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PASIMIRĖ
MacDonaid Anglijos premieras1

v

Baldvvino valdžia
nuversta

Leninas mirė užvakar
Anglijos streikas eina rustyn

Rusijos diktatorius 
N. Leninas mirė

Mirė netikėtai užvakar 
vakare.

Rusijos 
tuoj aus 
Jau ta- 

kokia

. MASKVA, sausio 22. — Va
kar vakare Martovo dvare, 30 
m. nuo Maskvos* kurs jis gyve
no visą laiką po išsikelimo iš 
Kremlio, mirė Rusijos premieras 
Mikolai Lėni n—Vladimir Iljič 
Uljanov, 53 m. amžiaus. Nors 
jis ir ilgai sirgo ir galima buvo 
tikėtis jo mirties, bet visgi mir
tis atėjo netikėtai, kada jau bu
vo pradedąs kiek pasveikti.

Jo lavonas bus atvežtas į Mas
kvą ryto ir gulės pašarvotas iki 
šeštadienio, seniesiems .bolševi
kų vadovams sudarant garbės 
sargybą, šeštadieny gi įvyks di-; 
dėlės valstybinės laidotuvės.

Pirmą paskelbimą apie Leni
no mirtį padaryta šįryt visos 
Rusijos kongrese. Iki to laiko 
apie Lenino mirtį nebuvo skel
biama ir apie ją žinojo tik pa
tys artimiausieji Lenino drau
gai.

Į posėdį įėjo Kalinin, 
sovietų prezidentas ir 
nuėjo prie platformos, 
da publ/ika suprato, kad
nelaimė įvyko, nes Kalininas iš
rodė pasenęs ir apsiverkęs. Pas
kui; jį sekė Lenino ištrėmimo 
laikų draugas Zinovjevas.

Kalininas parašė delegatus at
sistoti ir pranešė jiems, kad 11- 
jiČ — mėgiamas liaudyje Leni
no vardas — pastaruoju laiku 
buvo bepasveikstąs, bet pirma
dieny liga urnai pablogėjo, kvė
pavimas ir pulsas pasidarė ne
normalus, o 5:30 vai. vakare 
kvėpavimo veik nebuvo jaučia
ma. Tada Leninas neteko sąmo
nės ir 5:50 vai. vakare jis mirė 
konvulsijose.

Tai paskelbus salėj prasidėjo 
visuotinas verkimas, o kelios 
moterys įpuolė į hyfeteriją.

Kiek aprimus Kalininas pa
skelbė, kad nuo šio laiko sausio 
21 d. bus šalies gėdulių diena. 
Išklausius dar kelis pranešimus, 
muzika užgriežė revoliucinį lai
dotuvių hymną, susirinkimas li
ko uždarytas ir delegatai išsis
kirstė.

Žinia apie Lenino mirtį nuste
bino visą Maskvą, nes pastaruo
ju laiku nuolatos buvo skelbia
ma, kad Leninas sveiksta ir kad 
gal neužilgo jis vėl sugrįš prie 
senųjų savo pareigų ėjimo.

Šiandie Rusija mini “kruviną
jį septintadienį” ir niekas nedir
ba. Bet liudėsis dėl Lenino mir
ties viską viršija, nes žmonės

turėjo keistą prisirišimą prie 
Lenino, o jo partijos nariai sta
čiai jį dievino.

MIRĘS BOLŠEVIKŲ 
PREMIERAS

Nikolai Lenin.

esant 17 metų jo brolis Aleksan
dras liko pakartas už pasikėsini
mą ant caro Aleksandro III gy
vasties. Tada jame ir gimęs 
noras atkeršyti žudeikoms, ku
rio jis neužmiršęs iki savo mir
ties. Baigęs gimnaziją jis įsto
jo Kazaniaus universitetan, bet 
už mėnesių likęs pašalintas,, po 
to persikėlęs į Petrogradą, kur 
mokinosi teisų, čia jis tapo are
štuotas, pasodintas kalėj iman ir 
paskui ištremtas į Siberiją. Bū
damas ištremime jis parašė ke
letą knygų ir pradėjo naudoti 
savo slapyvardį Nikolai Lenin.

1901 m. jis liko paliuosuotas 
iš ištrėmimo ir išvažiavo į Švei
cariją, kur su Martovu ir Ple- 
chanovu leido revoliucinius laik-. 
raščius. 1904 m. jis suskaldė so- i 
cialdemokratų partiją, sudary- j 
damas joje savo frakciją. 1905 
metais, buvo sugrįžęs Rusijon, 
kur slapta dalyvavo kilusioje re
voliucijoje, bet 1906 m. jis vėl 
turėjo bėgti užsienin. Karas už
tiko jį Austrijoje/ iš kur liko 
išvarytas- ir j-U vėl sueito-Švei
carijon. Kįlus antrai /Rusijos
revoliucijai ir nuvertus' care 
1917 m. jis išgavo iš Vokietijos 
leidimą sugrįžti su savo drau
gais į Rusiją. Vokietija jį ir jo 
draugus perleido per savo kraš
tą, nežiūrint karo su Rusija. 
Rusijoje jis tuoj aus pradėjo 
vesti savo bolševikišką agitaciją, 
kuri užsibaigė nuvertimu Keren
skio valdžios ir paskelbimu 
ševikiškos diktatūros.

bol-

Naujasis Anglijos premieras

<
&

JAMES RAMSAY MACDONADD
Anglijos Darbo partijos vadovas, kuris patapo premieru 

ir suorganizavo pirmą darbiečių valdžią Anglijoje.

bet yra abejotina ar liberalai 
sutiks priimti1 darbiečių pieną. 
Todėl MacDonaldas nieko tik
ro neprižada 
ko tik, kad

bedarbiams ir sa- 
jis darys viską jo

žino, kad jie daug 
bet jie prie-

K. POŽĖLA LAIMĖJO
Parito Walkerį. Publika kuo

ne riaušes sukėlė dėl Walke- 
rio žiauriausių priemonių. 
Referee sustabdė ristynes.

. s
. vi rlK

1s

Darb iečiai 
negalės atsiekti, 
me valdžią kaipo, pareigą ir ti
kėdamies,. kad įgėru šalies val
dymu jie įgys žmonių prielan
kumą ir sekamais rinkiniais 
jų spėkos dar labiau sustiprės 
ir jie tada galės tvirčiau pasis
tatyti prieš atgaleivius ir lilie- 
ralus.

Geležnkeliečiy streikas 
darosi rūstesnis

CHICAGO. — Vakar First 
Reginicnt Arniory įvyko risty- 
nės Karolio Požėlos su kana
diečiu Geo Walker.

Požėla pirmą karią Walkerį 
parito į 1 v., 5 m., 30 sekun
dų. Antru kartu susikibus 
Walkcr stvėrėsi nebe, ristynių, 
bet tik paprastų žiauriausių 
priemonių. Del laužymo visų 
ristynių taisyklių, referee pa
kartotinai sustabdė Walkerį, 
o publika sukėlė prieš Walkerį 
toki triukšmą, kad kįlo kuo
ne. riaušės. Walke.riui neklau
sant ir nesilaikant taisyklių, 
pagalios, Referee su stabdė ris
tynes ir paskelbė Požėlą lai
mėtoju. Antru kartu “ristynės” 
tęsėsi tik penkias minutes.

Ryto bus plačiau apie tai.

Italija ir Albanija susitaikė
RYMAS, sausio 22., — Pe

reitą septintadienį tapo pasira
šyta prekybos sutartis tarp 
Italijos ir Albanijos.

Graikija bando tartis sti Ita
lija, bet derybos kol kas ne
vyksta.

Paliko Rusiją sunkioje 
padėtyje.

Lenino mirtis paliko Rusiją 
sunkioje padėtyje, kaip viduje, 
caip ir samikiuose su užsiieniu. 
Leonas Trockis veik visai prany
ko iš komunistų partijos reika
lų, taip kad jis daugiau nebega
lės daryti įtakos į Rusijos rei
kalų tvarkymą.

Nors Leninas pastaruoju lai
ku ir nedalyvavo šalies reikalų 
tvarkyme, visgi jo autoritetas 
tebeveikė ir jo artimieji drau
gai darė didelės įtakos į parti
ją, kurios jie neteks mirus Le- 
niui. Pastaruoju laiku partijoje 
iškįlo stipri opozicija, kurią da
bar bus sunku suvaldyti, niekam 
kitam neturint tokio didelio au
toriteto ir pasiitikėjimo, kokį tu
rėjo Leninas.

Spėjama, kad dabar galės pra
sidėti aštri kova už vadovavimą 
ir kad veikiausia susidarys 
triumviratas — trijų žmonių 
valdžia, kurios priekyje veikiau
sia atsistos Kamenevas, kuris 
ikišiol Leninui sergant ėjo pre- 
miero pareigas.

Leninas.
Leninas — Vladimir Iljič UL 

janov gimė balandžio 24, 1870 
metuose, Simbirske, iš bužruazų 
šeimynos, totorių kilmės. Ta 
Gimė buvo aiškiai matytis ir 

. o veide, su atsikišusiais skruos
tais ir ciniškomis akimis. Jo tė
vas buvo direktorius mokyklos 
Simbirske. Leninas lankė Sim- 
birsko gimnaziją, kur direkto
rium buvo buvusio Rusijos pre- čius jis mažai kalbėjo. Pabagęs 
miero Kerenskio tėvas. Leninui kalbą jis pasiūlė, kad parlamen-

Darinėtis MacDonaid liko 
Anglijos premeru

Baldwin liko nuverstas 
buto. MacDonaid jau 
kabinetą.

atstovų 
sudarė

22. —LONDONAS, sausio 
Pirmą kartą per 28 metus Ang
lijos kabinetas puolė atstovų bu
tui išreiškus jam nepasitikėji
mą. Vakar atstovų butas 328 
balsais prieš 256 balsus išreiškė 
nepasitikėjimą premierui Bald- 
winui ir šiandie Baldvvnas įteikė 
karaliui savo kabineto rezigna
ciją, patardamas pakviesti suda
ryti kabinetą opozicijos vadovą 
J. MacDonaid.

