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Pigios bulves.
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Anglijos parlamentas bus 
paleistas penktadieny

Amerika nedalyvaus pro 
tesje prieš Vokietiją

Neprisidės prie talkininkų 
^testo prieš kronprinco 
grįžimą Vokietijon.

Nauji rinkimai įvyks gruodžio
8 d. Liberalai vienijasi.

pabau 
okupaci

Jau ir butą Berline turi nusi 
samdęs.

Kontribucijos komisija 
tardys Vokietiją

Fra n ei j a siūlo ek 
spertų komitetą

Francija nusigandusi dėl 
Vokietijos padėties

Bijosi, kad naujoji valdžia neį 
stengs užmokėti skolų.

išmainyk 
savo automobilių 

ant loto ar namo.

Vakar auto

jų pirkti, 
bušelių bulvių 

išsiuntimui,

Žydą laikraščio korespon 
dentas areštuotas

Anglija priešinas Grai 
kijos respublikai

Nušovė buvusį Bulgarijos 
ministerį.

šiuose 
svarbių

Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III. 
under the Act of Maroh 3, 1879

Anglija priešinasi Graiki 
jos respublikai

Kronprincas persikelsiąs 
Berlinan

ir Jis
par-

lapkričio — 13.
Ydrko-Chicagos žydų

Dabar Francija siūlo eks 
perty komitetą

SOFIJA. lapkr. 12. — L. 
Dotiparinov, buvęs Stambu- 
linskio kabinete justicijos mi- 
nisteris, liko nušautas kada 
bandė pabėgti nito .sargybos. 
Visi to kabineto /nariai yra 
areštuoti ir laikomi kalėj inluoi

Tas komitetas ištirtų Vokietijos 
stovį. Bet Anglija ir Ameri
ka tuo pienu nepasitiki'.

Dar neleidžia kaizeriui grįsti 
Vokietijon

Rusija apie tai oficialiniai 
nešė Suomijai.

TOklO, lapkričio 12. — Li 
Yuan Hung, buvęs Chinijos 
prezidentas, kurį militaristai 
du sykiu buvo pašalinę iš vie
tos, plaukia j pietinę Japonija 
pasilsėti.

Buto šeimininke sako, kad 
kronprincas mano apsigyventi 
tame bute po to kaip jis ap
lankys savo šeimynų Oels dva-

PARYŽIUĄ flapkr. !13. — 
Kad nuraminus rytines Euro
pos sujudimų delei Vokietijos 
krizio ir nežinojimo ką Rusi
ja darys, Rusijos valdžia įtei
kė Suomijos valdžiai notų, ku
rioj Rusija užginčija žinioms, 
kad Rusijos armija yra sukon
centruotu palei (Latvijos ir 
Lenkijos sienų. •

Rusijos valdžia taipjau pa- 
leiškia, kad ji yra priešinga 
kokiai nors intervencijai į Vo
kietijos vidurinius reikalus.

Tyrinės kiek ji gali mokėti 
kontribucijos.

| Jungt. Valstijos paskolino 
! Graikijai laike karo $15,000,- 
000; palūkanos irgi sudaro ar
ti $1,000,000. Nors Anglija, 
kaip ir Jungt. Valstijos, nepri
pažino karaliaus Jurgio, bet 
prielankiai į jį žiurėjo, ypač 
jo laikymusi neutraliai laike 
partijų kovos Graikijoj ir į jo 
pastangas ‘atsteigti šalį. Tvirti
nama, kad karalius Jurgis yra 
niekas daugiau, kaip nekenks
mingas sosto papuošalas ir kac 
jis yra vienatinis žmogus, ku
ris gali būti priimtinas kaip 
Venizelos šalininkams, taip ir 
monarchistams.

Anglija visai nemano, kad įs
teigimas Graikijoje respubli
kos atsteigtų ten taikų ar bent 
tvarką.

Vokietija užginčija, kad 
zeriui leista sugrįžti.

Šiandie— apsinaukę, gal lie
tus; maža permaina tempera
tūroje.

Saulė teka 6:38 v., leidžiasi 
4:31 v. Mėnuo leidžiasi 9:53 
vai. vak.

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

abiem pageidaujamą mainą.

Coolidge skaito, kad Jungt. 
Valfctjijos negaies dalyvauji 
premjero P o* i n Ca re projektuo
jamuose kontribucijos tyrinė
jimuose delei tos pačios prie
žasties, de*l kurios jos atsisa
kė dalyvauti Anglijos pasiūly
tuose! tyrinėjimuose. O prie
žastis yra, kad Amerika nema
to kokių naudų galėtų atnešti 
visiškai suvaržyti tyrinėjimai.

PARYŽIUS, lapkr. 13. -- 
Talkininkų kontribucijos komi
sijos komisija šiandie nutarė 
išklausyti Vokietijos atstovus 
apie Vokietijos nuojiegumą mo
kėti kontribucijų. Diena Vokie
tijos atstovų tardymui dar ne
paskirta. :

BERLINASl lapkr. 13. —, 
Sugrįžęs Vokietijos ex-kron- 
princas Friedrich Wilhem, ku
ris sulig savo prižado turi ap
sigyventi savo dvare Silezijoj, 
mano persikelti į Bcrliną ir 
jau nusisamdę Koeningin Eli- 
zabeth gatvėje trijų kambarių

žinioms, 
ex-kaizeriui liko leista

PARYŽIUS, lapkr. 13. — 
Francijos premieras Poincare 
šiandie padavė savo pasiūlymą, 
kad kontribucijos komisija pas 
kirtų komitetą nuodugniai ištir
ti Vokietijos ekonominę ir fi
nansinę padėtį, ypač tikslu nu
spręsti budus ir priemones su
grąžinimu į Vokietijų nelegaliai 
išgabeno užsienin Vokietijos ka
pitalo. Siūloma, kad nariais to 
ekspertų komiteto butų paskir
ti kontribucijos komisijos de
legatų pagelbininkai; kas nė 
butų paskirtas, tas komitetas 
butų sudarytas iš tų valstybių 
delegatų, kurios įeina kontribu
cijos komisijon.

Oficialiniuose rateliuose pa
siūlymą neskaitoma kaipo visiš
kai naują, bet tik kaipo Franci
jos aiškinimą būdų kaip galima 
sudaryti ekspertų komitetą ne
apsilenkiant su Versai'lės sutar
timi.

Poincare esąs palinkęs prie 
užvedimo derybų su Vokietija, 
kada padėtis Ruhr distrikte pra
deda nusistovėti ir tas ekspertų 
komitetas liktų įgaliotas atlikti 
keletą dalykų. Jis apskaitytų 
Vokietijos išorinius turtus, kaip 
tie turtai gali būti sunaudoti 
kontribucijos mokėjimui, ką 
Vokietija turi daryti sustiprini
mui savo finansų, patirtų kur 
dingo Vokietijos eksportuotas 
kapitalas ir kaip jį sugrąžinti 
Vokietijon.

Kontribucijos komisijos pre
zidentas Barthou liko paprašy
tas įteikti Poincare pienų komi
sijos susirinkimui šiandie ir 
paprašyti tuojaus paskirti eks
pertų komitetą, taip-kad jie ga
lėtų pradėti tuojaus tardyti Vo
kietiją.

kad Stresėman 
diktatoriaus tei 
reichswchro ko 
gen. Sceckt pil

Policija irgi žino apie kron
princo nusisamdymą to buto, 
bet nieko nedaro. Tik berlinie- 
čiai stebisi, kad kronprincui 
leista apsigyventi Berline po 
to, kaip jis prisižadėjo vykti į 
Oels ir kojos į Berlinn nekelti. 
Vadžia d.abau oficiapiniai aiš
kinasi, kad ta sąlyga paliečia 
kronprincų tik jo kelionėj iš 
Holandijos., Po to kaip jis bus 
aplankęs savo dvarų, jis galės 
apsigyventi Berline, jei nesi- 
maišys į politiką.

Erkaizeris dar negavęs 
pasporto grįšti 

Vokietijon

Liberalų partijos 
George ir Asųuitho 
užmiršo visus savo

Tai bus padaryta po Vokietijos 
valstijų konferencijos.
BERLINAS/. JlapkV. 13. — 

Oficialindai paskelbta,, kad po 
Vokietijos ministerių konfe
rencijos su Jederaline valdžia 
šiandie, bus sudaryta autono
minė Pareinio valstija, kuri 
betgi * priklausys Vokietijos 
respublikai.

Paskui Francija veikiausia 
pareikalaus, kad Vokietija nu
siginkluotų, kaįip to reikaflaiU- 
ja sutartis. Jei Vokietija nepa
klausytų, tai Francijos karei
viai veikiausia užims svarbias 
geležinkelių kryžkeles į rytus 
nuo Frankforto, tuo! praktiš
kai atkertant šiaurinę Vokieti
jų nuo pietinės.

OE'LiS, Silezijoj, lapkr. 13.— 
Kronprincas Friedrich Wil- 
helm, kuris Holandiją apleido 
šeštadieny, atvyko į savo dva
rą šiandie vakare G vai. Jo ne
pažino nė tarnai, nė korespon
dentai. Gyventojai gi nerengė 
jokio pasitikimo.

Kronprincas pakely lankėsi 
pas savo draugus ir todėl at
vyko į savo dvarą daug vėliau 
paskirto laiko.

ATHENAI, lapkričio 13. — 
laikraščiai rašo, kad 
pranešė Graikijai, jog 

nepermainė savo nusis- 
linkui buvusio kara-

Rusija nesimaišys į Vokia 
tijos reikalus

uždarymą parla 
pabaigą šios sa-

Amerika nesipriešins 
kietijos monarchijai

! WAS^INGTON, lapkr. 13.— 
Prezidentas Coolidge mano, 
kad tradicinė Amerikos val
džios politika neleis jai prisi
dėti prie kitų talkininkų val
stybių protesto prieš Vokieti
ją delei sugrįžimo į Vokietiją 
buvusio Vokietijos kronprinco 
Friedrich Wilhelm, ar jo tėvo, 
buvusio kaizerio, ar prieš pas
tangas atsteigti Vokietijoje 
monarchiją.

Prezidentas mano, kad Jun
gtinės Valstijos turi laikytis 
savo seno ndsistaty.ma, kad 
kiekviena šalis turi pikių teisę 
pastatyti tokių valdžią, kokių 
ji nori. To esu reikalinga lai
kytis linkui visų Europos šalių, 
išėmus Pietinę Ameriką, kur 
Monroe doktrina neleidžia 
steigti monarchijas.

Retgi talkininkai turį pilnų 
tėis& sulig Versalis sutarties, 
protestuoti ir stvertis tokių 
priemonių, kokias jie mato 
esant reikalingas, bet kadangi 
Amerika nėra dalininkė tos 
sutarties, tai jai tas dalykas 
nėra privalomas.

(Betgi Amerika visai nepri- 
pažįsta tos teisės Rusijai, ka 
ji pripažįsta Vokietijai, ir darė 
intervencijų Rusijoje, kad nu
vertus ten esančių valdžių, o ir 
dabar tų valdžių atsiasko pri
pažinti) .

BRIUSELIS, lapkr. 13. — 
Vienas laikraštis rašo, kad bu
vęs Vokietijos kaizeris Wil- 
hem, į kurį talkininkai vėl at
kreipė savo domę, rengiasi su
grįžti Vokietijon.

Pasak korespondento, jis jau 
gavo pasportus sau ir savo 
svitai ir buk rengiasi pats su
grįsti gruodžio 4 d. ant Vokie
ti jos sosto, ar pasodinti ant jo 
savo sūnų Friedrich Wilhem.

žinia nėra patvirtinta. Žinia 
betgi tvirtina, kad vakar Spe
cialiu is kurj <vras įteik© kaize
riui 12 pasportų.

Holandijos oficialiniuose ra
teliuose nieko apie tai nėra 
žinoma.

(Vėlesnės žinios iš Doorn, 
kur kaizeris gyvena ištremime, 
sako, kad kaizeris palaiko ar
timus ryšius su Vokietijos mo- 
narchistais ir kad jis tikisi, jog 
jis vėl atgaus sostą.

Taipjau esama žinių/ 
Hoflandiiįjos (avldžia nori! pasi
tarti sU talkininkais apie lei

Suteiks Pareiniui 
autonomiją

iBERJLINAS
New
dienraščio korespondentas Ja- 
kob Iješčinsky tapo Berlino po
licijos areštuotas. Areštuota jį 
už tai, kad jis siuntinėjęs savo 
laikraščiams žinių apie dabai’ 
įvykusius Vokietijoj žydų po- 
gromus.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigu

Francuzai skaito, kad nepa
sisekimas Hityerio-Ludcndor- 
ffo sukilimo Miunchene visai 
nereiškia stiprumo Vokietijos 
respublikos, bet tik apsireiš
kusį skirtumą nuomonėse tarp 
monarchistų. Vokietija einanti 
tieisai prie monarchijos atstei- 
gimo ir tik netolimas laikas 
parodys ar atsteigimas pir
miausia bus bandomas Prūsi
joj naudai Hohėnzollernų, ar 

Bavarijoje naudai Wittelsba- 
chų (RUpprechto).

Francuzai reikalauj 
premieras Poincare griebtųsi 
griežtų priemonių apgynimui 
Versalės sutarties. Pirmiausia 
Francija mano pareikalauti, 
kad Vokietija išduotų talkinin
kams kronprincą kaipo karo 
kriminalistą. Jei Vokietija at
sisakys, tai Francija reikalaus, 
kad ant jos butų uždėtos pa
baudos. Bet kokios tos pabau
dos turi būti, dar nėra sutar-

dimą kaizeriui sugrįžti Vokie
tijon. Holandija betgi atsisakė 
prisiifnti atsakomybę už kron
princo sugrįžimą Vokietijon, 
tik jam uždraudė stigrįšti at
gal į* Holandiją.

• Francuzų žinios sako, kad 
Ilolandija gali būti paskaidyta 
nesaugi vieta ex-ikaizerio ištrė
mimui, kadangi pabėgo kron
princas ir galbūt reikės j ieškot 
naujos saugesnės ištrėmimo 
vietos, antros šv. Helenos sa-

IL’Ioyd 
frakcijos 
nesutiki

mus ir susivienijo, kad pasta
čius bendrą frontą prieš kon
servatyvus protekcionistus 
(reikalaujančius didelių įveža
mų muitų, kad apsaugojus 
Anglijos industriją nuo sveti
mų šalių konkurencijos) . ir 
taipjau prieš Darbo partiją.

'Laikraščiai sako, kad su
vienytai liberalų partijai vado
vaus Asąuithas. Susitaikymas 
įvyko pasitarimuose tarp Lloyd 
George ir Asąiritho ir poros 
kitų tų partijos vadovų. Sutar
ta liko tuojaus pradėti bendrą 
visų liberalų kampaniją. Ka
dangi buvo abejojama apie ga
limybę susitaikymo tarp Lloyd 
George ir Ascjuitho,’ tai pasi- 
kelbimas apie jų susitaikymą 
sukėlė didelę sensaciją

Darbo partija tikisi 
rinkimuose aplaikyti 
laimėjimų.

Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie
tuvoje gautų nuo jūsų pinigų ir galėtų žmo
niškai prisirengti prie Kalėdų švenčių, pa
siųskite jiems pinigų dabar. Tas jums dar 
genaus, kada jus patįs dabar dar neleidžia
te pinigų savo Kalėdoms Čionai. Tegul jūsų 
dovaną suteiks jūsų giminėms tikrą malo
numų ateidamą į laiką.

Siųsdami per Naujienas pinigus Lietuvon, 
visuomet busite tikri, kad jūsų pinigai nueis 
greitai, į laiką. Pinigai Lietuvon iš Naujie
nų išeina ne vėliau kaip per 24 valandas po jų pridavimo. Naujienų patarnavimas yra 
žinomas dvejetui desėtkų tūkstančių Ame- 
rikos lietuvių kaipo geriausia^, greičiausias 
ir teisingiausias.
—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon.

Tik dabar pamatė, kad Vokie 
tijos padėtis yra labai rusti 
Rengiasi taisyti ją 
domis ir naujomis 
jomis.

PARYŽIUS, lapkr. 13. — 
Vokietijos padėtis, skaitoma, 
yra labai rusti. Kronprincui 
sugrįžus Vokietijon, o ir bu
vusiam kaizeriui irgi rengian- 
ties grįšti, Stresemanno’ gi val
džiai skaitinant tą sugrįžimą 
ir tuo pačiu laiku atmetant 
tf)lk»inin!kų (reikąlavimits, !kad 
jų nusiginklavimo komisijai 
butų leista atnaujinti ėjimą 
pareigų, jaučiama yra, kad Vo
kietija yra .išvakariuose dide
les revoliucijos prieš visą Ver- 
sales sutartį.

Nurodoma, 
nas jau turi 
sės ir pavedė 
manduotojui 
ną karinę valdžią

Athenų 
Anglija 
nors ji 
tatymo 
liaus Konstantino ir jo šalinin
kų, ji betgi laikosi nuomonės, 
kad Graikija turėtų vengti 
mainymo savo konstitucijos, 
kadangi Anglija skaito, kad ka
ralius Jurgis yra naturalis ry- 

įšis tarp Graikijos ir Anglijos.
Bijosi neatgauti skolą.

LONDONAS, lapkričio 13. — 
Ministeriniai Londono rateliai 
neturi tikrų žinių apie abejoti
ną politinę pažletį Graikijoje 
dabartiniu laiku, bet su susi- 
domė j imu pastebė j o / neof icia- 
lines žiąias, jog karalius Jur
gis galbūt bus priverstas aplei
sti šalį, kad įsteigus ten res
publiką.

Anglija ir Jungt. Valstijos 
yrą paskolinusios Graikijai pi
nigų ir jaučiama, kad paskelbus 
respubliką prie tokios pakriku
sios padėties Graikija negalėtų 
užmokėti netik skolos, bet ir 
palūkanų.

Vakar, lapkričio 13 d., užsienio 
pinigų ne mažiaus kaip už 25,000 
dolerių bankų buvo skaitoma Ame
rikos pinigais šitaip:

Angliįos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 190.000 kronų 
Belgijos 100 frankų ....... 
Danijos 100 markių ....
Finų 100 marikių ..........
Italijos 100 lirų .............
Francijos 100 frankų ... 
Lietuvos 100 Litų ........
Norvegijos 100 krbnų ..... 
Olandų 100 kronų ........
Švedijos 100 krpnų ......

švėicarijos 100 frankų

LONDONAS, lapkr. 13. — 
Premieras iBaldwin šiandie ati- 
a d rydamas parlamento posėdį 
išsireiškė už 
m cnt o prieš 
vaitos.

Jis pasakė, 
karaliui parlamentą kaip gali 
ma greičiausia paleisti 
nemato priežasties kodėl 
lamentas neturėtų būti paleis
tas ateinantį penktadienį.

Premieras padarė tik trum
pą pranešimą ir pareiškė, kad 
visuotini rinkimai visuomet 
yra neramiu dalyku ir todėl 
turėtų 'būti atlikti kaip gali
ma greišiausia. Rinkimai vei
kiausia įvyks gruodžio 8 d.

Lloyd George ir , Asųuith 
susitaikė.

■■■JĮ1,......... .. ..................................................................................................

Chicago, III., Trečiadięnis, Lapkričio-N ovember 14 d., 1923

Trys žmonės užmušti
CHICAGO

mobliai Chicagoje užmušė tr 
žmones.

$4.39 
$1.4?
$4.81 

$17.0?
$2.71

; '$4.89 
$5.60 

$10.00 
$14.60 
$87.94

Vokietija tam užginčija
BERJJNAS, lapkr. 13. — 

cialiniai užginčijama 
kad buk 
sugrįžti Vokietijon ir kad jam 
jau esąs išduotas pasportas.

Taipjau užginčyta gandams, 
kad buk kronprincas, grįžda
mas iš Holandijos į Sileziją, 
slapta apsilankė Berline.

