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Baisus politinių 
likimas Rusijoj

Tūkstančiai kalinių tremiama šiau 
rėn šalčiu ir badu žuli

Britai kanuolemis gesina 
maištus Sudane

Kaip caro sistema, tik dar 
blogiau

Aš įsitikinęs, kad sovietai 
vartoja carų sistemą kaliniams 
tremti, tik dar labiau ją paaš
trinę, dar žiauresnę padarę. Tų 
tūkstančių žmonių, kuriuos 
tremiama į tokias vietas, kur 
jie peluii jokios galimybės pa
tys save išsilaikyti, sovietų val
džia nieku neaprupina, nė mais
tu, nei rūbais, todėl žiemai at- 

atsiunte iš Rygos ėjus daugybė jų turės žūti dėl 
ir bado...

Soviety trėmimo sistema 
aršesnė nei caro

'Pūkštančiai , vyrų ir moterų 
tremiama į žiaurias žiemių 
vietas mirti nuo šalčio ir ba
do

(Jiicagos 
respondentas Rusijoj 
Mackenzie, 
ilgą korespondenciją, kurioj jis’į 
picAia. pj»xi l»n v:»ix<lu
apie politiniu kalinių padėt) 

bolševikijoj. F. A. Mackenzie 
praleido keletą melų Rusijoj 
ir moku gerai rusų kalbą. Jo 
pranešimai iš Rusijos visados 
buvo palankus sovietų valdžiai. 
Pastaraisiais keliais mėnesiais 
jis plačiai keliavo po visą Ru
siją ir Sibirą. .Iki atlapkė ka
lėjimus, kalbėjos su politiniais 
kaliniais ir sugrįžęs dabar Mas
kvon paraše pranešimų apie 
politinių kalinių padėtį. Tą sa
vo pranešimą jis buvo pada
vęs cenzoriui Makvoj, l>et cen
zorius Ji sulaikė, neleido skelb
ti. Tada korespondentas tą pa
čią dieną apleido Maskvą 
savo pranešimą pasiuntė 
Rygos, štai ką jis praneša:

Daily N0ws

ir

RYGA, lapkr. 2*8. — Sovie
tų Rusijos trėmimo sistema, 
pradėta daugiau nei prieš dve
jetą metų, dabar vis plačiau ir 
plačiau vartojama. Kiekvienas 
asmuo gali būt areštuotas be 
jokių formalumų ir be teismo 
sprendimo ištremtas, 
eitus melus tuo bud u 
Ii tūkstančiai žmonių 
ti į koncentracijos
Šaltosč žiemių srityse, arba i 
nesveikus Taškento lieknus.

Tarp tu tremtinių buvo “bal-

Per pra
buvo ko

pu n kilis

rių, politinių nebolševikinių 
organizacijų narių, daug pro
fesorių ir studentų, dvasinin
kų, inteligentų, mergaičių nuo 
18 metų . ir vyrų bei moetrų 
iki 70 metų amžiaus. Dvi di
džiausi grupi sudarė areštuo
tieji praeitų metų gniodyj taip 
vadinami “nepmanai” (pirk- 
liautojai), ir suimtieji rugsėjo 
mėnesj gruzinai, ištremti, šiau- 
ren po nepavykusio Gruzijoj 
rtnkilimo.

Areštai inteligentų 
Maakvoj

Per praeitas dvi savaites 
Maskvoj buvo girdėt apie skalt- 
meiiingus areštus inteligenti
jos ir studentų.

Per pastaruosius keletą mė
nesių
laiko, norėdamas arčiau patir
ti kalinių ir tremtinių padėtį.. 
Išvažinėjau daug tūkstančių j Politinių kalinių Solovecke, 
mylių Rusijos žiemiuose ir Si- pasak vyriausybės, esą. dabar 

340, o pasak pačių kalinių — 
500. Jų padėtis yra baisi, ypa- 

įsakymu tingai laike ilgos Šaltos ir tam
sios žiemos. Nebepakęsdami sa-

aš pašvenčiau nemaža
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numalšinami. Daug nelairpin- 
gųjų iš nusiminimo patys sau 
galą darosi 

»
Sibiro žiemiuose dar blogiau 

nei Solovecke.

jos vis 
kaip kad 
j tolimas 
Solovec-

lų, i kurias siunčiami toki kali
niai, kurie norima dar aštriau1 
nubausti. Kad ir baisios Solo- 
vocko kalinių sąlygos, 
dėlto ne taip žiaurios, 
tą, kurio ištremiami 
Sibiro žiemiu vietas .
Ro kaliniai bent kasdien gauna 
po svarą duonos ir po dubia j žu
vies sriubos. Bet ištremtieji j 
Sibiro žiemius nieko neturi. Jie 
turi gyventi, kur žemės dirbti 
negalima, kur daktaro pagalbos 
negalima gauti, kur jokio dvasi 
nio gyvenimo nėra. Kaip jie gy
vena, kaip jie kenčiu, papasako
siu vėliau.

Sudaniečiai kelia maištą 
prieš britus

Maištas kanuolemis n u gniauž
tas. Britai siunčia daugiau 
kariuomenės į Sudaną. ,

Kinti EX“ltnperalorins
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Jaunutis lisuang Tung, paša
lintas nuo Kinu sosto, ieško

*

f ve tini ų valstybių protekcijos

*
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Žydai Palestinoj neduoda Spešelninkų karalių Ponzi 
rengtas deportuoti .papai ramumo

Stengias, kad šventos vietos bu
tų paveržtos iš žydų ir perei 
tų italų kontroleri

Ne už papildytas jo milžiniš* 
kas suktybes, bet už nelega
lų įvažiavimą j Jungi. VaL

No. 287
*»

Laivakortes pabrangs
Nuo Naujų metų laivakortėms 
• per Atiantiką reikės mokėti 

nuo 5 iki 15 dol. brangiau.

*

Daug nelaimingų tremtiniu 
pa t.y s žudosi, kad tuo bildu 
savo vargui galą padarius. Kai 
kurie, kaip pastarojoj garsioj 
byloj Leningrade, teismo pa
smerkti tuojau iš desperacijos 
nusižudė.

Teisingumo Komisaras Kurs
ke pasikallajiine pats man pri
sipažino, kad kaltinamiems ne
leista turėti savo gynėjų nei 
savo liudininkų, kurie apkaltin
tuosius gintų arba duotu jiems 
palankių

Už
liudijimų.

ką areštuojama

tremtinių man sakėsi, 
kad jie patys nežiną, dėl ko jie 
buvę kaltinami. Kartais jų nu
sižengimai - palys menknie
kiai. Keliolika jaunų moterų 
buvo "sukištos kalėjiman, o po 
kelių* mėnesių ištremtos tik 
dėl to, kad jos dalyvavo Nail- 
seito misijos suruoštame baliu
je Maskvoj. Jos buvo kaltina
mos dėl davimo paramos tarp
tautinei 
žinojau,

buržuazijai ! Aš jas pa- 
ir jos buvo tiek pavo- 
kiek jaunos < kačiukš-

tės...

Polytinių kryžiaus keliai.

Baisiausia kalinių rykštė yra 
ta, kad jie vos vasariniais rū
bais apsitaisę tremiami į žiemių 
kraštus, kame šaltis siekia kar- 
taisa 60 laipsnių žemiau zero. 
Aš mačiau tokių tremtinių. Tie
siai graudu buvot žiūrėti, kai ne
senai šimtai gruzinų buvo per 
Tomską varomi į šaltuosius žie
mius. Daug jų tikrai turės žū
ti. Du vyriausi koncentracijos 
punktai yra Suzdalis ir Solovec
kas.

Soloveckas.

Soloveckas yra sala Baltosio
se jūrėse. Pirma buvęs vienuo
lynas dabar paverstas kalėjimų. 
Jūrėms užšalus ta sala lieka per 
kokis šešis ar aštuonis mėnesius 
atskirta nuo viso pasaulio. Vi
duržiemiu čia ištisus mėnesius 
tamsu, šiek tiek šviesėliau esti 
tik vidurdieniu.

Politiniai prasikaltėliai.

bire, atlankydamas kalėjimus 
ir gyvendamas su tremtiniais. 
Politines policijos
man tačiau neleido atlankyti
Salovecko koncentracijos punk- vo vargo kaliniai kartais kelia 
tą. • [maištus, kurie dideliu žiaurumu

KAIRAS, Egiptas, lapkr. 29. 
— Britų karinė vyriausybė areš- 
tiivo t ri i iti t penkis ej^iptie- 

čius, tarp jų keturis parlamento 
narius, koletą studentų ir du val
stybės valdininku. Areštuotieji 
kaltinami dėl sąmokslaviino ir 
siundymo egiptiečių prieš bri
tus.

Egipto vyriausybei užtikri
nus, kad ji pati pasirūpins kalti
namuosius daboti ir pasielgti su 
jais einant Egipto įstatymais, 
areštuotieji buvo atiduoti į jos 
rankas.

Sudaniečių sukilimas.

KAIRAB, Egiptas, lapkr. 29. 
— Chartume įvyko sudaniečių 
kariuomenės maištas prieš bri
tus. Įvykus mušiu i su maišti
ninkais, du britų oficierai ir as
tuoni kareiviai buvo užmušti ar 
sužeisti.

Maištas tuo tarpu užgesintas. 
Britų karinė, vyriausybe paskel
bė įspėjimą sudaniečių kariuo
menei, kad už kiekvieną pasi
priešinimą ar maištą kaltininkai 
busią ant tų pėdų sušaudomi.

Drausmei išlaikyti Britai siun
čia į Sudaną daugiau kariuome
nės.

14 Sudano kareivių krito.

CHARTUMAS, Egiptas, lap
kričio 29. — Britų artilerija 
kanuolemis sudraskė namus, 
kur sudaniečių armijos maišti
ninkai buvo pasislėpę, 
lika sudaniečių buvo 
likusieji pasidavė.

Maltos kariuomenei
plaukti j Egiptą.

VALETTA,' Malta, lapkr. 29. 
Gordono high.landerių batalio
nas, kuriame pirmiau buvo įsa
kyta ruoštis išplaukti Indijon, 
šiandie staiga gavo jsakyrru> 
ūmai keliauti į Egiptą.

Keturio- 
užmušta,

įsakyta

Dvi žvejų valtį su 14 
žmonių paskendo

lapkr. 
audros

CORRUNA, Ispanija, 
29. Laike baisios 
siautusios šį rytą Ispanijos pa
kraščiais, paskendo dvi žvejų 
valtys ir keturiolika žmonių.

Belgų garlaivis sudužo
BORDEAUN, Franci] a, lapk- 

29. — Belgų garlaivis Gyptis 
plaukęs su anglimis iš Cardif- 
f o, laike smarkios audros su
dužo jūrėse ties GirOnde. Lai
vo* įgula, viso dvidešimt 
nių, liko išgelbėta.

žmo-

— Nuo sesto pašalintasai jau
nulis Kinu imperatorius llsn- 
ang Tung, kuriam naujoji val

užvakar sutrikę laisvę, hijotla- 
mtu dfl savo gyvaslies, pasis- 
lope Japonijos Inga .‘i joj Pekine. 
Sako, kad nors jokių grūmoji
mą jo gyvybei 
dėl neramumų

nebuvę, lėčiau 
ir netikros da- 
Kinuose atrodę 

jam būti sveti- 
•g lobo j. Jaunulis 
. sukd, norįs vi-

<laug saugiau
mos valstybes
e\-inipera torius
sai iš Kinų išvažiuoti ir gyven
ti kur nors užsieny.

PADEREVV’SKI — AMBASA
DORIUS JUNGTINĖMS

VALSTIJOMS *

VARŠUVA. lapkr. 29. 
litiniuose lenku rateliuose 
barnu, kad pianistui Ignui 
derevskiui, kurs kita kart
vo Lenkijos premjeru, busiąs 
pasiūlytas lenkų ambasado
riaus Jungtinėms Valstijoms
postas.

Po
le al- 
Pa-

Chicago ir apielinkė.- šian
die dalinai apsiniaukę; trupu
tį šilčiau; vidutinis mainąsis 
vėjas.

Vakar temperatūra 
na i siekė 210 p.

šiandie saulė teka 
džiasi 1:20 vai.

viduti-

t>:58, loi-

PINIGŲ KURSAS
še.štadienj, lapkr. 29 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip 

Anglijos, 1 
Belgijos, 100 frankų .... 
Danijos, 1OO kronų .
Italijos, 100 lirų .........
Francijos, 100 franką 
Lenkijos, 100 zlotų .....
Norvegijos, J 00 kronų 
Olandijos, 100 markių 
Suomijos, 100 markių 
Švedijos, 100 kronų ... 
Šveicarijos, 100 frankų

sterlingų t. $4.64 
. $4.S6 
.$17.64 

$4.34 
. $5.26 
$19.25 
$14.85 
$40.25 

. $2.52 
$26.87 
$19.3!

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon pet 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 “
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
’ Prie šitos sumos reikia pridšti 25 

centai pašto išaiidų už,kožną siuntinį. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 5(1 
centų daugiau.

litų 
Htų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.50
10.50
20.75
01.00
41.25
51.50
61.75 
72.00 
82.25 
92,50

102.75

LONDON AS, lapkr. 28. — Ei
na girdai, kad noužilgio Romoj 
įvyksianti slapta konsistorija, 
kurioj turčšią būt apkalbėta pa
dėtis Palestinoj, ypatingai gi 
augimus sionizmo, dėl kurio Va
tikanas labiausiai susirūpinęs.

I < o nsis tor i j a s i is i r i n k s i a N i
gal |K> savaitės ar dviejų.

•Tarką laikai;-' šventųjų vietą 
Palestinoj globėju buvo Franci- 
į:i. Dabar betgi Ina šventos vie
los vru žydą ko(ilraliuojamos, 
lai Vatikanas' daro žygiu, kad 
los vietos pereitą Italijos gle
be,n. Tuo ir galima išaiškinti 
įvykusi susiartinimą tarp Va
tikano ir Kvirinalo. Diktato
rius Mussolini siekias sustip
rinti Italijos autoritetą užsie
ny. ypač rytuos:. Tą Mussoli- 
tti’o ambiciją Vatikanas 
panaudoti savo tikslams, 
to lai pupa ir pasidarė 
palankus Mussoliniui.

nori

Puceini, garsus italu kom
liozitorius, mirė

BRIUSELIS. B< 
džio 1. — Praeitą

■tja, gi’lio- 
šeštadienj, 

lapkr. 29 d., čia mirė garsus 
italų kompozitorius Giacomo 
Puccini. Mirė po padarytos 
gerklės ligos operacijos. Pucci
ni buvo gimęs 1858- metais. Jis 
yra parašęs nemaža operų, ku
rių popu taringi a ūdos yra “La 
Boheme”, “TosOa”, ‘'Modama 
Butlerfly”. Pastaruoju laiku 
jis rašė didelę operą “Turan- 
dot”, kuri turėjo būt ateinanti 
pavasarį pirmą kartą pastaty
ta La Scala estradoj, Milane; 
gali būt, kad opera liko nebaig
ta.

NAUJAS KRISTIANUOS 
VARDAS

M . ■ ■

Norvegijos sostinė nuo
1, 1925, vadinsis Oslo

BOSTON, Mass., lapkr. 29. 
Pagarsėjęs prieš ketverius me
lus “spešelninką karalius” 
('baries Ponzi, kurs savo suk
tomis operacijomis buvo išvi
liojęs iš žmonių apie 9,000,000 
dolerių, busiąs dabar depor
tuotas iš Jungtiniu Valstijų.

Ponzi galri galo laivo pate 
kęs i teismo rankas ir pasmerk
ta- penkeriems melams kalėji
mo, Bet jis t tesėdėjo/ pusketvir- 
lų melu kas gi malė, kad 
milionloriai butą skaudžiai 
baudžiami, ar ilgesnį laiku zsė 
dėtu kalėjimo, ir būvi* pa
leistas. Iš likro, jis ir teisman 
buvo patekęs ne už iš veržimą 
iš žmonių 9 milijoną doleriu, 
bet už nelegalu naudojimą paš
to savo 
Dabar 
ruošiasi 
ne už
suktybes, bet dėl to, >kad Pon
zi kadaise atvykęs j Jungtines 
V»l K. I I js.K Tiolojj-.l I ■ II ItllHll.

NEW YORKAS, lapkr. 29.— 
Gauta pranešimas, kad laiky
ta Paryžiuj transatlantinių pa- 
sažierinių laivu kompaniją kon
ferencija nutarė pabranginti 
laivakortes nuo 5 iki 15 dole
ri ą įlaugiau. Didžiųjų garlai
vių, kaip Ijeviafhan elf., lai
vakortėms reikės mokėt 15 dd, 
brangiau; mažesnių - 10 dok, 
mažiausiąją ~ 5 dol bran
ginu.

Laivakorčių pabranginimas 
įeis galion nuo sausio 1 1925 
metą.