Karalius Baldwino kabineto 
rezignaciją tuoj aus priėmė ir 
pakvietė Darbo partiją sudaryti 
naują kabinetą. MacDonaid pa
kvietimą priėmė ir jau sudaręs 
kabinetą.

Padavęs rezignaciją Baldwin 
sugrįžo į atstovų butą ir prane
šė, kad jo kabineto rezignacija 
priimta. Jis dar pasakė prakal
bą, kurioj jis susikirto su libe
ralais, kurie džiaugiasi Baldwi- 
no valdžios nuvertimu. Baldwi- 
nas atsikirsdamas nurodė libera
lams, kad jiems nėra ko džiaug
tis, nes jų narių skačiius atsto
vų bute nuolatos mažėjo. Jie 
1906 m. turėjo 376 atstovus, o 
1922 m. jai! tik 115 atstovų. 
Dabar gi laimėję daugiau tik 
dėlto, kad jie šaukę gelbėti Ang
liją nuo socialistų. Apie darbie-

tas užsidarytų iki vasario 12 d. 
Baldwino gi kabinetas eis savo 
pareigas iki1 nebus paskirtas 
naujas kabinetas. Naujasis pre
mieras dienos paskirimo dar ne
paskelbė, bet neoficialiniai pa
sakyta, kad tai įvyks ketvirta
dieny.

MacDonaldo kabinetas.
Oficialiniai paskelbta, kad se

kama bus darbiečių ministerija:
J. Ramsay MacDonaid — pre

mieras ir užsienio reikalų mini- 
steris.

John Robert Clynes, valdžios 
vadovas atstovų bute.

Lordas Parmoor, valdžios va
dovas lordų bute.

Viskontas Haldane, 
kancleris. ,

Philip Snowden, iždo kancle
ris.

Arthur Hendeison, vidaus rei
kalų ministeris.

J. H. Thomas, kolonijų minis
teris.

Stephen Walsh, karo ministe
ris.

Sir Sydney Olivier, galva In
dijos valdžios.

Gen. C. Thompson, oro minis
teris.

Viskontas Chelmsford, pirmas 
admiraltijos lordas.

Sidney Webb , prezidentas 
prekybos tarybos.

John Wheatkey, sveikatos 
ministeris. y

Noel Boxton, agrikultūros 
ministeris.

lordas

i Williani Ądamson, Škotijos 
ministeris.

C. P. Trevelyan, prezidentas 
švietimo tarybos.

Thomas Shaw, darbo minis
teris.

Vernon Hartshorn, pašto mi- 
nisteris. \

įPlilk. Josiah Wedgwood, 
Lancaster kunigaikštijos kanc
leris.

•F. W. Jojwett, viešųjų dar
bų komisionierius.

(LONDONAS, sausio 22.- 
Geležinldplių inžinienh.^ ir -peč- 
kurių streikas taip greit išsi
plėtė, kad negalima spėti ap
skaityti kiek darbininkų dabar 
streikuoja.

Daugelis manė, kad streikas 
duos mažų nepatogumų ir to
dėl jo nepaisė, dabar pamatė, 
kad streikas gali duoti rūsčių 
pasekmių. Susisiekimas su 
Londono priemiesčiais yra su
trukdytas. 'Maisto dar užtenka, 
bet jo gali greitai pritrukti. 
Anglys tik šimtais švarų par- 
sidavinėja, prisibijant jų tru
kumo. Už savaitės.laiko dauge
lis dirbtuvių 
nes pritruks 
medžiagų.

Transporto
vas Tillett pranašauja, 
streikas gali persimesti 
transporto darbininkui 
dėl ragina geleižnkelius 
algų nukaposimą, o darbinin
kams sugrįžus į darbą bandy- 

geruoju tą klausimą išrišti.

SUŠALO.
Ark., sausio 
merginas ir 
Little Rock 
automobily

TRYS ŽMONĖS
ILIIITLE ROCK, 

21.— Dvi jaunas 
vieną vaikiną iš 
rasta sušalusius
ant Vilonia kalno. Antras vai
kinas, kad ir irgi labai peršalęs 

be sąmonės, šiaip taip 
didesnį kelią ir susis- 

pravažiuojantį a u tomo-

ir veik 
pasiekė 
tabdė 
bilių.

PINIGŲ KURSAS

turės užsidaryti, 
anglių ir kitokių

darbininkų vado- 
kad 

ir ant 
Jis to- 
atidėti

ti

Vakar, sausio 22, užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

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

Kebli darbiečių padėtis.

Užimdami valdžią darbiečiai 
atsiduria gana keblioj padėty. 
Jie neturi didžiumos atstovų 
bute ir nuolatos priklausys nuo 
kitų partijų malonės. Todėl 
jie negales pravesti tokių re
formų, kokių jie vieni norė
tų, bet galės pravesti tik tą, 
su kuo sutiks ir liberalai. Libe
ralai gi aiškiai pasakė, kad jie 
balsuos prieš valdžią, kaip tik 
valdžia paduos kųkį-nors ne
patinkamą jiems įnešimą. Kon- 
servatyvai gi visuomet balsuos 
prieš darbiečius, kurie nuvertė 
jų valdžią.

Ga(lbut Į svarbiausia^ dabar
$37.10 klausimas yra bedarbe Angli-
$2598 ^e’ ^bmiany-
$17^28 i inU, kaip tą klausimą išrišti,

Graikijos valdžia už 
respubliką.

. $1.45
$4.13

$15.20
$4.88
$4.54

$10.00
$13.86

ATHFjNAI, sausio 21. — Pa
sak laikraščių, Graikijos kabi
neto raportas steigiaiiiąjam 
seimui veik atvirai pritars įs 
teigimui Graikijoje, respubli
kos. Kabinetas priešinasi mo- 
narchistų valdžiai, nes nuo jos 
paeina visi blogumai Graiki
joje. Tas raportas bus paduo 
tas trečiadieny.

Ptremieras Veilizelos gji pa
skelbė, kad jis laike plebiscito 
balsuos 
kos.

už įkūrimą respubli

Uždarinėja saliunus.

CHICAGO. — Vakar mayo- 
ras Dever 
saliunų.

atėmė laisnius 46

Uždarinėja South Dakotos 
bankus.

SIOUX FALUS, S. D., sausio 
22.— Dar du bankai užsidarė 
South Dakotoj. Nuo sausio 1 
dienos daugiau kaip 12 bankų 
užsidarė.

Biznii'criai šaukiasi finansi
nės pagelbos ,nes gali ir dau
giau bankų užsidaryti, užėjus 
panikai.

ŠIANDIE — apsinauKę. daug 
šalčiau į vakarą.

Saulė teka 7:12 vai., leidžiasi 
4:52 valandą. Mėnuo teka 6:58 
valandą vakare.

Išmainyk 
savo automobilių 

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar 
rasi naudingu išmainyti jį ant 
toto, ant kurio gal kitą pavasa
ri pasistatys! namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bungalow. Paskelbk apie tat 
Naujienose, čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobiliu ir 
jus sueisite ir padarykite jum
■;lnf iri iriu
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Tavo
Groseris

Žino
vertę užganėdintų pirkėjų ir par
duos jums Borden’s Išgaruodintą 
Pieną jei reikalausi

Jis žino, kad parduodant jums Borden’s Pieną^ 
jūs nusiperkate gerinusį ir gryninusį Išgaruo
dintą Pienų. Jis dažniausia daugiau užmoka už 
Borden’s Pienų, bet jis parduoda jums jį tąį 
pačia kaina kaip ir kitų rūšių.

Ir taip yra. Visur Suvienytose Valstijose, į na
mus po visų šalį, groserninkai kasdien pristato 
Borden’s Pgnruodintą Pienų savo kostumie- 
riams. Lietuvių gaspadinės pradeda pirkti 
Borden’s Išgaruodintą Pieną nuo savo gro 
Beminko, nes žino, kad Borden’s Pienas už 
ganędiną jų reikalavimus.

Borden’s ISgaruodintas Pienas yra grynas ūkių 
pienas su Smetona nenugriebta. Jis yra ge
riausias pienas šeimynos reikalams, kur tik 
pieno reikia* Ar esi jį išbandęs su kava? Jei ne, 
tai pabandžius rasi» kad tavo kava turės visai 
skirtingų skonį. Jis puikus kiekvienam virtuves 
reikalui, kur reiktų pieno ar Smetonos,

Borden’s Išgaruodintas Pienas yral du syk rie
besnis negu paprastas pienas. Jei nori vartoti 
kaip paprastų pienų, tai turi imt pusę Borden’i 
Išgaruodinto pieno ir pusę vandens. Jei turi koi 
kį savo receptą kur reikia Smetonos, imk tiek 
Borden’s Išgaruodinto pieno, kiek sako imti 
Smetonoj

Jei nori žinoti kaip virti su Borden’s Išgaruos 
dintu I^ienu, išpildyk kuponą paženklindamas, 
kurių receptų nori, ir pieš juos prisiūsim dykai

' THE BORDEN COMPANY 
BordentBuilding New York

Didelis Keiny Nužeminimas! ;

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

Apsimokės, jums atsilankyti į musų parodos kambarį ir ap- 
Žiurėti musų ha r genus. Savininkas kalba lietuviškai. Musų da- • 
statymo systema yra geriausia, ir mes dastatomę į visas dalis 
miesto ir apielinkių. , '

Mes rekomenduojame plumlerius kurie įdės tą materijolą 
kurį jus pirkaite pas mus labai pigia kaina.
Atdara kas dieną iki 8 v. v. Nedalioms nuo 8 ryto iki 12 dieną. 

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

CHICAGO, ILL. 
Vakarinėj pusėj gatvės 

Telefonai į visus departamentus: 
Victory 2454-4356

Sveikatos Dalykai
Plaučiu uždegimas.