Anglija pasitiki Rolandija.
LONDONAS, lapkr. 13. — 

Anglijos valdininkai pakartojo 
šiandie, kad. jie skaito pilnai 
užtektinais užtikrinimus, ku
riuos davė Holandija, kad ex- 
kaizeriui Wilhelmui nebus leista 
apleisti Holandiją. Jie pasitiki, 
kad Holandija išpildys savo pri
žadą ir neleis ex-kaizeriui su
grįžti Vokietijon. Todėl Angli
ja jokių naujų reikalavimų Ho- 
landijai nestatys.

Anglija almėsianti Poificare 
pasiūlymą.

LONDONAS, lapkr. 13. — Iki 
premieras Poincare nepraneš 
Anglijos valdžiai’ savo pasiūly
mo smulkmenas, Anglija susi
laikys nuo formalinio paskelbi
mo savo nusistaymo.

TeČiaus kaip rodo žinios, 
tas ekspertų - komitetas butų 
dar labiaU aprubežiuotas, ne
gu kad siūlė Anglija ir Ameri
ka ir todėl valdžia atsisakys 
prie jo prisidėti,, ypač kad nėra 
įrodymų, jog premieras Poin
care mano pakviesti dalyvau
ti ir Jungt. Valstijas.

Amerika nedalyvaus.
WASHINGTON, lapkr. 13.— 

Nors vis dar tebėra durys at
daros Amerikos pagelbai kon
tribucijos klausime, bet prezi
dentas Coolidge mano, kad 
šiuo dalyku bent tuo tarpu 
nieko daugiau negalima daryti, 
apart to kas jau buvo padary-
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lapkričio
12. — Bulvės čia parsidavinė- 
ja tik po 30c. už bušelį, bet ir 
tai niekas 
Apie 100,000 
yra prirengta
bet jos šąla lauke neva dėl va 

$17.60^onll stokos jas išgabenti.



Kas Dedasi
Lietuvoj
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Darbininkų padėtis.

Visi Laimės
Ar jus turite vikrumo? Ateikite į 
lenktynes ir laimėkite Columbia Se- 
dan, Chevrolet S'edan arba Ford 

Touring Karą.

Mažeikiai (S-d.) — Čionai 
Borodauka ir ko. atidarė do- 
kalkų ir kitokių dirbinių dirb
tuvę, kur dirba apie 16 darbi
ninkų. Už 8 vai. darbo dieną 
darbininkas gauna 4 lt., už 
viršnorminj darbą mokama tik 
50ct. valandai. Gudrus įmo
nių i nkas sugalvojo, kad darbi
ninkai dar nėra išdirbę 3 mė
nesių, atstatyti nuo darbo. 
Girdi, darbo pas mane dau
giau nėra ir dvisavaiti atidir
bę; galite eiti kur kam patin
ka.

Vadinamame Kalcių fal>rike 
dirba apie 17 darbininkų. Ma
šinos paleistos nuo kovo mėn., 
užsakymai pradėta priiminėti, 
darbas eina pilnai. Bet vieną 
šeštadienį bugalteris, pasita
ręs su meisteriu V. Kymantu, 
atstatė 6* darbininkus ir išmo
kėjęs jiems uždirbtus centus 
pasakė, kad darbo jiems nebė
ra. Darbininkai pareikalavo, 
kad jiems butų išmokėta už 
dvi savaiti pirmyn, kaip rei
kalauja įstatymas, nes darbi
ninkai dirbo po 3 ir daugiau 
menesių. Bet bugalteris tik 
rusiškai pasityčiojo iš įstaty
mo. Meisteris Kymantas spau
džia darbininkus dirbti virš 8 
vai. ir už tą laiką moka po 50 
centų valandai. Kas dar pažy
mėtina, kad nė vienas darbi
ninkas neturi atskaitos knygu
čių. Darbo inspektorius yra 
geras darbdaviams. Nauji fab
rikantai apie darbą menkai 
tenusimano, tik žino be reika
lo kabinėtis .prie darbininkų.

—Aš.

Didelės dovanos laukia kiekvieno 
prisidėjusio prie šio Didelio “Naujie
nų” Kontesto, kur kiekvienas laimės.

Dar yra laikas įstoti į kontestą.
Jau girdėti daug pagyrimų už taip 

didelį i naudingą pradėtą kampaniją 
ir siūlomas gražias dovanas iš pusės 
“Naujienų“. Kaip tai: Columbia Six 
Sedan vertės $1,700, Chevrolet Se- 
dan, $920 ir Ford Touring Karas, 
$428.73 ir kitos puikios ir žymios do
vanos bus duodamos tame dideliame 
prenumeratos konteste - kampanijoj. 
Kontestas pasibaigs sausio 12, 1924. 
Tęsis tiktai 9 savaites.
„ , , i
Vyras kuris veda kontestą.
Jis pasiėmė ant savo pečių labai 

didelį ir atsakomingą darbą. Nors 
laikas ir yra trumpas, bet jis užtikri
na, nežiūrint jokių kliūčių, kad tas 
darbas bus užbaigtas su pilnu pasise
kimu visiems, kaip “Naujienoms”, 
taip ir tiems žmoniems, kurie dabar 
prisidės prie šio didelio kontesto. 
Dar niekuomet iki šiol nebuvo pasiū
loma tokios didelės ir. brangios dova
nos, kaip “Naujienos” dabar, kad pa
siūlo. >

Jau tos vienos augščiau paminėtos 
dovanos verčia kiekvieną giliai pamą
styti ir su dideliu noru prisidėti, kad 
laimėjus bent vieną iš jų. O prisi
dėti verte ir naudinga, nes jei dova
nų kas ir nelaimėtų, tai jis vis viena 
gauna už savo darbą — rinkimą 
“Naujienoms” prenumeratorių — ko- 
mišiną-nuošimtį 20%.

Dar nebuvo tokios dovanos duoda
mos nei vieno lietuvių laikraščio Su
vienytose Valstijose. Užtat mes no
rime, kad darbas kiekvieno butų at
liktas atsakančiai ir už tai mes ge
rai užmokėsime. Mes nusprendėme 
duoti tuos tris automobilius. Apart 
to mes dar duosime Thor elektrinę 
skalbimui mašiną vertės $183.75; tik
ra deimantinj žiedą, $150; Victrolą, 
$150; Visokių tavorų už $100; $75 ir 
$50 ir auksiniais $25 ir $15.

Mes norime gauti 40,000 
prenumeratorių.

Ar jis apsimokės? Tai yra klau
simas, kuris kyla kiekvienam skaitan
čiam šį didelį, vieno puslapio ap- 
selbimą. Taip, jis apsimokės. Gal 
ne doleriais ir centais, bet dideliu po
puliarumu šio laikraščio.

Laike šios kampanijos tūkstančiai 
naujų prenumeratorių ir naujų besi- 
garsintojų bus padėta ant musų lįs
te. Tas suteiks naudos vis didesniam 
ir didesniam skaičiui lietuvių, kurie 
daro biznį, o padarius daugiau biznio, 
pats laikraštis galės būti dar, labiau 
pdidintas.

Tas kontestas tęsis tik devynes sa
vaites. Ir per tą laiką, visi tie ener
gingi vyrai ir m-oterys, kurie nori už
sidirbti pinigų savo liuosu laiku ir 
dar laimėti dovanų, gali prisidėti 
prie padauginimo “Naujienų” cirku
liacijos.

šios kampanijos lenktyniavimas 
bus labai žingeidus kiekvienam, kurie 
tiktai prisidės prie to darbo. Reikia 
tiktai ambicijos ir energijos, kad lai
mėjus puikių dovanų. Devynias 
trumpas savaites ir jus gal važlnėsi- 
tės savo automobiliu!

Kad suteikus kiekvienam pagelbą, 
kurie prisidės prie šio kontesto, yra 
nusamdytas brangus manageris, ku
ris pašvęs visą savo laiką ir energi
ją vien tik tam dalykui.

3 automobiliai dykai.
Ateikite ir pasikalbėkite su juo as

meniškai ir gaukite pilnas informaci
jas žodžiu, kaip laimėti dovanas ir 
t. t. Jis pagelbės jums visuose da
lykuose kaip laimėti dovaną. Jei jus 
negalite asmeniškai ateiti ir pasikal
bėti su juo, tai iškirpkite kuponą ir 
prisiųskite “Naujienų” Kontesto Ve
dėjui, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

Veikite šiandien.
Gera pradžia visuomet yra pusė 

laimėjimo.
Atsiminkite, kad šiame konteste 

kiekvienas laimės!

Kunigai — Gignazijy 
vedėjai.

Alytus (S-d.) — šis Dzūki
jos kampelis yra veik tamsiau
sias visoje Lietuvoje. Tuo pa
sinaudojo “krikščionys” ir pa
ėmė i savo rankas švietimą. 
iVisur gimnazijoje ir keturkla
sėje vedėjais yra k įmigai. Iki š. 
m. Alytuje buvo vidurinioji 
mokykla, vedėju buvo p. K., 
kurio energija tapo šioji mo
kykla įkurta. Bet “krikščio
nys” sumanė ir čia kunigą pa
sodinti vedėju. Tam tiksltfi jie 
sugalvojo atidengti penktą 
klasę. Taip ir padarė: paliuo- 
savo keturklasės vedėją, jo 
vieton paskyrė savo žmogų — 
kunigą. Paėmus į savo rankas 
švietimą, pradėjo ir mokinius 
auklėti tame “stone”, bet jiems 
nelabai tas vyksta.

MOTERIMS IR MERGINOMS!
Gal jus turit Geltonus plaukus! O gal jus plaukai yra juodi! 

Ar Kaštaninial Rudi, ar Auksines parves; Rausvi plaukai ar Visiš
kai Raudoni! Vienok nežiūrint kokios spalvos jie nebūti:, neleisk 
pleiskanoms sunaikinti jų gražumo 1

Rų£>'l»» utliks tai, jei jus tik laiks nuo laiko juos naudosite. 
Nežiūrint ar jus savo plaukus dar tebedSvit supintus į kasų, ar su
suktus ; mazgų, ar gal jau esat trumpai nusikirpę, vienok jus nega
lite daleisti, kad nešvarios, iškrikę pleiskanos sugadytų jūsų išvaiz
dų 1 Jums nereikės kentėti nesmagume! dėlei niežėjimo ir besilupitno 
galvos odos, jei naudosite Rui'fles.

Netikėkit musų žodžiui. Nusipirkit C5c. bonkt] ir pačios per- 
^tikrinkite, kad Ruffles yra mirtinu priešu pleiskanų ir kartu yra 
puikiausiu plakų tonikų, kokį tik kada esate naudoję! Galima 
gauti aptiekoee. •

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

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

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

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.
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7.

Žemos kainos vaikams
12.

8.
9.

10.
11.

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

i Lithuania.
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Jau išėjo iš spaudos populerus 
mokslo žurnalas

Važiuokit L” Kiek Tik 
Norit už $1.25 į Savaitę

Nėra visai aprubežiuota kiek sykių va
žinėtis ! Jei norite ir šimtų sykių. Su vie
nu “L” pasu jus galite taip tankiai ir taip 
toli važiuoti po miestų kiek tik jus norite, 
per visų savaitę. Ir jus galite paskolinti pa
sų savo giminėms arba draugams, kuomet 
nevažinėjatės.

Vartokite jį kuomet einate darban ir iš 
darbo, į bažnyčių, į teatrų, į parkus arba 
pas gimines arba bile kada. Jus greit pa
matysite kiek jis reiškia dėl sutaupymo.

Vaikai jaunesni negu 7 metų amžiaus, 
kuomet važiuoja su suaugusiais, važiuoja 
dykai. Vaikai tarpe 7 ir 12 metų amžiaus 
važiuoja už 5c. Visi mokyklų vaikai jaunes
ni negu 17 metų amžiaus gali važiuoti už 
5c jei pirks knygutę 50 važinėjimų už $2.50. 
Tos knygutės bus parduodamos tiems, ku
rie pristatys certifikatą lankymo bile mo
kyklos. Certifikatų blankas galima gauti 
pas bile vienų elevatoriaus agentų.

Chicago Elevated Railroads
VARTOKITE JŪSŲ “L” PAŠA

. . . * »

Ofiso Telefonas DT> LT A RPGAD Buto Telefonas 
Central 4104 JEI. A. IJlvVrVU Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

> 1 . "T West Madison Street, k a m b. 1202. Kampas State gatvės.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

Dykai Balsavimo Kuponas
DEL

‘Naujienų’ Automobilių Kontesto■ * * / į.
Geras dėl 100 balsy v

Aš čia prisiunčiu 100 DYKAI BALSŲ ir meldžiu , 
įskaityti į kreditą:

KULTŪRA
S

No. 1 turinys:

1. Redakcijos žodis.
2. Prof/ V. Čepinskis. Mok-

,slaš.v7 J '
3

‘ i’ -• V .

J. Elisonas. Regeneracijos 
reiškinys gyvulių gyveni
me.
Končius. Pažinkime savo 
kraštą.
V. Tarasenka. Alk’akme- 
nys Trakų apskrity.

6. Z. Kuzmickis. Vestuvių 
drama.
Jaunas pilietis. Demokra
tija ir koperacija.
VI. Putvinskis. Bangos.
Vaižgantas. Dirbkime.
Pajėgos ratas.
Vabzdžiai — ligų platin
tojai.
Iš “Kultūros” b-vės‘ dar-

...
13. irt..t.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FABION AS CO.1-1'

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

LITTLE' - -
SPTNOGPAPHS

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
b Parduodam Laivakortes. 9

K. GUGIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisai 
127 N, Dearborn St., Room 111-1J 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6 
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
I

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Ęgzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant -Lotus 
Namus, Farmas ir Biznius. Skęli- 
ną Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

' jCHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark
Namų Tel.: Hyde Park 3895

♦

j t

COME PUT OF THE BEATEN PATH

Kuomet pirksite pirkinius 
L. Klein krautuvėje klau
skite Jonas Lukas, Gene- 
ralis Salesmanas No. 5.

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicaro. 

Phoiie Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

“Tai yra ženklas dide
lio tobulumo, kad vei
kus su netobulumais 
kitų”.
Chiropractor’ius ne
puikia kitų metodų 
prašalinimo ligų, todėl, 
kad još yra netobulos, 
bet todėl, kad jie per- 
sistato būti tobulais.
Chiroproctor’ius yra 
geras beveik dėl visų 
paprastų žmonių ligų. 
Tai nėra tobulas mok
slas sveikatos ir pis ne
sako, kad tokiu yra.

DR. J. M. FINSLOW, D. C. 
Chiropractor

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

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

—y
J. P. WAITCHES

LAWYER Lietuvys Advokatas 
Dienomis Room 514-516 

127 N. Dearborn St., 
Telephone Randolph 5584

Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.
Tel.: Pullman 6377.

T

<

Miss., Mr. arba Mrs

Adresas s

MIDDLETON. & SONS
GROJIKLIAS PIANAI

akcijos, 
varines 

Strūnos, 
ir m-ate-

Garsinkitės Naujienose

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

L. Klein stampos padeda 
jum-s sutaupyti pinigų. 
Pilna knygutė verta $2.50 
pinigais arba $3.00 tavo- 
rais. Dvigubos L. Klein 
stampos utarninkais ir 

ketvergais.

Šis kuponas, gražiai iškirptas, užrašytas vardas 
ir pavardė kandidato ir atneštas arba atsiųstas į 
“Naujienų” Kontesto Departamentų, 1739 So. Hal
sted St., Chicago, Ilk, bus priskaitomas tam žmogui 
kaipo 100 DYKAI BALSŲ.: •

Jums nieko nekainuoja, kad balsavus už jūsų 
draugų tais kuponais ir jus nesate verčiami būtinai 
balsuoti, jūsų liuosa valia. Surinkite kiek tik galite 
ir atsiųskite —Jie visi bus rokuojami.

Tas kupoiią^iiebus geras po lapkričio 19,1923.

Nupirk
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę 

Savo artimiausiems žmo
nėms kaipo Kalėdų ,

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago. 
Tel. Yards 4681 •

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams virkdo* 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. 38th St.. Chicago, Oi.

MUZIKA JUSy NAMUOSE
Mes dabar turime parodymui visus naujus modelius 
Victor Victrolų, ir Brunswick Fonografų — visų pa
geidaujamų užbaigimų. Nauji console modeliai yra 
labai gražus laikyti parlore ir suteikia malonų toną 
delei ko tos mašinos yra gerai žinomos. Ateikite ir 
pasiklausykite naujų dainų ir šokių rekordų ir ope
ros dainų. Išsirinkite sau mėgiamą mašiną dabar.

Dovanos

No. 80 Victrola 
No. 100 
No. 210 
No. 215 
No. 220 
No. 400 
No. 200 
No. 210 
No. 212
Royal Console 
York Console 
Raleigh Console “ 
Tudor Console “

Lengvais

Išmokėjimais

Victrola .. 
Victrola .. 
Victrola .. 
Victrola ...
Victrola ... 
Brunswick 
Brunsvvick 
Brunswick

Ii

$100 
$150 
$100 
$150 
$200 
$250 
$100 
$150 
$200 
$115 
$150 
$200 
$250

Dešimčiai metų 
garantuoti. Gra
žaus mahogany 
užbaigimo kei- 
sai — vėliausios 
grojimo 
tikros 
basines 
Darbas
rijolas pilnai ga
rantuotas.

DYKAI Mahogany benčihs, vclour uždaugalas ir 
20 su žodžiais rolių.

$3.00 j savaitę. Be nuošimčių

Mes esame Chicagoje šaka 
gerai žinomų

Tiffney, Cable & Sons, Francis Bacon, Blen- 
ų, Playcr-Pianos ir Grand Pianos.

Lengvais išmokėjimais

L. Klein, trečias augštas

Lengvais

Išmokėjimais

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

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

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

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

Kiekviena^; metinis skaitytojas arba narys gaus šią 
knygą DOVANAI.

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

SANDARA
327 E Str So. Boston, Mass.

■mini #80
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėti ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausfa 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai rą
žyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str.,, 

Chicago, Iii

|For Beautiful . 
" Eye« J
Make the Ūse of 
Marine a Daily Habit. T / 
This Refreshing Eye 
Lotion soon makes 
Eycs Clear, Radiant, 
Beautiful! Harmleaa, Enjoyable. 
Sold by ai! Druggists. Write for Booklet,

MURINĘ CO., 9 Eaęt Ohio Street, Chicago

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

Musų pigi renda ir mažos išlaidos pa
daro galimu sutaupyti jums nuo 

$5 ikt $25
ant jūsų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio materijolo kokio jų« 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai C1Q Kfl 
ir augščiau ■ O«vV
Vaikų siutai ir overkautai CTO E H, 
ir augščiau

S. GORDON, 
739 W. 14th St.

Pirmos durys į rytus nuo Halsted St. 
prie 14 St.

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Sųbatomis nuo 8 ryto iki 10 vakąre.

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.
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MUSŲ MOTERIMS
supilk trynius, o paskui ant vir
šaus sudėk baltymus. Kuomet 
tryniai sukeps, išimk iš skaura- 
dos ir supjaustyk į šmotelius.

1 Komy duona

Veda Dora Vilkiene Pumpkin pie
SKAITYKIME

Skaitymas yra būtinas kiek
vienam žmogui, kuris išmoko 
skaityti.

Skaitymas gerų knygų yra 
vienas didžiausių smagumų, 
kurį civilizuotas pasaulis sutei
kė žmogui.

žmogus, kuris moka skaityti, 
o neskaito, yra tolygus tam, 
kuris turi regėjimą, o ne žiuri. 
Jisai yra aklas, ir kaipo aklas 
žmogus, jisai ne gyvena pilnu 
gyvenimu, bet tik egzistuoja.

Skaitydami įneš ne tik išmok
stame, susipažįstame su viso
kiais dalykais, mokinamies iš 
kitų žmonių klaidų, linksmina- 
mies ir išmokstame jausti, ken- 
kėti, mylėti ir kovoti — bet mes 
tobuiinamies.

žmogus, kuris niekuomet nie
ko neskaito yra netobulu ir ma
žai teprisideda prie pagerinime 
savo, savo vaikų, draugų ir ar
timų žmonių gyvenimo.

