlan4 Are 
Kampai 47-toe gat.

2-roe lubota 
k-—-,

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedtlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061 

>■—..... .........

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusai Gydytojas ir Chirurgu

Specialistas Moteriškų, Vyriiką, 
Vaikų ir visų chronišką lirą 

Ofisas: 3335 So. Halsted StM Chicago. 
Valandos i 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Kės. 1139 Independence Blvd. Chicage

Dr. Benedict Aron v
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

....... ............................................. i i

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas

Rezidencija
3149 So. Morgan St., 

Valandos nuo 8 Iki 10 vai. 1., 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9

Telefonas Yards 0867
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Lietuvių Rateliuose
Trečiadienis, Vas. 27, 1024

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

p. Kareiva iš Town of Lake tu
ri įeiti į direktorius automatiš
kai. Vienam atstovui pasiprie
šinus, Kareivos vardas betgi li
ko įtrauktas į kandidatų sąrašą. 
Dalinant baliotus pasirodė, kad 
du ar trys atstovai nuo Bridge- 
porto atstovauja po keliolika 
draugijų ir jie savo balsais iš
renka ką nori. Susirinkimas ne
svarstė kaip daugiau šėrų par
duoti iki tęsiasi derybos apie už
traukimą paskolos iš banko. To- 
kis maždaug buvo mano rapor
tas. Draugystei jame A nieko 
naujo nebuvo, nes pirmesnia- 
me susirinkime buvo tai aiškin-

Nuo savęs galiu pridurti, kad 
ir aš norėčiau matyti Auditori
ją pabudavotą, bet jeigu nebus 
parduota Šerų už $75,000 iki už
traukiant paskolą iš banko, tai 
Bendrovei bus sunku išsimokė
ti, jei jai reikės skolinti iš 
banko $100,000.

Be to žinutėj sakoma, kac 
Draugija ketinusi pirkti 200 
Auditorijos šėrų. Tai irgi netie
sa. Buvo įnešta pirkti 10, 50 
ar 100 šėrų. Nubalsuota pirkti 
10 šėrų ir tiek tenupirkta.

Garbės Narys be to sako, kac 
dovanas šiemet gaus 10 narių. 
Ištikrųjų gi jas gaus 15 narių.

Butų ir pačiai draugijai svei
kiau ir naudingiau, jei žinučių 
rašytojai teisingiau aprašinėtų 
draugijų veikimą.

—Kazys Meškauskas.

nė stengėsi imituoti ir tinkamai 
buvo pasirėdžiusi, bet už savo 
motiną netik nebuvo jaunesnė, 
dar senesnė. Tai gadino įspud 
ir kalbant ir tai labai nemalo
niai atsiliepė į pačią publiką. 
Ar gi Chicagoje nėra 
jaunų mergaičių užimti to
kias roles, kad perštačius veika
lą tinkamai?

Pats veikalas yra į galą gana 
smailas, nežingeidus. Užsibai
gė be jokio gyvumo, rodėsi be 
galo, žmonės jau prieš paskuti
nį atidengimą buvo sukilę, ma
nė, kad jau užsibaigė. Tad pusei 
nesuinteresuotos publikos sto
vint, pasibaigė be jokio įspūd
žio su pranešimu, kad Samso
nas aklas būdamas, sugriovė 
bažnyčią, užmušdamas pats sa
ve ir visus savo priešus.

Atėmus krėslus buvo šokiai 
prie J. Grušo muzikos. Kliubas 
turės gražaus pelno, nes įžangos 
tikietai buvo 75c. ir $1 ypatai; 
šokant 50c. —Samsonas.

PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEME

Cicero
Lietuvių Liuosybčs Namo 

drovės reikalai.
Ben-

Lietuvių iL. N. B. šaukia ne
paprastą visuotiną susirinki
mą visų dalininkų seredoj, va
sario 27 d., kaip 7:30 vai. vak., 
savoj svetainėj, 1401 So. 49th

Pakvietimas i susi fe 
rinkimą

Raginamas dailės mėgėjų su
rengti Chicagoje mano paveik
slų parodą, kas galėtų būti nau
dinga ir tautos žvilgsniu, ta
riaus tuo ir kitais dailės reika
lais su musų visuomenės veikė
jų būreliu, iš ko kilo sumany
mas sušaukti platesnį susirinki
mą.