Staigiai susirgus, kada jau- 
jiama šaltis, arba tuoj karštis 
uždega, burna parausta, kvė
puoti sunku, krūtinėj skaus
mas — tai jau tikras ženklas, 
kad yra plaučių uždegimas. 
Kadangi tai labai pavojinga li
ga, dėlto reikia šauktis gydy
tojas. Plaučių uždegimu ser
gąs pradeda daug seilioti tę
siančiomis ir raudonomis sei
lėmis (maišytomis su krauju). 
Labai sunku kvėpuoti ir jeigu 
ligonis negali gulėti ramiai, 
tad patartina paduškomis ap
kamšius leisti jam sėdėti. Kar
tais klejoja, tad reikia žiūrėti, 
kad nelaimės neatsitiktų.

Karštis paprastai mainosi, 
gal ir didinasi iki 7 ar 9 dienai 
(vadinama krizių). Jeigu ligo
nis pergali šį krizisą, pavo
jaus jau nėra ir tuoj matyt 
grįžimas sveikatom

Žmogus susirgęs plaučių už
degimu turi tuoj gulti ramiai 
vedingame kambary, kur nesi
randa jokių nereikalingų už
dangalų, kad juose ligos gema
lai negailėtų užsilaikyti, ir 

šauktis gydytojaus pagalbos. 
Seilės ir t. t. turi būti po už
dangalu laikomos ir tuoj sude
ginamos.

Kadangi ši liga yra pavojin
ga ir limpanti, ligonio prižiū
rėtojas privalo, būdamas ligo
nio kambary, dėvėti aprėdalą, 
kurį galėtų lengvai nusimesti 
išeidamas iš to kambario prie 
šeimynos, ir būtinai nusiplau
ti rankas. Indai ir kiti daiktai 
ligoniui privalo būti atskirti ir 
atskirai plaujami.

Apsisaugojimas nuo šalčio.

Atsiminkime, kad paprastai 
šalčiai (slogos) yra užkrečia
mi. Slogos gemalai greit plati
nasi, bet daugelyje atsitikimų 
jie taip nekenktų, jei jiems 
nebūtų . patogių apllinikyibių.. 
Štai paprastos aplinkybės, ku
riose slogos lengvai prikimba:

1. Nosyje ar geTk'lėje užsi- 
senėj usios ligos.

2. Nusilpnėjimas paprastai 
nuo ligų, girtuokliavimo, nuo
vargio, prasto maisto ir neda
lu iego ji mo.

| 3. Ūmus nušaldymas ar su
šlapintas ypatingai kojų, ar 
perlengvas apsirėdymas.

4. Vidurių sugedimas ar su
kietėjimas.

5. Prastas vėdinimas kam
barių, ar perdidelis užsisėdėji
mas nevedintuose kambariuo
se.

Turint kokią nors įsisenėju
sią ligą reikia tuoj kreiptis į 
gydytoją dėl pagalbos. Sergė
kitės patarimų šundaktarių.

Laikykitės nuosaikumo val
gyme, pasilsy ir miege, ir kiek 
galint praleiskite laiką tyram 
ore.

Vėdinkite kambarius ir dar
bavietes nuolatos.

K;ek galint užlaikykite ko
jas sausai ir šiltai.
Patarimai tiems, kurie influen- 
za arba plaučių uždegimu sirgo

Daugelis sirgusių infllucnza 
arba plaučių uždegimu, pasvei
kę negali valgyti ir jaučiasi 
silpni. Šviečias oras geriau
sias vaistas. Šviežias oras pake
lia apetitą, sustiprina plaučius, 
jeigu jie buvo influenzos arba 
plaučių uždegimo nusilpninti.

Ką tik pasveikęs turi kiek 
galint ilgiau pasilikti šviežia
me ore šiltai, bet ne peršiltai 
apsirengęs. Langus laikyti pra
virus viršuj ir apačioj kožna- 
me kambaryje, ypatingai mie
gamajam kambary. Vakarinis 
ir lytingas oras taip pat reika
lingas kaip ir garžus oras per 
dienas, todėl neuždaryk langų 
nakčia arba lyjant.

Žmonės, kurių sveikata arba 
stiprumas pairo, neturi pasiti
kėti vienais vaistais. Geras 
maistingas valgis daug geres
nis vaistas. Kiaušiniai ir mė
sa yra geras maistas, bet kep-

ti skauradoj nelengvai pilvo 
virškinami.

Būtinai reikia reguliariai 
valgyti. Patartina gerti stiklelį 
pieno su gabalėliu duonos su 
sviestu, arba uogų košes tarp 
valgio. Pienas geriausias mais
tas sveikatai. z

Maistas reikia gerai ir iš- 
lengvo kramtyti. [FILIS].

Iš lenką okupuotos 
Lietuvos

Lenkų sauvalių.
Iš Paltiškių, Dūkšto vai. “L. 

R.” praneša:
Praeitų 1923 metų lapkričio 

15 dieną, vakare, atėjo į šį kai
mą du milicininkai į našlę Lip- 
skienę ir vienam josi sunui J. 
Lipskiui paliepė eiti su jais į

miestelį. Išvedę jį už kaimo pra
nešė, kad jį vedą į neokupuotą
ją Lietuvą, nes esąs išvaromas 
už tai, kad buvęs Lietuvoje. 
Nors Lenkai užgrobę šį kraštą 
ir Paltiškių kaimą J. Lipskio 
nerado, bet po užėmimo lenkų 
jis sugrįžo ir jau antri metai 
kaip gyvena prie motinos, bro
lių ir sesutės ir ūkininkauja, šį 
pavasarį pašauktas lenkų ka
riuomenėn, atliko ir 8 savaičių 
karišką mankštinimosi, bet len
kai to neboja ir sauvaliauja.

Meta lietuvių našlaites 
iš buto.

Vilnius. — Lenkai nesiliauja 
persekioję lietuvių. Apie sausio 
8 d. vėl paskirta byla lietuvių 
mergaičių bendrabučiui ties 
Aušros Vartais. Bylą nagrinės 
Vilniaus teismas, kad išmetus 
iš to namo mokinių ir našlaičių 
bendrabutį.

Kaunas
Džiovos paroda.

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

NENUSIGĄSKIT—
‘ TIK IEŠKO BAMBINO

Jis žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
jis jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek 
išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės.

Kaina 35c. 
aptiekosoJIS

Jreg. S. V. Pat. Biure.
yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio 
vidurių paliuosuotojas.
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus. 
Jei jūsų kūdikis neramus, turi aptrauktą liežuvi, 
negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
kankinanmas, tat išvalykite jo sistemą su lengvu 
vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis jį 
ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. Į kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.

F. AD. RICHTER & CO.» 104.114 So. 4th Street, BROOKLYN, N. Y.

Nuolat-Kas nedelia 
čėdykit-taupykit 
Pinigus

Tik nuolatiniu sistematiniu atidėji
mu pinigų darbininkas žmogus gali 
sučėdyti apsaugos sumą juodai die- 
naj.

Taupymo ir skolinimo bendrovės 
arba spulkos gyvuoja Amerikoje tam, 
kad darbininkui žmogui butų pato
giau ęėdyti pinigus. Tos taupymo ir 
skolinimo bendrovės arba spulkos yra 
kaipir kooperativiai bankai ir yra po 
tokia pat valdžios priežiūra kaip ir 
bankai.

Naujienų Spulka, arba taupymo ir 
skolinimo bendrovė, veikia sulig Illi
nois valstijos įstatymais tokioms spul 
koms reguliuoti, ir yra po Illinois val
stijos valdžios priežiūra. Naujienų 
Spulka yra tai kooperativė darbiniu-, 
kų įstaiga bankiniems reikalams at
likti.

Sudėti Naujienų Spulkos narių pi
nigai yra paskolinami tiems nariams, 
kurie turi ar perkasi namus ir už pa
skolą užstato savo namus spulkai, ar
ba kitaip sakant, duoda pirmą morgi- 
čių. Pinigai yra skolinami ant 6-to 
rnetinio nuošimčio. Visi uždirbti nuo
šimčiai yra padalinami spulkos na
riams pagal jų įmokėtų pinigų ketu
ris syk į metus.

Tikrai, nėra patogesnio, geresnio 
ir saugesnio budo pinigams taupyti, 
kaip prisidėjus prie Naujienų Spul
kos.
' Kviečiame Jus prisirašyti prie Nau
jienų Spulkos be tolesnių atidėlioji
mų — kuo greičiaus prisirašysite, tuo 
daugiau sau naudos pasidarysite. 
Naujienų Spulkos nustatytas kapita
lo rubežius yra vienas milionas dole
rių.

Prisirašyti prie Naujienų Spulkos 
ir pasidėti pinigus galima kasdien iki 
8 vai. vakare. Naujienų Spulkos di
rektorių mitingai esti seredomis. At
eikite patįs, nelaukdami kad kas už 
rankos paėmęs atvestų. Iš kitų vietų 
galite atsiųsti pinigus per paštą.

NAUJIENŲ SPULKA
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Š. m. gruodžio mėn. 28 die
ną Sveikatos Departamentas 
atidarė tuberkulioze parodą 
Kaune, Maironio g-vė Nr. 11. 
Parodos dalykai yra pirkta Vo
kietijoje, viso apie šimtą pa
veikslų ranka aliejaus dažais 
pieštų ir 40 muliažų, kurie 
vaizduoja tuberkuliozo ligos 
apsireiškimus, užsikrėtimo bū
das ir apsisaugojimo priemo
nes.

Parodoje aiškina gydytojai 
specialistai.

Pranešimas pacientams ir 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų —

Perkėliau savo ofisą iš 3538 So.
Halsted St. į 4647 So. Halsted 
St. prie 47-tos gatvės. Vai. nuo 
9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 v. vak.
Tcl. Boulevard 4774. Nedėlioms į 
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas: Į 
11132 S’o. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas } 
P-uiiąiąą 0,147. _____________ f‘

jPhysical Guiture Institute
DR. J. A. VELONIS I 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau Įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4204 Archer A Ve. Brighton Park. 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

NedčJdieniais nuo 9 ik| 12.

LITTLE - 
SPINOGRAPHS ;

III.