Pasižiūrėkime į savę mote- 
rįs, ir paklauskime savęs, ai 
męs savo vaikams daug esame 
įkvėpę savo dvasios — ar mu 
sų vaikai išmoko nuo musų tv 
gražių žavėjančių, įdomių lietu
viškų palakų, papročių, Lietu
vos aprašymų? Ar neskaitymas 
tik nėra viena tų priežasčių dėl 
kurių musų vaikų “tyčerkps” 
yra musų vaikų įkvėpėjos, o 
mes motinos esame tik musų 
vaikų materialių reikalų paru- 
pintojos. Tuo tarpu, kuomet 
skaitydamos, nors po truput 
kasdien vakarais, ar liuosu nuo 
darbo laiku, męs įsigytumėm 
daugiau pažinojimų, susiartin- 
tumėm su savo vaikų siela ir 
ne tik turėtumėm iš to džiaug
smo, bet nepasektumėm taip 
greit dvasioje ir suprantama 
dvasia palaiko kūną.

Skaitykime ’ naudingas kny
gas — kas nežino ką skaityti, 
tesikreipia į Moterų Skyrių.

— Viena Motinų.

Mišinį prikimšimui kalakuto 
padaryk sekamai: Išvirk skilį 
ir jaknas ir smulkiai sukapok. 
Išmirkyk pakankamai sausos 
baltos duonos piene, išspžusk 
sausai, pridėk 2 kiaušiniu, 2 
šaukštu sviesto, druskos ir ša
lavijų (sage). Pridėk sukapotas 
jaknas ir. skilvį ir viską gerai 
išmaišyk. Prikimšk^ka'lakutą ir 
užsiuk.

Prieš tai kaip dėsi kalakutą 
i pečių, aptepk sviestu ir api
barstyk miltais. Į “double roast- 
erį” (------ • - — - - 1
taukų, pakaitink, o paskui įdeki 
kalakutą. Pečius turi būti ly
giai karštas. Kaip kalakuto vie
na pusė parus, apversk jį į ki
tą, įpilk puoduką karšto van- 
lens ir uždengus kepk, jeigu 
kalakutas svers 10-12 svarų 
mažiausia 4-5 valandas, jeigu 
lidesnis, ilgiau. Tuo pačiu budu 
galima ir vištas sutaisyti. Val
dyk su saldžiom bulvėm ir eran-1 
įerry uogom.

puoduku kornų miltų, 
puoduku saldaus pieno, 
šaukštuku baking powder. 
šaukštuką cukraus, 
šaukštu taukų.
šaukštuką druskos, 
kiaušinį (galima 

toti).
Sumaišyk sausus

Pridėk pieną, gerai 
kiaušinį ir ištarpytus 
Gerai sumaišyk. Kepk 
kaip 30 minutų.

2

2

2
Prisiuntė p. Ona \yilkas, 

Wheeler, Mich.
1^ puoduko išvirto ir sugru

sto pumpkin, (arbūzo).
% puoduko cukraus.
1 šaukštuko cinamonų.
]/2 šaukštuko ginger.
^2, šaukštuko druskos.
iy2 puoduko riebaus pieno, 

grielinės.
1 šaukštą siropo. 
Truputį nutmego.

. . _ Užviryk arbūzą, pieną arba tą uksuso prie labai drūtos mč-
(blėkinę)^ i(Jčk puoduką | gnieton^ cukrų, įdėk priesko- 

nies. Suplak 3 kiaušinius ir^ su
dėk į mišinį. Padaryk tešlą dėl 
pajų ir supilk mišinį. Tešla tu
ri būti jau iškepta. Kaip supil
si mišinį, tai palaikyk pečiuje 
kokias 5 minutas.

Gaujos ryšius kiaušinienė
Atskirk baltymus nuo trynių 

J kiaušinių, sudėdama balty- 
iinus į vieną bliudelį, o trynius 

į kitą. Suplak trynius ir pridėk 
prie jų 3 didelius šaukštus pie
no ir truputį druskos ir pipirų. 
Suplak baltymus, iki bus visai 
stiprus. Įdėk šmotelį sviesto j 
skauradą ir 'leisk išsileisti, kad 
apsemtų visą apačią skaurados. 
Kuomet sviestas bus karštas,

ir nevar-

daiktus, 
išplaktą 
taukus, 
neilgiau

Šeimininkėms patarimai
Jeigu pridėsi valgomą šauks-

sos ^verdama arba kepdama, — 
mėsa bus daug minkštesnė.

Kaip ir ka virti
Oisterių Sriuba.

Prisiuntė Ona Wilkas, Wheel- 
er, Mich.

Sriubą galima išvirti iš 
kvortos oisterių.

Ant kiekvieno puoduko oiste
rių užpilk 1 kvortą vandens. 
Įdėk du šaukštu sviesto.

Sriubą valgyk su oisterių 
krekėsais. Gali vartoti pieną 
vietoj vandens. Virti reikia oi- 
sterius vos keletą minutų — 
taigi vanduo, kurį pilsi ant oi
sterių turi būti šiltas.

Vargšo pyragas
puoduko sviesto.
puoduko cukraus.
puoduko sukapotų razin-

%
% 

kų.
1 kiaušinį.
y2 puoduko pieno.

puoduko molasses. 
šaukštuko baking soda.

2 puoduku miltų.
Gerai ištrink sviestą ir cuk

rų, pridėk kiaušinį razinkas ir 
molasses. Išsijok kartu miltus, 
soda, cinamonus, grazdikus ir 
nutmeg ir pridėk pramainu su 
pienu. Gerai išplak ir kepk vi
dutiniai karštame pečiuje.
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Sukapota mėsa su ryžiais
Nuplauk vieną puoduką ryžių 

ir sudėk į puodą kartu su 1 
svogūnu sukapotu į šmotelius, 
1 šaukštu druskos ir vienu sva
ru kokios nors sukapotos žalios 
mėsos (hamburger steak ypač 
gerai); pridek šešius puodu
kus verdančio vandens. Jeigu 
nori, gali pridėti ir pipirų. Leisk 
išlengvo virti, neuždengus ir 
tankiai maišyk, kad neprisvil
tų. Geriausia virk ant nelabai 
karštos ugnies per valandą ir 
pusę. Kuomet vanduo bus be
veik nuviręs, nuimk nuo ug
nies, uždengk ir padėk ant už
pakalio pečiaus, kur dar vis ga
na šilta. Tegul mėsa ir ryžiai 
dar čia pastovi kokį pusvalan
dį.
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Keptas kalakutas
Prisiuntė p. Ona Wilkas, 

VVheeler, Mich.
Kalakutą reikia sutaisyti iš 

vakaro. Nuvalyk ir nuplauk ka
lakutą. Ištrink vidurį su ištar- 
pytu sviestu, druska ir pipi
rais.

No. 1639. Smagi namie dėvėti suk
nia. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 
42 ir 44 colių per krutinę. Mierai 86 
reikia 4% yardų, 86 colių materijos.

No. 1590. Graži rudeniui bliuzka. 
Gali pasisiūdinti ją sau iš naujos ma
dos šilko bei sunlccsnios materijos. 
Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 40, 
42 ir 44 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 1% yardo 40 colių materijos ir 
% yardo 27 colių materijos apikaklei 
apsiūti.

No. 1641. Graži, elegantiška suk
nia senyvoms moterims Sukirptos 
mieros 86, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ir 50 
colių per krutinę. Mierai 36 reikia 
3% yardo 44 colių materijos ir % 
yardo, 36 colių materijos padabinimuL 

Išsiuvinėjimui pavyzdys No. 635 15c. 
extra.

No. 1678. Graži mažai mergaitei 
suknelė ir kelnaitės.

Sukirptos mieros 2, 4, 6, 8 ir 10 me
tų Mierai 8 m. reikia yardo, 36 
colių materijos ir 2 yardų stogelių 
apsiuvinėjimui

No. 1804. Kodėl nepasisiudinti sau 
šią gražia suknelę ateinančiam baliui ? 
NusipirOengvo margo šilko ir j pu
sę dienos turėsi vieną gražiausią ir 
madniausią suknią. t

Sukirptos mieros 16 metų, 36> 28,40,

42 ir 44 colių per krutinę.
Mierai 36 reikia 2% yardo 36 colių 

materijos.
Norint gauti vieną ar daugiaus virš 

aurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerj, pažymėti mierą ir aiš- 
dai parašyti savo vardą, pavardę ir 
įdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St, Chicago, III.

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

siusti man pavyzd] No............
čia (dedu 15 centų ir prašau at-

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Citrinos sultįs sumaišytos su 
karštu vandeniu ir išgerta kaip 
tik atsikeli ryte, yra gerų ge
riausias daiktas dėl kepenų.

Jeigu bitė arba koks kitas va
balas įgilę, reikia uždėti kelis 
lašus citrinų sulčių ant įgiltos 
vietos ir* skaudėjimas praeis.

Po lupinio arba piaustymo 
svogūnų, palaikyk rankas ir pei
lį po šaltu vandeniu. Nereikia 
mazgoti su šiltu vandeniu.

Vedėjos atsakymai
P-ia Ona Wilkas, Wheeler, 

Mich. Ačiū už prisiųstus recep
tus. Rašyti galima man taip: 
Moterų Skyrius, Naujienos, 
Chicago, III.

Jusy Kalėdinis Kliubas
Kalėdų Kliubas turi du tikslu: Pirmas, suteikia jums leng

vą būdą turėti pinigų dėl Kalėdų, pirkinių ir antras, darodyti 
galimybę nuolatinio taupymo.

Bile kuris iš tų tikslų paskatins jumis atidaryti Kalėdų 
Taupymui Kliybo accauntą.

Draugiškas, gelbėjantis patarnavimas šios bankos yra 
jūsų priežastis atidaryti accauntą čionai.

Musų 1921 Kalėdų Kliubas yra atdaras. Tai yra Kliubas 
dėl kiekvieno žmogaus ir dėl jo kišenės.

Atidarykime jūsų Kliubą anksti. Jus nežudysite kelių cen
tų kuriuos sutaupinate savaitėje, bet užganėdinimas taupyme 
ir vėliau turint juos, atsimokės jum-s.

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

Tel. Boulevard 1545

TOWN OF LAKE KVIETKINYCIA
■ M. S. Petravičia, Savininkas
Parūpiname kvietkas dėl visokių atsitikimų 
. - Labai greitai

1551 West 46th Street

Mrs.A MIGHN1EVICZ-VIDIKIENL
AKUSERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gai 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; i] 
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prie? 
gimdymą, Jaikrl 
gimdymo ir p< 
gimdymo, j

Už dyką pata 
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo 
se moterims i) 
merginoms; krei; 
kitės, o rasite 
pagelbą.

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

$15 JKryptok Akiniai, $8
Išpardavi-
,nas

_ savaitę
Tie žinomi akiniai yra purdavinejami po 

$15 ar daugiau viaų akinių specialistų. Mu
sų kaina tik $8. Jei jus turite galvos skau
dėjimą ar 'nuvargusias akis, ateikite | sent 
pasitikėtiną firmą, kuri tarnauja publika 
jau 50 metų. Mes pritaikome specialius aki
nius tokia kaina kurią galite užmokėti.
Patarimas dykai C. E. MOWER, 
ruotas Optikas. Mgr.

L. MANASSE CO.
Optikai ir akinių specialistai.
Šefitas augštns Reliance Building 

32 N. Stnte St. 'kampas Washington St.
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vakare, 

Įskaitant subatas.

liegist-

Lietuve nursė, svei
katos taisytoja. Ei
nu prie visekių li
gonių. Jau 13 metų 
kaip praktikuoju. 
Sergančios moterys 
ir merginos, reuma
tizmu, lumbago, 
.įervingumu, galvot 
skaudėjimu, kojų 
gyslų ir cj.os sutru- 
kimų ir tt. Gydau 
vėliausiais budais, 
elektros veikimais,

svei-
Ei-

reunva-

, galvot 
kojų 

sutru- 
Gydau 

budais, 
veikimais, 
vanos ir 

_______ Patarimai 
dykai. Valandos nuo 7 iki 10 vai. vak. 
3120 W. 41 PI., Tel. Lafayette 4247

m-asažai.

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosi! 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamu muskulu, susty- 
rusių sujungimų, išnirinnj, skaudė
jimo nugarkaulio ir persišaldymo. 
Jei turite simptomus reumatizmo 
ar šalčio, eikite aptickon .ir prašy
kite SAPOMENTOL, persitikrinsit, 
kad yra geras. Kaina 75c.

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

2824 W. Chicago Avė.. Chicago, III.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

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

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

DR. S. BIE2IS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 > 
Valandos

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEŽELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette 3415

DR. G. K. GERYS
(Cherry) 

DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą j Brighton 

Parką
4454 So. Western Avė. 

(kamp. 45 St.) 
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 8 po pietų iki 9 vak.
Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 

k .....................................................—

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

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

nuo 5:30 iki 7:31 vakarą.

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18-th Street.

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v, 
3259 So. Halsted St., Chicago. III.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandas: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8060 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

Namai 0641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutarti

Telephone Yards 5082

DR. M. STDPNICKI
3107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. V. A.' RIMKUS
Gydytojas, Chirurgu ir Akiieris

8315 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

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

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
PriSmlmo valandos nuo 8 iki 12 ii 

! ryto ir nuo 7 ild 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St^
. CHICAGO, ILL.

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
- PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St.
Gyvenimą vieta: 4193 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 ild 4 po piet, 
6 iki 9 vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St.
ku . — .................. J

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfar 5574 
CHICAGO, ILL.

■«Tel. Blvd. 8138 
M. Woitkewicb

H BANIS
P AKUSERKA 
^ŽTuriu patyrimą. 
□S Pasekmingai pa- 

tarnauju mote- 
™«rims prie gimdy

mo kiekvienam® 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiurė- 

k.jimą. Duodu pa- 
»tarimus moterims

i r merginoms dy- 
■ kai.

3113 South 
Halsted St.

^ DR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pfatų, 
ir nuo G iki 7:30 vai. vakarais.

Dienomis: Canal
3110. Naktj 
Drexel 0950

Bouleva»d 4136

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

»■■■■ l

Telefonai!

z—, ------- , ,

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN'
Specialistas moterų ligų

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

Telefonas Canal 1912
V..... — .........

Telefonas Boulevard 1939 i
DR. S. A. BRENZA I

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

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

k..,.—,  /

Tel. Boulevard 1537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 4710 St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
------------ J

Rezidencijos tel. Van Buren 0284 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicagt

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų. Vyriškų ir ’ 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet
Telefonas Drexel 2881

....................      ■ I

30 mėty patyrimo^
Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jį, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 3140

i _______________

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

j nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Optom«trtot
T«L Boulavard 0487 
4049 8. Ai h 1 and At« 
Kampa* 47-toa gat.

2-roa 1 uboba

abejoji akimis, pasiteirauk 
A. R. BLUMENTHAL

ERE. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovai, kurios 
skelbiasi Naujienose.

■ iI
________._____________
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Europos Darbininkai ir Mask
vos Internacionalas,

Rusijos profesinių sąjun
gų taryba buvo pakvietusi 
Švedijos profesines * sąjun
gas dalyvauti rugsėjaus 25 
d. Rusijos prof. sąjungų su
važiavime. Švedijos profesi
nės sąjungos pasiuntė ru
sams atsakymą, kurs aiškiai 
apibudino santikius Euro
pos darbininkų su Maskvos 
Internacionalu. Štai tasai 
atsakymas:

Jūsų pakvietimą da
lyvauti rugsėjaus 25 d. su
važiavime gavome. Mes su
prantame, kokios reikšmės 
turi bendradarbiavimas jvai 
rių kraštų profesinių sąjun
gų. Mes todėl apgailestauja
me, kad Trečio Internacio
nalo profesinių sąjungų sek
cijos, prie kurių jus pri
klausote, kerštingais puoli
mais Europos profesinių są
jungų ir jų Internacionalo 
Amsterdame, neduoda mums 
galimybės dalyvauti jūsų su
važiavime. Amsterdamo 
profesinis . Internacionalas 
yra nutaręs kovoti už vie
nybę darbininkų prof. judė
jimo atskiruose kraštuose ir 
tarptautiniu plotu. Amster
damo Internacionalo Valdy
ba gerai supranta, kad šita 
darbininkų vienybė įvyks 
tiktai tuomet, kada tarpe 
musų viešpataus tarpusavis 
pasitikėjimas ir svetimos 
nuomonės gerbimas. Bet to 
pasitikėjimo nebus tol, kol 
jus nepadarysite galo savo 
kerštingiems Amsterdamo 
Internacionalo, atskirų pro
fesinių sąjungų ir jų vadų 
puolimams. Apart to iš ru
sų darbininkų, kaip ir kitų 
kraštų darbininkų, yra rei
kalaujama, kad kiekviena jų 
organizacija savo krašte ko
votų su karais ir reakcija 
visuose jos apsireiškimuose. 
Musų pažiūros visai sutam
pa su šitomis Amsterdamo 
Internacionalo pažiūromis ir 
jo sprendimais. Mes pripa

profesines sąjungas, kurios 
turi ilgametį pritirimą savo 
kovose. Mes esame įsitikinę, 
kad III Internacionalui var
tojant net ir neleistinas 
priemones, šitas dalykas ne
pavyks. Prie šitų neleistinų
jų priemonių mes priskaito- 
me III Internacionalo pa
stangas ir bandymus su pa
galba savo agentų (komu
nistų grupių) išsprogdinti 
profesinių sąjungų viduji
nę 'vienybę, sunaikinti jų so
lidarumą ir pasitikėjimą, 
pasigaunant melo ir išdavi
kiškos propagandos. Musų 
principas, kad masinis dar
bininkų judėjimas gali iš
augti tik tuomet, kada tasai 
judėjimas yra viešas, yra vi
sų draugų kontroliuojamas, 
kad pasitikėjimas bus tik
tai tokiame darbe, kuriame 
visi dalyvauja ir lygiai nė
ra už jį atsakomybės dale
lę, — tasai principas yra 
vieninteliai teisingas ir tik
ras. Mes drįstame tikėti, 
kad ir jus pritarsite šitam 
principui, kad iš savo pusės 
kovosite už jį, kad III Inter
nacionalas ir jo profesinių 
sąjungų sekcija atsisakytų 
nuo savo skaldymo politi
kos, kuri Europos darbinin
kams yra nepriimtina, šituo 
savo žygiu jus susiartintu
mėte su Amsterdamo prof. 
Internacionalu ir duotumė
te progos mums ir jums 
bendradarbiauti. Mes nori
me šitokio bendradarbiavi
mo, ir džiauksimės, jei jis 
bus vedamas šitais princi
pais.”

Švedijos profesinės sąjun
gos šitame laiške aiškiai pa
sakė kas skiria Europos 
profesiniai organizuotus 
darbininkus nuo komunistų, 
būtent, komunistų nedemo- 
kratingoji ir nesąžininga po
litika darbininkų organiza
cijose, .kuri gręsia tų orga
nizacijų vienybei ir viduji

nei pajėgai. Tokiuo-pat aiš
kumu švedų draugai nuro
do komunistams vieninteliai 
galimą prie darbininkų vie
nybės kelią, kurį yra nuro
dęs Amsterdamo Interna
cionalas ir kurį savo laiku 
iškėlė K. Marksas, paskelb
damas obalsį: “Visų kraštų 
darbininkai, t vienykitės!” 
Vienykitės ne dėl vidujinių 
kovų ir keršto, bet susivie
nykite atvirai ir padoriai 
tąrpusaviu pasitikėjimu ir 
solidarumu!

Šitoje vietoje dar kartą 
tenka atsiklausti komunis
tų: ar komunistai eis šituo 
keliu, ar jie įjungs vienybėn 
tuos darbininkus, kurie klai
džiai dabar juos seka? Ar
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žįstame, kad kiekviename 
krašte profesinės sąjungos, 
vesdamos savo kovą, priva
lo laikytis šitų Amsterdamo 
nutarimų.