Tame susirinkime manoma 
iškelti ir dailės mėgėjų draugi
jos steigimo klausimas.

Turint omeny reikalą pradė
ti plačiau rūpintis dailės daly
kais ir sunkumus be tam tikros 
visuomenės organizacijos šioje 
srityje ką nors veikti, manau, 
kad šis paskutinis klausimas 
yra tikrai aktualus.

To dėlei šiuomi turiu garbės 
prašyti visų, kuriems rupi tie 
dalykai, atvykti pirmadienį ko
vo 3 d. lygiai 8 vai. vakaro Mil
dos svetainėje, 3138 So. Hals
ted Str. į susirinkimą pasitarti 
paminėtais, musų dailę liečian-

šis susirinkimas bus gana 
svarbus, nes jame turėsime iš
rišti tuos klausinius, kurie li
ko neišrišti pereitam susirin
kime. Todėl kiekvienas dalk- 

ninkas būtinai turite dalyvau
ti šiame susirinkime, nes jūsų 
dalyvavimas yra reikalingas ir 
būtinas.

Daugelis dalininkų esate ne- 
atsiėniy savo šėrų, tai atsiim
kite. Daugelis lietuvių ir prog
resyvių neturi įsigiję L. L. N. 
B. šėrų. Kiekvieno 
yra įsigyti nors po 
nes kaip matote, L. 
rai gana smarkiai
dviejų metų Bendrovė turėjo 

virš $10,(MH) pelno, iš kurio at
mokėta dalį skolų. Jeigu butų 
paskola išmokėta, tai kiekvie
nas seras butų gavęs daugiau 
kaip $10 dividentų. Ar ne pui
kiai auga L. L. N. Bendrovės 
Šerai? 'Pat nieko nelaukdami 
sigykite L. L. N. B. seru.

M. J. Zaldokas.

gi pareiga 
vieną serą,

kįla.

Mildos Teatras per
sam dy tas.

F. Šatkauskas su J. Maskaliunu 
persamdė teatrą ir visą 
mą ant 10 metų.

na'

Reiškiu vilties, kad Chicagos 
lietuviai, kurie visuomet taip 
gyvai atjaučia musų reikalus, į 
ši susirinkimą atvyks kuo skai
tlingiausia.

Dail. Antanas žemaitis.

Samsonas ir Delila
Veikalas buvo kiek nuobodus, 

bet vaidinta jį gana gerai.

Sekmadieny, vasario 24 d., 
Meldažio svet<, Lietuvių Keis
tučio Pašelpinis Kliubas vaidino 
istorišką veikalą “Samsonas ir 
Delila“.

žmonių buvo gana daug, nes 
visi norėjo pamatyti scenoj tą 
pasakišką stiprųjį, su ilgais 
plaukais žmogų Samsoną, kuris 
kada tai su asilo žandu išmušė 
daugybes žmonių. Jo visa spė
ka ir galybė buvusi jo barzdo
je ir ilguose plaukuose, kuriuos 
jis niekad nekirpo. Bet jo prie
šai sužinoję ir radę bemieganti 
prie savo mylimosios Delilos, 
nukirpo jam plaukus ir paėmė į 
nelaisvę.

Vaidylos buvo gana tinkami 
vaidino gana gerai, tik kalba kai 
kurių buvo nenturalė: kalbėti 
norėjo išaugšto, tad buvo lig 
deklamacija. Vieną svarbiausių 
rolių — Delilos, vaidino pati p. 
Dundulienė. P. Dundulienė gera 
vaidintoja, bet Šiai rolei netiko. 
Šią rolę turėjo vaidinti jauna 
mergaitė. Ir nors p. Dundulie-

Ant kiek yra žinoma, 
dos teatro namo bendrove 
išnuomojusi savo Mildos teat
rą ir visa narna su svetaine- 
mis ir krautuve (pirmiau bu
vo karčiama) p. p. Pranui Šat
kauskui ir Jokūbui Maskoliū
nui ant dešimties metų. Ben- 
da to viso turės būti $15,(MM) į 
metus. Permaina bus padaryta 
<ovo 1 d.

Linkėtina musų žmonėms, 
kad jie padarytų kuogeriausį 
darbą, kad palaikius ir pakėlus 
ietuvių vardą. —Reporteris.