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

1811 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago I 

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1016. Vai.: 6 iki 9 tai.
v— ■

J. P. WAITCHES
LAWYER Lįetuvys Advokatas 

Dienomis Room 614-616 
127 N. Dearborn

Telephone Randoiph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabasb Ava. 

Tel.: Pullman 6377.

Tiktai tie kurie gir
di, galėjo girdėti.

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

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

Trumpiausias kelias 
j sveikatą — Chiro- 
practic.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

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

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kama $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau- l 
šia, parankiausia ir dalikatniausia i 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra- ; 
šyti.

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str^ 

Chicago, III.

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS 00.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
% Parduodam Laivakortes. •

i ■■■■...

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

~ > 1 ■

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2652 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
iuose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius ’ Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus,, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis. .

5ĘeL Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namu Tel.i Hyde Park 3895

JOHN I. BAGDZIUNAS
advokatas

Veda bylas visuose Teismuose, Egsami- 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimus.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BŪILDING 

Telefonas Randoiph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.
K. __________

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 510 
Tel. Central 6390 

Vak. 8223 S. Halsted StM Chicago. 
Tei. Yards 4681

A. p. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas s
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6800

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036

Bridgeport kitais vakarais
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vivudos 
patarnauju kuogerlausiai

M. Yuška
3223 W. 38tb SU CHcato, UI.

COLGATES
sivo dan

Švarus dantys, tai 
geras dalykas — su 
dantų moščia kuri 
nesubraižo dantų. 
Plaukit

-
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MUSŲ MOTERIMS
Kad

Veda Dora Vilkiene

Siropo pyragas
Barščių prieskonis

Telefonai!

Garsinkitės Naujienose

Molasses pyragas

nusideginimo

eina druskos
gvaiz

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardS)

(Adresas) Telefonas Boulevard 1939
steak

(Miestas ir valst.)
Km

Smetonuoti Svogūnai

P-le Kudulaitę

The Stock Yards

Garsinkities “Naujienose Garsinkitės Naujienose Garsinkitės Naujienose

įdėtas 
apkir-

i plaukai yra juodi! 
ivi plaukai ar Vlrfi- 
jiė nebūti;, neleisk

3113 South 
Halsted St.

1 puoduką kornų siropo 
% puoduko taukų arba svie

valandos, 
save visa

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

Vanduo sutraukia 
smarvę.

vinas 
trink iki

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

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

siųsti man pavyzdi No............
Čia įdedu 15 ceptų ir prašau at-

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. VVestern Avė.
Telef. Lafayette 4146

b svogūnai
Duonos trupinių
Sviesto
Pieno
Druskos
Pipirų.

Kerny miltai ir mėsa, 
“Tamale Pajus”

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

8514-16 Roosevelt Rd, 
Arti Sjt. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN X
4631 So. Ashland Avė.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3245 8o. Hnhtei St 
Tek Bealevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfaz M74 
CHICAGO. ILL.

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

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

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

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

TeL Kenwood 5107
Valandos: nūs 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:86 Ik! 7|89 vakaro.

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

Fine for Lumbago« '
Musterole drives pain away enc 

brings in its place deiicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clcan, whitc ointment, tnadc 
with oil ot mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:86 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0610

Svogūnai ir duonos 
trupiniai

, , 2—8 po piet, 
Nedaliomis 10—IŽdienų,

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgą* 

25 3. Washington St 
Valandos: nuo 10 iki 1? ryto 

Tcdeuhon* Central 8066 
18Ž4 Waban*h Ava. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 ikf 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kadžio 7715

DR. P. G. LUOMONS 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

Tel. Canal 6222. Chicągo, III 
yte; 1—5 po pietų; 
ed. pagal sutartį.

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo 6 
iki 8 vai. valų Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2889

dr. v. a. simkus
Gydytojas, Chirurgą* Ir Akušeri*

8819 South Halsted St
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—0 P.M.
Ned. 9—19 A. M.

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgą* 

Rezidencija 
8149 So. Morgan StM 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. ryto; 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 v. v. 

Telefonas Yards 0867

Canal 0257
Naktini* Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos.' 11 Iki 4 po plot, 
6 iki 9 vakare

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

Kampas 18 ir Halsted St

druskos 
baking-soda ir 

miltų (pastry

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

<^DR. HERZMAN^M
-IŠ RUSIJOS—

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 ild 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

abejoji akimis, pasiteirauk 
A. R. BLUMENTHAL

OptouMtrtat
Tel. Boulevard *487

8- Ashland Avė 
Kampe* 47-tos <aL 

2-roe luboba .

DR. A. J. BERTAŠIUS 
8464 So. Halsted St.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186

Labai 
šviežiai ištepliotame kambary
je. Tą smarvę galima lengvai 
prašalinti padėdama keletą in
dų pripiltų tyro šalto vandenio 
į kampus kambario. Reikia

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. YEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

Jeigu pridėsi žiupsniuką dru
skos prie vaisių, kuriuos Ver
dį reikės daug mažiau cukraus 
dėti į juos.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

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

nupiauk riekutę ir vėl 
popiera liks švari.

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

Žiupsniukas 
į pieną sulaikys jį nuo 
oimo šiltame ore. •

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

prašalinti tepylo 
smarvę.

nemalonu būti ilgai

Telephone Yards 8033

DR. M. STOFMCH
8197 8e. Merga* SK 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomi* ofisą* yra 

uždarytas

Tel. Blvd. 8188 
M. WoitkewicM

BANIS 
AKUSERKA 

Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdys 
mo kiekvienam* 
atsitikime. Teikiu 
'ypatišką prižiūri- 
jimą. Duodu pa
barimus moterim* 
ir merginoms dy-

1 puoduką rūgštaus pieno
1 šaukštuką sodos
2 puoduku miltų.
Sumaišyk ir gerai išplak si- 

ropą, taukus, druską ir cina
monus, “cloves” ir nutmeg. 
[maišyk raziukas. Ištarpink 
sodą rugštame piene ir pridėk 
prie mišinio. Galutinai įmai
šyk miltus. Kepk vidutiniai 
karštame pečiuje.

reikaluo
se moterim* ir 
merginoms; krei; 
kitės, o rasite 
pagelbą.

dOlNTiJERVICE WITH

HAMBURGAMtRICAN.LiNĘ

geresnės gyduolės dėl 
kaip šlapia tiru-

2). Svarą ir pusę šviežių 
“spėr-ribsų.” Tegul mėsinin
kas iškerta kaulus per vidurį. 
Sudėk į truputį pasūdytą van
denį ir viryk iki bus minkšti. 
Įdėk į lėkštą molini bliudą ei
lę bulvių riekučių ir truputį 
svogūnų. Uždėk eilę mėsos, vėl 
eilę bulvių ir obuolių ir taip 
toliau iki Mindas bitf> pilnas. 
Viršutinė eile turėtų būti bul
vių. Užpilk dalį skystimo kur 
mūsa virė ant mišinio ir įdėk į 
pečių; kepk iki bulvės bus pa
rudę, laiks nuo laiko užpilant 
po truputį skystimo kur mėsa 
virė, kad maišinys neslidžių tų. 
Galima įdėti truputį pipirų į 
skystimą, jei nori.

Reikia vartoti jau išvirtas 
bulves.

Suraikyk svogūnus, nuėmus 
odą ir viry’k juos verdančia
me vandenyje apie 10 minutų. 
Tadai nusunk. Ištaukuok arba 
iišsviestuok molinį bliudelį. 
Įdėk eilę svogūnų, tada eilę 
baltos duonos trupinių. Api
barstyk druską ir pipirais; už
dek kelis mažus šmotelius svie
sto ir užpilk truputį saldaus 
pieno. Tada uždėk naują eilę 
svogūnų, trupinių ir taip to
liau. Viršutine eilė turi būti 
trupinių. Kepk iki trupiniai 
bus gražiai parudę.

Mrs. A MICHNIEVICZ-VIDIKIEHi 
( AKUŠERKA 
3101 So. Halsted SU kampa* 81 gal 

Ofisą* su Dr. J. F. Vau Paing
Te!. Yards 1119
Baigusi akušeri! . 
jos kolegija; Iii > 
gili praktakavu ■ 
si Pennsylvani-B 
,jo« ligjiibučiuo J 
so. Sąžiniškai pa !| 
tarnauja, 5- ?
kioso ligose priešV •
gimdymą, laike 
gimdymo ir 
gimdymo.

! - HUž dyką Y
i*imas, da ir kito-^|^:v . i'a 
kiuose

Nulupk žieves nuo 1 kvor
tos svogūnų; sudėk svogūnus į 
verdantį vandenį ir viryk 10 
minutų. Tada nusunk, vėl api
pilk šviežiu verdančiu paslidin
tu vandeniu ir viryk iki bus 
minkšti. Gerai nusunk. Išt’ar- 

pink 3 valgomus šaukštus svie
sto, sumaišyk su trimi šauk
štais miltų ir išlengvo įmaišyk 
1 puoduko gero saldaus pie
no. Pridek druskos ir pipirų 
pagal skonį ir maišyk iki mi
šinys bus lygus ir smetuonuo- 
tas. Pridėk svogūnų. Padėk 
puodą virš verdančio vandens 
(geriausia turėti dubeltavą 
puodą), ir leisk stovėti apie 20 
minutų pirm padėjimo ant sta-

( MOTERIMS IR MERGINOMS 2
Gal jus turit Geltonus plaukus 1 O gal jtj 

A" Ki'štaniniai Rudi, ar Auksinės parvos; Itai 
kai Raudoni I Vienok nežiūrint kokios spalvoi 
pleiskanoms sunaikinti jų gražumo!

HuFfles atliks tai, jei jus tik laiks nuo laiko juos naudosite. 
Nežiūrinti ar jus savo plaukus dar tebedėvtt supintus j kasi), ar su
suktus j mazgų, ar gal jau esat trumpai nusikinię, vienok jus nega
lite daleirti, kad nešvarios, iškrikę pleiskanos sugadytų jūsų išvaiz
dų I Jums nereikės kentėti nesmagumo delei niežėjimo ir besilupimo 
galvos odos, jei naudosite Rufflca.