Švedijos profesinis judė
jimas yra išaugęs ant demo
kratijos pamatų, jis 40 me
tų išlaikė sunkias kovas su 
politine reakcija. Musų ju
dėjime visi jos nariai turė
jo galimybės pareikšti savo 
nuomonę ir už ją kovoti. 
Musų organizacijų darbuo
tės kryptį nustato pačių 
draugų didžiuma. Todėl 
Švedijos ‘profesinės sąjun
gos yra pačių darbininkų 
kūrybos darbas, jose atsi- 
vaizduoja musų krašto kul
tūra, krašto ūkio išsivysty
mo laipsnis ir visos kitos 
savytos ypatybės. Todėl mes 
sergstime musų profesinio 
judėjimo vienybę ir kovoja
me su kiekvienu, kas tik no
ri įvesti į musų sąjungas 
tuščius ginčus. Musų supra
timu, kiekvieno krašto pro- 
fesinis judėjimas privalo 
laisvai išsiplėtoti. Padėtis 
atskiruose kraštuose yra 
įvairi, todėl ir darbininkų 
organizacijos privalo nau
dotis įvairiais kovos budais 
ir elgtis sulig įgytų savo 
krašte kovos pritirimų. Ki
tų gi kraštų darbininkai 
privalo išmokti šitas kiek
vieno atskiro krašto kovos 
ypatybes gerbti, tiktai tada 
atsiras bendrojo darbo ga
limybės. Tretysis Interna
cionalas daro didelę klaidą, 
kad jis nepažindamas Euro
pos profesinio judėjimo ir 
darbininkų judėjimo laisvės 
ir nepriklausomybės jaus
mo, arba nepripažindamas 
kitų kraštų darbininkams 
teisės patiems keisti ir to
bulinti savasis judėjimas, — 
įsivaizdina, kad jis (III In
ternacionalas) galės paimti 
savo diktaturon ir panau
doti savo politikos tikslams
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komunistai išmoks darbinin
kų klasės reikalus pastaty
ti aukščiau komunistų par
tijos reikalų ir savų ožiško 
užsispyrimo? Ar jie mokės 
pasiliuosuoti nuo klaidingo 
Lenino mesto jėzuitų obal- 
sio, kad “kovoje geros visos 
priemonės 1 vedančios prie 
tikslo” ir pripažinti demo
kratines, atviras idėjinės ko
vas darbininkų orgąnizaci- 
jose, apie kurias kalba Šve
dijos draugai? Komunistų 
kovos priemones aiškiai api
budina Vokietijos komunis
tų partijos laikraštis “Rote 
Fahne” iš rugpiučio 19 d., 
š. m., kur sakoma: “Komu
nistai nemeluoja. Jie visai 
nemeluoja! Todėl, kad sąmo
ningai meluoti ir vartoti 
melą, kaipo kovos priemonę, 
kaip tą daro komunistai sa
vo laikraščiuose, nereiškia 
meluoti. Melas prasideda tik

Vilniaus tremtiniai, generoliene De 
Bondy ir Lietuvos valdžia.

“Naujienų” lapkričio 5 die
nos leidiny buvo įdėtas “33-jų 
Vilniaus tremtinių viešasai žo
dis” dėl atvykimo Lietuvon iš 
Vilniaus generolienės A. de 
B o n d y — vienos iš tų “kar- 
žygingų” lenkių, kurios viešai 
spaudoje reikalavo vilniškių 
lietuvių darbuotojų kraujo ir 
gyvybės.

Kauniškiame liaudininkų or
gane “L. žiniose” jų bendra
darbis K. Slagonis dėl to 
‘33-jų” pareiškimo rašo:

“Dar gyvas vaizdas, kada 
žiauri Vilniaus lenkų valdžių, 
persekiodama ir slopindama 
lietuvių tautinį ir kulturinį 
darbų suareštavo ir ištrėmė iš 
Vilnijos istorinius f‘33”.

“Kiek .tuo laiku mUsų vi
suomenės sielotasi. Kiek 
straipsnių ir protestų prirašy
ta! Kiek susirinkimų daryta! 
Kiek užuojautos reikšta ištrem
tiesiems.

“Ir tai nenuostabu. Juk to
kio pasityčiojimo ir žiauraus 
persekiojimo XX amžius gal 
ir nebuvo matęs.

“Gal būt tam, kad tokį Vil
niaus lenkų valdžios žiaurų pa
sielgimų su lietuvių ir gudų 
veikėjais sušvelninus ar net 
pateisinus kultūrinio pasaulio 
akyse, susidaro Vilniuje būre
lis išlepintų lenkų poiiių, kurios 
rašo į vietos lenkų laikraščius 
garsų protestų Vilniaus lenkų 
valdžiai, kam ji šiuos “nusi
kaltėlius” paleidusi iš kalėjimo 
ir tinkamai nenubaudusi.

“šį keistų ir turbūt ne be 
žinios, lenkų valdžios, protestų 
pasirašė ir generojliienė Anta
nina de Bondy, šeimininkių 
Ratelio prie d-jos “Rozvoj” 
pirmininkė.

“Praėjo vieneri metai ir ke
li mėnesiai. Ištremtieji lietu
vių ir gudų visuomenės veike-

ten, kur prasideda pačių sa
vęs apgavimas.”

Kur patapo toji partija, 
kuriai “sąmoningas melas” 
nėra melas! Kuri melais ap
drabstė darbininkų idealus, 
meluoja darbininkams apie 
jų organizacijas, socialistų 
partijas ir sąmoningu melu 
pridengia visą savo darbuo
tę. Komunistų partija mis- 
dama iš rusų valdžįos sau
jos persiėmė visų kapitalis
tų valdžių ir buržuazijos 
melais. Komunistų partija 
drauge su rusų suburžuazė- 
jusia valdžia užnuodijo Ru
sijos profesines sąjungas.

Tada, kai Rusijos profesi
nės sąjungos pasiliuosuos 
nuo komunistų ir jų vald
žios melų, tada bus galimas 
bendrasai frontas tarpe pro
fesinių darbininkų organi
zacijų.

Kunigas.

jai, atskirti nuo savo Šeimų,
S f \ f ‘ C ,

išsiilgę savųjų ir gimtojo Vil
niaus, stojo dirbti laikinoj so
stinėj Kaune kultūros ir val
stybės darbo, f • I

“ ‘Pasiilgo’ Lietuvos ir gen. 
Ant. de Bondy. Sųtnku jai Vil
nijoj, nors it “sujungtai*’, anot 
jos, “su Motina — (Lenkija.” 
Sunku, nes jos vyro Eduardo 
de Rondy Krikštėnų dvaras yra 
Ukmergės apskrityj. Sunku 
maitintis vien protestų rašymu 
“civilizotoms tautoms”, — rei
kia ir duonelės iš Krikštėnų 
dvarelio, ku’rių lietuviai dar
bininkai savo sunkiu prakaitu 
pagamina.

‘‘Ir gen. A. de Rondy be jo
kių kliūčių Įvažiavo Lietuvon 
ir atsidūrė Krikštėnų dvare.,.

“Bet vėl neva bėda! Nesant 
Krikštėnų dv. savininko Lie
tuvoje, šis dvaras buvo perim
tas Ž. U. ir V. T. Ministerijos 
žinion, 

e

*‘Kaip jai Krikštėnų dvarą 
atgavus?

“Žemė$ Reformos įstatymas 
su tokiomis poniomis, kurios 
eina prieš Lietu-vos Respubli
ką, “štukų” nemėgsta krėsti, 
bet turi pirmame paragrafe 
raidę “e”, kuria einant žemė 
yra imama žemės reformos 
reikalui tų privatinių savinin
kų, kurie dirbo arba dirba 
prieš Lietuvos nepriklausomy- 
ibę. O jeigu jau tokia žemė pa
imta, tai nebegali būti ir kal
bos apie jos grąžinimą.

“Bet čia A. de Bondy randa 
salt4 prietelių, kurie ir > padeda 
nugalėti jai negeistiną raidę 
“e”.

^Susidaro, (iš pačių lietuvių, 
globėjų kompanija. Jie sten
giasi įtikinti Ž. U. ir V. T. Mi- 
nisterį Krupavičių, Žemės Re
formos Valdybą, kad gen. A. 
de Bondy esanti labai ištiki
ma Lietuvos Respublikai.

iniiin

“Jo, Ekscelencija Žemaičių 
Vyskupas Karevičius rašo mi- 
nisteriui Krupavičiu4i ir prašo 
“dvasios tėvelio” A. de Bondy 
dvaro grąžinimo reikalu užta
rimo. *

“Vyriausias Notaras Linartas 
rekomenduoja min. Krupavi
čiui A. de Bondy, kaip ištiki
mą ir dievobaimingą moteriš
kę, nurodo, buk ji tą nelemtą 
protestą pasirašiusi nesupras
dama jo, ir patsai pasižada vi
sada, sekti jos •ištikimybę, ka
dangi jo ir brolio palivarkėlis 
esąs tik 7 kilometrai nuo Krik
štėnų dvaro.

“Prof. Mykolas Biržiška ro
do savo altruizmą ir prašo dėl 
savo skriaudų jokių nesmagu
mų gen. A. de Bondy nedaryti. 
Kad butų reikšim:in/g|iauy pasi
rašo vienas iš “33” ištremtų
jų

“Tokių autoritingų pareiš
kimų pilnai pakako, ir jie da
vė tinkamų gen. Bondy vaisių. 
Žemės Beformos vykintojai 
“įsitikino”, ]kad gen., Bondy, 
jos dukterys ii4 sūnūs, yra iš
tikimiausi Lietuvos valstybei 
asmens. Taikina jiems žemės 
reformos įstatymo 2 § ir grą
žina kiekvienam po 80 h-ų iš 
Krikštėnų dv., kas iš viso su
daro 480 h-ų žemės, o to dva
ro dviem nuomininkam, Vla
dui ir Pranui Vansavičiam, 
skubiai pranešama, kad jų tro
besiai ant tos žemės negali 
būti kliūtimi Krikštėnų dv. 
grąžinimui.

“Nepagelbėjo šiuo atveju ir 
Ukmergės Žergęs Tvarkytojo 
pranešimas, kad .'“Midtos- žmo
nių parodymu! visa Bondy šei
ma yra nusistačius prieš Lietu
vos valdžią”. ; '

“Taip vykinama Žemės re
forma, kuria taip džiaugiasi 
Darbo Fedetraicjjos organas 
“Darbininkas”; taip lietuvių 
viršūnės rodo savo “gerąją šir
dį” amžiniems Lietuvos prie
šais lenkams, kurie taip žvė
riškai persekiojo ir tebeperse
kioja lietuvius Vilniuje.

“Rot lyg tik tie musų politi
niai priešai suspėja atvykti 
Lietuvon (o jie turėtų būt vi
sai į Lietuvą neįleidžiami), 
mes susiminkštinam, ir, altru
izmo vedini, glamonėjam.

“Ne taip buvo ir yra Lenki
joj. Nors ir lenkų pavyzdys 
mitais nesektinas, bet jau mo
kėkime savo garbę ginti, o ne
būkime ištižėliais!

“Ir norėtųs generpliencs An
taninos de Bondy istorinia
me proteste įrašytus žodžius, 
taikintus lenkų visuomenei, tai
kinti ir lietuvių visuomenei: 
“Mes raginame visą musų vi
suomenę Ikuostipriautsiai pro- 
testuoti šiuo reikalu”. (Žiur. 
“33” leidinį).”

Kauno “Socialdemokratas”, 
kurs irgi tą “33-jų” viešąjį žo
dį išspausdino (kiek sutrumpi
nęs), nuo savęs padėjo šitokią 
pastabą:

“Iš savo pusės galime pri
durti, kad generolienės de 
Bondy “karžygiškumas”, musų 
gautomis žiniomis, yra pasi
žymėjęs ir kitoj srity. Jos 
Krikštėnų dvarą Ukmergės ap
skrity teisėtai valdė to dvaro 
darbiniinkai (savininkė - dvare 

Trečiadienis, lapkr. 14, 1923 
negyveno ir darbininkai turė
jo Lietuvos valdžios išduotas 
nuomos sutartis). Laikmati 
užėmus tą dvarą lenkų legio
nieriams, de Bondy atvyko iš 
Vilniaus į savo dvarą ir pade
dant lenkų kareiviams atėmė 
nuo darbininkų žymią dalį jų 
užgyvento turto. Atimant tur
tą darbininkai buvo žiauriau
siu budu mušami. Žymesnysis 
tų darbininkų buvo išvestas į 
kluoną ir čia palaistant vande
niu jis buvo kareivių kotavo- 
jamas, kol nustojo žado. Su
muštas darbininkas po to sir
go kelis mėnesius. Po to ekzc- 
kucijos akto gen e romėnei de 
Bondy nesunku buvo priversti 
darbininkus pasirašyti raštą, 
buk jie gera valia išsižadą sa
vo turto. Dabar de Bondy su
grįžo ir dvaras grąžinamas jai. 
Darbininkai norėtų gauti atly
ginimą nors už jų išplėštą tur
tą, bet abejoja, kad jiems pasi
sektų savo reikalą laimėti, nes, 
jų žodžiais, de Bondy spėjusi 
Ukmergėj surasti įtakingų glo
bėjų”.

Dar dėl nužudvmo 
Vvtauto Aleksos.

( .
Žinios apie V. Aleksos nužu

dymą Kaųnę ir jo paties “išpa
žintis” i daugelio neįtikina, 
kad tą darbą galėjo atlikti bol
ševikai-komunistai — kaip iš 
Hąrto ir aš nenorėjau tikėti. 
Pasakyti, kad komunistai nu
žudė, nieko dar nereiškia, jei 
pasakymas nesiremia faktais. 
Bet štai šiomis dienomis užei
nu pas vieną lietuvį, V. Alek
sos dėdę, kuris parodė man 
laįškąj gautą jo nuo savo se
sers, V. Aleksos motinos. Laiš
kas rašytas šių metų pradžioje, 
kuomet V. Aleksa jau buvo grį
žęs iš Rusijos. Laiške rašo
ma, kad “Vytautas jau* ne bol- 
ševikuoja”, bet “bolševikai ren
giasi jį nužudyti.”

Pamatęs šį laišką įsitikinau, 
kad tai tikrai komunistų at
liktas tas kruvinas darbas, nes 
jau šių metų pradžioje kai ku
riem buvo žinoma, — apie tai 
buvo pranešama ir čionai Ame
rikoj kai kuriems žmonėms— 
kad bolševikai prie to rengia
si.

Toliau laiške rašoma, kad 
apsisaugoti nuo to pavojaus 
norima Vytautas išsiųsti Ame
rikon, tik nepaprasti jo pasise
kimai moksle palieka jį Lietu
voje, kad galėtų įstoti (Lietuvos 
Universitetai).

Iš visa to aišku, kad kaltini
mas komunistų dėl nužudymo 
V. Aleksos yra pamatuotas. Ir 
Vytautas tą pavojų nujautė iš 
anksta, tik nepajėgė apsisaugo
ti.

Įsitikinau, kad komunistai 
yra teroristai — žudytojai at
skirų žmonių, nes pats mačiau 
tą laišką, kuriame kalbama 
apie pavojų Vytautui jau dau
giau4 kaip pusė metų atgal.

Ginčuose su komunistais apie 
šį ir kitus . panašius įvykius 
jau teko išgirsti iš keleto, kad 
panašiai gali būti ir su A. Ber
notu, kai jis išeis iš kalėjimo.

Kruvini jų darbai, kruvinos 
jų rankos.—A. P. Serbas.

“Milijardai .
(Tęsinys)

Atbėgu į krautuvę ir iškilmingai dedu 
ant stalo 50 milijardų markių ir dvasioje 
džiaugiuosi, kad pigiai, dar vakarykščiu 
kursu nupirkau žmonai mantelį ir apmo
kėjau! vakarykščios dienos kursu, už dolerį 
paimdamas šios dienos kursu — nors sykį 
savo amžiuje krautuvninką apmoviau!

■

12 vai. 30 minutų abu su žmona išeina- 
va iš krautuvės. Dvasioje ramu4. Pinigi
nėje guli markių. Reikia kuogreičiausiai 
jas išleisti, nes gal kas minutą atpigti: už
eina va į krautuvę, perkava nosims skepe
taičių, grindims plauti skudurų, dantinis 
valyti šepetėlių, varsuotų kopūstų, vasari
nes ir žiemines pirštinaites (kas gal žinot, 
kitą mot dar labiau gal pabrangti), muilo 
gabalėlį, pančekas, tris dėžutes sardinkų, 
vaikui guminę pilką ir galvos didumo, sva

rą rūkytos žuvies ir margą šalbierką. Už
einama į kavinę ir išgeriam kavos.

Ūpas kuopuikiausias, tarytum mudu 
apmovėva visus Berlyno ( krautuvninkus. 
Jie juk nepaspėjo .ligi 5 milijardų pašokti, 
o aš pašokau. Stebėtinai malonus jaus
mas apmaut apgaviką: tikrai berlyųiškas 
jausmas.

Dabar dar liko svarbus rūpestis, kaip 
rytoj išsimainyt dolerių, kad visai dykai 
nusipirkti mantelį?!

Galvosiu šitaip: sakysim, mantelio kai
na maždaug nustatyta 50 dolerių. SU 10 
dol. aš užmoku trečią dalį. Jeigu dabar 
doleris pakils ligi 7 milijardų, tai aš nu
pirksiu mantelį už 25 dolerius; jeigu kils 
ligi 10 milijardų, aš pirksiu u4ž 20 dol. ir tt. 
Reikia palaukti.

20 vai. 30 min. po pietų vakaro laik
raščiai praneša oficialį kursą: 5,1100,000,- 
000 morkių. Mane piktumas ima:-kiaurus 
spekuliantai — juk doleris negali nupulti, 
jis tiktai kyla, o čia nori jo vertę numušti, 
—mažiau! duoda, negu jo oficialiai paskelb
tas kursas.

Einu į antrą mainymo krautuvėlę, ten 
duoda už dolerį tik 4 milijardus markių. 
Tai man kaip sLl kuolu per galvą. Trečioj 
krautuvėlėj duoda tik 3,800,000,000. Ge- 
valt!!! ,

Važiuoju į banką; ten sutiktų duot už 
dolerį 5 milijardus, bet... vėl nelaimė — 
kasoj pinigų nėra.

—Palaukite, — sako gal atsiras.
Sėdžiu ir laukiu. Praeina valanda, 

antra. žiūriu į laikrodį — jau baigiasi 
penkta. Spekuliantai praneša nemalonias 
žinias, kad mainymo krautuvėlės užsidaran
čios. Blogi ženklai: reiškia, doleris ištikrų- 
jų eina po šimts velnių.

5 vai. 20 min. po pietų. Na, dievui dė
kui, pinigų atnešė, bet bankais siūlo įuž do
lerį tik 4 milijardus. Mantelis kas minutą 
brangsta. Kur jus dingot, mano svajonės 
svajonėlės, apie?t7, 8, 9, 10 milijardų!!?? 
Aš pasididžiuodamas dabar nenoriu feni- 
gių nė į rankas imti.

Cnter den Linden gatvėje vaizdas pri
menąs pasaulio karo pabaigą. Didžiausios 

minios žmonių, ūpas nepaprastai pakilęs. 
Mainymo krautuvėlės visai uždarytos, net ir 
užrakintos.

6 vai. vakaro. Bėgioju kai pašėlęs vi
somis Berlyno gatvėmis ieškodamas pini
gų mainymo atidaręs krautuvėlės, kuri dar 
toliau4 tęstį savo žmonių gelbėjimo darbą. 
Randu dar vieną tokią, bet ji tuščia: na 
jau, manau sau, ne prieš gerą. , ,

—Kiek tamstos duodate už dolerį? — 
paklausiau š-u didžiausiu nekantrum.

—Tris milijardus!
Man pasirodė dangus griūva, žeme 

linksta ir didžiausi akmens anį mano gal
vos krinta.. .

Vienas japonas man sako ramindąipas: 
Tai dar ne blogai: maii štai dabar nesenai 
.tik 2,700,000,000* siūlė.

7 vai. vakąro. ' Vargais negalais, apsi
kabinėjęs iš visų pusių 'pakiefaįs, nusibraz- 
dinau į stotį. Vėžiuos drauge tris kepaliu
kus duonos: šiandien jie kainuoja 110 mi
lijonų markių, o rytoj jau kainuos 250 mi-

———mm— i ii --------------- ------- _

lijonų. Jeigu nepasiseks pigiai nupirkti 
mantelį, tai aš, manau, bent ant duonos 
užvaryti.