Sąmokslas Japonų inipe 
ratorienei nužudyti

Suimta 30 sąmokslininkų

su k toms operacijoms.
i m i g ratfi j c s vyriau sy I a“

ji deportuoti irgi 
papildytas milžiniškas

Japonija, lapkr. 3(1.

Meksikos-Japonijos su 
tartis patvirtinta

LOKIO,
— Eina girdai, kad tapęs su
sektas sąmokslas nužudyti Ja
ponijos imperatorienę Sadako. 
Daugiau neį trisdešimt asmenų 
esą suimta.. Aštri cenzūra te* 
<xi:«n . • <•’! <' i < I ič. i j« laikra.šėiimi Jo- 

kių žinią apie lai skelbti.

Fordas uždare savo au
tomobiliu ĮSTAIGĄ 

BEIvGIJOJ

MEKSIKOS MIESTAS, lapkr. 
29. Meksikos senatas vien- 
ba! iai patvirtino Mfksikos-Ja- 
ponijos draugingumo, prekybos 
ir navigacijos sutartį, kuri bu
vo abifjų valstybių įgaliotinių 
pasirašyta š. m. spalio 8 d. ir 
kuri pavaduoja 1888 melu «u-

ANTVERPENAS, Bclg.. lap
kričio 28.- Del naujai Bil'gų 
įvesto aukšto importo muito, 
Fordo automobilių įstaiga Ant- 
vcrpehe tapo uždaryta. Ta įs
taiga aprūpindavo fliveriais 
Belgiją, Olandiją, Vokietiją, 
l.uksnnburga ir Šveicariją.

11 angliakasiu žuvo
GARD1FJ?, Anglija, lapkr. 

29. Dunvanl kasyklose atsi
tiko didelė nelaimė: įgriuvos 
kasyklų tunelio luboms liko 

sausio ft-vv‘ Palaidoti vienuolika darbi- 
j ninku.

i ; : — ■ ' ■ • ' - ••• - -
•KBI-STIANIA, lapkr. 

Norvegi j os parlament u i 
rus pakeisti sostines Kristani-' 
įso vardą senuoju “Oslo” var
du, visi pašto siuntiniai ir kab-' 
legramos, siunčiamos į N'orve-' 
gų sostinę iš visų pasaulio 
kraštų, nuo ateinančių naujų 
metų, t. y. nuo sausio 1, 1925, 
turės būt naujuoju Oslo var
du adresuojama. 

i

JO. — 
nuta-

AUSTRLJOS-ČECHOSLOVAKI- 
JOS PREKYBOS SUTARTIS

VIENA. Austrija, lapkr. 28.'
Austrijos užsienio ininiste- 

ris Mataja ir prekybos minis- 
teris Sclmrff pasirašė su Ce- Į 
clioslovak i.jos atstovais p rok y- 
bos sutartį. Einant nauju ta-J 
rifii muito mokesnis visoms 
■prekėms sumažinama.

KONSUIaATAI KLAIPĖDOJ

Užsienio Valstybės Klaipėdoj 
turi 10 konsulatų ir vicekon- 
sulntų, būtent: Vokietija (gon.' 
konsulatas), Belgija (konsula
tas), Danija, Austrija, Latvi
ja, Norvegija, Olandija, Švedi
ja, Ispanija (vicekonsulątai) ir 
Italija (konsuliarinė agentu^ 
ra). Iš stovinčių Klaipėdos kon
sulatų ir vicckonsulatų prieša
ky 10 konsulų teisėtai paskirti 
prie Lietuvos Vyriausybės trys: 
I^atvijos konsulas p. Kalcenau, 
Norvegijos konsulas p. Janeen 
ir Olandijos konsulas p. Kraus. ‘ X

VRANGELIO SALOJ ŽUVĘ 
PENKIOLIKA AMONIU

MASKVA, 5apk7. 28. Su
grįžęs Maskvon iŠ sovietų su
ruoštos į Vrangelio’ salą ekspe
dicijos p. Krasinsky pranešė, 
kad toj saloj, dėl maisto sto
kos ir šalčio, žuvę penkiolika 
žmonių, anglų, kanadiečiu ir 
amerikiečių.

MKM

Brangiausia Kalėdų 
Dovana Yra Pinigai

Niekuomi kitu nepalinksminsi taip ge
rai savo giminių Lietuvoje, kaip nusiųsda- 
mas jiems kiek nors pinigų ant švenčių. Da
bar yra laikas siųsti, kad išvengus susikim
šimo silpnose Lietuvos pašto Įstaigose.

Del greitumo, saugumo, patogumo ir 
pigumo, siųskit jiems pinigus per Naujie
nas telegrafu, kuris kainuoja tiktai 

50 CENTU
Jei nėra reikalo skubintis, ir jei nori

te tik saugumo patogumo, paprasto greitu
mo ir dar didesnio pigumo, siųskit per Nau
jienas Paštu.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog j musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių: 
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted gt. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 E. 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI.

IMPERFECT IN ORIGINAL
••L-r -t tirr
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NAUJIENOS, CfilcagU, m.
———■1      ”111
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IK? ';RESPONDENCI.JOS
' gaunamas paleistuvystėj, lytlš-' lytiškuose santiĮdavimuose, tuo-' Šitą trumpą pastabą maniau 
kuose santikiavimuose, bet toli met drįstų vienas kitam pasiskų- reikiant padaryti, nes kada 

I gražu ne visuomet. Daugelis ge- Į sti ligą turįs, tuomet kiti pasi- rašoma apie sifilį arba kalbama, 
! ma su šita liga j—paveldėja nuo j saugotų, kad neapsikrėtus, tuo- vis klaidingos pastabos yra da- 

tėvų. Kiti gauna bučiuodami ap* (met niekas nesisarnuatytų, už romos’prieš tokius raštus ir kal- 
sikrėtusĮ draugą, giminę, vartd- prieinamą kainą ir iki galo nai- bas tų žmonių, kurie sifilį mano 
darni suterštą sifiliu indą. Čia jo- kintų ligą. Tai yra svarbu, nes esant lytiška arba venerine liga.

trumpais 
vienodai aPie sifilio priežastį,

fel. Lafayette *223
PIumbing,z Hcating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogenausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-tb St

Pirmadienis, Gruod. 1, 1924
.... ............................................. .. i i ■

NORĖDAMI-
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-tf 
NYTJ VISADOS KREIPKITĖS F 
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS. -

L FA8I0N AS CO
M

nCdami kitur nuvažiavę /.ma
nės, kad nevažiuotų į “D, Ra
telio parengnius. ‘D. R.” stygų 
orkestro dalyvavimas progre- 
sisčių pfograme . reikštų^ pa
tiems savę niekinti. RatiHie- 
čių privalumas pirmame suvi
rinkime atšaukti tą nutarimą, 
kitos išeities negali buli, jei 
norima Dailės Ratelis palaiky
ti. Sveikiausiai yra su komu
nistais neturėti nieko bendra. 
Kada jie nustos sapnavę ir gar
binę svetimus dievus, pamylės 
savo žmones, pūdės gint; Lie
tuvos darbo žmonių 
tik tuomet bus mums lygus, o 
ne pirmiaus.

Vietos lietuviai, tapkime na- kų organų,, bet liga ten nepasi- 
riais TMD. 119 kuopos, SLA. lieka, o eina į kūną. Juk ir džio- 
kp. ir Dailės Ratelio; bodamas vos Lacilus įkvėpuojama per no- 
narin tų, organizacijų aprūpiu- sį arba gerklį i plaučius, bet ne
si savo reikalus ir jausis esąs vadiname nosies bei gerklės liga, 
tarpe brolių ir seserų vienos 
iJetuviū tautos1. —Koresp.

Chicago, III

Detroitj Mich.
r

kti Povilui.

m t*.

reiKalui, audini^’ kuril*

SIFILISb i lėtų

Rašo l)r. Montvidas.

Kenosha, Wis.

Šekspyro,

IN LIETUVA

Didžiumoj atsitikimų sifilio 
pirmoji žymė pasirodo ant lytiš-

kąd ir nebūtus 
nevisuomet pats 
bus už pa kar

tuliu pastebėti, kad at- 
Racino svečiai pasako- 
komunistai turbut no- 

Dailės Rateliui pakcnk-

Šaunus ir sėkmingas koncertas

dailės srity. Choras
Ratelio sudainavo ketu-

Apart to buy>
Rengėjai neturėjo

x * n i i i-u • 1 ,me" I Ateityj kalbėsiu 
tus, reikia atydžiai sekti jos kur- . .

Lapkričio 23 d., Gcrman 
American Home svetainėj, 
A. 212 kuopos Dailės Ratelis 
buvo su ruošęs gražų koncertą. 
Susirinkusi publika pirmų sy-

Sekmingas J. Butėno 
koncertas

(Liks nemažai pelno, 
čion

Nors nemaža jau yra rašyta 
lietuvių kalboj apie sifilj, bet vis 
kaipo apie lytiška ligą, venerinę 
ligą, slaptą ligą, kas toli gražu 
nesutinka su tikrenybe.

lavintis it 
pataria ne
tilo paken-

už 75c. balų perdaug 
O sėdynių daug tuščių 
Žmones negavę.

išėjo labai
Garbe Kenosha lietu-

r

Av.

Namų Tai.: Hyde Park 3395

’i

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., R<>oru 2001

Tel. Randblph 1034 — Vai. nac 9-6
Vitkų

3301 S. Halsted St., Tel. Blrd. 6775
6-8 v. v. apart Panedilio ir

PMnyčioa

John J. Smetona
AKINIU EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatves, 3-čias augštas
Kambariai 14, 15, lb ir 17 1

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

John Bagdziunas Borden
Lietuvis Advokatas

Veda bylas visuose (eismuose. Egzami
nuoja abstraktus. Padaro pirkimo ir par
davimo dokumentus ir įgaliojimus.
7 S. Dearbom St., Te!. Randolph 8261

Vakarais: 2161 W. 22 St. nuo 7 iki # 
Telefonas Koosevelt 9090 

Namu telefotiaa Cann) -1B67

Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Washincton St. 

Cor. Washington & Clark

r i ,-ggr

V. W. RUTKAUSKAS | 
Advokatas

29 So. La Šalie'SL, RoJm 580 I
4 ei. Central^ 6890

| V.tfc. 8223 S. Halsted St., Chicago,į
į Tel. Yordi 4681 j

R

4

Lapkr. 22 d., Lietuvių -sve
tainėj įvyko Jono Butėno kon
certas.

J.. Butėnas savo maloniu ir 
tvirtu balsu kaip pirma, taip 
ir dabar pilnai patenkino De
troito lietuvius. Taipgi' dalį 
pragramo išpildė detroitiečių 
gerbiama solistė p-ia M. šir- 
vaitienė. P-ia širvaitienė pui
kiai moka pasirinkti tinkamas 
lietuviškai publikai daineles ir 
jas tiek pat puikiai išpildo.

Bet koncerto renginio komi
tetus šį kartą pasielgė i»e visai 
gražiai. Pagarsiu imliose buvo 
nustatyta sekamos bildu Rai
nos: $2, 1, 75c. Bet prie kasos 
tikietų pardavėjai p.p. K. š. 
ir K. atsisako parduoti bilietus 
po 75c. Esą prisieina stovėti, 
nes esą Butėno koncerte duoti 
sėdynę 
gerai, 
buvo.
po 75c, kaip kad buvo garsin
ta. mokėjo po $1, bet vistiek 
tokiu komiteto negražiu pasi- 

' elginiu liko labai nepatenkin
ti. —Pilies Sargas.

kios meilės, nėgi lytiškų santi- pakąstai Ifaa tęsiasi kelis 
kiavimų nėra. Ligą gAlinfa gauti ’ tusi, reikia atydžiai sekti jos 
ant lupų, liežuvio, burnoj, gerk- 8ą, nes ne visi serga 
lėj, žarnose, ant pirštų, šitokia reikia taikyti gydymą, nes kokis pasisaugojimą, jo kursą, vei- 
liga negali vadintis Veneros Ii- j gydymas tinka Petrui, gali neti- kmę į įvairius organus, gydymą

• • • ♦ J . • . 1- • . . . .-ga, nes ji gaunama įvairiais ke
liais; ji negali vadintis lytiška 
liga, nes ir jos pradžia gali atsi
rasti vienur ar kitur ir jos to
lesnis kursas ardo, krikdo kitas 
kūno dalis labiau, negu lyties or
ganus. Ji yra viso kūno liga, nes 
veik nėra organo, nėra mėsos

•ttnMlanra | simva ta naujai mm r*. tslvci dtafc 
it limnUjlmo. j
atarti Rllektroa Kar*oraeija Amerikoj* ! : ' 

THE BRIDGEPOHT ELECTRIC CO, lae.
tttl W. 47tli St., Tsl*^oJwar<i7ioi, 18»2. CMeaffs.

•x>*- •

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

lai yra .paprasti 
kurių matymas reikalauja pagel
bės. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

simptomai, dėl

809 W. 351h St., Chicago į
Tel. B( levard 0611 ir 07*4 L 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-1 
DAVIMO RAŠTUS.*

Pasekmingai siunčiam pinigus ir T 
Parduodam Laivakortes. * S

Difterija nors prasideda gerklėj, 
bet nėra vienos gerklės liga ir 
nevadiname taip. Turėtume pra
tinti publiką, kad ji sustotų kal- 

Q •] i i • bėjusi ir protavusi apie sifilį
OVdka lOS L/alykai kaipo apie lytišką arba venerinę 

' ligą. Tai yra labai svarbu, nes 
niekas nenori prisipažinti turįs 
minėtų dviejų rųšių ligą ir to
dėl nesigydo arba ieško slaptų li
gų specialisto, kuris vardan ši
tos slaptybės apiplėšia ligonį ir 
da neretai neišgydo. Slaptybė 
verčia sanmitytis, ir sifilitikai 
darosi ytin jiavojingi kitiems 

nesutinka su tikrenybe. Tiesa,-šeimynos nariams. Jeigu visi ži- 
del tos priežasties, kad jis vadi- notų, kad galima šitą ligą,pavel- 
namas lytiška arba venerine Ii- dėti nuo tėvų, kad galima gauti 
ga, didžiuma ligonių slepiasi. įvairiais kitais keliais, ne tik

j Kas gi yra lytiška liga? Ne- 
’ K normalumai lyties organų ir jų 

funkcijų. Tankiai lytiškų funk
cijų išgrerimias paeina iš proto 
arba nervų išgverimo.. Gimties 

!arba lyties organų ir šlapinimo 
.aparato nesveikumai mažai ką 

Orkestras, vadovaujant |)en(|ra turi su sifiliu. Sifilis nė- 
liačiui, išpildė septynias i ra lytiška liga, nes lyties organai 

.arba visai nepaliečiami, arba pa
liečiami kur kas mažiau, negu 
kiti kūno organai.

Ar yra sifilis venerine liga. 
Yra priprasta jį taip vadinti, 
nors tankiai yra klaidinga. Ką 

!gi reiškia venerinė liga? Liga, 
gaunama meilėj. Į pirmąją mei- 

kuriš lės vietą .nuo pat senovės įeina 
I vietė kiniai santikiaviniai. Romėnai 

'net savo deivę turėjo, kuriai 
vardas buvo duotas Venera. Tai 

g J

. buvo grožio ir meilės deivė, bet 
i tai buvo lytines Tneilės deivė. Ji 
buvo duktė .Jupiterio ir skaitėsi 
Vulkano pačia, vienok jos meili
ški prietikiai su Adoniu buvo di
deli, kuriuos poetai, neišskiriant 

gražiai apdainuoja, 
tokių ypatų, kaip 

Adonis ir

gų orkestrą, susidedantį iš 20 . 
ypatų.
p. F.
gabalėlius, kurie 
gerai, 
viams, 
lavinas 
Dailės 
rias daineles, 
duetų solo, 
atspausdinę programų, tai visų' 
dalyvių neminėsiu. Tvarką ve
dė Antanas A. Pakšys, kuris 
užsibaigus programai, 
dėtis prie Dailės Ratelio ir la-l 
vintis; kvietė lietuvius lankyti 
vakarines mokyklas, teisingai 
pastebėdamas, kad “atsisakimas 
negali būti, jog nemoku”. Kas 
nori ir tingini ar nerangumą 
įkišęs j pečių Sudegina, tokiems 
yra proga: mokinas ir išmoks
ta tai, ką kuris mėgsta. Dailės 
Ratelis turi apėmęs miesto

vakarinėj mokykloj j savaitę 
keturias vakarus lavitis muzi
kos, sporto, dainų ir šokių. Šo- 

• >kifū programų i tęsėsi iki 11 
vai. vak. publikos prisirinko 
pilna didžiule vokiečių svetai-

jo, jog 
vedami 
ti, prieš parengimą šeštadieny 
ir sekmadieny atvyko Į Raciną, 
važinėjo pas rimtesnius lietu
vius po Šlubas ir tięk niekino, 
žemino koncertą, sakydami, 
kad trys’ savaitės 

pradėjęs 
neišmokęs;

Ir daug
pleperiai tokie žmo- 

Į kitas kolopijas nu- 
niekina savuosius.