Netikėkit musų žodžiui. Nusipirkit C5c. bonkų ir paėlon jw>r- 
sitikrinkite, kad Rufflaa yra mirtinu priežu pleiskanų ir kartu yra 
puikiausiu plakų tonikų, kokį tik kada esate naudoję! Galima 
gauti aptiekoce.

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

Išplak du kiaušinius; ištar
pink pusę puoduko sviesto 
(arba truputį daugiau negu 
trečdalį puoduko “eriseo”), su
maišyk su vienu puoduku cuk
raus. Tada pridėk prie kiauši
nių, gerai išplak ir įmaišyk pu
sę puoduko pieno. Išsijok V/j 
puodukų “pastry” miltų, kartu 
su 11/2 šaukštukų “baking 
poiwder” ir įmaišyk. Truputį 
paplak ir įpilk į ištaukuotą, 
gana didelę »blūtą. Kepk vidu
tiniai karštame pečiuje, šis py
ragas nedaug lėšuoja ir yra 
ypač geras vaikams, nes nėra 
per saldus,

Daugelis lietuvių moterų, ei
me brangenybės laike, verda 
šviežių ir sūdytų “spėr-ribsų”, 
bet paprastai iš to išeina nela
bai skanus valgis. Mes pataria
me musų skaitytojams paban
dyti virti šviežius “spėr-ribsus” 
sekančiais budais:

1). Viryk pasūdytame van
denyje svarą ir pusę “spėr-rib
sų” iki bus minkšti. Nupilui- 
styk mėsą nuo kaulų, sudėk į 
ištaukuotą skauradų. Nuplauk 
ir supiaustyk į ketvirtadalius 
keletą obuolių, nenulupant 
odos. Uždėk obuolius ant mė
sos, įdek j pečių ir kepk iki 
obuoliai bus minkšti.

REUMATIZMAS ŠKAUSMAI SANA' 
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosil 
musu gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

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

POLO CHEMICAL CO.
Išdirbėjai.

Nuvalymas sienų.
Jeigu kambario sienos (po

pieriai) plėtmuoti, galima len
gvai nuvalyti, jeigu paimsi pu
sę gabalo baltos duonos ir pa- 
triuši gerai kiekvieną plėtmą 
Kaip galas duonos gabalo pur-

Tel. Haymarket 1044
DR. G. J. ADLER 

Specialistas Venerinių Ligų 
Valandos nuo 11 iki 1 ir nuo 5 iki 
8 valandą vakare. Nedėlioj nuo 

11 iki 1 valandai dieną. j 
1014 So. Halsted St.

KOJŲ TR0BELIA1!
Kaip reumatizmai, odos ligos, už

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

Kodėl jums kentėti? nuo tų nesma
gumų kurie padaro skaudėjimą ir ne
malonumą kuom<et —

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
kite ir pasimatykite su kojų specia
listu

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

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

2058 N. Division St. Valandos nuo 6 
iki 9. Nedėliomis ir šventėmis nuo 9 
iki 1. Phone Brunsvvick 5991.

• Egzaminavimas Dvkai.

Žiupsniuką druskos 
1 šaukštuką cinamonų 
1/2 šaukštuko nutmeg 
l/2 šaukštuko “cloves” 
Yz puoduko rozinkų (gal 
šti ir visą puoduką, jeigu no

2 puodukų kornų miltų
6 puodukus vandenio
1 šaukštuką taukų
1 svogūną
2 puoduku tomačių

1 svarą “haniburger 
(bile sukapotos mėsos)

Padaryk košę, sumaišant 
kornų miltus ir U/o šaukštuko 
druskos su verdančiu vandeniu. 
Virink 45 minutes. Apkepk 
svogūną taukuose, pridek 
“haniburger steak,” ir maišyk 
iki jau nebus raudonas. Pri
dek druskų, pipirus, ir toma- 
tes. Galima pridėti ir saldų pi
pirą. Ištaukuok indą ir įdėk ei
lę kornų košės, paskui eilę mė
sos, ir apdengk su koše. Kepk 
pusę valandos; gana dėl 6 žmo
nių. Reikia valgyti karštą.

Telephone Yerd* 1583

DR. J. (DUS
Lletavia Gydytojas Ir Chimrga* 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų. 7 iki 8 v 
32M So. Halsted St., Chicago. III

Office Hours: 16 flrt 12 pfatą 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L YDSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1MD So. Halsted St. 
Gyvenime vieta: 4193 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 9098

3 kiaušinius
1 puoduką svissto (arba pu 

sę sviesto ir pusę taukų)
1 puoduką molasses
1 puoduką pieno
¥2 puoduko rudo cukraus
1 kaupiną šaukštuką 

monų
1 nepilną šaukštuką 

dikų (cloves)
1 šaukštuką
1 šaukštuką
3’/j puodukų 

flour). '
Sudėk viską išskyrus kiauši

nius, sodą ir miltus, į palevo- 
tą puodą ir padėk ant pečiau 
iki bus gerai karštas. Tada nu
imk nuo pečiaus, pridėk gerai 
išplaktus kiaušinius ir sodą 
bei miltus, išsijotus kartu. 
Kepk gerai iškukuotose Lieto
se vidutiniai karštame pečiu-

• k* awiii ■!nnni 1 m ii

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8992

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7829

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. N*d. 10 Iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak

No. 1781. Tamstos maža dukrele 
apsidžiaugtų, jeigu Tamstai jai pasiu- 
dlntumei šį smagų rūbą — suknelė ir 
kelnaites iš tos pačios materijos.

Sukirptos mieros 2, 4. 6, 8 ir 10 
metų. 3% yardo 36 colių materijos ir 
% yardo 36 colių skirtingos materijos 
8 metų mergaitei.

Norint gauti vien^ ar daugiaus virš 
nurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
vaduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
Ižio numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
įdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytoja* ir Chirurgas

Specialistas Moteriiku, V] 
vaikų ir visų chroniškų 

Ofisas: 8335 So. Halsted St., 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 
7—8 V*k ‘ “
Re*. 1189 Independence Blvd. Ghicagg

1 kvortą barščių (išvirtų)
1 kvortą žalių sukapotų ko

pūstų
1 puoduką krienų
1 lygų šaukštuką sausos 

muštardos.
M; puoduko cukraus
1 šaukštuką druskos
2 puoduku uksuso.
Beikia sukapoti barščius ir 

sumaišyti $u likusiais daiktais. 
Virk 15 minutų. Sudėk į stik
lus (sterilizuotus) kol dar kar
šta. Gerai uždaryk stiklus; pa
dek į šaltą vietą.

Gerai valgyti su mėsa.

TRUMPIAUSIAS KELIAS I VISAS 
DALIS

LIETUVOS
[įplaukia kiekvieną savaitę su musų 

laivais de lux«
“Reaolute”, “Reliance” 

“Albert Bailio” 
"Deutuchland”

Kurie veža I, II ir III klesa paaašie- 
riue ir populiariiki laivai “Mount Clay”, 
Cleveland, "Hanso”, “Thurlngia” ir 
"Westphalia” su cabin ir III klega. 
Geras mandagus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios apystovos.
UNITED AMERICAN LINES 

171 West Randblph St., Chicago, Iii.
Arba bile autorizuoto agento.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily, escept Sunday, by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

NAUJIENOS, Chicago, UI. **l Trečiadienis, Saus. 23, 1924

Editor P. GrigaitU

1789 South Halsted Street 
Chicago, III. 

Telephone Koosevelt 8500

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
cf Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Koosevelt 8500.

.. $8.09

.. 4.00

3c 
18c 
75c

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams.................. v—..
Pusei metų .... ............. .......
Trinas mėnesiams ___-___
Dviem mėnesiam ...__ ...—
Vienam mėnesiui ___ ___ ..

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ___________
Savaitei ________________
Mėnesiui ....... ........... ..............

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams _________________$7.00
Pusei metų ...........   8.50
Trims mėnesiams........................L75
Dviem mėnesiam....................... 1-25
Vienam mėnesiui ___________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams --------   00
Pusei metų .............................. 00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Dvi svarbios 
žinios.

_____
Vakar atėjo iš Europos 

dvi svarbios žinios: Rusijo
je numirė bolševikų vadas, 
Leninas; Anglijoje užėmė 
premjero vietą Darbo Par
tijos vadas, MacDonaldas.

Leninas jau senai sirgo, 
bet iki pat mirties jisai bu
vo sovietų vyriausybės gal
va, “liaudies komisarų tary
bos’’ pirmininkas. Jo auto
ritetas buvo daugiausia rei
kalingas tam, kad palaikius 
daikte įvairias, priešingas 
viena kitai frakcijas Rusi
jos komunistų partijoje. 
Jam mirus, augščiausią vie
tą bolševikų valdžioje turės 
užimti kas-nors kitas; bet 
kito asmens, prieš kurio au
toritetą lenktųsi visi Rusijos 
bolševikai, pas juos nėra. 
Todėl dabar Rusijos dikta-1 
toriams bus daug sunkiaus 
sugyventi santaikoje, negu 
buvo iki šiol.

nei ateičiai nesimatė. Leni
no mėginimas vienu užsimo
jimu įsteigti komunizmą 
ekonominiai atsilikusioje ir 
tamsioje šalyje nedavė jai 
nieko gera, o tiktai įstūmė 
ją į tokią baisią pelkę, kad 
dabar nežinia kokios jėgos 
ją galės išgelbėti.

Lenino sąmonė, be abejo
nės, turėjo labai kankinti 
komunizmo nepasisekimas 
Rusijoje, ir tas veikiausia 
buvo svarbiausia jo ligos 
priežastis. Jisai suklupo po 
šavo našta taip, kaip ir 
Amerikos Wilsonas, kuris | 
savo prakilnias idėjas palai
dojo nelemtoje Versalės 
konferencijoje.

Visiškas kontrastas Ru
sijos Leninui yra Anglijos 
MacDonaldas, kuris vakar 

| tapo pakviestas sudaryti 
valdžią. !