Mil-
yra

Pranešimai
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

.rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
'uojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kita, nei 
lepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
oinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujieną Spulka
1739 S. Halsted St

“Birutės** repeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

reguliariai kas ketvirtadieni Mark 
White Square Parkor salėj. Pradžia 
8 vai. vak.

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

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

North Sidės Draugijų Sąryšio de
legatų susirinkimas atsibus Vasario 
28 d., Liuosybės svetainėj, 1822 Wa- 
bansia Avė., 7:30 vakare. Delegatai 
meldžiami susirinkti laiku.

, — R. Shaikus, Sekr.
•

LSS. VIII Rajono valdyba savo po- 
sedyj, laikytame vasario 24 d., nutarė 
kreiptis į visas organizacijas bei 
draugijas, kad jų valdybos susirinktų 
pėtnyčioj, vasario 29, 7:30 vai. vaka
re ,816 W. 31 St., Raymond Institute, 
delei apsvarstymo to, kas reikia veik
ti prieš pasikėsinimą ateivybę varžy
ti, etc. — Komitetas.

IŠSINUOMUOJA KAMBARYS 
vienam asmeniui, su valgiu ar be val
gio pagaminimo. Daili vieta. Du 
blokai į vakarus nuo So. Western 
Avė.

Atsiklausti
i 6687 So. Rockvvell St., 

Chicago.

Socialistu Apšvietos Kliubo prelek- 
cija bus ketvirtadieny, vas. 28 d., 8 
v. v., Rayhiond Institute, 816 W. 31 
St. Referuos d. P. Grigaitis temoje: 
Ar socialistai gali dalyvauti koalicinėj 
valdžioje su buržuazija.

Kviečiame visus ir visas atsilan
kyti. — Komitetas.

KAMBARYS rendai vyrui ar ženo- 
tai porai. Ruimas didelis ir patogi 
vieta dėl gyvenimo. Jieškau Antano 
Antanavičiaus, meldžiu atsišaukti, 
pats ar kas kitas praneškite,

STAPONIENĖ NEMČAUSKIENĖ 
4403 So. Sacramento Avė., 

8 lubos

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 me
nesį.

Pasiskubinkite!
Nepaprasta proga įsigyti lotų 

puikioj vietoje.

5249
JUSTIN BROS.

W. 25 St., Cicero, III.
Phone Cicero 260

Roseland. — Lietuvių Ssenos Mylė 
tojų Ratelio susirinkimas įvyks tre 
čiadienį vasario 27 d., 7:30 vai. vak 
Strumilos svetainėj.

Visi rataliečiai yra prašomi laik 
atvykti. Taipgi kviečiami ir tie, ku 
rie norėtų prie Ratelio prisidėti.

— Valdyba.

Birutės Kalno Draugija rengia iš 
kilmingą balių nedėlios vakare, kov 
2 d., pradžia 6 v. vak. Tautiškos para 
pijos bažnytinėj svet., 35 St. ir Unioi 
Avė. Kviečia visus Komitetas

Draugystė šv. Petronėlės, rengia di 
šokius, maskaralų šokis įvyks nedė 
lioj kovo 2 d., Mildos svet., 3142 So 
Halsted St. Antras kepurinis šoki; 
atsibus Užgavėnių vakare kovo 4 d. 
toj pačioj svetainėj. Bus vieni iš gra 
žiausių baliai. Visus kviečia

— Komitetas.

Jaunosios Birutes muzikos ir daini 
pamokos įvyks seredoj, vasario 27 d. 
Mark White Square (Engine Rooir?) 
lygiai 7 vai. vak. Visi nariai bukitt 
laiku ir nauju atsiveskite.

— Valdyba.

Viekšniečių Kliubo Vakariene atsibus 
nedėlioję, kovo 2 d., Fellovvship svet. 
831 W. 33rd PI. Pradžia 7 vai. vak 
šita vakariene yra reng-iama be įžan
gos, todėl kviečiama tik viekšniečiai 
zei viekšnietės, nežiūrint ar priguli 
eliube ar ne.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas’ 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į save 
namus, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darba, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kai- 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesi.® 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki- 
us laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar- 
>a priduokite reikalavimą telefonu: 
loulevard 9663.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo brolio Mykok 

?opierio, jis pirmiau gyveno ani 
Morgan St., o dabar girdėjau 
tad laiko garadžių, ale nežinai 
kur. Tony Paper, 104 Ludingtor 
St., Iron Mountain, Mich.