Išsikanikiihęs, suvargęs, sušilęs geriau
siose viltyse apgautas, aš 8 vai. vakaro par
vykau namo, labai išalkęs kuogreičiau pa

valgiau ir užrašiau savo karčius pergyve
nimus į dienyną.

Kas bus rytoj? Kiek rytoj man kai
nuos žmonai nupirkti mantelis? Suku sau 
galvą, kas bus, jeigu man nepasiseks ap
sukti galvą pardavėjui. Tiems apgavikams 
sekasi: jeigu jie duoda išsimokėjimui, tai 
doleris puola. Ir kaip jis drįsta mano ne
naudai nupulti! Kur jo amerikoniškoji 
savimeile?!

Mano bute šalta. Žmona su kūdikiu 
lovos kampe kai du sliekai susirietę. Tam
su. Nuo centralinio apšildymo vanden
traukiuose vanduo užšalęs. Aš sėdžiu sau 
ramiai. Galvoju ir laukiu kol suledėsiu, 
arba gal ir suakmenėsiu___ Pranės Brolis.

(GALAS)
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Chicagoje vis labiau ir 
iau pradėjo pritrukti vietų 
tik pradinėse, o ir augštesnėse 
mokyklose.

Jau tas faktas įrodo mokyk
lų trukumą, kad vienur vaikai 
lanko mokyklas tik pusę die
nos, o kitur sutalpinti į tam 
tikras budeles. Stebėtina, kad 
tokiam mieste kai ’ Chicaga, 
nestokoja puikiausių budavo- 
nių biznio įstaigom, o švietimo 
reikalai galima atlikti kad ir 
po Dievo stogu...

Bet visgi balsavimai pakėli
mui mokykloms taksų pavyko 
it- tikiirtijsi, kad C.ltieaį?a snsi- 
lauks daugiau .mokyklų.

Tokia padėtis labai trukdo 
vaikus prisirengė prie augštes- 
nės mokyklos.

Iš Centro susirinkimo
LMSA. užsibrėžė sau platų vei

kimo programą.

Lapkričio 3 d., Baymond In
stitute įvyko Centro valdybos, 
Apšvietus ir Fondo komisijų 
susirinkimas.

Susirinkimas vesta gyvai ir 
nutarta bei sumanyta daug 
svarbių dalykų. Tarp kurių ver
ta paminėti šie: Nutarta siunti
nėti valparaisiečiams mokslei
viams “Moksl. Kelius”, nes, gir 
d i, jie negalį patėmyti kada iš
eina “M. K.”, tokiu bu*du daž
nai negauna organo. Centro 
sekretorius išdavė raportą, iš 
ko pasirodė, kaiį viso1 Susivieni
jime randasi 27 nariai pilnai 
užsimokėję. Pastebėta, kad cen
tro ižde veik nėra pinigų, o čia 
jų reikia išlaidoms padengti. 
Tapo nutarta trumpoj ateity su 
rengti vakarą su programų.

Centro susirinkimai bus lai
komi kas trečią šeštadienį kar
tu su 2 kp. susirinkimais. Nu
tarta pasiųsti pasveikinimą 
kuopom ir pakviesti jas prie 
gyvesnio veikimo savo organi
zacijos labui. Priimta įnešimas 
surengti moksleivių organizavi
mo vajų. Vajui laikas paskir
ta vasario mėnuo. Nutarta at
spausdinti aplikacijos blankas. 
Taipjau pavesta komisijai para
šyti tam tikrus laiškus, kurie 
bus siuntinėjami užkvietimui 
prisirašyti naujų narių bei su*- 
tverimui naujų kuopų tuos mie
stuose, kur jų da nėra.

I)a vienas įdomus sumany
mas, tai tas, kad surengirs to
kią parodą kaip ve: iš chemi
jos, fizikos, inžinierijos, me
no ir kt.

Susirinkimo tąsa palikta se
kančiam susirinkimui.

Perskaityta nuo Lietuvos 
universiteto pažangiųjų moks
leivių atsišaukimo laiškas. Laiš
ke išreikšta pageidavimas, kad 
Amerikos ir Lietuvos mokslei
viai užmegstų bendrus ryšius 
tarp savęs. . —Olėlė.

iš buvusio Seimo pasakys. F. 
šeštokas išdavė raportą ir vien
balsiai priimta. Tiktai A. Tulys, 
matyti, nelabai patenkintas iš 
praeito seimo nutarimų. Pasi
prašęs pirmininko balso išbarė 
valparaisiečius delegatus, kam 
pasidavė chicagiečiams ir per- 
leidę daug jam nepatinkančių 
sumanymų, kai)) tai, “Konsti
tucijos sudarkimą” ir išmeti
mas žodžio “Pažangiųjų” iš 
Susivienijimo vardo. Delega
tai paaiškino, kad seime visuo
se posėdžiuose chicagiečių dele
gatų dalyvavo tris kartus dau
giau, negu valparaisiečių, tad 
nė kokių atakų negalima buvo 
daryti prieš juos. Išskyrus 
draugą Tūlį visi valparaisiečiai yra labai patenkinti iŠ praeito 
suvažiavimo.

Valdybos, rinkimai.
Pabaigoje mokslo sezono 

daug moksleivių apleidžia mo
kyklas užbaigę savo paskirtas 
šakas. Taipgi ir valftaraisie- 
čiai vienas kitas užbaigęs savo 
mokslą apleidžia mokslainę. 
Tad praeitame susirinkime rei
kėjo dapildyti valdybos vietas. 
Pirmininku išrinkta darbšti 
lietuvaitė p-lė A. Krasauskaitė, 
raštininku Ignas Perminąs, 
taipgi yra gerai žinomas vi
siems valparaisiečaims. Abu 
nauji valdybos nariai lanko mu
zikos mokyklą, tad lietuviai 
ateityje susilauks naujų meni- 
nikų. Kasierium pasiliko se
nasis F. šeštokas. Visi valdy
bos nariai yra veiklus mokslei
viai ir tikimės, kad pirma kuo
pa vėl bus stipri ir atpildys tą 
spragą, kurią paliko apleisda

mi mokyklą.
Nauji nariai.

Taip kaip visose lietuviškose 
draugijose atsiranda naujų na
rių, taip ir pas moksleivius. 
Šiame susirinkime prisirašė 
prie kuopos trys nauji nariai: 
p-lė Mary Matlevich, čia au
gus , j auna ir gabi mergaitė,

taipgi prisirašė J. Juškeviče ir 
St. Spuda. Draugas Spuda ga- 
tavojasi prie medicinos, taipgi 
šiais metais yra išrinktas lietu
vių kalbos lektorium.

Nutarimai.
Nutarta, kad Centro rašti

ninkas siuntinėtų visiems na
riams “Naujienas”, (tuos nu
merius, kuriuose telpa “Moks
leivių Keliai”). Kadangi vai 
paraise negalima gauti nusi-. 
pirkti pavienių “Naujienų” nu
merių, bet kiekvienas narys no
ri turėti “M. K.” numerį.

Universitetas dar gyvuos.
Spaudoje buvo peleistos pa 

skalos, kad Valparaiso Univer-. 
sitetas užsidarys, arba Klu kla- 
niečiai paims, arba katalikai

Ret Universitetas 
kaip buvo ir bus ir dar bus atei

tyj© pagerintas. Permainą
Universitete neįvyko, išski
riant už mokslą daugiau
reik mokėti ir valgis branges
nis, negu praeitą metą buvo. 
Bet abelnai yra daug pigiau, 
negu kituose universitetuose, 
už tai Valparaiso Universite
tas yra pramintas, “Poor Men’s 
Award”. —šakotas.

■■ ' ■ ■ y ■ r. . .......................... . .... .

tion of a tentative plan 
which will act as a nucleus 
around which to build a con 
crete demoeratie program for 
the future; dcmocretic in the 
sense that it \vill be an ex- 
pcession of the ideas of all the 
members of this association. 
Therefore, we imust alll 
ti’bute towa»*ds (he 
struction of this plan, as 
as towards its exectrtion.

’Dear student, lest I
f ūse you, aliow me to. explain 
that by the te?m “we” I ūse 
it to mean everyonc in the 
organization meniber or officer, 
regardless of he or she 
joined. I am very certain that 
you do not expect the officers 
te do i 

’Cpilosv 
Sūrely 
share. 
officers 
ding,

ideas.
arately neither the officers nor 
fhe members make an organiza- 
tiop. Both mu’st work hand 
in hand. Before you venture 
to blame the officers, submit 
your ideas to them; If you 
fail to cooperate with your 
officers, and then they try their 
best and fail, do not censurė 
them. In( this case, they alone 
are not to blame. Be tolerant, 
be patient and do your share.

Remember, 
organization. 
you make it. 
small your

all the wo.’.< and thei) 
whither they 
you want to do
You elected

• to do your 
to carry' out

Rememb’ r, that

lead.
%

your 
these 

bid-
your 
scp-

VALPARAISO, IND.

Moksleivių susirinkimas.

Spalio 22 dieną įvyko L. M. 
S. A. Pirmos Kuopos susirin
kimas Lietuvių Knygyne. Į 
susirinkimą atsilankė skaitlin
gas būrelis moksleivių, mat bu
vo svarbu išgirsti ką delegatai

AFORIZMAI.
Jeigu turi gerų dalykų, 

moki jų išplėtoti, tai ne tik sau 
darai nenaudą, bet ir visuome
nei skriaudą.

* * #
žmogus jaučiasi laimingu, kai 

viltis jį lydi.

o ne-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Juoda Gulbė, Valparaiso, Ind. 

—Tamsta pamiršai priduoti sa
vo vardą ir antrašą redakcijos 
žiniai. Kai prisiusi vardą ir 
antrašą, tada įdėsime.

šakotas, Valpo, Ind. — Tams
tos korespondenciją dėl vietos 
stokos sutrumpinom. Apie Val- 
paraisos universiteto kreditus 
tilps sekančioj “M. K.” laidoj.

The Students’ Corner
A letter from the President
Dear Student:—

Another year in the history 
of the Lithuanian Students’ 
Association of America has 
just begun. What are we 
going to do to makė this year 
more successful than the pre- 
vious years? Will outr accom- 
plislunents be of such nature 
as to make this year occupy a 
prominent place in the history 
of our organization? How can 
this association become a 
uscful, important, and neces- 
sary factor in the\ life of the 
iLithuanian Student? What can 
we do regarding this associa
tion to develop pride of 
membership therein? What 
measures shall we pursue to 
attract the attention of the 
people to ds so that they will 
aekno(wledge our existancc in 
their midst?

To my mind, these five 
((uestions portray the,problems 
that confront us to-day. We 
want to make this a highly 
successful year, not for any 
personai gratification, būt to 
pro ve to ourselves what we cau 
do if we organize properly. 
Especially, do we want to

sptfr to those who 
us. How shall we

organized to be of

this is your 
It will be what 
No matter ho!w 
contribution isi, 

neverthieless it is of valtie. If
there is -s.o-med>liir>įę you tliinlc 
should be done, now is the 
time to submit your plan. If 
you want to sce your- ideas 
pvd into execution, don’t wait. 
Tell us about them now. The 
officers will try to make a 
comprehensive practical plan 
’rom all the ideas and plans 
contributed. Alį schemes for 
:he good of the organization 
will be utilized. Th-erefore do 
not imagine that he who is 
jolder will hold way with his 
plan over the one who ir more 
;imid. You mušt never forget 
that this is your organization, 
out remember also that it is 
Mary’s, and John’s, and a 
few score other Mary’s and 
Johns’. So, this organization 
oelongs to all of us. We all 
lave a share in it and here Avė 

mutst ovork for it.. If we all 
give just a little bit of our 
time, of our energies each day, 
week, or month, the totai 
summation of these tiny bits. 
may produce a stupendous 
result. There is no limit to 
;he value of cooperation.

Dear studlent, again allow 
me to remind you that this is 
your organization and will be 
only what you make it. If you 
want to be proud of it; if you 
vvant to feel that you had a 
share in its accomplishments, 
submit yotfr ideas now! Don’t 
lesitate! Don’t be afraid! 

Don’t put it off! Write to me 
now!

With įgreatest hopes /for a 
highly successful year, I remain 

Sincerely
L. P. Narmonta,

Pres. ILith. Stud. Ass’n of Am.

Agitation may be eondueted 
thru personai and sočiai chan- 
nels, organizations and thruj 
the press. The method and; 
means of agitation can be fully 
established only after all 
students and all others in- 
terested (graduates etc.) have 
submited their ideas. In order, 
to proceed more rapidly, let. 
us all concentrate on this; 
phase of the matter for the 
next three t vveeks. Send in; 
your pians before Dec. 6, 1923 
if possible.

Regarding1 organization, 
some plan mušt be evolved 
whereby this association can 
become active and produetivb. 
New student chapters mušt be 
organized. . Graduates shoufld 
be encouraged to join this 
association. Graduate chapters 
should be formed wherever 
possible. Organization mušt 
extend to the people, also. The 
students need the people and 
the people need the students. 
Only by cooperation can we 
improve the conditions of the 
Lithua|inian peoplle įn thiis 
country. How can we obtain 
their aid, their affiliation? 
What measures could we take 
to establish affiliatd inember- 
ship, or affiliate chapters if 
such were possible?

Let us concentrate our en^ 
ergies! If during the next 
three wceks vve concentrate 
only on, ways & means of 
agitation, we should have at 
the^and of that time a dęfinįte 
plan for agitative piirposes. 
And If the follotvving! four 
we&ks, AvhicJi would be devoted 
only to ąuestions of organiza
tion, the framework of the 
plan for our campaign of 
organization should be com- 
pleted.

Every student shoulld con- 
sider it his duty to submit some
thing regarding this phase of 
our work. As long as time 
and energy are to be consumed, 
direct your energ|ies to\vard 
something worth while. If 
you have an idea, big or little, 
whether you ąre a student or 
not, no|w is the time to submit 
that idea. It may be such a 
splendid idea that you may 
make your name in history 
thereby. The cxecutive chapter 
wili welcpme ideas and plans 
from all those 
interested enough 
ciation to see us

What would be
for a Xmas present to the 
association, than this: To,hafre 
the agitation well over with 
and to have in hand a con- 
crete plan of organization, 
which plan shall have devel- 
oped some satisfying results 
by Xmas time? If this dream 
could be realized, we could 
consider the association as 
having mounted the first rufng 
in/ the ladder of success. 
Remember, you can make this 
wish come true.

1. Within the association 
for its general welfare.

2. Regarding the individual, 
that is, stimulation towards 
higher education.

3. Among the people,
10. What ideas have you 

regarding a students’ inception 
of an idea or beginning a 
certain work for hufrnanity’s 
welfare, while štili a student 
and his cahying out this idea 
or completing the work after 
his graduation.

11. By what means can we 
effort a better understanding, 
better sočiai relationship and 
more lasting friendship among 
the Lithuanian students of this 
country.

12. What plans have you for 
the sočiai! affairs of this asso
ciation? Hoiw 
What shall we 
time?

13. In vvhat
personally participate in the 
program of agitation? Of 
organization ?

14. Have you any original 
ideas about which we oulght to 
know? Send them in.

Send in any . further sug- 
gestions you may have. These 
fąw items sūrely ought to 
start the bąli a—ro-llmg. Come 
on, let’s sce hoiyv far‘ we can 
go!

You may siend in your plans 
either in iLithuaniaii 
English. .

them. Elected one of them 
president 1

It looks as tho we may have 
to have a contest between the 
Chicago girls and the Valpo 
girls. ’... : jai#.

t Speaking of contests, reminds 
us of the contests going on 
in our organization at present. .
Every two months a new 
Ways and Means Committteeds 
elected. At the end of the year. 
the group which raises the 
amount in the treasury by the 
largest sum will receive a prize. 
The contest has only begun. 
What its finish will be no one 
knows.

shall we play? 
do for a good

way can you

Why not have a contest for 
the number of contributions 
printed? The editors are bad- 
ly in need of more material. 
This is your.organ. It is the me 
dium thru! which you can 
press your ideas. Why 
make ūse of this splendid 
portunity?

ex- 
not 
op-

ru

or in

Editorial Comments
Factionalism, either polit- 

ical or religious, has no place 
in a students organizatiop. 
Students the world over are a 
separate species of human 
being with needs peculiar to 
themselves. Discussion of 

either ųutestiop from the stand- 
point of education can take 
place in a students organization 
—active participation either in 
politics or religion is optional 
with the individual. The proper 
place for such participation is 
in political organizations or re
ligious sects. A studens’ organi
zation should serve the immed- 
iate needs of the students.

Here’s a Ii. There is a 
mor going ai ou d that a dertain 
group (a strong one too) is 
determined to see that only 
those people are elected to Of
fice next year who are ąualified 
for the respective positions. 
They are going to eleetioneer 
for those people and see that 
they win. How will this group 
kn(xw *whether a certain student 
is ųualified for a certain office. 
One’s ųualificattons wjll be de- 
termined from liis. cx>rit,ril>uj*tion 
to the organ, by Jris; activity in 
his chaptcr, hiš personai char- 
acter, and by' ise'Veral other 
ineans.

who are 
in our asso- 
succeed. 
more fitting

When a student graduates, he 
miAst be supplied ivvith the pro- 
per weapons with which to 
fight the battle of life. Is he 
properly eųuipped, he mušt be 
during his school life exposed 
to different ways of thinking, 
so that he can choose from this 
variety that which is best in 
each and thus leave college a 
tolerant individual rather than 
a fanatic or a zealot.

So, if you want to be presi
dent, shohv your exeoutive abil- 
ity. Contribute to this cor
ner. Work in your chaptcr as 
much as posible, boost the as
sociation all the time. If you 
want to be secretary, shoiw 
this group that you can VTite 
correctly and coherently, that 
you know enough aboirt the 
Lithuanian and English langua- 
ges, not to disgrace either one. 
A s for treasurer, show them 
that you are honest, that you 
can protect money that is yours 
and yet is not yours. And so 
on for the other offices.

That’s it, boost the organ- 
ization. Boost your fellow — 
memibers. Cooperate!

in the 
Litlntfanian fel- 

We could never lay 
emphasis on this 

Something mušt 
(pnd that “some- 

be done imme-

Agitation and 
Organization

succeed this year, in order to 
establish a precedent. We want 
our aims, our accomplishments 
to act as a 
come after 
do this?

We are
ūse primarily to the student. 
To the solution of this problem, 
we mušt all direct our energies. 
Lot us .see what cooperation 
can do. What is the reputation 
of our organization 
minds of our 
Ichv-men ? 
too much 
(pues^ion. 
be done
thing” mušt 
diately) to correct the re- 
latioinship and ujnderstanding 
betvveen the people and the 
student body. Our aims, our 
needs, ou4r activities are ignored 
entirely įoo much. It seems 
that the Lithuanian student 
here in this country among the 
Lithuanian people is regarded 
(if regarded at ■ąll) ’ąs a nęgatiye 
ųiiantity. Whėri' wb gradilate, 
we are in demand- AVhy thčn 
should we not be considered 
vvhile we are mere struggling 
students ?

An attempt to ansvver these 
ąuestions results in the forma-

The ensuing period of three 
or four (months will have to be 
and organization. The agitation 
and organization. The agitation 
should not limit itself to 
agitation among the students 
of Lithuanian descent and 
nativity, būt should be ex- 
tended as to include graduates 
who wcre former members of 
this organization, and also 
these who Avcre not, and! should 
also inėlųde ! thė į Lithuanian 
people as a •wliole.į

. Organizotion shoidd include 
organization vvithin this asso
ciation, and organization of the 
aifore-mentioned three groups, 
namely, the students, the grad- 
uabes, and the people.

A few suggestions to aid you in 
developing your plan.