Už MacDonaldo pečių 
stovi - galinga darbininkų 
armija, apie kokią šiandie 
Rusija nė sapnuoti dar ne
gali. O betgi Anglijos soci
alistų vadas neketina susyk 
versti augštyn kojomis visą 
krašto tvarką . Jisai žino, 
kad daug sunkiaus, negu 
griauti, yra statyti, ir jisai 
negriaus milžiniškoje Did
žiosios Britanijos imperijo
je nė vienos dalies, kurios 
vietoje jisai negalės pasta
tyt ką nors geresnio.

Šitas MacDonaldfc nusi
statymas yra užtikrinimas 
to, kad tas, ko jisai pasieks, 
bus žingsnis pirmyn, o ne at-

pasaulėžvalgos 
rimta progra-

geri tie Angli- 
Jie ne tik ne-

Pirmą kartą pasaulio is
torijoje jgįja socialistinę 
valdžią tokia didelė valsty
bė, kaip Didžioji Britanija’ 
Visų kraštų darbininkai lin
ki jai pasisekimo.

Bolševikiškas komuniz
mas miršta, darbininkiškas 
socializmas gyvuoja.

Apžvalga
.................. ‘

KLERIKALAI “KRIKŠTIJA” 
ANGLUOS SOCIALISTUS.

Leniną giria ne tiktai ko
munistai, bet ir buržuazija. 
Jisai ėmė patikti jai nuo ta
da, kai jisai parodė, kad su 
valdžios priešais jisai gali 
apsieiti ne mažesniu žiauru
mu, kaip žiauriausi despo
tai. Bet ypatingai buržua
zijos simpatijos palinko Le
nino pusėn tuomet, kai, apie 
dveji metai atgal, jisai pas
kelbė “naująją ekonominę 
politiką” Rusijoje, dalinai 
atsteigdamas prekybos lais
vę ir privatinės nuosavybės 
teises. Nuo to laiko viso 
pasaulio buržuazija ėmė ti
kėtis, kad, Leninui vado
vaujant, Rusija vėl sugrįš į 
buržuazinę tvarką.

Ar Leninui ištiesų butų 
pasisekę įvykinti tą “strate
gišką pasitraukimą”, dabar 
galima tiktai spėlioti; bet 
yra faktas, kad iki šiol “nau
joji ekonominė politika”! to- 
li-gražu nėbuvo sėkminga. 
Bolševikų kyadui mirštant, 
Rusija gyveno sunkų eko- 

! nominį krizį ir vilties geres-

Klerikalai yra miklaute pro
to žmonės. Kuomet aplinky
bės verčia, jie moka prie vis
ko prisitaikyti.

'Lietuvoje klerikalai keikė 
revoliucionierius ir rėmė Rusi
jos monarchiją tol, kol vieš- 
patavo caro valdžia. Bet kai 
Rusija pralaimėjo karą, tai jie 
ėmė linkti į Vokietijos pusę ir 
sumanė pasodint ant Lietuvos 
sosto vokišką princą Urachą. 
Kuomet gi pagalios sugriuvo 
ir Vokietijos monarchija, tai 
klerikalai pavirto r|espublikos 
šalininkais.

Panašiai ir dabar keičia sa
vo frontą mūsiškiai klerikalai 
Amerikoje.

Gudresnieji jų,, kurie yra su
sispietę apie S. Bostono “Dar
bininką”, jau ima girti Angli
jos socialistinę Darbo Partiją, 
matydami, kad ji pasidarė ga
linga.

Anglijos socialistai šiandie 
ima valdžią į savo rankas, ir 
ve “Darbininkas” rašo, kad ji
sai esąs tuo patenkintas. Gir
di:

| imtį. Tad anglų Darbo Parti- 
I joj yra nemažai žymių ka- 
> talikų, kurių 
Į šios partijos

ma nevaržo.”
Matai, kokie 

jos socialistai,
varžo savo pasekėjų pažvalgų, 
bet net turi savo tarpe “nema
žai žymių katalikų”!

! Gaila, kad “Daibininkas” ne
paduoda vardų tų “žymių ka
talikų”, kurio priklausą Ang
lijos socialistų partijai.

į Anglijos socialistus jisai ly
gina su “Austrijos krikščioni- 

I mis socialistais”, kurie irgi esą 
“laiminga išimtis” tuo atžvi

lgiu, kad jie nevaržą savo par
tijos narių pasaulėžvalgos. Bet 
nežinia, kurią Austrijos parti
ją jisai turi omenėje. Jeigu 
jisai kalba apie “krikščioniš- 
kai-socialę” partiją, kuriai va
dovauja prelatas Seipel’is, tai 
reikia pasakyt, kad ji visai nė
ra socialistinė partija, bet gry
nai buržuazinė, klerikalinė ir 
anti-semitinė. Socialistai veda 
su ja aštriausią kovą.

Tikra 
Austrijoje 
tų partija, 
imtis tarp 
jų pasaulyje. Ji yra kairesnė 
už Vokietijos socialdemokra
tus dangumiečius. Keletas me
tų atgal ji kartu su Vokietijos 
nepriklausomaisiais socialde
mokratais ir su Anglijos Ne
priklausomąja Darbo Partija 
buvo suorganizavusi vadina
mąjį socialistinį Viennos Inter
nacionalą (kuris dabar yra 
susiliejęs su antruoju Interna
cionalu).

Anglijos Darbo Partija, kai
po tokia, yra ne taip kairi. 

į kaip Austrijos socialdemokra
tai, bet jai vadovauja Nepri
klausomoji Darbo Partija, ku
ri, kaip matėme, yra tokio pat 
kairumo, kaip Austrijos socia
listai. Drg. MaciDonald yra Ne
priklausomosios Darbo Parti
jos narys, lygiai kaip ir dide
lė dauguma kitų, Darbo Par
tijos atstovų parlamente.

Taigi aišku, kad ta partija, 
kuri dabar ima į savo rankas 
valdžią Anglijoje, yra artima 
Austrijos socialdemokratams, 
bet neturi nieko bendra su 
Austrijos “krikščioniškais” an
tisemitais.

“Darbininkas” plepa apie 
“žymius katalikus” Anglijos 
Darbo Partijoje ir apie jos pa
našumą Austrijos “krikščio
nims” tiktai dėlto, kad jisai 
stengiasi surasti pateisinimą 
savo palankiems atsiliepimams 
apie ją. Mat, jisai visuomet 
smerkia ir šmeižia socialistus, 
o Anglijoje, toje didžiausioje 
pasaulio valstybėje, socialistai 
ima viršų. Smerkti juos nepa
togu, nes tuomet “Darbinin
ko” skaitytojai pamatytų, kad 

skraiste 
Tad ji-
Angli-

‘bevieik katali-

bet katalikų bažnyčia ir kitos 
religinės organizacijos. Jos įsa
ko savo nariams, kaip ir į lųi 
jie turi tikėti, ir jeigu narys 
pasipriešiną tam įsakymui, ta 
jisai esti prakeikiamas ir iš
metamas, kaipo “heretikas”.

Katalikų bažnyčioje ne tik
tai yra uždrausta skelbti nuo
mones, priešingas “kazionai 
pasaulėžvalgai”, bet yra “grie- 
kas” net ir abejoti apie jos 
teisingumą. Sąžinės atžvilgiu 

lodei katalikų bažnyčios nariai 
yra tikri vergai.

Ir tos dvasinių vergų orga
nizacijos klapčiukai drįsta pri
kaišiot “sąžinės laisvos varžy
mą” /socialistams!

Tokie priekaištai tinka tik
tai klerikalams ir jų pamėg
džiotojams, bolševikams.

Komunizmo nauja 
taktika.

socialistinė partija 
yra socialdemokra- 
bet ji nėra jokia iš- 

socia'listinių parti-

po jo “darbininkiška” 
slepiasi atžagareiviai, 
sai sugalvojo paversti 
jos socialistus
kais” ir davė jiems į kompa
niją Austrijos klerikalus!

Kitąsyk, sako, panašiai pa
sielgęs vienas gudrus miny- 
kas. Jisai norėjo pėtnyčioje pa
valgyti mėsos. Bet, kadangi 
katalikų bažnyčia draudžia mė
są valgyti pėtnyčioje, tai mi- 

mėsai: 
ir su- 
“grie-

Ang-

“Nors Anglijos Darbo 
Partija turi savy ir socialis
tinio pamušalo, bet žodis 
‘socializmas’ mums visai ne
baisus bent tol, kol jis ne
varžo žmogaus laisvės ir są
žinės, kol jis nenustato sa
vo pasekėjams ‘kazionos’ 
materialistines pasaulėžval

gos. Gi Austrijos krikščio
nys socialistai (? Red.) 
ir anglų Darbo Partija šituo 
atžvilgiu padaro laimingą iš-

nykas padarė krikštą 
pakrikštijo ją žuvim — 
valgė, nepapildydamas 
ko”! -

Darydamas “krikštą”
Mjos socialistams, klerikalų 
‘^Darbininkas” nori kartu ap
šmeižti kitų tautų socialistus, 
kurie, pasak jo, “varžą žmo
gaus laisvę ir sąžinę.” Socia
listai, girdi, “nustato savo pa
sekėjams ‘kazioną’ materialis
tinę pasaulėžvalgą.”

Tai, žinoma, yra melas. Jo
kia socialistų partija pasauly
je nereikalauja, kad josios na
riai laikytųsi tokios arba kito
kios pasaulėžvalgos. Filosofi
jos klausimuose socialistų pro
gramai visai nemėgina diktuo
ti savo nariams; jiems palik
ta pilna laisvė tuose klausi
muose laikytis * tokios nuomo-'giau nebeapgausit.” 
nes, kokia jiems patinka. I Ir taip kamavos musų ko- 

“Kazioną” pasaulėžvalgą tu- munistai ilgą laiką, siulyda
ri ne socialistų organizacijos, mies visur į “bendrą frontą,”

Jeigu ir dabar komunizmas 
Amerikoj neįvyks, tai vėl so
cialistai bus dėl to kalti. Neti
kit? Aš sakau tikrą tiesą.