PAJIEŠKAU Kazimiero Lukšio, 
laeina iš Palgelumbiškių kaimo, 
<vietiško valsčiaus, Mariampolės ap. 
Girdėjau, kad gyvena Sheboigan, Wis. 
Jis pats ar kas žinote meldžiu pra
nešti.

JURGIS KUČINSKAS
713 W. 17th PI., Chicago, III.

JIEŠKOMAS Nikodemas Oleškevi- 
čius ,kilęs iš Kauno vedybos, Tiltiš- 
kių (Degučių) valsčiaus, Ežerčnų 
apskrities; žinančius arba jam pa
čiam prašau pranešti šiuo adresu:

OLEŠKEVIČIUI BERNARDUI 
Kaunas, Bažnyčios g-vė 1 Nr.

Lithuania

APVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui merginos, 

gali būt našlė, be vaikų, nuo 33 iki 
35 metų amžiaus. Aš gerai uždir
bu, daugiau kaip $200 į mėnesį; už
siėmimas kalvis. Malonėkite atsi
šaukti, atsakymą duosiu kiekvienai. 
Frank Boywid, 20 i E. University A v., 
Champaign, III.

IŠRENDAVOJIMUI
PARENDAVOJIMUI 5 kamb. flatas. 
Pečiais šildomas; 2 lubos; Brighton 
Park apielinkėj. Atsišaukit pas sa
vininką subatoj ar nedčlioj visą 
dieną, o kitoms dienoms vakarais.

2818 W. 39th PI.
_________ i------------------------ —______________

RENDAI štoras su 8 ruimais.
Gera vieta visokiam bizniui. 
Renda pigi. Kreipkitės prie sa
vininko.

3800 Emerald Avė.

IŠSIRENDAVOJA štoras la
bai geroj kolionijoj, štoras yra 
lamai didelis ir 4 ruimai ir gara
džius 2065 W. Coutler St. Chica
go. savininką galima rasti visada 
1444 S. 51 Av. Tel. Cicero 147.

JIESKO KAMBARIŲ

; mSTA-PAMESTA
u Pamečiau juodą rankinį krepšelį, 
" tarpe 47 ir 48 St. ir apie Honore St., 

nedėlioj, vasario 24. Duosiu geras 
dovanas kas pasakys apie jį arba su
grąžins man atgal.

-1 J J ZOLP
0 4601 S. Marshfield Avė., Yards 0145
i I ———  —— ---------—-----------

| REIKIA DARBININKŲ
u Lu..umnJLnr^nr^nĄnAAnrLn m/nr , , -u-u-

MOTERŲ
s REIKIA moterų dirbtuvės 

darbui. Turi būt stiprios, 35c. 
—50c. į vai. Ateikite pasiren
gusios darban, nuo 7:30 iki 11 

j ryto. 5801 So. State St.
> 1

| REIKALINGA mergina arba našlė 
be vaikų, nuo 35 iki 45 metų amžiaus, 
į švarius ir pasiturinčius namus už 
pilną šeimininkę, arba apsivedimui. 

? Turi būti rimta ir mylinti apšvietą.
'Pures gražų ir malonų gyvenimą ant 

' visados. Malonėkit atsišaukti į Nau- 
. Į jienų Redakciją, Box 454.

1 REIKIA DARBININKy
VYRU

REIKIA pirmarankio bekerio, 
kuris galėtų kepti juodą ir bal
tą duoną atsakančiai.

16.37 W. 13th St.,
Gary, Ind., Tel. Gary 1040

REIKALINGAS bučeris mo
kantys savo darbą . Darbas 
ant visados, mokestis gera.

Atsišaukite tuojaus
1967 Canalport Avė.

' __________________________ _
I REIKALINGI agentai dėl 
pardavinėjimo Paige ir Jewett 
automobilių

John J. Bagdonas, 
4614 S. Western Avė.

Tel. Lafayette 7593. i

[reikia —
Bučerio kuris moka savo 

darbą.
Atsišaukit greit.

2136 So. Haltsed St.

Į REIKIA patyrusių akmenų 
grindelių ant Planer peilio ir 
žirklių aštrintojų.