Ratelis 
nieko 
važiuoti, 
ke. Tikri 
nes, kurie 
važiavę
Mat negalėdami ant vielos lie
tuviams sumeluoti, važiuoja ki
tur, Loliaus gyrvenantieipi> yrą 
lengva įtikinti, 
daigtus. Bet 
s i.vedžiotojps 
pos pagautas

Teko girdėti, kad Dailės Ra
telis, yra nutarei kada ten pro- 
gresiscių-boševikių kokiam ten 
parengime su stygų orkestru 
programe dalyvauti. Didžiausių 
klaidą Dailės Ratelis darylų, 
ici ioins eitų tarnauti, ton.s,

Jupiteriš, Vulkanas, 
Venera nebuvo, vienok romėnai 
tikėjo į jų buvimą ir Venera bu
vo da aprėdyta, paskui jau ją 
išsivaizduodavo esant sluogą.’ 
Kadangi Venera skaitėsi meilės 
deive, tai ir ligas, gautas meiliš
kuose (geriau sakant, lytiškuo
se) santykiavimuose, pradėta 
vadinti Veneros arba venerinė
mis ligomis. Sifilis gana tankiai

GERA NAUJIENAI Naujos S. 
V. tiesos daleidžia jumis atlankyti 
savo* tėviškę apie metus laiko ir at
važiuoti atgal į Jungtines Valsti
jas be įskaitymo j kvota.

Musų dideli laivai, MAJESTLC, 
didžiausias pasauly, OLYMPIC, 
UOMERIG BELGENLAND, LAP- 
LAND, M1NNEKAHDA, ir t. t. 
greitai perveža į Cherbourg, South- 
ampton, Antwerp aiba Hamburgą. 
Daug išplaukimų kas savaitę.

Visi musų trečios klasės pasažie- 
riąj yra talpinami į uždaromus pri
vačius kambarius po 2, 4 ir G žmo
nes. Yra teikiamas patogumas, 
geras maistas ir mandagus patar
navimas.
r*---------------------------- 1----------

Kalėdinė Ekskursija Lietuvon
Asmeniškai prižiūrima musų 
atstovo ant didelio laivo OLYM- 
PIC ,Gruodžio 6 iš New Yorko.

^Klauskite apie tai dabar.
Pasimatykit su musų vietiniai 

agentais arba
WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE 
AMERICAN LINE

127 S. State St., Chicago, III.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra ia- 
•ai puikus ir patogus 
□aidėjimui pirkinių: 

1 ie yra sulenkami; 
inka dėl daug pirki- 
iių ir dėl mažai. Jie 

tinka kožnai šeimi
ninkei, 4 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami 
ofise, priduodant šj skelbimą ir 40c, 
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS.
1739 So. Halsted St.,

Naujienų

N ėdė lioj,

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

kuri perka 
J Naujienų 
. Peršiunti-

Chicago, III.
Galite Būti Išgydytas

Ar sergate? Mes jums pagelbė 
sime. Patarimas dykai ar jus čin 
gydysites, ar ne, Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus ? A» ’
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų 
ii* nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir fistulą? A) 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalhną i) 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų v- nemigę, pavargęs iš ry
to, galvosūkį, apsivėlusį liežuvį? 
Prašalinkit nervingumą — apsi- 
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus. Nereikės jums dau
giau kentėti- — ateikite ir pasima- 
tykite su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers

Ofisas
1112-1114 Milwaukee

Tel. Haymarket 4376
Viršui Hattennan ir Glantz Bank<

Valandos 9-12 ryto, 2-5 po 
pietų, 6-9 vakare

Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, krau

jo, odos ir šlapumo ligų.

Kovo 8 d., 1925

Chicagos Lietuvių
Auditorijoj

SERGANTI ŽMONĖS
Nieks geriau nežino už jus kaip 

yra brangi sveikata. Tie kurie ken
čia ilgesnį laiką iš priežasties kokios 
nors ligos, kurios kiti gydytojai ne
galėjo pažinti, iš priežasties negeros 
egzaniinaeijos ir todėl negalėjo jos 
išgydyti — tegul atsilanko į musų 
ofisą, mes juos tikrai išegzaminuosi- 
me ir RUrasdmo tikrą priežastį jūsų 

■ ligos, o galime tai 
padaryti, nes turi
me tam tikrus apa
ratus, taipgi var
tojame geriausi A- 
inerikonišką ir Eu
ropinį metodą.

Musų X - Ray 
aparatas yra vie
nas iŠ geriausių 
mieste, su jo pa- 
gelba galime gerai 
jumis išegzami
nuoti, be jokio

jumis išegzaminuoti, bo jokio jums
t rūbelio, nes nereikės jums nusivilkti 
rūbų. Musų prirengimas dėl miera- 
vimo kraujo spaudimo neprigaus ju
mis. Egzaminuojame kraują ir šla
pumą jums matant.

Kraujas yra gyvenimu ir užlaikymu 
jumis sveikatoje. Geriausios gyduo
les pasauly yra tos, kurios yru Jčirš- 
kiamos tiesiai j kraują, ir jus greitai 
išgydo ligoni.

Tuos naujua^serumus turime visuo
met pas save, 60G ir £14, jos veikia 
be skausmo.

Ateikite ir persitikrinkite patys.
Patarimas, cgzaniinacija ir mietu 

spaudimo kraujo DYKAI. Maloniai 
pasimatoine su kiekvienu pacientų. 
Todėl ateikite tuojau, nes atidėlioji
mas tankiai yra pavojingas,

Visokis gydymas yra pasekmingus 
chroniškų ligų, krutinęs skaudėjimo, 
skilvio nesvekumų, žarnų, šonų, plau
čių ligų, apsvaigimo, pūsles, odos li
gų visokių išbėrimų, tai yra rtiusų 
specialumas per paskutinius 28 me
tus.

Tūkstančius kenčiančių išgydemc. 
Musų kainos yra labai žemos. Ateiki
te ir persitikrinsite.

The Peoples Ųealth Institute 
DR. GILL, Specialistas

40 N. Wells St., kanip. Washingtun St.
Ofiso valandos: Panedely, ketverge 

ir pėtnyčiuj nuo 9 ryto ikį G vakare. 
Utąrninku, ketverge ir subatoj nuo 9 
ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir švento
mis iiuu 10 rjto iki I \al. pu pietų.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn SU Room 1* 11-12

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

3323 So. HalMt^d St. 
Te!. Boulevard 810

Valandos! nuo 6 iki 8 v. ▼. We<- l 
*<aną, vakarą, išskyrus ketvergą | 

Nediliomia nuo 9 iki 12 ryto

K. JURGELIONIS 
advokatas

127 N. Dearbom St„ Room 1117 
Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
3335 S'o. Halsted St. 

Telef. Y artis 014] ir Yard« 6894 
Panedėlio vakare:

4601 So. Marshfield Are.
Bylos visuose teisir/uose. — Ab
straktai, — tngaliojimai. - Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

J. F. VVAIICHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
12? N. Dearbom Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomis visą dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS- ant egzaminą- 
vojimo apstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokiu 
popierių. Veda visokius sudus

JOHN KUCHLNSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. ?2nd SU arti Leavitt St.
Telephone Canal 2552

Valandos; 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
yeda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Nanvus, Faunas ir Biznius Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis

!
 A. E. STASULANI

ADVOKATAS
77 W. WanhiR£ton SI. Room 911 

Tel. Central 6200
Cicere Utarrtinkd vakare 

1314 f'. Cicero Av. T.Cicerp 6030 
/ ot Bridgenorto Seredoj nne 

' f. <> v. v. Suimtoj nuo 1-7 v. > 
I; 8235 S. Halsted St. T.IJoui 6731
w_____ ___ :__ L._________________________________

i

i.
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MUSŲ MOTERIMS
■■■■' Veda Dora Vilkienė   ' ■

KA IR KAIP VIRTI
TOM AČIŪ SRIUBA

Pirmadienis, Gruod-1, 1924

Skaudėjimas
z

VANILLOS PYRAGAS

puoduką cukraus, 1 puodu-

kiaušinių; įmaišyk 2' dideliu 
šaukštu “powdered sugar”, ir 
uždėk mišinį ant Viršaus pa* 
jaus, Sugrąžink į pečių ant dvie
jų ar trijų minutų,

svo-

1 blėtą tomačių ,
1 mažą svogūną 
1^2 kvortos pieno 
1^2 šaukštuko sodos 
6 šaukštukus sviesto
2 ar 3 šaukštus miltų. 
Gerai pavirink tomatas,

gunus ir so<Ią. Iškošk ištarpili
tą sviestą sumaišytą su šauk
štu miltų. Pašildyk pieną ir ta
da išlengvo sumaišyk su sviestu 
ir miltais. Kaip tik prieš padė
jimą ant stalo, sumaišyk pie
ną ir tomates ir pridėk druskos 
bei-pipirų pagal skonį.

VIRTA VIŠTA

ir pusę puoduko gero pieno ar
ba lengvos Smetonos. Ištarpink 
vieną didelį šaukštą sviesto pa- 
li arnoto j skamadoj, įdėk raišipį 
ir maišyk iki bus parudęs. Ta- .
da gražiai, išimk, ant kar štos to- ^riestą, įmušk, ^sviestą 2 kinu 
rielkos. (Geriausia apvožti skaur I 
radą ant didelės torielkos, kad 
kiaušinienė ęiela liktų). Pagrą
žink mažais šmoteliais petruškų 
(jeigu nenori, nereikia) ir 
dek ant stalo.

SALOTOS 18 ŠALTU 
BULVIŲ

pa-

1
ką miltų, 1 Šaukštuką baking 
pottdet, Ištatpink Juoduko 
sviesto, jmušk, į sviestą e kiau
šiniu, pripilk saldaus pieno J tą 
patį puoduką iki bus pilnas. Iš
sijok miltus, cukrų iri baking 
powder, tada įpilk sviestą ir t. 
t. Plak iki viskas bus gerai su
maišyta. Įmaišyk 2 šaukštu va
idilos. Įpilk į gerai taukuotą 
blčtą, kepk karštame pečiuje per 
15 ar 20 minu tų.

švaru, minkštu skuduru. Vie
nok, jei popiera labai sutepta, 
tai geriausiai yra nuvalyti SU 
labai sužiedėjusią duona, Surai- 
kyk kapalelfo ketvirtį į kuoplo- 
iriausiais riekeles Ir brauk per 
popiera tiesiog žemyn. Nuvalyk 
po kokį mąstą ant karto vis ton 
pačion pusėn ir žiūrėk nestt- 
brnižyk. Šitokiu budu labai įru- 
kusios popieros galima pamaty
ti, kad išrodytų beveik kaip nau
jos.

Nušalusios vietos trink tyru 
šaltmėčių aliejum. Ji taipgi ne
duos kilti pūslėms nuo nušali
mo. Reikia vienok žiūrėti, kad 
tai butų tyras aliejus, o no šalt
mėčių sunka, kadangi sunka ne
duos pageidaujamų pasekmių.

Paimk išvirtas, bet šaltas bul
ves, supjaustyk gražiai plonom 
riekelėm, įpilk acto (jeigu actas 
per tvirtas, dapilk vandens), 
alyvos, druskos, saldžiųjų pipi
rų. Jeigu nori gali įdėti smul
kiai supiaustytų svogūnų ir kie
tai išvirti; kiaušinių.

Paduodant į stalą apibarstyk 
smulkiai sukapotom petruš
kom.

Seimininkėms patarimai
Zumsinias pirštinaitei galima 

sėkmingai išvalyti sužiedėjusią 
duona. Užsimauk pirštinaites ant 
rankų, sutrupink duonos minkš
tumo ir gniaužyk trupinius lyg 
Itad prausdamosi rankas.

KLAIDINGA YRA

APELSINO PAJUS

į viršų dubeltavo puodo 
(double boiler) įpilk 1 puoduką 
saldaus pieno, 1 puoduką cuk-

Supiaustyk vištą į šmotukus, 
sudėk į puodą, užpilk vande
niu, kad vos mėsą apsemtų, %į- 
dėk šmotuką supiaustytų, nerū
kytų lašinių, uždengk ir šutink 
pakol mėsa bus minkšta, van
duo beveik visai išgaluoja.

Ištarpink šaukštą sviesto 
ant skaurados, įmaišyk į jį )x>- 
rą šaukštų miltų, truputį pa
gruzdink, bet neperdaug, įpilk raus, žiupsnį druskos ir maži) 
porą puodukų pieno5 įdėk drus- šmoteli sviesto. Suvilgyk 2 kau- 
kos ir pipirų pagal skonį. Sudėk pinus valgomus šaukštukus 
visti) ant torielkos, užpilk sun-.“corn starch” su trupučiu šalto

1 saldaus pieno ir išlengvo įmai
šyk į verdantį pieną. Virink ke
letą minutų, tada padėk kur ki
tur kad atšaltų. Dabar pridėk 
oranžių/,sulčių, nutarkuotą žievę 
vieno apelsino, trynius trijų 
kiaušinių ir baltymą vieno kiau-

Mrs. MICHNIEVICZ-Vm1
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Si., kampas 31 gat 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akufce 
rijos kolegiją 
ilgai praktika 
rusi Pennayl 
vanijos ligou 
bučiuos*. Šąži 
ningai patu r
nauja, visokio 
se ligose prie* 
gimdymą, laike 
gimdymo k p. 
gimdymo.

Už dyką pats 
rimas, d* ir in 
tokiuose reiks 
tuose moterim 
ir merginom* 
kreipkitės o rs 
dte pagelbą.

Valandos nu
8 ryto iki 1 p< 
pietų, nuo 6 ik
9 vai. vakare.

Tel. Blvd. 818?
M. Woitkew1ca 

. BAN1S 
AKUŠERKA 

•'uriu patyrimą 
‘asękmingai pa 

Į amauju mote 
ims prie gimdy- 
io kiekviename 
'tsitikime. Tei 

3 ia y pa tiška pri 
‘iurejlmą. Duodu 
•įtarimus mote 
iętfl Ir mergi 
nms dykai.

3113 South 
Halsted St.

Oi *
..

štai greitas palengvlnims 
Tiktai keletą lašų Slęan’š — 
Užtepkite švelniai — prašalinu 
raumenų skaudėjimą tuojau. Ne
reikia trinti — linimentas pat.’ 
per save stimuliuoja cirkuliaci
ją suteikia greitą palengvinimą 
ir sustabdo skausmą. Pas vi
sus aptiekorius — 35c.

Sloaris Liniment
— prašalina skausmą!

■^DR. RERZMAN-®*
-I S RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
I8th St., netoli Morgan St.

VAIaANDOS: Nuo 10—12 pietų 
•r nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

į Dienomis: Carai
J 8110. Naktį
j < Drexel 0950
( Boulevard 4186

So. Halsted St.
A M. ir no 8 vai. vak

OR. SERNER, 0. D.
Lietuvis SpecialistasStatyti gero ir blogo savo par 

ties saiką ir teisti žmones su- 
lyg jo.

Matuoti kitų pasigerėjimą sa
vo pasigerėjimu.

Laukti pažvalgų są lydume 
šiame, sviete.

Jieškoti išminties ir patyrimo 
jaunybėje.

Stengtis nužiesti visus palin
kimus vienaip.

Pasiduoti menkiems nieknie
kiams.

Jieškoti tobulumo musų pačių 
veiksmuose.

Rūpinti save ir kitus tuomi, 
kas negali būti pataisoma.

Telefonai i

8410
Val.i 9—10
Special: Nedėlioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naurnų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

k N.,!. II I 1.1 . I . ..................................

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuo jaus ateik pasitarti. 

. Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedaliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

Siuoml pranešame Chicagos lie
tuviams, o ypač Bridgeporto apie- 
linkės, kad aptieka The New City 
Pharmacy, buvusi po num. 332/ 
S. Halsted St., dabar persikėlė | 
naują vietų 3430 So. Halsted St.

Naujoj vietoj galėsime suteikti 
dnr geresnį patarnavimų, nes vais
tinė bus didesne ir modemiškiau 
įrengta. .

The New City Pharmacy
John Malakauskas, sav.

3430 S. Halsted St., Chicago, III.
Illlllllllllllllllllllllllllllllli

Sieninės popieros valymas. 1) 
Kad išimti visus plėtmus nuo 
palytėjimo rankomis, sumaišyk 
šlyno su vandeniu grietinės tirš- 
tumo, uždrėbk ant suteptos vie
tos ir palik iki kitai dienai, kuo
met ji bus lengva nuimti su pei
liu ar šepečiu.

2) Jei neperdaug įrukus bile 
kokio kambario popiera išrodys 
geriau perbraukus tiesiais nie
žais minkšta šluota, užtiesta

Phone Boulevard 9641
A. KAIRIS

Murinimo ir budavojimo generalia 
KONTRAKTORIUS 
3352 So. Halsted St„ 

Namai 3356 Lowe Avė.

2239

gauti vieną ar daugiau virš

numerj, pažymėti mierą ir

ką ir apiberk smulkiai sukapo
tum petruškom (parsley).