1. Increase in membership 
in the association. Send in 
homes and addresses of stu
dents any place in the U. S.

3. Organization of ne*w 
chapters. Who> can be in
terested to do this? Where? 
Hoiw?

3. Homes and addresses of 
those eligible to graduate mem
bership.

4. Narnės aųd addresses of 
people eligible to affiliate 
membership. The fee is $5.00 
per year. x

5. How can we interest the 
people' in us.

6. How can we appeal to the 
different organization for ma
terial and spiritual aid.

7. Hoįvv can this association
make more money so that it 
can carry on its adminirtįį$įve 
bųisiness. {<

8. Submit your plans for the 
establishment of a Students’ 
Fund.

9. What plans have you‘ 
regarding the educational work 
of this organization.

Self-styled narnės as “Prog
ressive”, “regressive” etc. do 
not mean anything. A man’s 
decds label bim as “Progres
sive“, liberal etc. The trouble 
W|ith such narnės is that the 
groups or organizations bear- 
ing them tend to grow away 
from the ideas expressed in 
those narnės. They usually be
come fanatical and absolutely 
non-tolerant. ;

■Let cooperation be your 
watchword. Doesn’t that re- 
mind of the Spanish proverb 
which statės three helping 
one another will do as much as 
six men singly?

The treasury i s deplorably 
Iotw. What can you do to re- 
lieve this condition?

Some of the girls in the Chi- 
cago chaptcr say that they have 
some “wonderful” ideas regard 
ing this matter of money. We 
are anxiously waiting to sec 
what these ideas are.

Speaking of tolerance, vvill 
the men of the students’ organi 
zation toleratc failurc this year 
with women at the head all 
over? Mind yoi*, a vvoman at 
the head of the executive unit, 
and o ne a t the end of each chap- 
ter. Come on, men, if you 
are for the ladies, put your 
shoulders to the wheel and help 
them keep this boat off the 
rocks.

Miss. Anna Krasauskas was. 
elected president of the Valpo 
chaptcr. We are hoping a great 
deal of Valpo because of this. 
Yes, Miss Anna, we’re waitipg 
for you to sho|w us the 
of your powers.

extent

you* all 
v (espe

cially the men). He said thfey 
were ludky over there this year 
to have so many good looking 
girls. See how they flattered

Mr. šeštokas invites 
to visit Valpo this year

While su king of money, 
remember i> student is in good 
standing uutil/he has paid his 
dues.

Būt whatever ypu do, 
fail to contribute to our 
nėr.

don’t
cor-

Hux-You know \vhat Thomas 
ley said:—“We live in a world 
which is full of misery and ig- 
norance, and the plain duty of 
each and,all of us is to try to 
make the little corner we can 
infliAmce somewhat less mise- 
rable and somewhat less ignor- 
ant than it was before we en- 
tered it.”

That applies to life in generai 
and especially to our little cor
ner..

Contributions for the plan 
for agitation due December 6, 
1923.

/



ADAROS DURYS LAIMĖTI AUTOMOBIL
mergaičių, kurie turi daugiau ambicijos, gyvenanti Chicagoj ir lietu

įstokit dabar! Pirmas periodas pa

GRAND CAPITAL DOVANA

TREČIA DOVANA

Pirktas ir parodomas pas

NAUJIENŲ

Miss, Mr. arba Mrs

Adresas

3,333 
8,000 

17,333 
36,000 
60,000

Balsų 
2,500 
6,000 

13,000 
27,000 
45,000

paštu 
2,500 
6,000 

13,000 
27,000 
45,000

5,000 
12,000 
26,000 
54,000 
90,000

Prenumeratorius
Adresas .............

$5.00 ir 50,000 extra balsų jums
prenumeratos pirm 8 valandos vakare, gruodžio 22, 1923

PASTABA: Tiktai vienas Nominacijos kuponas priimamas dėl kiekvieno no
minuoto kandidato. «

Kaipo kandidatas “Naujienų” kontesto “Kiekvienas 
Laimes”.

aštuntą savaitę 
1924), sekamas 
išduodamas už

KALUZNY & CO., 
5039 S. Ashland Avė 

Chicago, UI.

“Naujienų” didelis automobilių ir kitų dovanų kontestas yra dėl smarkių vyrų, moterų, berniukų 
vių kolonijose. Subaioje, gruodžio 22, jie pamatys kas tų dienų jau gaus sekamas dovanas:

Suma pinigų jmoketa ................. Kreditas duodamas
paprastų ir extra balsų šiam prenumeratoriui:
Kandidatas ...............¥......................................................
Adresas .............................................................................

PENKTA
DOVANA

Ford Touring Karas, su starteriu ir reniais, vertas 
$428.73

Pirktas ir parodomas pas
FRANK BRESKA, AUTORIZUOTAS FORDO 

PARDAVINĖTOJAS
2501-3-5 So. Kedzie Avenue, Chicago, Illinois

CHEVROLET SEDANAS •
Įrengtas su extra tajerais, tube, frontiniu bumperiu ir 

užrakinamas, Vertas $920 a

Pirktas ir parodomas pas
MILVVAUKEE AVĖ. MOTOR SALES 

2504-06 Mihvaukee Avenue, Chicago, Illinois

.Del Informacijų Atsišaukit, Rašykit ar Telefonuokit Naujienų Kontesto Dept 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illino's, Telephone Roosevelt 8500,

S183.75
f. ’ ' ‘. '■ ■ . ■ 

Pirkta ir padaroma
pas

PASTABA: — Tiktai viena nominacijos blanka pri 
imama dėl kiekvieno nominoto kandidato.

Devynių savaičių gigantiška prenumeratos kampanija tik prasidėjo. Vietos atdaros vyrams ir moterims, vedusiems ar nevedusi ems, vaikinams ir mergaitėms, kurie turi 
daugiau ambicijos, gyvenančių Chicagoje ir lietuvių kolonijose. Nieko jums nekainos pabandyti dėl tų pasiūlomų brangių dovanų ir jus nieko nepralošite. Kiekvienas prisi
dėjęs prie šio kontesto bus apdovanotas. Skaitykit šį paskelbimų atydžiai — kiekvienų žodį — paskiau iškirpkite žemiau paduotus kuponus ir atsiųskite juos tuojau dėl 
savęs ar savo draugo. Atsiminkite, kad gera pradžia yra pusė laimėtos pergalės.

HJENRY RHEIN’S JEWELRY 
STORE

1536 W. 47th St., Chicago, UI.

Thor Electric Skalbia 
moji Mašina verta

TREČIAS PERIODAS.
Įskaitant devintą ir paskutinę savaitę 
(užabigiant sausio 12, 1924), sekamas 
baisų sakitlius bus išduodamas iu 
prenumeratas:

Kaip ? Atsiųskite $24 vertės |}F|| ff U M II ||l"lUj|Q99 $5.00 ir 50>000 extra kaišų
| Kali - IiHUuIlII Aw siūlomas tiems kurie veiks gerai nuo lapkr. 12 iki gruod. 22,1923

PIRMAS PERIODAS
Įskaitant pirmutines šešias savaites 
(užbigint gruodžio 22), sekamas skai
tlius balsų bus išduodamas už prenu
meratas:

metų $4.00
“ 8.00
“ 16.00
“ 24.00
“ 40.00

metų $4.00
“ 8.00
“ 16.00
“ 24.00
“ 40.00

•Tikrai naujas, 1924 MODELIO, šešių cilinderių 
COLUMBIA SEDANAS

Pilnai įrengtas, vertas $1.700 '
• Pirktas ir parodomas pas

WM. LANDSHAFT & BROS.
2336-38 Milwaukee Avenue, Chicago, Illinois

ANTRAS PERIODAS.
Įskaitant septintą ir 
(užabigant sausio 5, 
skaitlius balsų bus 
prenumeratas:

% metų $4.00
1 “ 8.00
2 ’ “ 16.00 ‘
3 “ 24.00
5 “ 40.00
Iš kitų miestų 

% metų $3.50
L “ 7.00
i “ 14.00
? “ 21.00
> “ 35.00

Nominacijos Blanda 
“Naujienų” Konteste Kiekvienas Laimes, 

geradel 5000 balsu 
Aš ISTOJU IR BALSUOJU 5000 BALSŲ UŽ

Puikus Solitaire 
Deimantinis Žie
das, pasirinki
mui vyrams ar 
moterims vertas 

$150

Iškirpkit Žemiau Talpinamus Kuponus 
ir atsiųskite juos dėl savęs ar savo draugo

NAUJIENOS”, KONTESTO DEPARTAMENTAS, 1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS

Surašąs Balsų
Prenumeratos Kaina

Balsų 
3,333 
8,000 

17,333 
36,000 
60,000

Iš kitų miestų paštu 
% metų $3.50
L “ 7.00
2 “ 14.00
3 “ 21.00
5 “ 35.00

Balsų 
5,000 

12,000 
26,000 
54,000 
90,000

Iš kitų miestų paštu 
% metų $3.50
1 . “ 7.00
2 “ 14.00
3 “ 21.00
5 “ 35.00

ANTRA DOVANA
Eųuipped with Extra Tire and Tube. Front Bumper and Wheel Lock. for

tas Prenumeratos Kuponas
Tiktai vienas toks kuponas bus pripažintas kiek
vienam kontestantui, kuomet bus prisiųstas su ap
mokėta prenumerata vieniems metams, Chicagoje 
paštu $8, į kitus miestus paštu $7.

TAS KUPONAS YRA GERAS 

30,000 extra balsu
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Kaip “drapiežnas džukas” 
pralaimėjo lietuvių čem

piono karūną
Ir juste nepasijutau, kaip bu

vau paguldytas, — pareiškė 
Bancevičius.

Karolis Požėla laimėjo 
nes.

Bėgiu dešimties metų 
Bancevičius lamdė, guldė 
vius ristikush

Bet nieko amžino
Priėjo galą ir 

dzūkas”.
Jaunas, tvirtas

kaip voveris, p. Požėla

tęsėsi

kuris 
į savo

neštis į
tik 13

drožda- 
kietą

kuris žadėjo Dudinską 
Moline. Ristynės 
minučių.

Pete Zbyszko, 
mas lentos galu
makaulę, pareiškė, jog jis esąs 
“tough guy”, buvo iš dviejų at
vejų paristas Otto Prapotnicko.

Be viso to Požėla padarė 
“peklos kalvę”. Kai jis laikėsi 
ant kojų ir galvos, ant jo kruti
nės buvo uždėtas priekalas ir 
du kalviai, kiek drūti, pliekė 
kūjais į priekalą. Paskui pasi
rėmęs ant rankų ir kojų jis lAi- 
kė ant krutinės pianą ir pianis
tę, kuri skambino pianu.

šv. Jurgio parapijos svetainė 
buvo kimšte prikimšta žmonių. 
Daugelis grįžo nuo svetainės 
durų. , • —Rep. •

♦ n. į 1

atgabens. Atrodo/ kad pačto- 
riai greit užims vieta garnių.

No. 115: “Lietuvys 35 m. 
amžiaus, an^gjlekasys. ’lftkėj'imo 
Rymo katalikas — socialistas. 
Uždirbu $5.00 į dieną “cash”, 
norėčiau moters linksmo budo 
ir gražaus sudėjimo.”

No. 114: “Vaikinas 35 me
tų daktaras gyvulių ligonbuty 
—laisvamanis. Esu augštas ir 
gražiai atrodantis...”

Čia tai merginos bei mote
rys gali papulti į labai nesma
gią padėtį.

Ką mergina bei moteris ga
lėtų daryti, jeigu pačtorius 
brūkšt ir atneša vyrą su visais 
pacientais — gyvuliais, žino
ma, tūtom et nieko negalima 
darytį, kaip tik ir pačiai pa
likti slauge —; “nurse” gyvu-

3:50 vai. ryte, kuomet visi 
žmonės sumigo, keršto “dvasia” 
paėmus didelę plytą rėžė į Jus
tino Šerifo groserrię; 5x6 langą, 
3221 ILa’me St. ir tas subyrėjo. 
Savininkas, p. Jurgis Adomaitis 
nupirko naują, kuris kainavo 
su virš $80.00. Dabar Savinin
kas namo ketina skusti p. Šeri
fą, kuris pagal kontraktą, neno
ri užmokėti už naują langą.

A ■ <’' ' ■

Chicagos leidės prašo per gat- 
vekarių kompanijos lupas, kad 
vyrai gatvekariuose sėdėtų ant 
sėdynių, o ne kojas ilsintų. Tuo 
išpurvina sėdynes ir jų drabu
žius. Dar ne visi vyrai žino, kad 
taip darant jie daro skriaudą ar
timui savo.

kų klases, menševikų — Socia- 
istų partiją”. Baisiai jie ištvir
ko, kad net nė “visogalinčio” 
Trockio nesibijb. Jie kandidatų 
nestato todėl, kad jų partijoj nė
ra nė vieno piliečio.

LapkričĮo 7 d., Mildos svet., 
Sočiai Aid Bureau surengė vė
liausios mados šokius. Iš kalno 
buvo sakyta, kad bus duodami 
prizai pinigais.

žmonių buvo su muzikantais, " 
darbininkais, to socialio pagel- g j 
bos biuro nariais, svečiais, re- $ I 
daktorium “Piršlio” p. Piazo iri 
Bubniu, viso 17 ypatų. Kai ku-! 
tie tik pasižiūrėję tuoj apleido. 
Mažai buvo, kas ženytis norėjo. 
Bet buvo vyrų ir po usu. Bu
vo jaunų, gražių ir pabuvusių ( 
perginu. Vakaras davė nuosto-1 
Jių. Sako, kad tą vakarą buvo'

Akiniai kurie a i
pritinka V ■

1 Iiyi.ll.^n.1 , I I -I

(Tąsa ant 8-to pusi.)

risty-

Ženatve pagal užsakymą

4

Bus

Plyta užmušė darbininką

Lietuvių Rateliuose

►sMA' V? C- w •A«wvW‘

Nori pačios—gildyk orderį; 
Nori vyro — prisiųsk mierą.

p. J. 
lietu-

vaikėzai, 
apsirėdę 
ir darė

protestuojama prieš lenkų 
imperialistus.,

Gal jums reikalingi 
akiniai

Taigi, ir sakau, kad ko toliau 
to viskas praktiškiau, taip sa
kant, mes gerinainės ir civili- 
zuojamės. — Raganius.

&

■J* /it-.*

z

Chicagos komunistai padarė 
didelę kvailybę. Jie varde “Dar
bininkų” partijas išleido encik
liką, kad visi jų nariai balsuo
tų, kaip jie sako: už “svoločių, 
geltonųjų, pardavikų darbinin-

Apskriti Torik Lensai
Pritaikonii prie jūsų akių, visai 
užbaigti su sfiell frėmais. Nereikia 

mokėti kitų jokių mokesčių,
. PASIŪLYMAS GERIAUSIAS 

TIK 10 DIENŲ.
Okulistas (daktaras akių specialis

tas) prižiūrės už optiko kainą.

X-ray Diagnozes $1
Draugiškas pasikalbėjimas ir musų 

patarimas be mokesčio

Užganėdinimas Garantuojamas
Musų speciališkumas yra gydyti 
visas akių ligas ir pritaikinti aki
nius dėl visokių akių kurios pada
ro galvos skaudėjimą, juodus plau
kiojančius taškus, galvosūkį, nege
rą matymą, vaikų kreivas akis, 
skaudamas arba raudonas akis ar 

antakius.
{dedam Artificiališkas Akis.

Atsakanti atsistentai ir mokytos 
nursėš visuomet patąmauja.
Telephone Haymarket 1626

Reynolds Optical & X-ray 
Laboratory

738-40 W. Madison St. N. E. 
kampas Halsted St.

Room 202 ant viršaus Famous 
krautuvės.

lietuvis, kuris
— pareiškė p.
ristynių.
ristikai tąsėsi

nėra.
“drapiežnas

f 
ir vikrus, 

pereitą
pirmadienį įveikė iki šiol ne
įveiktą “drapiežną dzūką” 
Bancevičių.

“Tai pirmas 
mane parito,” 
Bancevičius po

Pirmą karią
52 aiinutas. Išpiadžių buvo vie
na aišku, būtent tai, kad p. Po
žėla yra nepaprastai geras ris- 
tikas. Ir sumatyti nebuvo gali
ma, kaip jis pasitverdavo Ban- 
cevičių ir mesdavo jį per galvą. 
Publikoje girdėjosi pastabos: 
“Niekas Bancevioių dar nėra 
taip metęs.” Arba vėl susikibę 
ristikal perpuldavo ant matra
so, — ir žiūrėk, 'Požėla, kaip 
žaibas, išsprūsdavo iš apačios 
ir atsidurdavo ant Bancevičiaus 
kupros.

Bet pabaiga buvo įdomiausia 
ir nelaukta: Bancevičius kniūp
sčias alkūnėmis pasiremdamas 
gtilėjo ant matraso. Tik staiga 
atsitiko kas tai nepaprastas: 
Požėla lyg kulka palindo po 
Bancevičiaus ir permetė jį 
aukštelninką. Dar kelios sekun
dos — ir Bancevičiaus pečiai ir 
nugara buvo tarytum prikalti 
prie matraso. ^Norkus, ristynių 
įsprendė j as, uždėjo ranką ant 
Požėlos peties. Tai buvo ženk
las, jog p. Požėla laimėjo pirmą 
susirėmimą.

Antras susirėmimas tęsėsi 
vos kelias minutes. Požėla pasi
gavo “drapiežną dzūką” ir iškė
lė jį virš galvos; taip laikyda
mas jis ėmė jį sukti aplinkui. 
Ir Bancevičius buvo sukamas 
lyg malūno sparnai. Paskui Po
žėla, nelyginant kūdikį užmig
dytą, nuleido Bancevičių ant 
matraso. Tai buvo galas. Ban
cevičiaus galingi “pečiai” ir nu
gara ir šį kartą “pabučiavo” 
matrasą.

Publika suužė, suplojo.
Vadinasi, karalius numirė; 

tegyvuoja naujas karalius!
Bancevičius tapo nugalėtas; 

tegyvuoja naujas čempionas.
Bet klystų tie, kurie many

tų, jog su Bancevičium galima 
juokai krėsti. Jis yra tvirtas ir 
vikrus ristikas ir labai pavo
jingas. Jis moka pasinaudoti 
kiekvienu savo priešo užsižiop- 
sojimu ir turi pakankamai spė
kos. Ir jeigu jis neatsilaikė 
prieš Požėlą, tai tas faktas aiš
kiai parodo, jog p. Požėla yra 
pirmaeilis ristikas, kuris nebe- 
reikalo yra gavęs apie 400 me
dalių.

Pats Bancevičius prisipaži
no, jog jis negalįs suprasti, kaip 
pirmą kartą jis tapo paguldy
tas. Girdi, jis mokinosi su ma
nim ir aš juste nepajutau, kaip 
mane paguldė.

Gi Bancevičiaus manadže- 
rius, Otto Prapotnick, pareiškė, 
kad tokio gero ristiko, kaip 
Požėla, jam niekuomet dar ne
tekę matyti.

Bancevičius 
nusileisti: jis 
imti lietuvių 
Šį kartą mat

vienok nemano 
bandys dar atsi- 
čempiono vardą, 
ritosi rusiškai 

franeuzišku stilium. Gi Bance- 
vičhis sako, kad amerikonišku 
ristynių stilium jis dar paties 
Požėlą. • •

Be Požėlos-Bancevičius rišti
nių buvo susikibusios dar dvi 
poros. Dudinskas, chicagietis, 
sveriantis 160 sv., patiesė ant 
matraso 205 svarų Glazauską,

Ir ko tik musų tame mize
rijos pasaulyje nėra. Mes ypa
tingai lietuviai turime viso
kių įstaigų, bet dar neturėjo- 
trte “Ženatvių Biuro”. Bet da
bar susilaukėme ir jo.

Pirma jeigu vyras norėjo 
merginos, tai turėjo jis su 
mergina susipažinti ir jeigu 
norėdavo apsivesti, tai žmoge
liui gana daug atsieidavo: tai 
reikia pirkt saldainių, šaltos 
košes, į teatrą nusigabenti, po 
teatro (žnoma, jeigu nori ‘būti 
^sportas”) ir ant chop suey 
nusitempti, ant šokių nusives
ti.. . o kiek dar nemiegotų nak
tų praleidi! Kiek tenka nu-' 
kentėti nuo tų nelemtų ner
vų, kuomet vėlai sugrįžęs su 
mergina iš kur nors —ir jau 
prie laiptų atsistojęs pradedi 
glamonęti; kaip štai nelabasis 
pienius su žvangančiomis bon- 
komis paima ir tave išgązdina 
Įiišukęs: “Milk”!