AMERICAN SAW & TOOL
! W0RKS '

2431 W. 14th Street jB

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 kamb.radan- 

dai, gerame stovyje. Parduosiu c 
po vieną arba atskirai, gali gau- f 
ti ir kambarius. Atsišaukite, 
670 W. 18th St., 1 floor. Tel. 
Canal 0334.

1 AUTOMOBILIAI t
i OAKLAND, sedan, parankus, 5 pa- t 
sažierių, 4 durys, lengvas, gerame 
stovyje, tajerai kaip nauji, su ekstra 
tajeru ir tube, taipgi du bumperiai, 
spot šviesa, ratų užrakinimas ir kiti 
reikalingi reikmenys, kaina $356 ar- 
ba $164 pinigais ir $23 į mėnesį per •
10 menesių, įskaitant nuošimčius ir 
apdraudą. n

OAKLAND MOTOR CAR CO., „
2426 So. Michigan Avė. t

Tel. Calumet 5310
Atdara vakarais

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saldainių, ei- £ 

| garų aiekrimo ir visokių smul- F 
1 kių daiktų krautuvė. v

Atsišaukite
1733 So. Union Ąve.

PARDAVIMUI groserne ir 
bučernė geroj vietoj, maišytų 
tautų apgyventoj vietoj. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite, 1801 
So. Peoria St. Tel. Canal 5718.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
serne, visokių tautų apgyventa 
vieta, pardavifno priežastį patir
site ant vietos. 836 W. Culler- 
ton Str. arba W. 20 Str. M. Ro- 
manauskas.

PARDAVIMUI groserne ir 
bučernė, pigiai, arba mainysiu į 
namą. Turi būt parduota, nes 
apleidžiu Chicagą. Labai geroje 
vietoje. 623 W. 69 Str.

PARSIDUODA Fonografas visai 
naujas, kainuoja $450, betgi dabar 
parduosiu visai beveik dykai, priežas
tis pardavimo, kaip ateisite tai dasi- 
žinosite, labai puikus Victor Co. šio
kiais vakarais galite matyti nuo 
vai. vakare, o nedčlioj visa dieną.

1410 N. Robey St.
Ant trečių lubų

6

Grojiklis pianas, bargenas, su ben
giu, 100 muzikos rolių, piano liampa 
ir roleliams kabinet, kad padauginti 
rietą sandely, bus parduotas už 
fl45.00.

Atsišaukite
1389 Milvvaukee Avė.

1 f).

PARDAVIMUI 
PIGIAI

tu-Iš priežasties kito biznio, 
iu parduoti savo hardware, ma- 
evų, smulkmenų ir rakandų 
;rautuvę. Tame biznyje dau- 
;iau 30 metų, padarėme pelno 
įercitais metais daugiau kaip 
10,000. Pigus lysas, su puikiu 
; kambarių flatu viršui kratu
os. Ideliška biznio vieta lietu-

Auganti apielinke.
šaukite Lafayette 4264

2900 W. 38th St., 
prie So. Francisco Avė.

dėl

PARDAVIMUI Pekarnė, kepema 
visokios rųšies duona ir keksai, neto- 
i Chicagos miesto. Tiktai viena Pe- 
carnė lietuviška. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės
Naujienų Skyrius, 

3210 So. Halsted St. 
No. 88.

PARDAVIMUI groserne ir 
likatesen, sena įstaiga. Savi- 
nkas apleidžia miestą.
Atsišaukite

6000 Loomis Blvd.
netoli 59 St. karų linijos

PARDAVIMUI ant pusės 
auty ir novelty krautuvė, lie- 
vių kolionijoj ir Central Ma- 
lacturing distrikte. '

751 W. 35th St.,
Tel. Boulevard 1796

PARDAVIMUI groserne ir bučer- 
ė, gerai išdirbta vieta. Kas norit 
eros progos atsilankykite tuojaus, 
riežastis dvi bučernės. Pagyveni
mas ten pat.

Naujienos, 
Box 455

PARSIDUODA bučernė, senas cash 
znis. Apielinke apgyventa visokių 
utų. Lysas 2% metų, renda pigi, 
irdavimo priežastis, savininkas iš
šluoja į kitą miestą.

735 W. 47th St.1
Tel. Boulevard 6288

Nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vak.