Jei nori ką nors parduot 
tai pagarsink Naujienose.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

SAVOTIŠKU BUDU PRIRENG
TI KOPŪSTAI

Virink mažą kopūsto galvą
iki bus minkšta. Nusunk ir leisk;šinio, viskas gerai sumaišytas, 
stovėti keletą valandų. Tada Įdėk Išvoliotą, reguliarišką pa- 
smulkiai sukapok, pridėk pipirui jaus tešlą į Lietą ir tada įpilk 

augščiau surašytą mišinį. Įdėk 
į pečių. Kuomet bus iškepęs, 
drūčiai išplak baltymus dviejų

ir druskos pagal skonį, pridėk 
vieną šaukštuką ištarpinto svie
sto, 3 gerai išplaktus kiaušinius

te

No. 2C39. Viena naujausios mados 
suknelių. Paprasta, graži, patogi ir 
elegantiška. Iš paduotų pavyzdžių ga
li matyti kaip paprasta ji yra ir'kaip 
lengvai ją galima pasiūdinti. .

Sukirptos mieros 16 metų, 86, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę. 86 afe
rai reikia 3% yardo 27 colių mate
rijos.

Norint _ 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio i .
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

' Naujienų:
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept. į

1789 S. Halsted St., Chicago, IU.
Čia įdedu 16 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No_______ _
Mieros ...... —________ per krutinę

Pattem Dept

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

1739 So.

Palengvins akiu įtempimą, suru> 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuo- 
luino, skaudama akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiau 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

Dr. J. M. Chrzan
Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir- 

plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas.
1046 Milwaukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:80 iki 9:30 vakaro. Tel. Haymarket 
9149. Res. Keystone 4180.

Tel. Lafayette 8848
Po 10 vak. šaukit Lafayette 3826 

Rez. 3369 So. Western* Blvd.
DR. ROY H. FREEMAN 

Gydytojas ir Chirurgas 
3825 So. Kedzie Avė.

Ofiso valandos: 8-9 A. M., 1-3 ir 
6-8 P. M., nedelioj 11-12 tiktai.

CHICAGO, ILL.

Phone Pullman 0676
DR. S. SMOLLAR

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedelioj pagal sutartį 
10748 So. Michigan Ave^ 

CHICAGO, ILL.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai Čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 Iki 12, 1 iki 8 delnų 
ir 6:30 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St. Chicago, III.

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

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

nuo 5:80 Iki 7:30 vakare

I'elephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Are.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną. 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedeliomis nuo 10 

iki 12 dieną.

DR. M. J.SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

-....................... ... ........ .u ,iM7

/•
Tel. Boulevard 0587

DR. MARY A 
DOW1AT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 deiną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomii nuo 8 

iki 2 vai. po pietų

** Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų. Vyriškų

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
"tisas: 8103 So. Halsted 3t„ Chlcage 

arti 81st Street
Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
toliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phone 
-,afayette 0075 Valandos 2-6 vai 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phon* 
Prosfect 0610. Valandos iki lt ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
nutarčių telefonuokit Prospect 0610

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

Optomotrlat
Tel. Boulevard ®487 

1649 So. Ashland Avė 
Kampas 4 7-tos ant 2 

lubų
1801 Blue laland Avė. 
Phone Rooeeveit 2026

Francuziškas Daktaras
Dr. A. J. KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas
3303 So. Morgan StH 

Telephone 
Boulevard 2160 

Valandos
Nuo 9 iki 12 vai. dienos b 

Nuo 2 iki 9 vai. vakare

Chicago.

Or. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Wc»tem A Ve 
Te! . Lafayette 4146

Specialistas kraujo .odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelha naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 
viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10
Medėhoj nuo 2:80 iki 4:80 po piat

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette



ffCTTIBNOS, CEW<J, K.
> Seimo krikščioniškoj! daugn- nepersbėtume apie naują kryptį' 
ma, nežiūrint opozicijos aiškių 
įrodymų, p. Tumėnui atsakė, kad 
be jos leidimo nei Purickis, nei 
Voldemaras negali būt teisiami.
P. Tumėnui to tereikėjo.

Delko p. Tumėnas rado reika
lo tik dabar klaustis Seimo nuo- krašto šeimininkų žygius ir ne- 
monės dėl Purickio ir Voldemaro užmirškime jų, kai ateis atsi- 
bylų ? Ką reiškia pats Seimo skaitymo laikas.
daugumos sprendimas? Seimo Sočialdemokratų Frąk-

Byla prieš kun. Purickį prade- ei ja: 
ta 1922 metais už jo darbus, bū
nant Užsienio Reikalų ministe- 
riu. Bylos tardymas iškėlė prieš 
Purickį tiek kaltinimų, kad vals
tybės gynėjas rado pakankamai 

Naujienom eina kasdien. iiRkiriant medžiagos surašyti kaltinimo 
sekmadienius. T^idfia Naujienų Ben- aktui ir atiduoti hvbi Vvriaimia- irovė. 1739 Sn Halst^d St., Chicago,. r auauou VynailSia- 
rU. — Telefnnaa; Rnns»v«H 8500.

Uisimokijimo kainai 
Tiicagnie — paitu* 

Metams ..... ........
Puse* metų ..... ..

\ Trims mėnesiams 
> Dviem 
Vienam

Tiicaimje o*r oeiintnjusi 
Viena kopija _____ 
Savaitei ____________
W*n»rhii ..... ...

<uvienytoje Valstijose, no Chicago je< 
paltu r

.....  $7 00 
P’>«ai metų  8.50 
Trim* m»n Ariama - t.75
Dviem mėnodarn __ - 1.25
Vienam mėnesiui.75 

Lietuvon |r kitur niaieniunae* 
(Atpiginta)

■ $«09
4.00 

__  2.00

U—■ HMI——TIM—

NAUJIENOS
rho IJthnanian Daily Ne^ri 

*ublii»t)ad Baily Ex«**pt Sunday 
mr The Utbnaniar Now» Fuh Co Uįr

Uditor P Grigaiti*

1789 South Halated StrMt 
Chicago, IH.

Telephone Rooaovelt 8500

Sutecription Ratoai 
IS.oO per year to Canada. 
|7 00 pet year outalde *»f Chicago. 
<8.00 per jjear ln Chicago 

3c per copy.

Entered Sccnnd Cla«« Matter 
tfarch I7th 1914. ai tho Pnst Office 
tf Chicago. III., under tho act of 
Marcb 2nd, 1879.

mėnesiam 
mėnesiui

jam Tribunolui. Kaltinimas 
rimtas. Kun. Purickis kaltina
mas 636, 667 ir 578 str. Bąu- 
džiamojo Kodekso. Tie straips
niai Kalba api pasisąvinimą per 
didelės valdžios pasip -Juy i. o tik
slu, apie padirbimą melagingo 

! dokumento, apie padarytą žalą 
(pakenkimą) valstybės turtui.

75c Tie nusikaltimai padarę valsty-'

$8.00
4.00
2.00
1.50

> .75

PnMrt mehi ._,.T
Trlmu minusiam*
Pinigu* stiklą «hjRH psltn Money 

Orderiu kartu «u nfaakvmn 
_______________________ ____________

| Apžvalga]
__ _

ATMAlxw 2A.

Clevelando savaitraštis “Dir
va” praneša, kad ji pereina j 
naujas rankas. Per devynerius 
metus ją leido p. A. B. Bartoše
vičius, dabai' ją valdys bendro
vė, kanos vaidu tuo tarpu veikia 
“administratyvė komisija”, susi- 

puilKii/ abiuviių. A. 
Lapės, A. Žuko, x.. 
Čiaub J. V. Mitchehio ir 
Banionio.

Jeigu toks dėdė ir atsirastų, 
kun. Purickio byloj. Ir todėl tai jis, perskaitęs tokį skelbi- 
kreipiamės į jus, Lietuvos dar- mį, greičiau duos savo jaknas 
bininkai, Lietuvos demokratin-1 iškepti negu atsilieps į tą 
goji visuomenė, jums pranešda- skelbimą, 
mi.ir perspėdami. Mes kviečia
me jus: dabokime dabartinių

Bielinis, Daukšys, Galinis, 
Kairys, Markauskas, Mar
kelis, Plečkaitis, Butėnienė.

L. ADATĖLĖ

Amerikon keliau
jantiems

(Feljetonas iš Lietuvos 
z padangės)

Prisęina girdėti daug deja-
bei nuostolių 11 milionų markių vimų, aimanavimų, nusiskundi
1921 metais.

Kaltinimas prieš Voldemarą, 
buvusį 1920 metais Mipisteriu 
pirmininku ir Užsienio .Reikalų 
Ministeriu, taip pat priimtas ir 
surištas su dideliais valstybes 
nuostoliais.

Byla apie Purickį guli V. Tri
bunole jau nuo 1923 metų, gu
li nepajudinama. Vyriausybė iki 
šiol nerado priemonių atgabenti 
Lietuvon Purickio, nors jis savo 
aiškė spaudoje viešai siūlėsi at- 

. ažiįloti Kaunan. Iš to paties 
tiško paaiškėjo, kad kai teismas 

.eškojo suimti Purickį, tuo pačiu 
laiku vyriausybė, su juo susi
siekdama, buvo jam pavedusi 
atlikti užsieniuose valstybinius 
reikalus. Be to Purickis nuo-* 
lat rašinėjo vyriausybės laik- 
raštin “Lietuva,“ Purickis drįso 
lankytis Kaunan ir čia jam ne
nukrito nuo galvos nė vienas 
plaukas.

Abejų buvusių ministeriu by- 
Purickio, virto gėda 

Gėda ne tiek 
dek to, kad vyriausybės tarpe ga
lėjo atsirasti baustinų žmonių, 
kiek dėl to, kad viešumon iškilęs 
aukštų valdininkų stambus nusi
kaltimas jau treti metai vazoju
si neišspręstas, vienus piktinda- 
ma4 kitus vesdamas pagundom 

Del ko viskas taip dedasi, tar
tum nematoma ranka kliudo tei
singumui atvesti kaltinamuosius 
te'sman? Del ko iki šiol visuo
menės pasipiktinusi sąžine nesu
silaukė patenkinimo ir kiekvie
nas doras pilietis gauna rausti

1 mų, etc., apie tai, kad dėdė 
1 Šamas baisiai užpyko ir dau
giau lietuvių Amerikon nebe- 
įleis ir atliktas kriukis. Girdi, 
sako, dėdė Šamas išsigando, 
nors aš tam ne labai tikiu, kad 
privažiuos vadinasi tų lietuvių 
pilna' Amerika ir, girdi, tie gud
rus lietuviai užponavos musų 
visą Ameriką, b musų dole
rius, girdi, iškeis į litus ir pas
kui pašvilk tu jiems. ' 2

Bet šiaip ar taip, matyt už
kietėjusi dėdės Šamo šilais 
kiek atlyžo ir trys šimtai su 
viršų lietuvių į metus gali at
sidurti toje garbingoje dolerių

A. Praškevi- .. y p musų kraštui.

“Tėvynės” korespondentas, 
pasirašęs šėiininku, rašo, kad 
Wilkes-Barre’je sustojo laikraš
tis “Tėvynės Balsas.” Jo spaus 
tu»e uždaryta. Ji buvusi 
už skolas parduota iš licitacijos. 
Nupirkęs koks tai svetimtautis 
advokatas už $750.

Tas Wilkes Barre’s laikraštis 
buvo klerikališkai-bizniškas. Vy
riausias jo Uiuejas n leuaKvv- 
rius buvo kun. Juozas Petraitis musų krikščioniškosios res-
iš Paterson,, N. J.

Prieš norintį Amerikon ke
tinu Ii iškyla visa serija klau
simų ir gudrybių, apie ku
riuos aš čia ir noriu pakalbėti, 
nors gerbiamieji nemanykite, 
kad tokius svarbius klausimus 
išspręsti, lai priskusti rėti bul
vių vakarienei, bet aš esu pa
siryžęs, žinoma, pagal savo jė
gų, panagrinėti šiuos klausimus 
š esmės ir galų gale suteikti 

šiokių bei tokių keliaujantiems 
Amerikon praktiškų nurody
mų, bet nežinau ar tai man pa
siseks padaryti. Matote, daly
kas tame, kad yra rimtų prie
žasčių paabejoti apie pasiseki
mą, kadangi šiandien per pie
tus sriubos vietoje prisiėjo 
valgyti velnias žino ką-mat, 
girdi, šeimininkė čiauduliais 
apsirgo, bet apie tai kitą sykį.

Na, gerai! Bandysiu artintis 
prie išrišimo atsistojusios prieš 
mane problemos!

Pirmų
tamsta rengies į 
neprošalį užduoti 
mą:

“Koks velnias 
okeano neša?”...

Iš čia kyla klausimas, kurį 
išspręsti gali tiktai vadinamas 
Amerikos dėdė, bet susimildami, 
gerbiamieji, nemanykite, kad, 
tai reiškia jog tą daiktą, kurs į 
Amerikos dėdė vadinasi, gali
ma realiai jausti. Toli gražu 
nę! .Amerikos dėdžių daugu
ma, tai tokie efiro sutvėrimai, 
kurie pavojui pavidale brolia
vaikio artinantis tuojaiii iš
nyksta ir pasirodo neregiamais, 
negirdžiančiais ir nieko nema
tančiais. Pavyzdžiui, tamsta 
girdėjai nuo savo tėvų pasa
kojimų, kad tamstos dėdė, reiš
kia motinos, brolis ,prieš 35 me
tus emigravo iš Lietuvos Ame
rikon ir kaip teko girdėti labai 
Amerikoje praturtėjo, bet kur numery 283 iWo p. “Jaunas 
gyvena nėra jokios žinios.

i . ■ i

Bet jeigu žmogus ir didžiau
sias našlaitis ir jau toks naš
laitis, kad didesnio visame že
mės skrituly nesurasi, o jeigu 
tas žmogus turi g^rus kumš
čius ir tvirtas alkūnes, o prie 
to viso dar ir moka tais kumš
čiais ir alkūnėmis, reikalui 
esant, gerai veikti, lai toks 
žmogus neprapuls ir drąsiai 
gali leistis į Jankų šalį. Nors 
prie to viso dar butų gerai tu
rėti ir galvą ant pečių, bet jau 
čia, taip sakant, teoretiškas 
klausimas, nors tiesį pasakius, 
jeigu kas norėtų šiek tiek pa
galvoti, lai visuomet geriau tai 
atlikti galya. Tai jau toks 
žmogus niekuomet, pasileidęs 
per okeaną, nepasigailės, ypač 
prie to viso ko turint nors tru
putį iniciatyvos, ir gyvens taip, 
kaip gali gyventi žmogus, turin- 
tsi keletą geriausiųjų Amerikos 
dėdžių.
, Ir ką gi tas žmogus su ini
ciatyva, okeaną perplaukęs, 
veikią?.,.

Labai paprastai!
Atplaukęs Chicagon, stačiai 

iš garlaivio, vyksta adresu b,iu- 
ran ir, paėmęs Chicago miesto 
ir apylinkių gyventojų adresų 
knygą, užsirašo sau desėtką- 
kitą adresų su maždaug ata- 
tinkančiomis pavardėmis ir 
drožia visiems vienodo turinio 
apdraustus laiškus: ,

“Ranka rašė laiškelį, nors 
nežinojo kam, ■' ,

Bet širdis tik atspėjo—dėdei 
tikrajam!”...
“Aš, jūsų tikras broliavaikis, 

Karvių zyliojimo Akcines Ben
drovės Lietuvoje Vyriausias 
Direktorius, nevedęs būdamas 
ir neturėdamas kam palikti sa
vo turtą, esu padaręs tesla-
mentą ,sulig kurio Jus, mano 
brangieji—dėde ir teta pasky
riau vieninteliais mano turto 
paveldėtojais. Prašau paskubin
ti su atsakymu, nes labai sergu 
ir esu taip silpnas, kad mažai 
turiu vilties išgyventi bent ke
letą dienų. Atsakymui pridedu 
Vokiečių okupacijos laikų paš
to ženklą. Jeigu kartais neat
sakytumėte, tai pašto ženklą 
prašau pasilikti sau atminčiai, 
fotografijos vietoje. Jūsų tik
ras broliavaikis Juozas Plika- 
kinkis.”

Kas gi iš to išeina? 
O gi štai kas! 1 
Žmogus su iniciatyva,

žiausiai į savaites laiką, gauna 
kokias 5—10 telegramų su ap
mokėtais atsakymais,' kuriuose 
“gailestingi” dėdes ir tetos 
kviečia savo ,“brangų”, “nelai
mėje” esantį bVoliavaikį neat
sisakyti praleisti paskutines 
savo šioje ašarų pakalnėje va
landas po jų švelnių sparnelių.

Na, sparneliai, tai sparne
liai, bet nors yra iš ko ir pasi
rinkti !...

I Lietuva, 1&&-1924 .