Ir daug, daug kitokių kliū
čių ir nemalonumų... J

Bet dabar jau visai kita ga
dynė virto. Jau visi tie nema
lonumai Iprasalinama su pa- 

gelba “ženatvių Kliubo”. Ir aš 
sakysiu, kad tai yra gana ge
ras dalykas.. Pavyzdžiui, užsi
manei ženytis rašyk Kliu- 
bui; Kliubas prisiunčia tau ap- 
tjkaciją. Aplikacijoje pažymi 
kas esi, koks esi vyras, kiek 
sveri, kiek gali pakelti, kokios 
nori merginos—baltos ar juo
dos kokių akių, plaukų ir tt. 
Be to dar gali ir mierą pridėti, 
gali išmieruoti, t. y. užsakyt 
pagal savo norą ir supratimą 
—pavyzdžiu^ ■— užsakai,' kad 
mergina butų kokių šešių pėdų 
ir penkių colių milžinas.

Išpildai aplikaciją, pasiun
tei kliubui ir lauki. Tik štai, 
žiūrėk, kokią gražią dieną 
“pačtorius” tau4 ir atneša mer
giną įsidėjęs į savo krepšį... 
jeigu bus Užlipintos stempos 

gerai; nebus... Well, tai jau 
bus C. O. D.

Žinoma, galėsi užsakyme pa
žymėti, kad “Meldžiu siųsti 
man merginą per C. O. D.” 
arba expresu; o jeigu labai 
greitai reikėtų, tai galėtum rei
kalauti ir net “Special Delive- 
ry”. Visgi tai yra progresas...

Arba paimsi to kliubo laik
raštį “Piršlys,” kuris eina 
Chicagoje. Vartyk tą laikraš
tį ir svajok apie turtus... Tu 
čia rasi jaunų, senų, biednų ir 
bagolų—ir visos jau “ready”, 
tik laukia tavo “orderio”.

Pavyzdžiui, No. 203: “Lietu
vė našlė 41 m. amželio turi 
turto $16,000 ir 3 vaikus —ku
rie visi kartu gyvena. “No. 201: 
“Moteris 26 metų—persisky

rus — Rymo katalikė, 5 pėdų 
ir 4 solių aukščio, 137 svarų. 
Dailaus sudėjimo. Stailiška ir 
gražiai atrodo — turi 7 m. sū
nų. Nori vyro — jeigu bus se
nas, tai turi turėti $5,000; o 
jeigu jaunas, tai nieko nerei
kia, jeigu tik patiks”.

Na,'matote tai “štampa” tik 
kaštuoja, — popieros “orde
rio” rašymui pakaks.

O, žinoma, vyrai irgi neatsi
lieka. štai ir vyrai garsinasi. 
Mergina nori vyro? rašyk “or
deri nok“ vyrą -r~ pačtorius

Didelis protesto . 
mitingas.

Ketvirtadienį, lapkričio 15 
d., North Sidėje, Walsh Hali 
salėje (kampas Nobel ir Em- 
ma gat. netoli Milwaukee av.), 
lygiai 8 vai. vak. prasidės pro
testo mitingas.

Protestą rengia 'lenkų, uk- 
rainų, baltgudižių ir lietuvių 
darbininkai. Kalbės visų tų 
tautų kalbėtojai ir dainuos 
ukrainų choras.

Lietuviai, atsilankykite 
skaitlingai į šį mitingą ir už
protestuokite prieš lenkų im
perialistus, kurie veržiasi į 
į musų tėvynę Lietuvą.

Lenkai darbininkai protes
tuoja ir prieš poną generolą 
Hallerį, kuris dabar vieši Ghi- 
cagoje.—Suvienytas Komitetas.

CHICAGO. — John Trivig- 
na, 40 m., 825 S. Springfield 
Avė., darbininkas, kuris dirbo 
prie budavojimo namo prie 
Rąndolph ir La Šalie gatvių, 
tapo užmuštas vakar ant vie
tos, plytai nukritus nuo 18 
augšto ir pataikius jam į galvą.

Vaidaly naktis Bridgeporte
> ir kiti dalykai

“Dūšia” su plyta. — Komunis
tai neturi nei piliečių nei 
kandidatų. — Laisvamaniai 
organizuos bendrą frontą. — 
Nenori ženytis. — Bolševikai 
neimate savo generolą.

PINIGUS LIETUVON
■ NUSHJNCIAME

Telegramų per 2 dienas
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynį susisie-

Kreipkitep 
kimą su Lietuvos Bankais.

Ypatiškai hrba raštu j
' * *l/b 1

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35 St., (Jhicago.

Turtas virš $8,000,000.00
-• -• -

KALĖDŲ PLAUKIMAI 
J. LIETUVĄ

Bus speciališki plau 
kimai Kalėdų laike. 
LEVIATHAN • iš
plauks Gruodžio 1 
dieną. PRESIDENT 
ARTHUR Gruodžio 
5 dieną. GEORGE 
WASHINGTON gr. 
13 dieną; iš New 
York’o. Taipgi ir 

kiti išplaukimai. Geras sujungi
mas su Lietuva per Angliją arba 
Bremen’ą. Naudokis smagumais 
keliavimo ant. 9. V. Valdžios laivų; 
Dideli kambariai.-Poroms ir fami- 
lijoms kambariai yra Vien tik 
jiems. Ruimingas' pasivaikščiojimo 
dėnys. Patarnavimas mandagių 
tarnų. Puikus ir įvairus valgiai.

UNITED STATES LINES 
110 S. Dearborn St"„ Chicago, III. 
Lokaliai agentai visuose miestuose 

Valdantieji Operatoriai dėl
United States, Shipping Board

JEI paprasto laikraščio negalit* 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos. •

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėj? 
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir. akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojirhas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA I
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ars, 
kampas 18 gatyis

Ant trečio augšto virš Platto ap
želtos, kambariai 14, 16, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakar*.

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Physical Culture Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratat, 
Naturopathas

Gydau {vairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistu ir opera- 

, ei jų, — naujausiais budais.
4204 Archer Avė. Brighton Park. 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 
Nuo 6 iki 8 vakarais. 

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Spalių 31 d. buvo dusių nak
tis (uždušine). Tą naktį anot 
senų žmonių pasakojimų, visos 
iš čiščiaus ir iš kitur dubios bū
na paleistos “frec”. Jos vaikš
čioję per visą naktį apie tas 
vietas, -kur jos gyvendamos ant 
svieto sugriežijo. Jos kukždėjo 
į ausį savo giminėms, draugams 
ir pažįstamiems, kad jie jas, 
per savo kleboną, išpirktų iš tos 
tamsios, biaurios, karštos, šal
tos ir niekam netikusios vietos.

Tai buvo vaidalų naktis, ku
rioje netik amerikonų 
bet ir lietusių vaikai 
juokingai, valkiojosi 
žmonėms iškadas.

Jie muilu išrašinėjo, kur tik 
pasiekė -langus; išminėjo 
lahgus ir duris; radę kokį daik
tą— pakavojo; laikraščių sten 
du& groserių boksus nešė ant 
vidurio gatvės, idant automobi- 
liuJs juos sudaužytų, j •, ;

Buvo ir Charles Chiplin’o su- 
jo pačia pasivaikščiojimas. Kai 
kurios merginos apsirėdę vyrų 
kelinėmis švaistėsi gatvėse. Po
ra “sweet sixteen” susitikusios 
vyrus stengėsi priminti jiems 
apie Jievą Rojuje..

Į UNITED AMERICAN LINES 
(HARRIMAN LINE) 

dOtHT SERVICE WITH

. IIAMBURG AMERICAN LINE
Trumpiausias kelias į visas 

dalis
LIETUVOS

išplaukia kiekviena savaitę iŠ 
prieplaukos 86 North Upes, prie 
galo 46 gatvSs, New York, bu 
musų laivais de ltixe

"Resolute”, “Relląnce” 
“Albert Ballin” 
“Deutschland”

\ Kurie veža I, II ih klesos pa- 
sažieriua ir popuHarilki laivai 
“Mourit Clay”, Cleveland, “Han
są”, “Thuringia” Ir “Westphalia” 
su cubin ir III klesa. Geras man
dagus patarnavimas, puikus kam
bariai, puikios aVyStovos.

United American 
Lines

171 We»t Rąndoįph St„ 
Chlcag(į, III.

Arba bile autonzu^o agento.

.......................... -T 
........... i ii

DR. F. E. REICHAROT

vyriausiu gydytoju.
/ ■ ’ ■ >•

Valandos nuo 4 iki 6 šubatom, ki
tomis dienomis pagal sutartį.

2009 North Avė.

(Kampas Mihvąukee Avė.)

Taipgi kiti Reikalai ir 
i Provos Lietuvoje 

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

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

DR. J. JAKUBAUSKAS
NAPRAPATH

Pasekmingai gydau staigias ir 
chroniškas, suaugusių ir jaunų be 
vaistų ir operacijų. 3538 S. Halsted 
St. Vai. 9 iki 12 a. m. 8:30 iki 9:80 
p. m. Phone Yards 7344, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 p. m. 
Phone Pullman 5147 Roseland, III. 
Nedaliomis 9 iki 12. v

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH

Gydau be vaistų ir be operacijų.
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto 

iki 9 vai'. vakaro.
4647 S’outh Halsted Street 

(kampas 47 gatvės

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago,llL

KOJĮI TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

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

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

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

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

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

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

2058 N. Division St. Valandos nuo 6 
iki 9. Nedėliomis ir Šventėmis nuo 9 
iki 1. Phone Brunswick 5991.

Egzaminavimas Dykai.

Garsinkites Naujienose



ijEiuviu Rateliuose
(Seka nuo 7-to pusi.)

balius .Turginės daržinėj ir tau
tiškos bažnyčios seklyčioj, todėl 
taip nenusisekė.

Laisvamaniai atsiėmė iš Auš
ros Spaudos Bendrovės “Kar
dą”. “Kardas” pasirodė senovės 
pavidale: paveikslais, formatu 
ir laisvamaniškais “spirgučiais”. 
Kun. Bimba sako pamoksta 
apie Rusijos bolševikus, kaip 
jie jam pagadino biznį Rusijoj. 
Kun. Bimba rengiasi užimti vy
skupo vietą. Jis priims, be kvo
timo, j klierikus kiekvieną “Kar
do” skaitytoją. Laisvamaniai 
rengiasi suorganizuot bendrą 
frontą.

apie 40; “Kardo” — 17 ir “Gy
venimo” — 15 egz.

♦ * >K

Juozapas ir Emilija Taraške
vičiai 5649 W. 64 PI. aplaikė 
nemalonią žinią: p-nios Emili
jos Taraškevičienės brolį, Po- 
vylą Vidauską, mainose užmu
šė.

Jis, kaipo kareivis? dalyvavo 
pasauliniame kare; prigulėjo 
prie Artime J. Quick Post, Ame 
rikoą legionų ir United Mine 
Workers of America.

Jis užtaisė tris šūvius mamo
se. Kuomet du iššovė, tai nuė
jo apžiūrėti trečio, kuris eks- 
pliohavo ir užmušė jį.

Jį palaidojo su bažnytinėmis 
apeigomis; lydėjo legionieriai 
ir jų benas grojo. Palaidotas 
spalių 25 d., ant Brush Creek 
kapinių. Paliko kitų seserį, Ro
zaliją Bagdonienę, Devcrpon, 
III. .• ; •

NAUJIENOS, Chicago, PI. Trečiadienis, lapkr, 14, 1923

Žmonės ieško Cdnrado stu
dijos, kuri bu*vo: 3130 So. 
Halsted St. Žmogus atėjęs al
si m t paveikslus rado tuščią na
mą, 
mas 
nūs 
kai 
te.

kuolais paramstytą, 
paseno ir policija 
jį sergėjo dieną 
pabodo— kuolais

a- 
ištušti- 

ir naktį; 
para m s-

* * *
Lapkričio 7 d._, Raymond

A.” 36 kp. revoliucija. Mat 
komunistiniai Brooklyno eks
pertai tesinorėjo ją gręžti iš 
vidaus. Neišdegė; mat, jie tu
rėjo mažo ūgio generolą, kurį 
sunku buvo įžiūrėt. Revoliu
cija atidėta kitam mėnesiui.

« * #
Lapkričio 14 d. bus pu’ikus 

• koncertas tiems, kurie turi sa
vo namuose Radio. Bus girdi
ma nuo La Šalie stoties.

išpil-School Orkestras. Solo 
dys: p-lė. Grace Peacock smui
ku ir p-lė Aldona Griufšiutė, 
lietuvaitė, Kornetu. —Bubnis.

Iš Birutės
“Birutė” visu smarkumu .ren

giasi prie operetės “Sylvia” per 
statymo. Viskas suvarkyta: 
operetės dalyviai dirba išsijuo
sę, kad perstačius “Sylvią” 
geriau4, negu ji iki šiol buvo per 
statyta Chicagoje.

“Birutes” ir yra ta ypatybė, 
jog ji geriau sudainuoja, negu 
kiti chorai.

Laikas ir vieta irgi jau galu
tinai nustatyta: “Sylvia” bus 
statoma lapkričio 29 d. (Pade- 
kavonės dienoje) North Side 
Tnrner Hali salėje, 812 N. Clark

Kaip matote, tai bus kalaku
tų diena. O sočiai valagiite pas 
žmogų atsiranda noro pasiklau
syti geros muzikos.

“Birutė“ kaip tik ir suteiks 
tą progą. Pasinaudokite. —X.

Iš visu kampu
Kaip Lietuva atrodo dabar”. 

—Nemaloni žinia. — Natf 
ja Opera. — Turbut mirė. — 
Pradeda krutėti. — Vaikų 
vakaras. — Prelekcijos.

S. Krenčiaus 
of Lake, kalbėjo 

"Naujienų redak-

tema buvo: “Kaip

kaip

papasa- 
jau 
kad 
ant 
žiu- 
ko-

Spalio 30 d 
svet., Town 
p. Grigaitis, 
torius.

Jo kalbos
Lietuva atrodo dabar.”.

Jis perstatė Lietuvą, 
ji išrodė pirm 18 m. ir dabar; 
geras ir blogas jos puses. Bu
vo žingeidu klausytis » ir net 
juoktis teko, kuomet
kojO, kad Lietuvoj dabar 
pasninkai veik pranyko; 
kunigėliai, ^urie pirma 
gražaus veidelio merginos 
nėjo su panieka, kaip ant
kio velniuko, dabar, esą, pasi
dėję savo šlebes su merginoms 
flirtuoja. Kiti — net biznius 
užsidėjo, o dūšeles paliko Die
vo valiai; sėdi bankuose, nes 
tenai daug didesnis biznis. Jau 
jie dasivarė tiek, kad jau liko 
amerikoįriSkais rrfilionieriais.

Kalba patiko publikai, ir ji 

žingeidžiai klkusesi.
Buvo pardavinėjama litera

tūra. Socialdemokrato parduota

ASMENĮ) MOJIMAI, KEIKIA DARBININKĮI PARDAVIMUI

11 d., 
Moks- 
Prele- 

Montvidas.

' ’-------- i-----
Vincas Beržinis malonėkite . atsi

šaukti į Naujienų ofisą, reikale siun
timo pinigų Magdelenai Beržinis.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.

MOTERŲ

i.

prie vaikų oTkestros. žmonės 
buvo užganėdinti. Jie sakė: 
”ne kvoterio, bet dolerio” bu
vo vertas tas vakaras, 

♦ ♦ *
Sekmadienį, lapkričio 

Paymond Chapąly buvo 
Įo Draugų prelekcijos. 
gentu buvo Dr.
Tema, “Pirmlięji Krikščionys”.

Jis bešališkai perstatė krik
ščionybės įstotąją, nurodyda
mas tik faktus apie krikščiony
bės plėtojimąsi, kankinius už 
Kristaus mokslo sekimą.

Sekantį sekmadienį dr. Ka
ralius laikys paskaitą 
“Kaip pajaunėti”.

■

APSIVEDIMAI.

♦ * *
Kompozitorius *p. Petrauskas 

paraše naują operą. Jis rašyda
mas p. Sarpaliui sako: \

“Mano opera, “Žalčių Kara
lienė”, jau atiduota spaudon. 
Prenumerata — 5 dol., o kaip 
išeis iš spaudos— bus 10 dol. 
Apleis spaudą apie Kalėdas.
» “Kalbų operoje nėra. Opera 
šešių aktų. Partitūra 888 pus
lapių. Piano partija 472 pusla
pių. Veikalas, kaip reikia. Ten 
yra, apart solo, duetu ir cho
rams dalykų, ypač moteriš
kiems ir maišytiems balsams”.

f v* * *
l Laisvos Jaunuomenes vyrų 
choras jau negyvuoja, turbūt

Į mirė. Visi chorai, kvartetai ir 
solistai taiso gerkles naujam 
sezonui atėjus, o jie nė prakti
kų nelaiko? Išdžiuvo jų iždas, 
neteko mokytojaus, 
merkė savo akeles, 
vųjų vargonų”, nes 
vadino.

Northsidiečiai kaltina bridge- 
portiečius, kad jie, po šonu, ne
lankė praktikų. Delei to, ir jų 
mokytojas, p. Kvederas, juos 
apleido.

tema 
Jis sako, 

mokslas jau sparčiai eina prie 
išradimo būdų žmogaus pajau- 
ninimui.

P-as Jurgelionis buvo pirmi
ninku šių prelekcijų. Jis davė 
puikią įžanginę kalbą ir kalbėjo 
užbaigiant, Jo kalba, tarsi arti
sto vaidinimas. Jis rodosi, žiuri 
ir mato seną gadynę ir ją pers
tatų klausytojams, ^ei jis butų 
kalbėjęs ilginus, visi būtume ir 
pietite pamiršę. — Bubnis.

J ieškau apsiveji mųi draugo 
nuo 28 iki 38 m. Aš esu -28 m. 
Katras myU,tų, gražų .pasitu
rintį gyvenimą vesti. Su* laiš
ku meldžiu atsiųsti paveikslą, 
kurį grąžiusiu* Naujienos Box 
372

... „. i.— .—
MERGINŲ ir moterų pa

kavimui, asemblinimui ir 
punch press. Darbas nuo 
štukų kuomet turės patyri
mų. Valandos nuo 7 iki 5 
po pietų. Iki pietų siiba- 
toje. ’

THE WASHBURN CO., 
6126 So. La Šalie St.

ANT PARDAVIMO Fruitštoris iš 
firiežasties ligos ir norime į trumpą 
aiką parduoti, yra gera proga norin
tiems pirkti. Biznis yra išdirbtas 
per aštuonis metus ir yra apgyven
ta viąokių tautų. Atsišaukite šituo 
adresu: 10821 Michigan Avė., Rose
land, III.

PARDAVIMUI mažas restau- 
ranas, moderniškai įrengtas 
Daromas didelis biznis. Dalį pi
nigais, kitus išmokėjimais.

3106 Archer Avė.

NAMAI-2EME
' KAM KO REIKIA

Pirkti, parduoti, manyti: namus, 
lotus, farmas ir visokios rųšies biz
nius. Mes parduodam ir mainom.

Su reikalu kreipkitės pas
•4 A, GRIGAS,

3114 So. Halsted St.

TT

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė geras biznis, visokių 
tautų apgyventa. Biznis cash 
Parsiduoda iš priežasties ne
sveikatos. 2057 W. 22_nd PI.