REIKALINGAS kambarys 
vienam vyrui ant Town of Lake, 
tur būt telefonas namuose. Kas 
turi tokį kambarį telefonuokit j šaukite. Naujienos, 
dieną Boulevard 2282. Halsted St. Bąx 441

PIRMOS klesos bučernė ir 
grosernė parsiduoda arba mai
nysiu ant namo arba loto. Atsi- 

1739 So.

PARSIDUODA Restaurantas, turi 
būt parduotas, nes apleidžiama mies
tą. Kambariai pagyvenimui užpaka
lyje, ar gali būt suvartoti kam kitam. 
Pigiai — ant greito pardavimo.

Atsišaukite
3442 Ogden Avė* **’

par-

Puiki
Greit au- 

kaina 
laikui.

du lo-

šitie lotai šią vasarą 
siduos ne mažiau kaip po $1000. 
Daug prastesnėse vietose men
kesni lotai parsiduoda po $800.

Pasiūlomi lotai randasi du 
blokai nuo Marąuette parko, ne
toli gatvekarių linijos, 
vieta apsigyvenimui,
gautis distriktas. Loto 
tik $600. Tai trumpam 
Vėliaus bus brangesni.

Užpirkite sau čia bent
tu tuojaus. Lotai parsiduoda 
taipgi ir lengvais išmokėjimais. 
Namai ant šitų lotų gali būti 
pastatyti pagal sutarties už 
cash ar lengvais išmokėjimais.

Norėdami paimti šituos lotus, 
kreipkitės į Naujienas, 
skite adv. Jurgelionio.

— Pirk arba Mainyk —
2 flatų naujas mūrinis namas, po 

5-6 kambarius, visi įtaisymai, ant 2 
lotų statytas, garadžius, randasi ant 
62 netoli Kedzie Avė. Kaina $13,200.

2 pagyvenimų namas bizniavus, gal 
imt su visu bizniu, reikia įnvokėt $900.

4 pagyvenimų mūrinis namas, po 4 
kambarius, augštas beismantas, augš
tas stogas, {mokėt $1,500.

Brighton Park, 44 ir Tai man Avė., 
2 flatų G-G kambariai, cimentuotas 
beismantas, su augšta pastoge, įtai
sytas pagal naujausios mados. Kai
na $13,400.

4 pagyvenimų mūrinis namas, po 
4-5 kambarius, elektra, augštas beis
mantas, randasi ant 34 ir Union Avė. 
kaina $8,900.

6 ruimų Cottage, elektra, maudynė, 
augštas ištaisytas beismantas; įmo- 
ket $800, kitus kaip renda.

Atsilankykit pas mus, mes paro- 
disim didelius bargenus, nuo 25 šim
tų vertės _ namą iki 150 tūkstančių. 
Taipgi turim visokius mainus. Kas 
turite namą galim išmainyt ant biznio 
kas turi biznį galim išmainyt ant na
ivų, lotų ir farmu. I
C.P.SUROMSKIS & Co.
. 3352 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Boulevard 9641

Klau-

PARDAVIMUI — dideis bar- 
genas, naujas 2 flatų muro na
mas 6-6 kamb. senos mados, visi 
inpruvementai ir išmokėti 
Brighton Parke. Atsišaukit 

4049 Archer Avė.

MŪRINIS namas puikiame 
stovyje, štoras ir devyni flelai. 
Reikia įmokėt $10,000. Ant 18 
gatvės prie Halsted. Kreipkitės 
į Naujienas. Klauskite advoka
to Jurgelionio.

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

namą, lotą ar kokios rųšies biznį ii 
nori parduoti ar išmainyti telefonuok 
Blvd. 4899, gausi teisingą patarna
vimą.

A. GRIGAS.
3114 So. Halsted St.

TURI būt parduota, 6 flatai ir 
3 krautuvės, prie Canalport Av. 
ir 18 gatvės. Metinė renda 
$1900. Morgičius, o pinigais 
dar pigiau. Šaukite Armitage 
3378.

PARSIDUODA
NAMAS IR 

LOTAS.
KAINA $4500. .

1929 S. SELBI CT., CHICAGO

PARDAVIMUI S. W_. kampas 60 
ir Morgan St., krautuvė ir 5 kamba
rių flatas užpakaly, 7 kambariai &nt 
2 augšto, 2 karų garadžius, kaina 
$10500. I tą kainą įeina krautuvės 
įrengimai. Lengvais išmokėjimais.