Pirmadienis, Griuvi. 1. i9?4

as
Gelžkelio darbai baigti. Darbų 

vadovas apmokėjo; kiek kam pri
derėjo, apgavo, kas galima buvo 
apgauti, ir žmonės būriais ėmė 
skirstytis, kiekvienas traukė į 
savo sodžių.

Karčiamoje prie plento ūžė li-

šitą faktą galima labai leng
vai įsivaizdinti kada mes pa
žiūrime į kasdieninį gyvenimą 
musų vaikinų. Štai ką mes 
galime pamatyti: kortas lošia
kožną vakarą arba munšainą 
traukia tol, kol apie kitą pa
saulį pradeda sapnuoti. O jei
gu mes pažiūrėsime dar keletą 
melų atgal, tai mes turbūt vi
si sutiksime, kad vaikinų lietų
jų dauguma (rado sau ramiau-

ą vietą--saliuną! Taipgi butų gi vidudienio. Vienas riestainių 
galima dar keletas puslapių kimšosi į pintinę, antras pirkosi 
prirašyti apie lietuvių : vaikinų 
apsiėjimus, bet aš nemanau, 
kad tas liktų rašyti. į laikraš
ti... žinoma, aš nenoriu sakyti, 
kad > vaikinai lietuviai blogi, 
> lietuvaitės geros. Bet tai nė
ra reikalo kaltinti vienas lie- liuk”!... 
Tivaites.

Kitas dalykas bus neprošalį 
priminti, kad mus lietuviai 
zaikinai sulaukę 
įimtos “birthday” 
;auti su mergina 

metų. r. 
ykas, kad “žąsis su slonium laidinuką ir iš tolo nešė paskuti

ne dramrd“. Mat lietuviai nius tolstančių draugų dainos 
tikinai mano# kad jie Ame’ žodžius.

ko j e galės taip eiglis su jauno-1 Veikiai pranyko už kadugių 
mis merginomis, kaip kad Lie- krūmų jų balti palaidinukai ir 
tavoje kad senberniai “žuvau- apskritos kepurės. Pagaliau ir 
ja naktimis”. Čia mat ne Bu- daina nutilo, o jis stovėjo susidė
si ja— sulaukei keturiosdešinj- jęs rankas, nes neturėjo kur ri
ties melų, lai jau ir nė neban- ti. Kaip,to kiškio, Rurs;tą va- 
dyk prie šešiolikinių taikintis,, landą šokinėjo geležinkeliais, 
nes “iš tų pelų nebus grudų”, taip ir jo, vargšo našlaičio, liz-

Dabar mes pažiūrėkime į das buvo laukas, o maisto sandė- 
musų inteligentus vaikinus. 
Mes pamatysime, kad jie be
veik visi apsivedė su lietuvai- 
ėmis ir negalima ką daug blo

go ntatyti pas juos. Kitas da- 
’ykas, mes turime atsiminti,
kad musų tauta nėra perdaug 
psišvielus. Kurie tėvai yra

jiskį apsišvietę tų ir dukterys 
yra daug ’ doresnės ir jos ne- 
’aksto su kokiais “bomais”. Aš 
manau, kad su šituo sutiks vi- į tuščią apylinkę ir klausė garo 
J, kurie žiuri į kasdieninį 
zenimą.

Man rodos, kad motinos 
Jinai alsakomingos, kad 
neišauklcja dorų dukterų!

—Klevas.

degtinės namo, trečias čia pat 
nusigėrė. Paskui, pasidarę iš 
storu audeklų ryšulius ir persi- 
kabinę juos per pečius, nuėjo 
Sukaudami:

—Lik sveikas “kvailas Myko-

| O jis stovėjo.
Paliko pilkame lauke ir nė 

žvilgsniu jų nepalydėjo; tik tai 
žiurėjo į blizgančius bėgius ku
rie ėjo toli toli, nežinia kur. Vė-

lietuviai
keturiosde- 
nori drau-

šešiolikos jas kedeno jo tamsius plaukus,
Tai jau čia aiškus da- sklaidė baltą storą audeklo pa

lis — kur Dievas duos.
Už smėliuoto kalnelio pasigir

do švilpukas, sukamuoliavo du
rnai ir sudundėjo. Atėjo darbo 
traukinys ir sustojo neprivažiuo
damas nebaigtos stoties. Riebus 
mašinistas ir jo jaunutis pagel- 
bininkas, nušokę nito garvežio, 
nubėgo į karčemą. Juos pasekė 
ir stabdy to j ai. Pasiliko tik inži
nierius, kurs susimąstęs žiurėjo

publikos tvarką ?
Mums, socialdemokratams te- I

ko pirmutiniems iškelti Purickio 
bylą Seime. Mes sekėme jos ei
gą ir jau ne kartą esame primi
nę vyriausybei ir Seimo daugu
mai, kad pagaliau laikas atpa- 
laidoti teisingumui rankas. Po 
trijų budėjimo metų mes šian
dien esame priversti dar griež
čiau pavartoti savo reikalavimą. 
O kartodami mes visą laiką gau
name jausti, kad Purickis yra 
krikščionių demokratų partijos 
centro žmogus ir gal tik dėl to 
nepaliečiamas.

Byla tartum tyčia miigdinama. 
Ir kai žmonių pasipiktinimas 
pradėjo- rimti, p. Tumėnas pats 
atėjo Seimo klaustis. Kam 
klaustis ?

Visa bylos eiga duoda mums 
progos laukti, kad dabartinei vy
riausybei tik dėl to prireikė Sei
le pasisakymo, kad sustabdžius 
bylą V. Tribunole. O jei byla 
bus V, Tribunole numarinta, kas 
patikrins, kad ji vėl bus iškelta, 
kad Seimo dauguma leis teisti 
savo partinį vadą?

Musų klerikalinės partijos — 
kademai, ūkininkų sąjunga ir 
darbo federacija—ne vieną kar
tą pažymėjo savo kelią smurto 
ir sauvalės darbais. Jų įstaty
mų “saugojimas” gerai .žinomas. 
Nieko neatsižiurėdami jie nau
doja įgytą valdžią, partiniams 
reikalams^ tvirtina! krašte reak
ciją ir sauvalę ir kartu didina 
be pasigailėjimo liaudies vargų 
naštą.

iškelti byloms prieš Purickį ir, . Mes neispildytume savo pa- 
Voldemarą. ’reigos prieš musų rinkėjus, jei

BOLŠEVIKĖLIAI DŽIAU
GIASI.

Kiek pikto džiaugsmo “Lais
vėje” dėl to, kad prie 
“Naujienų” prisikabino vie-

tlškų ir bolševikiškų “vertėjų” 
gavo verdiktą teisine ant $5001

Prie “Naujienų” prisikabinta 
dėl žodžio “neteisingumas,” ku
ris lietuvių kalboje neturi jokios 
įžeidžiančios prasmės. Bet ka
žin k s butų su. bolševikiškais Į 
laikraščiais, jeigu žmonės imtų 
traukti juos tiescn dėl tų pluui- 
mų ir keiksmų, kuriuos jis nuo
latos vartoja savo Špaltose? 
“Svoločių,” “niekšų,” “šunų” ir 
t. t. nereikėtų “eksportams” nė 
iškreipti teisme, kad parodžius

Nesiskubnikitc, vyručiai 
’ - v-". s kad puly:

nejkristumėte!
1 R

&-D. FRAKCIJOS 
PRANEŠIMAI.

Lietuvei Seimo sccialdemo- 
k*”'4-” frakcija nudarė spaudoje 
sekanti pranešimą visuonieuei 
delei kun. Purickio bylos:

Spalių 28 dieną Seime įvyko 
atsitikimas, kuris turi sugadinti 
Lietuvos demokratinę visuome
nę. Tą dieną vyriausybės atsto
vas p. Tumėnas atėjo pasiklaus
ti Seinitą, ar reikalingas leidimas

pirmiausiai, jai jau 
kelionę, tai 
sau klausi-

mane už to

ir šiaudų sodžių, ten — tarp ba
lų... Bet neturėjo ko grįžti. 
Nors jį ir kvailiu vadino, bet vis
gi dėlto suprato tiek, kad žmo
nėse mažiau bado nukenčiama ir 
lengviau gauti nakvynė, negu jų 
kaime. O! žmonėse ir duona 
baltesnė, į mėsą nors pasižiūrėti 
galima, daugiau namų ir žmo
nės ne tokie vargingi, kaip pas 
juos.

Važiavo stotį po stoties, čia il
giau, čia trumpiau vietomis su
stodami. Saulei leidžiantis inži
nierius įsakė jį pavalgydinti, o 
Mykoliukas jam užtai nusilenkė 
į kojas.

Privažiavo visai naują apylin
kę. Nebuvo’čia patvinusių balų, 
tik vieni kalnubti laukai ir vin
giuoti, smarkus upeliai. Dingo 
mažos pirkelės ir žiuogriuoti 
daržinės kluonai, o buvo matyti 
puikių dvarų ir muro namų, ge
resnių, negu jų bažnyčios arba 
karčemos.

Naktį sustojo ties kalne esan
čiu miestu. Namai, rodėsi, lipo 
ant vienas kito, o kiekviename 
jų buvo daug šviesos, kaip žvaig
ždžių danguje. Nė šimte laido
tuvių nepamatytum tiek žvakių, 
kiek tame mieste....

Kaž kur gražiai grojo ir žmo
nės vaikščiojo būriais linksmai 
šnekučiuodamies, nors buvo jau 
taip tampu, jog- tebuvo galima 
išgirsti kaime nugąsdintų šunų 
lojimas .ir vaiduoklių šauksmas. 
> Mykoliukas nemigo. Inžinie
rius lįepė duoįi jam svarą deš
roj ir kepalėlį duonos, o paskui 
išvarė jį ant kito vagono, kur 
vežė smėlį. Minkšta čia buvo,’ 
kaip pūkuose. Bet vaikinas ne
migo, sėdėdamas ir parietęs po 
savim kojas jis valgė dešrą su 
duona, net jam akys lindo vir- 
šunjr galvojo:

—žiūrėk, kokių stebuklų esa
ma pasauly!...

Pastovėjęs kelias valandas, 
ryto metą traukinys važiavo to
liau. Vienoje stotyje, miške, 
traukinys užtruko ilgiau, o kon
duktorius pasakė Mykoliukui, 
kad inžinierius gavo telegramą 
ir, tu r būt, grįš atgal.

Ištikrųjų, inžinierius pasišau
kė Mykoliuką pas save.

—Aš turiu grįžti, — tarė. — • 
Ar tu vienas važiuosi į Varšu
vą ?/

—Ar aš žinau! — prašnabždė
jo Mykoliukas.

—Na, juk neprapulsi tarj 
žmonių ?

—Kaip gi aš, ponuli, prapul
siu, kad aš nieko neturiu?...

Tikrai, kaip jis galėjo prapul
ti!

—Tai važiubk, — tarė inžinie
rius. — Ten prie stoties stato

gy- šnypštimo katile.
| Vaikinui buvo pažįstamas įn

yra žinierius, ir jis žemai ligį že- 
jos mes jam nusilenkė.

Į — A, tai tu “kvailas Mykoliu- 
kai”! ką gi čia veiki? — paklau
sė inžinierius.

Paminėkite Dr. V. Kudirką ponuliL~atsake
—Ko negrįžti namo?
—Neturiu ko grįžti ponuli. 
Inžinierius ką sumurmėjo, 

paskui tarė:
—Važiuok į Varšuvą, 

po Lietuvos švietėjo ir visuo- visuomet gausi darbo.
—Kad nežinau kur?
—Sėsk į vagoną, tai sužinosi. 
“Kvailasai Mykoliukas” užšo

ko ant vaįono, kaip katinas, ir 
jimo djiiai tų-'sukaktuvių rei- atsisėdo ant krūvos akmenų.^ 
kšmės pažymėjimo.

“Lietuvos švietimo Vinco 
Kudirkos Draugija”, manyda
ma, kad ir užjūrio lietuviai 
’aip pat tinkamai įvertina Vin
co Kudirkos reikšmę lietuvių 
atgimimo istorijoj, siūlo drau
gams amerikiečiams toms su
kaktuvėms paminėti daryti į- 
Vaiii'iose vietose paskaitas, 
koncertus ir vakarus nuo lapk
ričio 16 d. iki sausio 1 dienos. 
Gautąjį pelną siūlytų skirti 
“Lietuvos Švietimo Vinco Ku
dirkos Draugijai”, kuri yra 
pasistačiusi sau tikslą varyti 
švietimo darbą toje Lietuvos 
visuomenės dalyj, kuria tuo 
žvilgsniu dabar mažiausia te
sirūpinama, būtent, suaugusių 
švietimu, organizuojant siste- 
matingas paskaitas, steigaint 
knygynus, kuriant vietos mu
gėjus, Liaudies Universitetą su 
ištisa eile skyrių visoj Lietu
voj. 1 Liaudies Universitetas su 
geru pasisekimu Kaune jau vei
kia nuo š. 
šio. Dėliai 
Rimas dar 
provinciją.

Jaunam Bečleriui”, kad niai ir jos

š. m. lapkričio, mėn. 16 d. 
meiua lygiai 25 metų Vinco 
Kudirkos mirties sukaktuvės. 
Vinco Kudirkos nuopelnai, kai- Tenai

ma-

meninės bei tautinės lietuvių 
sąmonės žadintojo, tokie žymus, 
kad vargu ar kurioj lietuvių 
visuomenės dalyj rasis abejo-

r-rr- -- rtt—rwni i—imin —n.

Skaitytojai Balsai
\Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

bk

(Apie

Ir mano žodis
lietuvaites ir lietuvius 

vaikinus)

Lapkričio 25 d. “Naujienų”

Ir ką gi? Sakysime Tamsta, gaila, kad jis nieko bW 
nedarnas tą savo dėdę suras- mato pas lietuvius vai£j

—O pinigų turi kiek ? — pa
klausė inžinierius.

—Turiu rublį keturiasdešimt 
skatikų ir auksiną dešimtokais.

Inžinierius vėl pradėjo niu-
iiiuoti ir dpii-ytis po apylinkę, o llus: ~ le,‘ H™ garvežys nuolat urzgė. Pagaliau naujuS namus. Neiiosi plytas ir 
išbėgo iš karčiamos traukinio 
palydovai, buteliais ir ryšuliais 
nešini. Mašinistas ir jo padėjė
jas sėdo į garvežį ir nuvažiavo.

Kokią mylią kelio pavažiavusr 
ties pasisukimu pasirodė durnai 
ir vargingas, tarp balų susista- 
tęs kaimas. J j pamatęs, Myko
liukas atgijo, r '

sigertum. Paskui gal ir geriau 
bus. Del visą ko — še rublį.

I Vaikinas paėmė rublį, nusi
lenkė inžinieriui iki kelių ir įsi- 

• repečkino į savo vagonu su smė
liu.

Tuojau ir važiavo.
Pradėjo juoktis, . Pakeliui paklausė kondukto- 

šaukti (nors jo niekas nebūtų iš-,rlal!S-
girdęs ir taip toli), mosuoti ke-l 10,1 ponu11’ 13 cia mu9'! 
pure... Net važiuojąs aukštoj 6 0 L<"'
budelėj stabdytojas subarė jį: I,. ~ kokl‘is ke unasdesimt my- 

—Tu ko čia nenusėdi? Dar K'-Ar as_zinau.
nukrisi, ir velniai tave paims... I -0 Pescnun, ponuli, ilgai rei- 

—Tai musų kaimas, ponuli, ^®1/1;. .
—Kokias tris savaites. Paga

niau nežinau.
■ Vaikiną paėmė neapsakoma 
baimė. Kam jis nelaimingas va
žiuoja taip toli, kad net trys sa
vaitės iš ten namo reiks eiti!...

Jų kaime pasakojo kartą apie 
vieną berną, kurį sugriebė vie
sulas ir greitai, greičiau net, ne
gu butų galima persižegnoti, nu- 

Vice-Pirm. Prof. A, Purėnas, bloškė už dviejų mylių 
Iždinin. B. Biržiškienė, - jau negyvą. Ar su juo ne tas 
Sekretoriaus Pavhduotojas, pat? Ar toji ugnies kvėpuojamo- 

Prof. Vac. Biržiška, ji mašina, kurios bijosi seni 
žmones, ue blogesnė už viesu
lą?^.. 0/kur jinai darųjį numes!

Taip pamąstęs, įsikibo vagono 
briaunos ir užsimerkė. Dabar 
pajuto, kaip jį neša, kaip baisiai 
šniokščia dunda ir kaip vejas, 
plakdamab per veidą, juokiasi: 
hu! hu! hu!.„ hi! hi! hi!...