Kada musų konfunizmo 
apaštalai sumanė įvykdinti ko
munizmą Amerikoje, tai tie 
nedaverkos socialistai jiems sa
kė, kad tai nesąmonės, kac 
Amerikoj dar negalima įvy* 
kinti komunizmas, nes darbi
ninkai dar nėra tvirtai susior
ganizavę, kad galėtų perimti 
valdžią nuo kapitalistų; kad 
dauguma darbininkų dar te
bėra klasiniai nesusipratę.

Bet komunistai keikdami so
cialistus tvirtino, kad to visai 
nereikią, kad darbininkų švie
timas ir organizavimas tai tik 
buržujų išmislas. Jie sakė, kad 
tie, kurie nori įeiti į komunis
tinę karalystę, turi visai nesi- 
maišyti su palšąja minia, turi 
eit laukan iš visokių pašelpinių 
organizacijų ir iš darbo unijų. 
O kad darbininkai nenorėjo jų 
klausyti ir liepė jiems pirma 
įvykdinti komunizmą, tai ko
munistai pradėjo ardyti dar
bo unijas ir kitokias darbinin
kų organizacijas, sakydami, 
kad nuvertimui kapitalizmo 
jų visai nereikia,
nistai išeis visi gatvėn, sušuks: 
“komunizmas!” — ir kapita
lizmas sugrius. Nes jie mat 
skaitė biblijos pasakose, kaip 
žydai užkariavo £ulą miestą: 
hniesto sienos buvo labai tvir
tos, žydai negalėjo ginklais jų 
išgriauti, todėl jie apstojo 
miestą iš visų pusių, sutriubi- 
jo smarkiai, — miesto sienos 
ir subyrėjo.

Bet musų komunistams tas 
stebuklas nenusisekė taip ge
rai, kaip žydams. Nors jie ir 
labai garsiai šukavo, vienok 
kapitalizmas no tik negriuvo, 
bet atsitiko dar blogiau — pa
ti komunistų partija dingo. 
Mat pabūgę, kad kapitalizmui 
begriūvant 
komunistai 
se urvuose, 
pese.

Bet kad
griuvo, o /komunistai pasislėpė, 
tai darbininkai pamatė, kad jie 
jiems melavo, arba patys nesi- 
žinojo ką sakė.

Pabuvę Įdek laiko pasislėpę 
musų komunistai ėmė vėl lysti 
laukan iš skiepų ir urvų, ir 
vėl gerintis apgautiems darbi
ninkams. Jie dagi išsižadėjo sa
vo komunistiško vardo, pasi
krikštydami tik darbininkais. 
Bet dabar jau jie visai kitaip 
ėmė kalbėti. Dabar ir jie jau 
sako, kad norint pagerinti dar
bininkų būvį reikia juos pirma 
apšviesti, suorganizuoti; jau 
sako, kad reikią darbo unijų, 
reikią paše“lpinių organizacijų 
— ir pradėjo prašytis, kad dar
bininkai priimtų juos į savo 
tarpą. Bet vargas! Darbininkų 
organizacijos Ąeprisileidžia jų 
nė iš tolo. Sako: “Jus jau ne
kartą mus apgavo!, tai dau-

nes komu-

ir jų neužgautų, 
pasislėpė visokiuo- 
rusiuose ir surpai-

kapitalizmas ne-

bet kaip ne, taip ne. Niekas jų 
nebepriima, ir galas.

Bet musų 'komunistai kad 
ką jau užsispiria, tai ir nepa
leidžia. Jie išrado naują būdą 
komunizmui įvykinti. Nauja 
taktika. Jie dabar nusprendė 
įvykdinti komunizmą su pa
galba buržujų. Tik tie nedaver
kos socialistai ir vėl sako, kad 
komunistai nesąmones daro.

“Vilnies” 3 num, vienas la
bai didelis komunistas, J. Gą
sdinąs,! aiškiai! išk'lumodijo tų 
naują. taktiką komunizmui 
įvykinti. Jis rašo, kad gegužės 
mėnesį St. (Paul mieste įvyk
sianti milžiniška konferenci
ja, kur dešinėj pusėj sėdės bur
žuazijos atstovai, o kairėje — 
komunistai. Buržuazijos atsto
vai pastatys kandidatu į prezi
dentus La Follettą, o komu-! 
nistai parems, tik pareikš, kadi 
jie neima už jį atsakomybės, 
nes tas kandidatas yra darbo 
žmonių priešas.

O ką, ar ne galvočiai tie mu
sų komunistai? Jie parems 
darbo žmonių priešą, o atsa
komybės už jį neims. Jie at
liks tokį “gerą” darbą, o pas
kui jo užsigins...

Ir nedėkingi tie darbo žmo
nės musų komunistams; jie 
nori įvykdinti komunizmą 
remdami Idarbo žmonių prie

šus, o darbo žmonės netiki 
tam, ir galas!

Kitoj vietoj tas komunistiš
kas galvočius rašo, kad komu
nistai buržujų visai nebijo, jie 
taip pasidarę drąsus, kad patys 
remsią buržujus, darbo žmo
nių priešus, ir kitus už tai agi
tuos; o menševikai tai tokie 
bailiai, kad jie nė patys nere
mia darbo žmonių priešų, nė 
kitų už tai neagituoja!

Tai matot, kaip sunku, su
prasti komunistiškas gudrybes. 
Komunistai — darbo žmonių 
užtarėjai, nutarė remti darbo 
žmonių priešus — ir vis tai 
dėl labo komunizmo. Argi be
gali būt didesnio pasišventimo?

Bet jeigu komunizmas ir da
bar neįvyks, tai socialistai ir 
vėl bus kalti. —Sparva.

Šis tas iš Naumiesčio ir 
jo gyvenimo

Lietuvoje yra du miesteliai 
vardu Naumiestis — • vienas 
Šakių apskrityje, antras — Ra
seinių. šį kartą kalbėsiu apie 
Šakių apskrities Naumiestį. Šis 
miestelis guli derlingoje vieto
je, Zanavykuos krašte, prie pat 
Vokiečių rubežiaus. Rubežius 
skiria Naumiestį ir nuo Vokie
čių miestuko Širvintos. Nau
miestis randasi kelioliką vars
tų nuo gelžkelio, todėl pramo
nė jame mažai tetarpsta. Tie
sa, yra keletas bričkų-vežimų 
dirbtuvių, kiek didesnių kal
vių, malūnai, saldainių, limo
nado ir tam panašių įmonių. 
Bet tat vis po keletą darbinin
kų teturi ir be rankų darbo 
naudojasi vien plrimityvėm 
“mašinom” ir, žinoma, 
“fabrikai” nei kraštui, 
naumiestiečiams didelės
dos neteikia. Iš svarbesnių įmo
nių paminėtina Kataučiznos 
plytinė, kurioje dirba keliolika 
dešimčių darbininkų gana pa
kenčiamomis priemonėmis ir 
teikia plytas, dokalkas (degpa- 
des) bei apdegtas molio triu
kas ne tik Naumiesčiui, bet 
plačiai apylinkei, apimant Ša
kių, Vilkaviškio ir net ’Mariam- 
polės apskritis.
plytinės igamįniaii šiuo laiku 
abai reikalaujami kaip mies

telėnų, taip ir skaitlingų bei 
pasiturinčių kaimiečių. (Juk 
daug sodybų laike karo šioje 
apylinkėje išgriauta. Reikalin
ga atstatyti. Ir kiekvienas, no
rėdamas apsisaugoti nuo gais
rų bei ilgesniam laikui turėti 
gražias trobas perkasi plytas 
ir iš jų statosi trobas.

Dar paminėtina nepersenai 
sisteigusi Naumiestyje pieni

nė. Gana pasiturintieji apylin
kės ūkininkai, laiką dideles 

bandas karvių kasdien pieną 
gabena pieninėn, kame par- 
kviestas iš Vokietijos specia-

toki 
nei 

nau-

Naumiesčio

listas jį perdirba gamindamas 
sviestą, sūrių ir kitus pieno 
produktus. Dar visiškai nese
nai pieninė įsisteigė, o jau ge
rų vaisių turi, i Savo gaminiais, 
o ypatingai sūriais pripildė ne 
tik Lietuvos maisto krautuves, 
bet jau suspėjo keletą dešim
čių centnerių sūrių ir Londo
nan jpasiųsti. Dar prisidlėjus 
didesniam ūkininkų skaičiui ir 
patobulinus pieninės įrengimą 
ji galės savo darbą praplėsti ir 
tapti didžiai naudinga ne vien 
vietos ūkininkams, bet ir vi
sam kraštui, žymiai padidin
dama eksportą ir tuoni palik- 
dalma gerokas tvirtos valiutos 
sumas savajam krašte.

Paminėtina keletas ekono
minių bei politinių organizaci
jų, kurios savo ak tingumą tik 
laike rinkimų parodo, šiaip ma
ža ką dirba, pasitenkindamos 
neskaitlingų narių Įbovinimu 
vakarėliais bei įvairiom pra
mogėlėm. Jaunimo organizaci
jos kiek daugiau veiklumo pa
rodo. čia yeikia pavasarininkai 
vietos kunigėlių vadovaujami. 
Yra įsi kulnį si liaudfininkiška 
“Jaunimo Sąjunga,” kuriai pri
klauso nemažas būrys laisvų 
jaunuolių. Ypatingai daug ak- 
tingumo parodo Lauckaimio 
sodžiaus jaunimas, kurio bal
sas svarbus visuose susirinki
muose. Gera yra Naumiesčio 
apylinkės jaunimui organizuo
tis, nes jis savo tarpe nema
ža moksleivių ir šiaip inteli
gentų turi. J>

Naumiestyje veikia keletas 
pradžios mokyklų, progimna
zija su keturių klasių kursu, 
bei mokytojų seminarija su 
dviem kursais. Gimnazija “Ži
burio” draugijos globojama 
randasi kunigų įtakoje. Moks
las dėl mokytojų, pilnoj to žo
džio prasmėj, Mokos pastaty
tas gana silpnai ir mokiniai vi
sai nekokį išsilavinimą įgauna. 
Jeigu kiek daugiau lavinama, 
tai neapykantoj prie kitaip 
mąstančių, Iklerikallinėse ten
dencijose bei Mcy trumuose.” 
Tat nenuostabu, kad jaunuolis 
išėjęs iš panašios gimnazijos 
esti geras “krikščionis,” bet 
silpnas šalies pilietis. Atžagarei- 
viškom dogmom suterštas jo 
protas, “neginčijamom” jėzu
itų tiesom sufanatizuota sąmo
nė neleidžia savystoviai ką 
nors mąstyti, šiokias tokias iš
vadas daryti ar aktingai daly
vauti darbuose, vedančiuose į 
šalies žmonių gerovę. Kaip ap
skritai iš “žiburinių” gimnazi
jų, tai ir iš Naumiesčio neten
ka daug kas gera tikėtis, o juo 
labiau mokytojais esant ką tik 
gimnazijas baigusiems abitu
rientams ir net direktoriui be 
aukštojo mokslo.