WALDRON & HERLIHY 
1457 West 63rd St., 

Republic 0062 ir Republic 4654

PARSIDUODA mūrinis namas, 
apačioj štoras, viršui pagyvenimui 4 
kambariai, vandeniu šildomas. Taip
gi parsiduoda biznis, groserne ir res- 
tauranas. Turiu parduoti greit, to
dėl parduosiu pigiai.

Atsišaukite
5940 W. 63rd PI.

GERAS mainas, mainysiu 2 flatus 
5 ir 6 kambarių, garadžius 2 maši
noms, mūrinis namas, randasi ant 
South Sides, gražioj vietoj, mainysiu 
ant bučernės, grosernes ar kitokio 
biznio.

J. BALCHUNAS
3200 Lowe Avė.

Tel. Boulevard 9265

PARDUOSIU mūrinį namą, 6 pa
gyvenimai ant 2 lotų, 2 po 5, 4 po 6 
ant South Sides, gražioj apielinkėj, 
neša randos į mėnesį $420. Pardv.a- 
siu pigiai arba mainysiu ant 2 flatų 
namo.

Kreipkitės
J. BALCHUNAS, 
3200 Ixjwe Avė., 

Tel. Boulevard 9265

MARŲUETTE MANOR
Pardavimui per savininką, 5 ir 6 

kambarių, 2 flatų, mūrinis, naujas, 
ideališkas namas, labai geroje vieto
je. Vidutinė kaina.

6325 So. Whipple St.
Netoli Kedzie Avė. ir lietuvių 

mokyklos.

DAR NEGIRDĖTAS BARGENAS
Esu priverstas parduoti greitai sa

vo 3 florų, su augštu skiepu, akmei i- 
niniu frontu, mūrinį namą, ant kam
po, Yra elektra, gasas, vanos, 3 fla
tai po 6 kambarius, rendos $115 į mė
nesį, kaina $9800. Apie pusę 
gaiš.

Klauskit pas savininką.
6600 Lowe Avė., 

2 augštas.

pini

$5000 ĮPLAUKŲ UŽ BIZNIO 
NAMUS

Prie 59 St., netoli Western, 2 augštų. 
plieno konstrukcijos, garu šildomas, 
2 karų garadžius, daktaro ofisas, 
krautuvė ir 3 kambarių apt., kaina 
$16,500. Matykit Miss Wagner, 
Elmer Jordan & Co., 2419 W. 63 St , 
Prospeci 8700.

PARDAVIMUI ŪKĖ Lietuvoj 39 
dešimtinės, % dešimtinės sodno, bal
to miško, su triobesiais, kaina 100 
už dešimtinę, dailioj vietoj. Kauno 
rėdyboj, Tauragės Apskričio, Lauku
vos miestelis ir paštas. Kreipkitės 
prie savininko.

K. STROVPAS.
i C t' ...a •

$500 ĮMOKĖTI, $50 J MĖNESI
Nupirksite mano gražų bungalow, 

yra vana, cementinis skiepas, garad
žius, lotas 50x187, netoli N. W. sto
ties, C. A. N. E. stoties, 40 minutų 
važiavimo iš miesto, kaina $4500.

P. J. ALIUNAS,
Room 637, 29 S. La Šalie St.

PARDAVIMUI S. E. trikampis 
kampas Archer Avė. ir 43 St., 169 
pėdų iš fronto, geležiniai stulpai. Vi
dury didelio biznio distrikto, 1 blokas 
nuo Crane dirbtuvių, kaina $75,000.

H. E. SOBLE,
600 — 108 So. La Šalie St.

STOGKAI-SEROS
PERKAME Vaisija Lithua- 

nian Loan and Agency korpora
cijos serus.

Atsišaukite
2259 W. 22 St., Chicago

MOKYKLOS
Specialis Pasiūlymas

Įsirašykit kol šis pasiūlymas yra 
geras. Dressmaking ir Millinery 
kursas už $25. Tinkamas iki ko
vo 15. Atsineškite šį apskelbimą. 
Reguliaris kursas Designing, siu
vimo ir pattemų kirpimo.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III. 
Phone Sceley 1643

M. E. NUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammąr School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o l^aip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuviu Automobilių 
Mokykla, 

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