^Bus daugiau)

va tenai, va!...
—Kad jūsų, tai ir sėdėk ra

miai, — atrėmė stabdytojas. .
Mykoliukas ramiai atsisėdo, 

kaip jam buvo sakyta. Tik jam 
kažkodėl ant širdies buvo liūd
na, ėmė kalbėti poterius. Ar! 
kaip mielai jis grįžtųkį tą molio

m. balandžio mėne- 
lėšų stokos jo vri- 
nepavyko išplėsti į 
Draugijos uždąvl- 

siekiamieji ' tikslai 
uaugusių švietimo srity labai 

Jeigu pavyktų Drau-. 
laiku užsi-

Bečleris” apie lietuvaites ir tik
!o ne

mato pas lietuvius vaidinus.
Žinoma, reikia duoti ' kredi

to p.
jis pasakė dąug tiesos apie mu
sų lietuvaites. Bet man rodos,platus.

yru kuone gijai artimiausiu 
Ypatin- brėžtieji tikslui nors dalinai pa-!

siekti, tai butų gal tinkamiau
sias prieš 25 metus į amžiną 
atilsį nuėjusio ivišuomenės vei
kėjo Vinco Kudirkos atminimas 
ir pagerbimas.

Laikinoji Vinco KUDIRKOS 
švietimo Draugijos Valdyba;

Pirmininkas, Prof. V. Lašas* 
Sekret. Doc. K. Sleževičius, 1

norėdamas tą 
ti, dedi į visus Amerikos laik
raščius šio turinio skelbimą:

“Jieškau savo dėdės Jono 
Bepilvio, kurs prieš 35 metus 
emigravo iš Lietuvos, Riesta- kad pas vaikinu* 
snukių kaimo, Amerikon. Jei-1 liek pat daug kalčių, 
gii kam yra žinomu jo gyvo- gaį jeigu mes pažiūrėsimi* į jų 
numoji vieta prašau man pra- apsiėjimą ir kultuvą, tai mes 
nesti. Mųuo adresas: Boston, puihatysiiuė/ kad įnusų lietii- 
Iki pareikalavimo. Jurgiui Bim-, viai vaikinai tik dabai’ prade- 
bilai”. | da būti biskį inteligentiškesni.

Žinok Tamsiu, kad is tokio Faktas yra, kad dauguma mu- 
bkelbimo nieko gero neišeis, bet sų lietuvių vaikinų ir šiandie 
ką jau ir bekalbėti-prastas biz- tebėra ^Molio Motiejai”; žino-' 
uis! uiu, ue visi,

Valdybos narys,
Mikas Petrauskas,

Lietuvos Švietimo Vinco 
Kudirkos Draugijos iždininku 
adresas:

Kaunas, Laisvės Alėja, “Auš
ros“ Gimnazijos rūmai, B. Bir
žiškienei.

Kaunas. 1924 m. spalių 31 d,!
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Ch'IflSOS 
žims

Tas stebuklingas indėnas 
daktaras

Ir kaip jis “gydo” žmones

Jau buvo kartą rašyta apie 
stebuklingą indioną daktarą, 
kuris taip “sėkmingai” gydo 
lietuvius ir kurį lietuviai taip 
noriai lanko, nešdami savo pi
nigus ir tikėdamies iš jo ste
buklingos pagelbos. O žmonių, 
kurie tiki stebuklams visgi dar
gana daug yra.
• Tas pats atsitiko ir su ma
nim. Kartą man draugai pra
dėjo pasakoti apie tą stebuk
lingą indioną daktarą, i kuris 
išgydąs visas ligas ir tai labai 
pigiai; esą tik pažiūri į akis ir

Isilankymą ir nesakau kur man 
skauda. Jis vėl daro spėlioji
mus ir, žinoma, neatspėja. Apie 
kirmėlę, gi daugiau nebeprisi
mena. Jis vėl mane apstato vi
sokiomis puskvortinėmis bon- 
komis ir pareikalauja $5. Ta
da aš pažiurėjau į jį ir sakau: 

—Na, o kaip su tuo keisti, 
ką aš daviau $15 ir dar reikia 

juokeli $60? Ir kaip bus su ta 
kumele, kurią jus radote ma
no viduriuose, p dabar'jau nie
ko apie ją nebemini t?

“Daktaras urnai kaip įgiltas 
pašoko:

—'lai tu esi ėia pirmiau bu
vęs?

- -Taip, - - atsakiau. — Bet 
daugiau jums aš nemokėsiu, 
nes nepasakėt man tikrai kas 
man yra.

Daktaras pamatęs, kad čia 
gali išeiti blogai ir gali pakenk
ti savo bizniui, nes daugelis 
"monių jo laukė, įspraudė man 
: rankas krūvą bonkų su vais
tais ir įspėjo:^

—še, imk tuos vaistus ir ty

tuojaus pašalio kokią žmogus 
ligą turi. Bet tas indionas gy
vena ne Chicagoj, o Indiana 
valstijoje, ir tai ne kokiame 
miestely, bet dideliam^ miške, 
palei Michigan City kelią, už 
kokių 20 m. nuo Gary, Ind.

• t i
Nesijaučiamas gerai suma

niau ir aš nuvažiuoti pas tą 
“daktarą”. Nuvažiavęs vieną 
sekmadienio rytą jau radau 
belaukiančių : apie 50 žmonių, 
tad turėjau to “daktaro” lauk
ti apie porą valandų, jam li
gonį “išegzanųnnot” neima 
daugiau laiko, kftip ?2 ar 3 mi
nutes. Kiek pastebėjau,. pa
cientais buvo išimtinai lietu
viai ir vienas kitas lenkas.

Atėjo ir mano eilė. Įsivedė 
į mažą kambarėli, pažiurėjo į 
akis ir sako;

—Tau skauda strėnos.
O strėnos niekad man nėra 

skaudėję ir aš tani daktarui tą 
ir pasakiau. Tada jis vėl spė
ja;

—Tau skauda galva.
Bet kad ir ygaivos man nie

kad neskauda, tai aš jam pa
rodžiau, kad man skauda po 
krutinę.

Bet aš vistiek už juos ne
mokėsiu. z

Daktaras tyli ir nieko nebo 
sako. Aš nenorėdamas ilgiau 
kivirčiuotis,' pasiėmiau 
vaistus, nieko už juos 
kėdanias. Bet ir “daktaras 
manęs daugiau 
vo mokėti, tik 
kųogreičiausia 
’š jo namų.

Suvartojau i 
bet ir jie man 
ir “kirmėlė” 
viduriuose. Aš 
kiliau, kad tas 
indionas 
: tik paprastas patentuotų vais
tų pardavinėtojas, kuris pasi
vertęs daktaru ima nuo tam-; 
ių žmonelių brangiai už savo 
įverčius “vaistus”. Gaila man 
ūkių žmonelių, kurie tiki to
liems “daktarams” ir leidžia 
iems save išnaudoti. Netik 

kad pinigus praranda, bet dar 
Tepdami visokias to indiono 
Pamazgas dar labiau savo svei
katą suardo, arba, geriausia
me atsitikime, savo ligą ‘užsen- 
lina ir apsunkina jos išgydi- 
na. —Stebuklams Tikintis,

tiios 
nemo- • v 
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ir nebereikala- 
lauke, kad< aš 
išsinešdinčiau

ir tuos vaistus, 
nieko negelbėjo 
vistiek pasiliko 
gi pilnai įsiti- 

. “stebuklingas” 
nėra jokis daktaras,

-Ov dabar tai jau žinau”, 
— pareiškia “daktaras”. — Ta
vo žarnose yra apie penkių pė
dų ilgio kirmėlė. Tas knisas 

kirmėlės iš vidurių išvari- 
tnas — kaštuos tau $75. Turė
si atvažiuot 3 ar 4 kartus.

Aš pasisakiau, kad tiek pi
nigų neturiu.

—Tai kiek turi? — nepa
tenkintai paklausė “daktaras”.

—Apie $15.
—Gerai. Tai duok šia.
Padaviau pinigus ir jis pra

dėjo man kraut patentuotus 
vaistus: keturias bonkas po 
puskvorlc didumo. Esą kaip 
išgersiu, tai vėl turėsiu atva
žiuoti ir atsivežti daugiau pi
nigų. Davė man ir miltelių, 
kuriuos kaip suvartosiu, tai 
tuoj kirmėlė ir išeis.
* Parsivežiau visus tuos vais
tus ir gėriau juos sulig jo vi
sais nurodymais. Bet ta “kir
mėlė” vistiek neišėjo ir aš jos 
nemačiau. Pabaigęs vaistus vėl 
važiuoju pas tą indioną. Bet 
nuvažiavęs aš jam neprimenu 
apie pirmesni mano pas jį ap-

Chicagos lietuvių dainininkė grįžo

P. NORA GUGIENŪ
žinoma lietuvių daininkė, poni?l N. Gugienė pereitos savai

tės ketvirtadieny sugrįžo iš Lietuvos į Chicagą po septynių 
mėnesių viešėjimo. *

Lietuvos gyvenimas, ponia Gugienė sakos, jai labai patikęs/ 
ypač žmonių svetingumas. Bebo tenai esąs aukštai pakilęs me
nas. Opera (kurion buvo kviečiama N. Gugienė) pasiekusi 
aukšto laipsnio, taip kad ją jau galima sulyginti su Vakarų Eu
ropos sostinių operomis. /

žinoma, musų dainininkei nesinorėjo skirties su tuom vis
kuo. Bet mes džiaugiamės, kad ji sugrįžo atgal į Chicagą; juk 
šio miesto lietuviams menas yra ne mažiau reikalingas kaip ir 
Kauniškiams.

Aštuoni žmones užmušti
Traukiniai sudaužė du 

automobilius

Kaltina misionieriy Smulkios Žinios
Senas pamokslininkas Įkūręs 

mergaičių mokyklą, kurią jis 
pavertęs sau į haremą.

iš

Vieškelių policija užpuolė ša
lo nedidelio kelio seną farme- 
rio namą netoli ChicagO 
Heights ir po ilgoko persišau? 
dimo su dviem italais tą namą 
užėmė. Užėmusi narhą ’polici-li 
ja rado 20,600 galionų užraug
tos brogos, 400 galionų mųn-i 
šamo ir JOG galionų munšaiho 
yarytuvą. Du italai, Jack Ane- 
lo ir DaVid Rosį&ttf, kurie 

priešinosi policijai, tapo arėš-. 
luoli. '■ T t

r’hysical Health Institute
DR. VELONIS, Ph

O. C., D. O., N.‘ T.
Gydau )vairiai* ligas, o ypatinga) 
ižsisenėjusiaa,' be vaistų ir oparu 
cijų, naujausiais hudais.

4204 Archer Are., Chicago,■ Iii, 
Brightop Pnrk, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 piet<. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nadėldieniais nuo 9 itd 12 pinfe

Telephone Uafayrttt 4543

'Trys menonitų kunigai 
Bloomington nuvykę į Cedar 
Rapids, la.. ir viską ištyrę ant 
vietos paskelbė sunkius kalti
nimus- prieš kun. II. M. Fergu- 
son, kuris dabar gyvena Chica
goje, pr e 3745 Ward St. Jie 
sako, kad kun. Ferguson ten 
iš savo sekėjų sutveręs koloni
ją, išviliojęs iš žmonių pinigus 
ir paskui įkūręs mergaičių mo
kyklą, kurią jis pavertęs į tik
ra harema. v c

Ferguson tų kaltinimų užsi
gina. Esą jis neturi jokios įta
kos į moteris ir jis esąs tik pa
prastus misioni.erius-i)amoksli- 

, ninkas, kuris skelbia John Wes- 
lev “mokslą”, taipjau' pagelba 
tikėjimo gydąs žmones. Misio
nierius Ferguson jau yra se
nas - • žilas senis; turi pačią 
su kuria ir gyvena. Jis sako, 
kad kaltinimai yra padaryti iš 
navydo. Esą prieš poras metų 
’is turėjo kivirčių su savo pa- 
rapijonais Cedar Rapids. Bet
gi jis turys ten ir draugų, ku
re jį nesenai pakvietę tep pa- 
mokšlininkauti. Jis buvęs nu
vykęs ir tas dar labiau prieš jį 
sukėlė priešinipkii's.

Komitetas tyrinėjimui jo vei
kimo tapo paskirtas po to kaip 
lis pradėjo panioksViiinlcauti 
McLean paviete. Komitetas nu
vyko Į koloniją ir štai ką išty
rė :

Prisistatęs paprastiems žmo-. 
'ėms kaipo tikriausias žinovas 
biblijos, jis prikalbino kalias 
e minas persikelti į Cedar Ra- 

uids, kad jis dar geriau gale- 
tų išmokinti jų vaikus biblijos 
savo įkurtoje mokykloje. Bet 
ten nebuvusi jokia mokykla, o 
ik haremas. Mergaitės turėjo 

apsigyventi vienuose' namuose, 
o berniukai kituose. Visi pri
žiūrimi buvo tam tikrų mpterų. 
Vėliau Ferguson prisipažinęs, 

-kad jis gyvenęs su tomis mo- 
‘crimis-prižiurėtojomis, taipjau! — 
’r *su niekuriomis mergaičių. HIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIffli 
Kelios mergaitės, prisiartinus | 
gimimo laikui, buvę išsiųstos į 
tolimus namus, o viena mer
gaite mirusi. Ferguson buvęs 
nesislėpęs iki po laidotuvių ir 
tik didelė jo įtaka į tikinčiuo
sius išgelbėjusi jį nuo kalėji
mo. Bet dvi jo pagelbininkės- 
misionieres esančios pasiryžu-

(Tąsa am 6-to pusi.)

negu pirksi pianą, pamatyk 
gražaus rie-

Kitas vartotas Player Pia 
kaina $145.00, Ųpright Pia 
geras kaip naujas $65.00..

3327 So. Halsted ^t.,
CHICAGO, ILL. \

Pirnj 
šitą Players Pianą; „ 
šuto medžio dailiai padarytas, kai
na $245.00 su 25 Rolėmis ir liam- 
pa. 
nas, 
nas,

LITTLE
j 5PINOGf?APHS

Tas kuris neturėjo jū
sų ligos yra pasiren
gęs duoti jums pata
rimus.
Yra labai daug klai

dingų nurodymų Ir 
klaidingų patarimų su
teikiama žmonėms ku
rie serga, todėl neste
bėtina, kad tiek daug 
nepasveiksta.

Jei jus sergate pasi
tarkite su Chiropractic 
ir sužinokite apie jo 
gydymo budus. Jis yra 
žmogus kuris supranta 
įpie sveikatą.

1>R.> J. M, FINSLOU.
t ' ’ C'biropractor
1645 K 47 SL Chicagu. Ui

Tef Boulevard 7006
• Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare Nedalioj nuo 10 ild 12 dieną

____ --- r-f-— . ... . 
—i_______ _ -- _: - - 

j ...................... —...............
Phone Bouleyard 7589

Dr. William Blanchard
Pinr/iau buvęs extra-ortinary 
profesorius patalogijos Berlino i 

Universiteto) < ’

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio įUgų ir žarnų 
inkstų, reumatizmo/ ' nervų* mote
riškų, ,, vyriškį . ligų ir visu ne

sveikumų.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga
1545 VV. 47th SU 

netoli Ashland Avė.
Valandos kasdien nuo 10 ryto ik) 

8 valandai vakare. <............ ........... .......... ...... ...........

Naujas!
Puritan

Hop — 
Flavored

Malt
Flavored su tikru 

Bohemai! Hops 
Nereikia virinti

Didelis
3 Svarų

Kianas
Prašykit jūsų groserninko 

>___ _________________ —j

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomu mašinėlė

Padėkavonės dienoje išliko 
dvi dideles nelaimės, kuriose 
žuvo 8 žmonės ir trys žmonės į Pernai padaryta 
gal .mirtinai liko sužeisti. Tos 
nelaimės ištiko ant geležinke
lių kryžkelių, viena ties Lom- 
bard, o antra ties Aurora. Abi 
nelaimės ištiko naktį ir abie
jose . traukiniui užvažiavo ant 
automobilių. Abiejose nelaimė
se žuvusieji yra chicagiečiai. 
Kaip išrodo, abi nelaimės įvy
ko delei pačių automobilistų 
neatsargumo.

Chicagoje’ tą dieną ne vieno 
žmogaus neužmušta. Bet nelai- 

' mių visgi buvo ir 
reuil, Stanbury, Defrere, Mo- žmonės liko sunkiai sužeisti 
ca ir baletui. j Dviems taksikabams

Penktadienio 1 “
as, dalyvaujant Feodorui Ša-! 
iapinui, McCormic,, Claessens, 
i\\arthout, Hackett, Defrere, 

Morelato ir baletui.
šeštadieny po piet — Wer- 

,her, dalyvaujant Garden, Frer 
ind, Ansseau, Kipnis, Cont- 
euil, Defrere, Oliviero.

šeštadienio vakare (papigin- 
omis kainomis) — H Trova- 

lore, dalyvaujant Muzio, Lens- 
ka, Fortnicbi. ‘ nos‘

OPEROJ

šia4, savaitę operoj eina:
Pirmadienio vakare — Ma

lame Butterfly, dalyvaujant 
sdith Mason, Perini, Hackett, 
limini.

iata, dalyvaujant Muzio, Schi- 
a, Schwartz.
Trečiadienio vakare — Car- 
en, dalyvaujant Mary Garden, 

JcCormie, D’Hermanoy, Svvar- 
:*out, Ansseau, Rimini, Con- jose keli

susidu- 
vakare—Faus- nis trys moterys ir vyras liko* 

sužeisti. Taksikabų šoferiai li
ko areštuoti.