PARDAVIMUI namas 2 gy
venimų po 6-5 kambariai; ša
lę lotas. Garadžius 2 mašinom. 
6 metų senumo, viskas naujos 
mados įtaisyta. Parduosiu už 
pirmą pasiuflymą. Atsišaukite: 

2441 W. 45th PI.

tad ir už- 
Gaila “gy- 
juos taip

I -r. * ♦
Kadaise kokia tai dramos 

[draugija per Naujienas ieškojo 
artistų: Sankuno, Milerienės ir 
Burago. Tuos žmones gana tan 
kiai galiiųa matyti, bet tos dra
mos draugijos nė su žvake 
negalima rasti. Gal ji susiliejo 
su Dramatiški? Rateliu, 
iau pradėjo krutėti. Jis 
mokinasi puikų veikalą, 
burti Turtai”. Jį vaidins 
SLA. 36 kp.

kuris 
jau 

“Už- 
del

♦ >!<
lapkričio 10 d.*s

Brigh-
šeštadienį,

McKinley Park svet., 
I ton Park, Ateities žiedo vaikų 
draugijėlė turėjo vakarą.

Programas susidėjo iš vaidi
nimo trijų veikalų, “Geroji 
Onelė”, 2 veiksmų vaizdelis; 
“šalaputris”, 1 akto komedija 
ir “Čigonės Atsilankymas”, 1 
veiksmo komedija.

Veikiančių ypatų dalyvavo su 
virš 20. Atsižymėjo: M. Lakite, 
Onelės rolėje f S. Prast, motinos 
rolėje; C. Svintciskas seno ūki
ninko rolėje. >

“Šalaputrio” veikale atsižy- 
I mėjo *E. Ramanauskiutė ir E.
Eringiutė. J. Milleris 
žvaigžde to vakaro. T. 
laite, Rozalijos rolėje, labai ti
ko; sulošė, kaip tikra senmer
gė. Lošė pagirtinai visi, nors 
kiti matyti da mažai yra lavinę- 
si.

Ant galo dainavo ir Ateities 
Žiedo vaikų draugijėlės choras. 
Choras didelis, yra ir jau veik 
vyrukų ir merginų, tad choras 

‘gana stiprus. Dainavo puikiai.
šį vaikų chorą laike apiekoj 

bolševikai, kurie be paliovos 
putė tiems vaikučiams revoliu
cijos dvasią. Jie jau buvo pra
dėję krikti. Paskui net kilo peš
tynės delei jų; mat bolševikai 
daugumoj bevaikiai, tad norėjo 
užkariauti j Vos ir padaryti juos 
savo įrųnkiais^ Kartą net ”ol- 
dap” padare prie svetainės ir 
iš mokytojaus atėmė gaidas. 
Dabar vaikai jau yra laisvi. 
Jiems, vadovauja p-nia Milerie
ne ir- p. Strygas. Juos delei to -ir 
ALDLD., Braitono kuopa iš
mėtė, kad jie neklauso kokio 
ten “Grybo”. Žmonių buvo 
pilna svetainė. Buvo ir šokiai

tai buvo 
Daugie-

senmer-
. i

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
.rie Naujienų Spulkos', ir prisirašyk 
uojau .jei dar nesi prisirašęs. Deda

mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
-lepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
oinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

Aušros Jubiliejus 40 metų, rengia 
Chicagos Lietuvių Taryba, šeštadie
ny] lapkričio-Nov. 17 d., 1923; Mildos 
svet., 3140-42 S. Halsted St.,. Chicago, 
UI. Pradžia 7 vai. vak. Visas už
darbis skilimas Lietuvos universiteto 
reikalams. Programa išpildys Jau
nuolių Orkestrą vadovaujama Grušo.

S. L. A. 36 kp. rengia perstatymą 
“Užburtus Turtus’*, gruodžio 9 d., 
1923 m., M. Meldažio svet., loš Dra
matiškas Ratelis kuris ketina suvai
dinti gerai, po perstatymui šokis. 
Kviečia visus atsilankyti.

— Komitetas.

Lietuvių kalbos pamokos vaikams 
ir suaugusiems būna ųtarninkais ir 
pėtnyčiomis Raympnd Institute, 816 
W. 31 St. Mokytojauja J. Briedis. 
Norintys mokintis kviečiami prisira
šyti minėtomis dienomis.

— Mokytojas.

Bridgeportas. — Lietuvių Stygų 
Orkestro praktikos įvyksta kas antra- 
lienį, 7:30 vai. vąk., Mark White 
Park svet., 29 gat. ir So. Halsted St. 
Norintieji 'prisirašyt malonėkit atsi
lankyt. * — Organizatorius.

Roseland. — D. L. ' K. Vytauto 
Draugijos No. 2 nutarimų raštinin
kas persikėlė jkitą vietą. Reikalui 
esant kreipkitės šiuo adresu: 251 W. 
106 PI. — Rtšt. Pranas Grigula.

Chicagos lįoniitetas Lietuvos Naš
laičiams šelpti sulaukė iš Kauno nuo 
Motferų Globos Komiteto cĮidelią 
skrynią gražių rankdarbių ir rengia 
bazarą gruodžio 2 d. Mildos, svet., 
3142 So.. Halsted St, Pradžia 4 vai. 
vak. Kviečia visuomenę, atsilankyti 
Ir paremti bazarą, o tuo sušelpsite 
Lietuvos našaličius. — Komisija.

v S. L. A. 139 kuopos prakalbos įvyks 
lapkričio 14 d., 7:80 vai. vak., K. 
Strumilo svet. (158 E. 107 St.).

T. Dundulis kalbės apie Lietuvos 
darbininkus, o Dr. S. Bięžfs apie svei
katos reikalus. ~ S. L. A. 139 kp.

Jaunosios Birutes pamokos muzi
kos ir dainų įvyks treęiadieny, Mark 
White Sųuare svetainėje (Engine 
Room) lygiai 7 vai, vakare. Po pa
mokų bus susirinkimas. Todėl malo
nėkite būti visi laiku, o ypatingai va
karėlio Komitetas.

— Valdyba.
$Liet. M. Apšv. Draugija rengia Ba

lių ir teatrą “Gyvi Nabašninkai” dvie
ili aktų komedija. Meldažio svet. 2242 
W. 28rd PI., nedėlioj lapkričio 18, 
1923 m. Pradžia 7:30 vai. vak.

— Komitetas.

Susivienijimo Bridgeporto Draugi
jų Auditorium Statymui, rengia va
karienę paminėjimui pradėtam sve
tainės pamatui kasti. Atsibus se- 
redos vakaro, lapkričio 21d , šv. Jur
gio par. svet.^ 32ras PI. ir Auburn 
Ąve. Bus gardžių užkandžių. Tiktą! 
įžanga $1.00. «

Kviečia visus Koųlitetas.

ASMENŲ MOJIMAI
VINCENTAS LUKOŠEVIČIUS ar

ba “Lucas”, Kauno rėd., 1914-17 tar
navo kariuomenėj Co. <4L” 19th ĮnL 
Vera Cruz^ Mexico, 1918 Hgrs. Co. 
28, Inf. France.

Stanislovas Ivanauskas arba “Tony 
Roman” prieš karę gyv. Chicago, 
laike karės Co. “L” 19th Inf. San 
Antonio, Tex.

Stanislovas Petraitię prieš karę 
gyveno ant 33d Place, Chicago, .111., 
Co. “L” 19th Inf.. Galvėston, Tex*.

Jie patys arba kiti katrie apie Juos 
žinot meldžiu man pranešti, adresu:

CHAS’. SCTftVAB,
234 Grand St.» Brooklyn, N. Y.

įieško partnerių
RE1K|A|LiINGA8 partmerys į 

jarberių mokyklą arba ant 
jarbernės. / 1

Atsišaukime:''
216 So. Ralsted St.

■ t
REIKIA merginos dirbtuvės 

darbui, kuri mokėtų kalbėti an
gliškai. Atsišaukite.

FULTON SAW WORKS
52 Avė. and 22 St.

PARDAVIMUI bučernė ii 
grosernė, labai geroj vietoj biz
nis išdirbtas per 10 metų, Par
duosiu pigiai. Priežastis parda
vimo, patirsit ant vietos. 2462 
W. 46th PI. Tel. Lafayette 4536.

PARDAVIMUI 2 augštų na
mas ir attic, 7 kambarių rezi
dencija, su vana, 50 pėdų lo
tas, 2 karų garadžius, iš fron
to įvažiojamas. Kaina $7,500. 
Savininkas, 2440 So. Millard 
Avenue..
A__ __ ___________ _________

REIKALINGAS partneris su 
$10,000 į garage biznį. Gali
ma pirkti netik biznį bet ir 
narną.

Tel. Roosevelt 2148 • 
Charly

ĮVAIRUS SKELRIMAI
STOGDENGTYSTfi

Trijų stogų praHtifiitias užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj if apie- 
linkėj. Įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

REIKIA, merginos abelnam 
namų darbui, 5 vai. į dieną. Ge
ra mokestis. vN$ra miegamo 
kambario. Atsišaukite, 4700 S. 
Western Avė., kėndžių, krautu
vė, S. W.’kampas.

PARDAVIMUI grosernė ir labai 
gera vieta dėl bučemės. ^riežastii 
pardavimo ,aš viena moteris negaliu 
ant toliau biznio užlaikyti.

Kreipkite^ į
Naujienų Skyrių

3210 So. Halsted St. ■ ’ 
No. 49. *

NORIU PIRKTI
PRAPERČIŲ 

‘APIELINKĖJE •
CANALPORT AVĖ.

189 No. Clark St. Roonl' 510

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI grosernė ir 
visokių kitokiu daiktų. Senas 
biznis. Nupirksit už prieinamą 
Kainą. Kreipkitės

3700 Emerald Avė.

vyrV
REIKALINGAS vyras kuris gerai 

mokėtų pagaminti valgį, geras ra&- 
kosti S, darbas ųuolatįnis. Atsišaukite 
greitu laiku.

STANLEY STEPONAITIS, 
3660 Armitage Avė., 

Antros lubos.

| PARDAVIMUI (Delicates- 
sefi), ir visokių kitokių mažmo
žių krautuvė. Gera vieta, ruimai 

į gyvenimui. Parduosiu pigiai tai 
yra gera vieta Lietuviui.

8308 So. Halsted St. '

ŽIŪRĖK I ŠITĄ DIDELĮ 
BARGENĄ

Ant South Sidės. Kam mokėti 
$17,000 už 2 flatų, štai gali pirkti 4 
flatų mūrinį naują namą, vienų me
tų senumo už $17,000. Viskas yra 
padaryta pagal haujos mados. Įmo
kėti $7,000, o kitus lengvais išmokė
jimais. Del platesnių žinių telefo- 
nuokit savininkui. Lafavette 1970.

PAGRAŽINAM NAMUS.
Ar Tamstai yra reikalas savo na

mą — maliavoti, dekoruoti,, kalsimuo- 
ti,, popieruoti arba į naujus nąmus 
sudėti stiklus? Jei taip tąi mes tą 
visą Tamstos darb^ galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDČEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted Sf.. 

Tel. Yards 7282.

REIKIA patyrusio rakandų 
pardavinėtojo. Gera alga.

Kreipkitės:
4211 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosernė sal
dainių ir kitokių visokių smulk
menų, sena ir išdirbta vieta, 
biznis visados gerai yrą daro
mas. Priežastis pardavimo svar
bi. Kreipkitės, 834 W. 33rd St.

ŠIS yra tikras bargenas 
Brighton parke. Medinįs na
mas ant 2 pagyvenamų 
po 4 kambarius; elektra ir va
nos už / $3.,*600.00. Įmokėti 
$1,000, o kitus lengvais išmo
kėjimais. Telefonuokite šian

dien: Lafayette 1970.

< MOTERIMS' PRANEŠIMAS!
Parsiduoda vilnos visokios rųšies, 

nėriniams", seteriams ir pančiakoiųs, 
už matką: 25c.. 35c.( ir 44c. Visokios 
rųšies marškoniai siūlai dėl mezginių 
ir siuvinių, *kaįna už 260 jąrdų 10c. 
Parduodu moterims ir merginoms šil
kines pančiakas. -Meldžiu nepraleisti 
progos, nes pas mane daug pigiau už 
gera tavnra, negu kur kitur.

Kreinkites no antrašu:
FRANK SELEMONAVIČIA, 

504 W. 33rd St., tarpe Pagneli ir 
Normai Avė., 1 lubos.

REIKALINGAS pirmarankis duo
nos kepėjas, prie lietuviškos duonos 
ir keksų. Geram* vyrui $50.00 savai
tei. Pageidaujama kad butų vedęs 
ir nevartojus svaiginamų gėrimų.

Atsišaųkit -
.5654^. 6.4th PI., 
Tel. Prospect 6012

, NAMAI-ZEME
PROGA DARBININKUI

. RAKANDAI
GERIAUSIA PROGA JAUNAI 

PORAI.
Turiu parduoti tuojau savo vėliau

sio styliaus Velour Parloro setą, vel- 
vet karpetą, pastatomą liampą, val
gomo kartibario setą ir 3 miegamo 
kambario setus . Taipgi gražų dvi
gubų springsų fonografą, rekordus 
ir deimantinę adatą. Viskas kaip 
nauja. Parduosiu sykiu ar dalimis 
už trečdalį. *

1922 So. Kedzie Avė.,
, 1 lubos.

Savininkas beveik aukaus greitam* 
pirkėjui 6 kambarių bungalow, gera
me padėjiniė, elektra, vanos visi 
įtaisymai ir apmokėti. Tikras bar- 
genas! Kaina $3,500, įmokėti $1,500 
ant kitų morgičių.

Taipgi puiki 8 kambarių rezidenci
ja Chicagd Lftwn lotas 37^x125, visi 
įrengimai ir apmokėti. Kaina $4,250, 
pinigais arba išmokėjimais.

J. N. ZEWERT & CO., 
4377 Archer Avė.

PARDAVIMUI arba mainyr 
mui, 2 augštų ir 10 flatų na
mas, netoli 35 gatvės ir Hal
sted.' Morgiičius $28J000. Ren
dos $5,700. Pečiais šildoma. 
Atsišaukite prie savininko.

Engle\vood 2472

2 flatai hamas} 5i-6 ruimai, 
furnace šildoma, renda $110 į 
mėnesį. Kaina $9500.00, cash 
$1500. Kitus palauksime.

2502 West 69th St.
Phone Republic 5705

o tza’i.td a dt at x j I PARDAVIMUI rakandai dėl 7 kam- 
Z KAMBARIAI ant rendos barių. Turi būt parduota tuojau, 

dėl vaikinų ŠU valgiu ar be vai- Pigiai. Skuriniai ir velour, 3 kar- 
gio, nėra mažų. Elektra, mau- Ą s“3°
dynės, karštu vandeniu apšildo- pampos ir t. t. Visus sykiu arba da- 
mi. M. Zelnis, 6125 S. Troy St., & 1630 N°' Humbol<l BIvd- r 
Chicago. Tel. » 1554.

ISRENDAVOJIMUI
PARDAVIMUI 4 ruimų ra- 

kandai, norinti ir tuose pačiuo- 
__ ____ ______ ______  se kambariuose galės gyventi. 

surface LINE KRAUTUVE Į Pardaviiho priežastį patirsite 
25x60. Nauja. Puikioje vietoje, ant vietos. Daiktai visi geri, 
sSH____________________________S. Westem Avi, 3 iujx>s.'
na. Vėliausi. </*' _ 
Tinka bile kokiam bizniui 
pažiūrėti. ‘

715 W./47 St. 
Phone Wentworth 4325

elektros įrengimai. , 
L Ateikite r

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI prie Ashland 
Avė., netoli 63 St., mūrinis na
mas su krautuve ir flatu,' gera
me padėjime. Qera vieta dėl 
bekemės. Ęaina $15,000. Vei
kite greitai, nes tas bargenas 
nelauks ilgai. u

BERNARDY A O’BRIEN 
1954 W. 69th St. 

Phone Republic 0174
----------------------------------------

PARDAVIMUI prapertė, ge
ros įplaukos, randasi 4435 So. 
Marshfield Avė. Kaina $10,000. 
Įplaukų $120 į mėnesį. Pinigų 
nedaug tereikia. Atsišaukite 
ant 2 augšto, iš fronto.

BARGENAS. Pardavimui 2 
augštų namas. Yra bučernė ir 7 
kambarių flatas užpakaly, 2 fla- 
tai viršui, attic ir skiepas. Ce
mentinė čia. Kaina $5,500. 3215 
Pernell Avė. Tel. Republic 2880.

PARDAVIMUI pigiai 2 augš
tų medinis namas, labai geras 
kampas, krautuvė ir kambariai, 
2-4 kambarių ant viršaus. Tin
ka bile kokiam bizniui. 1501 S. 
Karlow Avė. t

MOKYKLOS*

X PARDAVIMUI 2 Retų mūri
nis namas 5 ir 6 kambariai, nu- 

RENDAI storas su 4 ruimais I vartotų karų, lengvais išmo-1 pirksit už prieinamą kainą, ar- 
.......................  ’ ba mainysiu ant mažo namo, lo

to, automobiliaus, biznio. J. Le- 
pa, 722 W. $5 St. Tėl. Boul. 3249

—-------- --—■.------—t------ -------------
PARDUODU mūrinį ųamą 2 pagy

venimų 5-6 kanUjarių* ir garadžius 2 
mašinoms, 1 flatas apšildomas forni- 
su, narnas randasi ant Justin St. ne
toli 63 St. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant biznio būčemės, groser- 
nės ar kitokio biznio. Kreipkitės 
nas G. Zaksas, 3339 S. Emerald Avė. 
Tek Boulevard 9265. j

| gera vieta <lel barbeno ir viso
kiam kitam bizniui, lysta galės 
gauti ant ilgo laiko. 3308 So. 
Wallace St. Kreipkitės prie sa
vininko, &60& So. Morgan St.z 
---- --*-r*y!* * V * > ■' V ■ ■ ■
ANT RENDOS Šviesus 4 kambarių 

flatas, nėra electric nei vanos. Kam
bariai randasi ant aptrų. lubu iš už
pakalio. Geistina kad butą lietuviai 
be vaikų. Savininkas gyvena ant 
pirmų lubų i§ užpakalio.' Savįninką 
galima matyti visados. Ątsišaukite 

8629 So; Wallace St.
' .... .... , ■ .......

IŠSIRENDAVOJA ' puikiu 
kambarys dėl vieno arija dviėml 
draugam; galima irgi burdą 
Brauti. ’ ■ r-.. į

4200 So. Maplewood Avė.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKTA 'riičrginos abplnam 
namų darbiu. Maža šeimyna.
Gera mokestis.

Kreipkitės:
1032 W.;Taylor St.
antros lubos, priekis.

PARDAVIMUI visokių rūšių

kėjimais. ' z
2800 So. Micliigan Avė. „

== M' ...
PARDAVIMUI

PARDAVIMVI TEATRAS 
KRUTAMU PAVEIKSLŲ

700 sėdynių 1 pianas ir 1 var
gonai “Orchestrą”, — 2 PoAver 
Moving-Pictiires jmašinu*—piN 
pas įtaisymas, pigus ir ilgas 
kontraktas rendavimo. Biznis 
senas ir gerai išdirbtas. Turi 
būt parduotas greitai^ šaukite:

M. J. KIRAS
t \

3335 So. Halsted Str.

Tel. Yards 6894

GERBIAMAS DARBININKE
Statyk namą kaip patinka

akro taip pigiai kaiu 
akro taip pigiai kaip 
85 minutos iš vidurmiesčio ant

C. B. & Q.
Tikietas mažiau negu 10c., 60 trauki
nių kasdien netoli krautuvės, moky

klos ir bažnyčios.
$50 pinigais kitus ]5o $5 į mėnesį.
Del informacijų atsiųskite kuponą.

I
*’ ^OLIVER SALINgER & CO*. i

629 First Nationab Bldg., 
Chicago, III.

Malonėkit^ prisiųsti man pilnas 
informacijas kas link jūsų U ir 

% akro lotų.
Vardas ........................................ 'Adresas .......... ................................

ya
$179
$395

■’i“'
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo

Klesos Dienomis ir Vakarais 
Specialės vakarinės klesos 

) rims ir merginoms kaip pasisiūti 
sau dreses.

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

' COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643 
Sara Patek, Principal

Amerikos Lietuviy Mokykla
Į 3106 So. Halsted St.

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

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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:Q0 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėl dieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3801 So. Halsted St., Chicago. 
£kampaą 83-čioa gat., 2-ros lubos)