Ragina siųsti kalėdines 
dovanas anksti

lengviau atsiduso, 
nebereikėjo virš spė- 
paskulinėmis dieno- 
šventes. šiemiet irgi

Phone Lafayette 6147

LIETUVIŠKA APTIEKA
Antanina Ziminerman, 

Savininkė
4254 Archer Avė.
kampas Albany Avė.

Speciališkumas išpildyme recep
tų. Žema kaina visokią lietuviškų 
gyduolių ir žolių, Visoki importuo
ti toilet setai ir perfiumai iš Fran- 
'••ir.K ir kilu šulių.

nos būdavo perkamos ir siun
čiamos labai vėlai ir tai labai 
privargindavo sankrovų ir paš
to darbininkus. Jie su pasibai
sėjimu laukdavd Kalėdų, nes 
jos reiškė jiems baisiausi nuo
vargį dėl žmonių pirkimo ir 
siuntimo paskutinėj valandoj.

kampaniją
už ankstyvą pirkimą ir siunti
mą. Kampanija pasisekė ii’ dar
bininkai 
nes jiems 
kų dirbti 
mis prieš
vedama panaši kampanija. Paš
tas jau išleido paraginimą, kad 
visi siųstų dovanas anksti, bū
tent tarp gruodžio 10 ir 20 d.d. 
Pernai nors didesni siuntiniai 
buvo išsiųsti laiku, bet su pa
sveikinimais vistiek' buvo var
go. Dabar ir tai manoma pa- 
/.alinti. Visi pasveikinimai taip- 
’au turi būti išsiųsti laiku, ki
taip jie nebus pristatyti, šie- 
YVtriT '♦'X «» N 1 .-k / J.., I •*!_*

• J J • 1 i . - _ M KIIŲ .'vdllŲ.

minus prieš “Dievo

DEDA NAUJUS SIGNALUS

Kaina $60
k

, „Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pcarson, 
Box 192. Dnumnond, Wii.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosuli, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

Fuomi padarysi didelj umaguma 
pats sau, savo giminėma ir drau
gams su kuriais susiraiinijj ir 
greičiau galėsi parašyti laiške ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau 
ia, parankiausia ir dalikatniausis 
naiinėK su lietuviškomis raidėmis 
šaulyje. Galima ir angliškai ra 
»Vti.

1 raunamu*

NAUJIENOS
1739 S. Halsted gir, 

Chicago, Ui.

Vakarines miesto dalies par
kų daryba parkuose ir-ant bul
varų vakarinėj miesto daly de
da naujus signalus automobi
liams. Bus trys signalai: “Go”, 

Į “Walk”, taigi bus 
kaip automobilistai,mot paštas neketina dičbti iki apsaugoti

visi siuntiniai, taip ir pėstieji, nes ir jie tu- 
sustos dirbęs vidurdieny prieš laiko pereiti skersai gatvę, 
šventes ir ką neįveiks pristaty- Signalai bus netik skirtingų 
ii iki to laiko, paliks pristaty-)^a^’ *r žodžiu bus pa-l 

žymėta signalą, kadangi pasi-

bus pristatyti

mui po švenčių. Taipjau nebus., v -
. , ... , tz Dode, kad daugelis žmonių akys 

nesjo.anu laiškai per- Kalėdas,!nepajėgu atskiri spalvų. To-Pašto viršininkai jau išleido
Įspėjimą, raginantį žmones] . . , .
siųsti kalėdines dovanas anks- \ac Jnoti pašto darbininkams kie signalai jau įdėti yra prie
ti ir nelaukti paskutinės die- pusantros dienos pail- 16 kryžkelių, bet neužilgo bus

Paprastai pirmiau dova-] šio. 1 i^cli dar prie 64 kryžkelių. |
pusantros dienos pail- 16 kryžkelių, bet neužilgo bus

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
Į Jau atėjcKKultura No. 10.
Galima gauti Naujienose. 
Kaina 30 centų.
IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIM^
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OtJIENVB, CMc*p,fB. Pirmadienis, Gruod, 1, 1924

Chicagos žinios Lietuvių Rateliuose, Vaidilos organizuojasi Pranešimai
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Kuriasi nuolatinis lietuviu 
teatras

Artistui Juozui Vaičkui atvy
kus į Chicago, sukruto, subruz
do risi tot<ro mėgėjai, teatro 
mylėtojai iy pradėjo organizuo
ti Nuolatinį Amerikos lietuviu

' PRANEŠIMAI
Lietuvių Namų Savininkų P; V. 

M. D. Chicagoj priešmetinis susi
rinkimas įvyks pirmadienį, gruo
džio 1 d. apie 8 vai. vak., M. Mil
dažio svet., 2244 W. 23 PI. Bus 
renkama nauja valdyba ateinan
tiems metams. —J, Danta, ra$t.

REIKIA DARBININKU MORTGECIAI -PASKOLOS
VYRUAtėjo laikas, kad visi CM- 

cagofi lietuviai, teatrų vaidin
tojai ir vaidintojos pradėjo 

! rinktis ir spiestis į vieną kiv 
' ną, kad padaryti bendrą froiB 
tą. To reikalauja netik reika
las, bet ir pati daile, kad pa
kelti lietuvių dailę ant augė
lesnio laipsnio.

Jau padaryta pradžia, tik 
reikia rnusij vaidiloms gerai 
apsvarstyti. Tam yra šaukia
mas viešas teatralininkų susi
rinkimas šiandie, gruodžio 1 d., 
8 vai, vakare, Mildos svetai
nėje, So. Halsted ir 32 gatvė.

Kiekvienas nori, kad lietu
vių teatro menas butų pasek
mingas, kuris galėtų teikti ma
lonumą ir džiaugsmą savais 
darbais. Mes galėsime, jei tik 
norėsime, ypač šiame laiko, 
kuomet randasi Lietuvos artis
tai ir teatro žinovas ir moky
tojas artistas Vaičkus. Sueiki
me visi ir apkalbėkime šį svar
bųjį darbą, kurį manoma vy- 
kinti gyvenime. —J. A. Jankus

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

ar kviečia.Einantis policijos viršininko 
pareigus Zimmer išleido įsaky
mą policijai gaudant krrinina 
listus neteikti jiems jokio pa
sigailėjimo ir kuoplačiausia 
vartoti revolverį. Naktį prieš 
išledsiant tą įsakymą vienas 
policistas liko mišantas ir dn 
sunkiai sužeisti.

Detektyvams gi išleistas įsa- Dramos Teatrą.
kūnas, kad jie turi krimina-j 24 d. lapkričio mėn., kaip jąu 
listus išgaudyti, kitaip jie ne- buvo pranešta spaudoj, susirin

ko teatro mylėtojai, artistai, re
žisieriai ir po tftm tikrų diskusi- 

Į jų-pasikalbėjimų nutarė su pasi- 
[ ryžimu kurti Nuolatinį Ameri
kos lietuvių Dramos Teatrą, 
šiais pagrindais: visi scenos me
no srities veikėjai ir užjaučian- 
tięji teatrui, būtent: teatro my
lėtojai, aktoriai, režisieriai, te- 

aūktj pageib<rs7p’ikJatT0 tp«tro mecenatai. 
!dalinai muzikai, būtent: daini- 
i ninkai ir muzikantai, ir bendrai

r. , . , visi už jaučiau tieji teatro orga-
. ^atherine ’^atierre', nizavimo Idėjai, organizuojąs į:

.» 22 Prmceton Avė., važiuo- yjeilQ bendrą Teatro Kūrėjų Są- -1 
jam automobibu su savo jungą, kuri išsirinks sau Vaidy-; 
kinu Thomas Imposino, i>286 pasidalins pareigomis. Vie '̂ 

ince on . ve., prie ai ir Lj Valdybos narių rūpinasi ūkės 
^lon gatyų prišoko du jauni į kiausiniaig< j.iti grynai meno, nų” vietinėse žiniose p. žvalgas 

pi acanai, sumuAo ir lsme^ j Kiekvienas narys įstodamas įne- rašo neva juokingą straipsnį po 
.1 s \ai mą, o ją pačią nuvežęqpea^ro fontįo sudarymui tam'antgalviu “Nepavyko Gązdinti”, 
pne 49 ir Morgan gatvių n mokesnj> o toliau moka 
nutempę prie geležinkelio pihmo, | kiekviena mCnesj.
d Hl a?in°‘r> ° 1v!Ja Sąjunga turi nuolatinę vietą
do piktadarius. Panašios pik- /. .. . . .. T7. . , - . , ... repeticijoms, paskaitoms. Is-tadarybes jau perdaug lankiai . . . ..inuomuoja nustatytoms dienoms(.hieagoje pradėjo kartotis. ... . . ... \ ju. •baigiamą statyti Auditorium, iš- 
--------—----------------------------- ; kilmingesniems vaidinimams.

X/T A O Laiko savo žinioj Dramos Stu-
Ml A. U m !diją, kad joj išauklėjus ateičiai 

rimtus aktorius, režisierius, kri
tikus. Iki šiolei veikusieji dra
mos rateliai nenustoja veikę, bet 
dar labiau sustiprėja, pasisemda
mi iš centro reikalingų platesnių ■ mįnį p. žvalgas, ėjau iš darbo 
žinių ir scenos meno technikos. 
Gabesnieji, pasižymėję scenos

teks vietos.

Nežinomas piktadarys, ku
riam viski pasisekė pabėgti, 
įsilaužė į namą 6311 Drexel 
Avė. ir bandė užpulti dvi mo
teris, pirmiau jas apmarinęs 
chloroformą. Bet nespėjus jam 
pamarinti jas viena jų pabudo 
ir pradėjo šj 
tadarys turėjo nešdintis.

ŽODIS P. ŽVALGUI.

Lapkričio 17 d. š. m. “Naujie-

PRANEŠIMU TAISYKLES
Meldžiame visų darbuotojų, drau

gijų komitetų, raštininkų ir visų 
tų, kurie duodate Naujienoms pra
nešimus įsitėmyti šias taisykles:

L Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra
nešimai dalinasi į dvi dalis; vie
na ♦— pranešimai talpinami dykai, 
antra — pranešimai apmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetų susirinkimus; 
rengiąnt paskaitas, prakalbos, ma
sinius susirinkimus ir apvaikščioji- 
mus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami lik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubu, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikėiimiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų; 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

. 4. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių noaprubožiuojamas.

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

6. Visi pranešimai norint patal
pinti į sekamos dienos laidą turi 
būt priduoti ne vėliau kaip iki de
vintos vai. vakaro.

Liuosybės Draugystės mėnesinis su
sirinkimas pavėlintas atsiųsti, todėl 
Naujienose negalėjo tilpti

Bridgeport. — S. L. A. 36 kp. m ieš
me tini s susirinkimas įvyks trečiadie
ny j gruodžio 8 d., 8 vai. vak. 8X6 W, 

Raymond Chapel sve.
šiame susirinkime reikės išsitnktl 

36 kp. valdybą, ateinantiems metam?, 
Būtinai reikia nariams dalyvauti

— Nut. rašt. J. Buragas.

REIKIA agentų, Specialis Kalė
doms pasiūlymas. Galite uždirbti 
nuo $10 iki $25 į dieną. Darbas 
visą arba dalį laiko. Patyrimas net 
reikalingas. Rašykit dėl sampelitį 
ir nurodymų.
A. J. l.anrin, 163 \Vashinglon St. 

Providcnce, R. L 
- *r— ........... . . ......—-v

REIKIA gero inteligentiško vyro 
kaipo vyliausio salesrnanų. Nuolat 
darbas. Atsišaukit'laišku,- Pažymė
ki! mbtus savo patyrimu, palikit 
vo telefono numeri.

GUARANTY R, & M. CO
11 So Lą Šalie St.

Rm^ 708.

ANTRI MARGIRIAI
Ant įrengtų praperčių daromi 
ir perkami, greitas .patarnavi
mas. Pigios kainos.

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

s a-

2112

Liet. Naš- 
įvairų

picero Lietuvių Linosybės Namo 
Bendrovės dalininkų susirinkimas 
įvyks gruodžio 17 d., 1924, stovo J sve
tainėj, ėsate kviečiami visi dalininkai 
atsilankykit kaip 7:30 vakare, nes bus 
rinkimas direktorių ant 1925 m. taip
gi jeigu kurie da norėtumėt nusipirk 
Šerų, tai prašomi pasiskubint, nes po 
Naujų Metų šėrai. bus brangesni, vie
toj $25.00 bus $40.00, nes taip yra nu
tarta pereitam šėrininkų pusmetinia
me susirinkime ir jeigu kurio da ne
sate atsiėmė Šerus tai prašomi atsi
imti ątlsDPŠaami. tąsytes. KviečiA

— Direktorių Valdyba.

šiandie Chicagos lietuvių aktorių- 
nktorki) susirinkimas Mildos svet., <82 
ii* Halsted st. Visų srovių bei parti
jų menininkai yra kviečiami atsilan
kyti. šiandie kalbės artistas Vaič
kus ir p-lė TandžlulytČ Lietuvos ar
tistė. Reikalas jrra apkalbėti ir su
organizuoti visas teatro spėkas dėl 
pakėlimo dailės. Pradžia 8 vai. va
kare. — Valdyba.

PARDAVIMUI

Mes skoliname pinigus ant 6% me
tams ant visokių aktyviškų stakų ir 
bonų. Muši) patarnavimas yra grei
tas ir tikras. Be pasiveKnimii. Be 
ekstra mokesties.
NATIONAL CITY FINANCE CO., 

11 So. La Šalie St., Randolph 2124 
1405 Roanoke Bldg.

Atdara subatomis iki 5 v po piet.

^MOKYKLOS
TURIU atiduoti savo $1000 

vertės KimbaII grojiklį pianą, 
geras kaip naujas. Geras pa- 
siulymas nebus atmestas, šau
kite Tel. Lawndale 1050, prieš 
12 dieną ir po B vakare.

PARDAVIMUI puikus reetauran 
tas lietuviu ir svetimtaučių kolonijoj. 
Biznis išdirbtas per daugelį metų. 
Priežastis pardavimo du biniai — ne
apsidirbu, todėl greit parduosiu už 
teisingą pasiulijimą.

A Į sišaukite
2065 W. £4 St.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, D^- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKTNG 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, TU. 
Phnne <5eeley 1648

M. E. HUTFILĖ, Manager
. L----r . . . .. +

kur yra aprašoma, kaip W. Plec- 
kis “plaktuku užsimojęs” ant P. 
Gadeikio ir “liepęs jam nesiju
dinti”. Paskui, girdi, Pleckis 
atsidūręs teisme ir teisėjas jam 
pataręs sudėti $500 kaucijos.

Iš šito neva aprašymo numa
nu, kad čia eina kalba apie ma
ne, Wm. Plack. Bet p. žvalgas 
visai l>e reikalo mėgina juokus 
daryti, kur jiems nėra vietos. 
Aš, žemiaus pasirašęs, esmi mū
rininkas, ir tuo laiku, apie kurį

namo, nešdamasis savo įran
kius. Aš nieko neužpuoliau ir

mylėtoj ai-vaidy los įeina į nuola- niekam negrumojau plaktuku, 
tinj teatrą, bet taipgi veikia po tik reikalavau iš Gadeikio, kad 

Į senovėj ir savo rateliuose. I)ž-i jisai man-sugrąžintų įrankį, ku- 
j aučiantiej i teatro kūrimui agi-|r| jjsaį buvt) nianęS pasiskoli- 
tuoja už teatrą ir populerizuoja į nęa 
jo idėją. ‘ f I

Atsimindami seną išsireiški-' 
mą “Vienybė-galybČ”, mes visi

Chicagos Komitetas 
laičiams šelpti rengia 
žara gruodžio 1924 m. 4, 5 ir 
6 Raymond Chapel, 816 VV. 31 St. 
Meldžiame paaukauti ką 
bazaro, knip tai: 
mie 
pelnas skiriamas stlšelpinųii Lietu
vos

ba-

nors 
rankdarbius, 

gamintus valgius ir tt. Vi
dėl 
Ba
isas

našlaičių. Kviečia visus 
Rengimo Komisija.

AT YDA
Chicago Lithuanian Auditorium
Corpo rati o n Šeri ninku m s.

Permainykite savo antrašus dėl se
kančio metinio susirinkimo.

J. P. EVVALD, Sec’y.
S40 W. 33rd Street

AT YDA
Mildos Teatro Bendroves šėri- 
ninkams.

Permainykite savo antrašus dol se
kančio' metinio susirinkimo.

J. P. EWALD, Sec’y
840 W. 33rd Street

ASMENŲ JIESKŪJIMAI
PAJIEŠKAU • savo moteries, Opos 

Blužienes, po tėvais Giraitaite. _ At
sišaukite greitai delei savo gero. 
Jūsų tylėjimas bus jūsų nuostoliai. 
Atsišaukite,1’ o bus viskas gerai. Jei 
neatsišauksite, nerugok, nes valdžia 
veda teismą.

CHARLES BLUŽIS, 
1411 So. 49th Caurt, Cicero, III.

PARDAVIMUI bučemė ir graser- 
nė. geroj vietoj, biznis gerai išdirbta. 
Galite pirkti kad ir nemokate darbo. 
Aš išmokysiu kaip ilgai reikės. Par
davimo priežastį patirsite ar.t 
tos.

4404 So. Wobd St.
vie-

PARDAVIMUI 
mašina, 
stalas. Visi daiktai parsiduoda 
giai, visados matyti galimai

K reipkites
3343 So. Union Avė.

2 lubos

siuvama kriaučių 
Registeris ir daining mimo 

pi-

500 BEAUTY OPERA- 
TORKĮI REIKIA TUOJAU

Išmokite plaukų kii’pimo, marcel- 
ling, plaukų dabinimo, plaukų da
žymo, ir pastovio garbiniavimo.- 
Moterų bjznis, pilnas kursas $60, 
dienomis ir vakarais. Išmokėji
mais pagal sutarti.

THE WENZEL WAY 
177 State St., Room 306 

State 1887

PAJIEŠKAU Juozo Zayvicko, Su
valkų rėdybos, Iraziškių s parapi
jos ir kaimo. Malonėkite atsišauk
ti ar žinantieji pranešti, už ką bu
siu dėkingas.

Juozas Cuprinskas, 
2909 S. Union Avė., Chicago, III.

I šešias savaites
Išmoksite dresių designing, kirpi
mo; pritaikymo; draping; gražaus 
užbaigimo, taipgi skrybėlių dirbi
mo ir kvietkų.

SNOW COLLEGE
M. Johnson Manager

159 N. State Si.. Room 1622
PARDAVIMUI grosemč," visokio 

groserio ir visokios mėsos. UŽlaikom 
cigarų ir visokių smulkmenų. Yra 
gražaus stako, norint galima atidaiyt 
bučernę. Lysas ilgas, gera vieta lie
tuvių apgyventa netoli mokyklos ir ar
ti bažnyčios, renda pigi su 4 kamba
riais gyvenimui, $35.00 į menesį. Kas 
nori geros vietos, tai yra gera proga. 
Priverstas parduoti, einu i kitą 
biznį.

Atsišaukite
1412 — 49 Avė., 

Cicero, III.

PAKEITIMAS TAMSOS 
Į ŠVIESĄ

žiemos ilgi ir nuobodus 
Žmonės turės, kaip nors 

tuos vakarus. Visi ku- 
praleisti valandas nau-

vių Mokyklą, turėsite gerus lai
kus prie knygos, prie skaitymo, 
prie tobulinimo savo proto. Pasi
mokinę trumpą laiką mokėsite ge
rai Angliškai kalbėti, rašyti, skai
tyti, skaitliuoti, ir suprasite dau
gelį kitų dalykų.

J, P. Olekas, Mok. Vedėjas
Amerikos Lietuvių Mokykla

3106 S. Halsted St^ Chicago, 111.

Ateina 
vakarai, 
praleisti 
rie norite 
dingai, ateikite į Amerikos Lietu-ĮVAIRUS skelbimai

STOGDENGYSTft 
lusų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chįcagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 84 piętų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 8411-18 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas'’ kas
dien anksti . iš pyto savo namuose 
— apie tai mpjonėklte pranešti 
“Aušros“ Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Bouleva^d 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart ‘‘Naujienų” 
da gauti ir kitą laikraštį, praneš- 
kite irgi mums — mes aprūpinsi
mo bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tflnie darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumenus “Naujie
noms”. —Aušros Knygynas.

PARSIDUODA buČernė ir grosernė, 
gera vieta, renda nebrangi, lysas ant 
dviejų metų, pardavimo priežastis — 
liga. Pagyvenimui kambariai ant 
vietos.

Atsišaukit greitai.
1727 So. Union Avė.

Kuomet dėl šito mudviejų gin
čo man teko stoti teisman, tei
sėjas mane paliuosavo(discharg- 

, Jokios 
kaucijos statyti man nereikėjo.

Taigi p. žvalgui patariu gerai 
patirti faktus, pirma negu imti 
plunksną į ranką ir “peizoti” 
mano gerą vardą.

(Pasirašo) Wm. Plack.

privalome, kas jaučia savo sieloj ed) be nieko
meilės kibirkštėlę prie teatro, 
kas supranta jog. teatras yra ga
lingiausias įrankis tautos auklė
jimo, žadinimo žmonių širdyse 
žmoniškumo, turi nors laikinai 
užmiršti savo ambicijas, savo 
“aš” ir stoti į eiles varyti vieną 
barą. Vardai visų tų, kurie pri
sidėjo prie teatro kūrimo ir su 
pasiryžimu dirbs jame, bus mu
sų lietuvių teatro istorijos la
puose užrašyti aukso raidėmis. 
Ateinančios kartos su pagarba 
minės jų vardus ir džiaugsis sa
vo bočių garbingais žygiais.

Kiekvieną pirmadieny, Vaič
kaus Dramos Studijos bute, 

J “Mildos” svetainėje, bus daro- 
36 mierai mi susirinkimai, paskaitos apie 

teatrą, po paskaitų diskusijos, - . • «•« • • • w n •

(Mielai įdėdami šį klaidos ati
taisymą, mes manome, kad tuo 
dalykas bus užbaigtas. Red.)

Atsiimkit laiškus iš Pašto

Pirmyn Mišrus Choras laiko dai
nų praktikos kas antradienį Lilio- 
sybės svet,. 1822 VVabansia avė., 
7:45 v. v. Visi dainininkai yra pra
šomi lankytis pažymėtu laiku, nes 
turime prisirengti prie veikalo “Pa
baigtuvės”. Lošimas su dainomis 
įvyks lapkričio 29 d., Cicero dėl 
V. ir M. A. Draugijos. Laikas gana 
trumpas. Draugai, prie darbo. My
lintieji dainas nauji nariai yra 
kviečiami prisidėti, Turinti reika
lų prie choro mehlžiaini kreiptis 
ypatiškai antradieniais arba laiš
kais adresuodami Pirmyn Chorui, 
1822 VVabansia Avė.

Pirmininkas J. Ascilla.

ne-
Ji

Np. 2112. Nei laiku nei triūso 
padėsi besihiudinant šią suknelę, 
elegantiška, patogi ir pigi.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 40 
ir 42 colių per krutinę. I 
reikia 3% yardo 36 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš debatai, nes diskusijose aiškiau 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti- pa- kristalizuojąs pažįuros ir daug 
vyzdžio’ numerį,'pažymėti mierą ir dalykų galima nušviesti Visptb 
aifkiai parašyti savo vardą, pavardę' ... .
ir adresą. Kiekvieno- pavyzdžio kaina
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti: ;

Naujienų: Pattem Dcpt., 1739 So.
Halsted St., Chicago. III.

^NAUJIENOS Pattem Dept,

1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at- 

j siųsti rr.-an pavyzdį No..............
;! Mieros ......................... per krutinę

(Vardas ir pavąrdS)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Siųkit ir Sutaupykit

Geriausia Aešių curdą vati
nių siūlų Spulaitė 

Dresių siuvėjų gerybė 
Del geros knygutės dresių 

siuvimui atsiųskite 4e
THE SfOOL COTTON CO-DtpL ( 

31S Fovrth Ava.. Ntw York

Į preitą susirinkimą atvyko 
26 teatralai, o reiškia tikėtis, 
kad į antrą susirinkimą, kuri 
įvyks gruodžio mėn. J d., atvyks 
(jjiug didesnis skaičius, nes da
bar jau susidarė toks ūpas, kad 
kiekvienas teatro mylėtojas iš
siaiškina sau, kad jau išmušė 

| valanda, kad reikia visiems teat- 
; ro mėgėjams, susiglausti po vie- 
I na scenos meno vėliava ir žy- 
į giuoti į naują, paslaptingą gro
žės rūmą. Dabar jau mes esa
me Angoje to rūmo ir tik reikia 
peržengti slenkstį Ir atidengti 
skraistę, kuri slepia nuo musų 

' pasakų šalį. Atlikimui kiekvie
no prakilnesnio žygio žmonijai, 
iŠ vienos puses reikalingas tam 
tikras ūpas ir subrendimai, o iš 

i kitos pusės tam tikras žmogus, 
Į kuris pajėgia sukoncentruoti tų 
į žmonių mintis ir valią. Tą žmo- 
; gi] mes manom surasti gerb.
Juozo Vaičkaus asmeny.

I^ai gyvuoja Amerikos lietu
vių Dramos Teatras, vadovau
jant musų Dramos “tėvui” J.

—n.

Sic laiškai yra atėję is Ku- 
ropos. Kum jie priklauso, tegu 
nueina j vyriausįjį paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertised 
Wih(tavv” lobe j nuo Adams 
latves, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše, pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturiolika dienų nuo 
ikelbimo.

Chicagos Lietuvių Auditorijos Ben
droves mėnesinis susirinkimas Gruo
džio 1 dieną, 1924 m. Keistučio spul- 
kos name 840 W. 33 gatve, lygiai 
kaip 7:30 vai. vakare. Direktoriai 
ir draugijų atstovai būtinai pribukit 
susirinkhnan, nes Auditorija eina vi
siškai prie užbaigos.

— A. Yankauakas, Sekr.

pa-

| Vaičkui!

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas karš

tu vandeniu šildomas gerame padėji
me, $65. Tame pačiame name, 4 
kambarių flatas, karštu vandeniu 
šildomas $50. Gražioj apielinkėj.

0530 So. Robey St. 
Tel. Prospect 3926

RENDAI flatas su visais pą 
rankumais 3215 Limo S t.

Atsišauki t
3238 Liine St. po 6 vai. vak.
arba 3020 So. Lowe Avė.

RENDON krautuvė ir 4 kam
barių flatas, tinka bile kokiam 
bizniui, pigi renda žiemos laike.

Atsišaukite
4358 So. Westem Avė.

irPARDAVIMUI grosernė 
bučemė, senai įsteigtas biznis, 
ant gero kampo, renda > ne
brangi.

3600 Union Avė.

NAMAI-ZEME
TURĖKIT SAVO NAMĄ

Kam mokėti vendą kuomet mes 
pastatysime ant jūsų loto gražų 
5 kambarių bungalow už $1000 
cash, o kitus $4450 išmokėsite po 
$45 į mėnesį su palūkanomis.

A. & P. CONSTRUCT1ON CO.
936 W. 79 St. Tel. Vincennes 0599 

Atdara nedelioj ir vakarais.

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klesose ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 38-čios gatv., 2-ros lubos)

508
509
527
530
534
543
544
547
553
556
559
560
561
565
567
568
571
575
579
582
586
587
596
598
603

Brozos Kuzis 
Budreckienei Anastazija 
Getzinis S 
Globis Storis 
Gutauckas .1 
Jonosatis Jurgis 
Jonesku Peter 
Jurkonis Joe 
Kinkus G M 
Kojis Tomas 
Laminaitis K 
Sąkięne Magdalina 
Lęvvdinski Chal 
Lukošius Antanas 
Milickene Anele 
Mietus Frank 
Narvilas Juzep 
Paįaimtei Poviliu Gurskau 
Pilkiui Tonilui 
Potumsis Georgi 
Ratkus Mikio 
Ročkų skis Bose 
Stanevičius Vincentas 
Wetikas Jonas 
Vaischnor S 
—, .......... , i ---------

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

i ryto iki 2 vai. po piet.

Lietuvių Amerikos Politikos Kliu- 
bo ant North-west Si dės priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks gruodžio 1 
dieną, parapijos svetainėj, 1644 
\Vabansia avė., 8 vai. vak. Ger
biamieji kliubO nariai malonėkite 
visi pribūti ant. šito susirinkimo, 
nes tai bus rinkinius valdybos anl 
kilų metą. Taipgi kitų svarbių rei
kalų turime nutarti. —Valdyba.

JIEŠKOKAMBARIU
PAJIEŠKAU kambario, prie mažos 

Šeimynos Bridgeporto ar 18 apielin
kėj. Geistina, kad būt šiltas. Mel
džiu atsiliept laišku.

ANTANAS TARASIAVIČIUS
1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI lotas South Side, 
už $200 cash pirksite lotą prie 63 St. 
Greitam pardavimui aš pasiūlau ge
roje vietoje bizio lotą. ’ Priimsiu iš
mokėjimais po $20 j mėesį.

Naujienos,
1739 So. Halsted St., 

Box 411.

iš-

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 kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos .
FEDERAL AUTO ENG1NEERING 

1507 W. Madison St

Northsido. — Dol parankamo north- 
' sidcs lietuvių, plačiai išsimėčiusių po 
Į visą apieliųkę, vaikų draugijėlė Bi- 
i junėlis lietuvių kalbos pamokos per- 
: kelia iš trečiadienių Į sekmadienius. 
' Liet, kalbos mokytojas pasilieka tas 
1 pats daktaras Antanas Montvidas. 
Nuo dabar lietuvių kalbos pa“'’'"" 
atsibus kas sekmadieįiis, kaip 
vai. ryto Liuosybės svetainėje, 1822 
VVabansia Avė. Dainų pamokos pasi
lieka kaip ir pirma; kas sekmadienis 
nuo 11 vai. ryto, po vadovyste p. Sar- 
paliaus toj pat svetainėje. Todėl 
northsides lietuviai, kaip arti taip ir 
toliau gyvenanti norėdami savo vai
kučius taisikliškai išmokit lietuvių 
kalbos ir sutrikti jiems atsakančias 
pamokas meno srityje, tai nepamirš
kite prisiųsti savų vaikučius virš nu

rodytu laiku. —Komitetas.

amokos
į 9:30

SIŪLYMAI KAMBARIU
RUIMAS dėl gero vaikino, tik 

tokiam, kuris negeria svaiginamų 
gėrimų Ir kuris apsiimtų dviese 
miegoti, Ruimas švarus ir geras.

Atsišaukjt pas:
Ml’s. A. Filipauskas, 

4507 S. Mozart St., Chicago
Ant pirmų lubų

DIDELIS mūrinis, 2 fintų namas 
prie Marquette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., £aru šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 W. 67 
St. 3’el. Prospect 1364

PARDAVIMUI arba mainy
mui mūrinis 2 fialų namas, 5 
ir 4 kambarių; yra elektra. At
siimkit pas savininką dieno
mis, 2 fl. iš užpakalio.

3244 So. Morgan St.

HOFFMAN
Prirengiamoji 
MOKYKLA

REIKIA ŪARBININKŲ
MOTERŲ

GERAS SPEšELAS; PASI- 
NAUDUOKITE

Pardavimui 2 namai 
St. ir California avc. 
po 5 ruimus flatai, 
radžius: kaina $34,000.

ĮSTEIGTA 1910

Roseland. — Lietuvių 
kų Namo Bendrovės 
priešmetmis susirinkimas 
kantį panedėli, gruodžio 
vai. vakare, K Strnmilo 
E. 107 gt.,

Darbi nin- 
šėrininkų 
įvyks še- 

1 d., 7:30 
svet1., 158 

kampas Indiana avė. 
Jame bus renkama nauja direkci
ja sekantiems metams. Be to dar 
yra ir kiti reikalai, kurie turi būti, 
apsvarstyti. Todėl visi šėrininkai 
ir šĄrininkčs atsilankykite paskirtu 

laiku. —Sekretorius.

REIKIA merginos | abelnani 
namų darbui, kuri moka valgius’št‘‘iV^lar^ 
virti. Privatė šeimyna, 
kalbėti bfekį angliškai.

4607 Magnolia Avė.
nėtoli Wilson Avė.

REIKIA —,
Indų plovėjos.

Gera mokestis.
Atsišaukite

4169 So. Halsted St.

Turi

vienas 67
Storas ir 3 

3 mašinų ga-
Antras 67

kambarius; kaina $48.000. Geroj 
vietoj. Lotai bus priimti pinigų 
vietoj. Nedaro skirtumo pirksi ar 
ne. persitikrink pats. Kas su XVI- 
Jichka bičiulaufas, tas yra apsau
gotas nuo sukčių. Jeigu manai bū
davot! namą pavasarį, ateik pasi
teirauti. Duosiu patarimą kaip ge
riausiai ir pigiausiai; už tai niekas 
jums nekainos. Pasikalbėkit su 
žmonėmis, kurie pirko namus nūn 
manęs, ką jie jums pasakys.

J. WILICHKA 
6559 S. Maplewood Avc.

Mes išmokinsime jus 
anglų kalbos j labai trum
pą laiką. Taipgi aritmeti
kos, spelinimo, skaitymo 
ir kalbėjimo.

Musų Augštesnėje Mo
kykloje mes prirengsime 
jumis j Kolegiją j dvyliką 
mėnesiu.

1537 N. Robey St. 
(Netoli Milwaukee Avė).