Mokytojų seminarija dar šį
met tik pirmus metus gyvena, 
todėl apie ją nedaug kas gali
ma pasakyti, bet kažin ko ne- 
prisieina laukti, nes čia dirba 
tie patys mokytojai kaip ir 
gimnazijoje.

Dar apie Naumiestį kalbant 
negalima praleisti nepaminė
jus gražoką murinę bažnyčią, 
kuri pereitais metais atremon
tuotą ir dailės žvilgsniu turi 
nemaža vertės. Tik tas remon
tas perdaug kainavęs vietos 
klebonui šeimininkaujant. Bent 
iš daugelio žmonių, ypatingai 
kaimiečių, teko girdėti, kad 
tas bažnyčios remontas labai 
ir labai juos nuavęs, nemaža 
padvadų reikalavęs, o ir dido
kas sumas nuo margo lupęs. 
Nors ne visom kalbom galima 
tikėti, bet dažnokai — vox po
puli, vox dei.

Iš istorinių vertybių Nau
miestyje pamiĄętina Dro Vin
co Kudirkos k
paminklu. Paminklas gana ap
leistas, turi lentą su mažai įs
kaitomu parašu iš Lietuvos 
himno, mat visą himno ištrau
ką žiauri rusų žandaro ranka 
negailestingai, nubrūžino... Ver
tėtų bent Lietuvos valdžiai pa
sirūpinti šį didžio Lietuvos 
švietėjo paminklą tinkamai už
laikyti, kad jį neliestų išdykė
lių pirštas — tinkamai aptver
ti, laikyti ypatingoje pagarbo
je. Nes Vincas Kudirka to už-' 
sipelnė ištikimai tarnaudamas

ir netei-

krašto žmonėms ir juos švies
damas.

Bendrai tariant, Naumiestis 
sto<vi gražioje lygumoje prie 
pat ruhežiaus ir Šešupės kran
to. Šešupė prie Naumiesčio jau 
gana platoka ir krašto pramo
nei išsivysčius galėtų tarnauti 
pigia mašinų Varomąja pajė
ga, o tas ne tik ekonominiams 
gyventojų reikalams naudinga, 
bet ir žymiai prisideda prie ša* 
lies kultūros ugdymo. Bloga, 
kad gelžkelis tik už penkioli
kos kilometrų randasi 
kia gero susisiekimo,
žinoma, ir gyvenimo pinnyn- 
eiga žymiai trukdoma. Yra, 
tiesą pasakius, gelžkeliukas, 
kuriuo arkliais vagonėliai ve
žiojama, bet tas dideles veik
mės Naumiesčiui nepriduoda, 
nes arklys tai ne garvežio jė
ga. Iš Vokiečių pusės prieina 
siaurasis gelžkelis, bet Lietu
vos daliai tas mažai svarbu, 
mat siena su muitais abudu 
kraštu vienas nuo kito skiria.

Bet nežiūrint susisiekimo 
priemonių silpnumo ( tik vie
nas plentas su arklių gelžke- 
liuku) Naumiesčio ateitis, už
tikrinta. Žemės derlingumas, 
ūkininkų susipratimas — švie- 
timasis ir švietimas savo vai
kų, leidžiant įvairiosna mokyk- 
losna, turi sąvo padaryti ir žy
miai iškelti apylinkės gerovę.

L. šeimenis.

JUOKAI
Kartą kunigas užtiko vieną 

savo parapijonį bevalgantį deš
rą, o buvo pėtnyčios diena. Pa
sipiktinęs kunigas graudena:

—Klausai, Jokūbai, ar tu neži
nai kokia šiandie diena ?

—Kur nežinojęs, kunige, ži
nau — pėtnyčia.

—O kad žinai, tai kamgi tu 
mėsą ėdi?

—Kur čia bus mėsa, kunige, 
aš dešrą valgau.

—Dešra vistiek yra mėsa, 
durniau. O kad sugriešijai, tai 
už pakutą atveši man priskaldęs 
vežimėlį medžių.

Ant rytojaus atvažiuoja Jo
kūbas klebonijon ir tiesiai ties 
durimis verčia iš vežimo ką at-

Išeina kunigas ir nustebęs rė
kia:

—Jokūbai, aš tau sakiau at
vežti medžių, o tu ką čia atvežei 
— piaulų!

—Na mat, k vi ’ge, jei 
yra mėsa, tai yiaulai 
medis,
baigęs versti i.ž'»ną nuvažiavo 
sau.

dešra 
irgi yra 

atkirto Jokūbas, ir

AMERIKONO SUGRĮ
ŽIMAS.

(Tragedija viename akte).
Scena. Kaimiečio gyveni

mas Suvalkijoj. Amerikonas 
išlėto prisiartina prie ginčios 
durių ir nedrąsiai baladoja. Du
rys atsidaro. Tarpduryje pasi
rodo apysenis

Amerikonas, 
vas gyvas?

Žmogus. —
Amerikonas.

ar gyva?
Žmogus. —
Amerikonas. — Ar turite na

mie degtinės?
Žmogus.
Amerikonas. — (Sunkiai svy

ruodamas.) O mizerija! Kokia 
baisi diena!....

Amerikonas apalpsta ir mir
šta. Iš tolo girdėtis nykus, gra
binis orkestros tonas.
(Uždanga sunkiai nusileidžia.)

žmogus.
— Ar mano tė-

Ne; jis mirė.
— O motina,

Ne; jau mirė.

Ne, neturime.

s su akmens Geriausias rodyklas.

“Onut, prieš maudymą vai
ko paimk termometrą ir pa
tikrink vandens tempieraturą, 
kad nebūtų nė perkarštas, nė 
peršaltas”, mol^ė šeimininkė 
savo liauju tarnaitę.

‘^Kur uns termets tink, po- 
uniuti,” atsakė žemaitė: “aš 
tyik vakus Ibeplouvus jau iš 
toula matau .‘a uns parkaršts 
a paršalts. Kap vaks bun rau- 
douns, ta undou parkaršts, vo 
kap uns pamielst, ta paršalts”.
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Kas Yra Gyvybes 
Pagrindas?

Med. Stud. Al. Margeris.
IV

Ar “siela” yra gyvybės 
pagrindas?

Tai tiesa, kad gyvojo daikto 
veiksmų suma parodo stačiai 
neužginčijamą tarp gyvyjų ir 
negyvųjų daiktų skirtumą, bet 
ėmus gyvuosius ir negyvuosius 
daiktus, na, ir giliai juos išana
lizavus (graikiškai analysis rei
škia išdalinti daiktą į toliau ne
dalomas jo dalis), štai kas ten
ka gauti: Kaip gyvoji, taip ir 
negyvoji medžiagos susideda iš 
tų pačių elementų (lotyniškai 
elementum reiškia, chemijoje, 
vienos rūšies medžiagą, kurią 
imant vienų vieną, kitos rūšies 
medžiagos nieku budu padaryti 
iš jos nėra galima; pavyzdžiui, 
darykime su geležimi ką tik iš
manome, o vistiek, jeigu tik su 
kitos rūšies medžiaga, su kuria 
geležis jungiasi, nesuleisime, tai 
gausime nieką daugiau, kaip tik 
geležį). O tai reiškia, kad tokie 
pat elementai sudaro, netik uo
las, orą, vandenį, etc., bet ir au
gmenis, ir gyvulius, ir, pagaliau, 
žmones. . - ?

Taigi, aišku dabar, kad tyri
nėjant gyvąją ir negyvąją med
žiagą mažiausiais jos sudėti
niais, jokio skirtumo nėra. Ir 
jeigu tik nebūtų įvairių įvai
riausių medžiagos junginių, tai, 
ištiesų, vargiai, chemijos atve
jais, gyvąją medžiagą nuo negy
vosios atskirti galėtume. Tik ve 
kai vieni elementai turi stačiai 
neišsisemiamą jėgą ir nepaliau
jamą patraukimą su kitais ele
mentais jungtis, tada, iš šiandie 
žinomų 86 elementų, šimtus tūk
stančių įvairių įvairiausių jun
ginių padaryti galime. Gamto
je tokių junginių yra galybių ga
lybės. Ir, kaip tuojau matysime, 
šitie junginiai net ir labai gyvą
ją medžiagą nuo negyvosios at
skiria. ’ ,!1a’

Dabar išpuola mums kuolab- 
iausiai susidomėti vienu che
miniu junginiu, kurį paprastai 
proteinu (graikiškai proteyin 
reiškia būti pirmu) vadiname. O 
proteiną sudaryti gali tik labai 
savo ypatybėmis skirtingi ele
mentai, kaip antai: anglis, de
guonis, vandenilis, azotas, siera 
ir kiti. Dabar imkime ir apie ši
tuos svarbius elementus biskutį 
daugiau pasikalbėkime.

Anglis yra kietas ir gamtoje 
liuosas elementas, vadinasi, jis 
gali kad ir ne junginių formoje 
gyventi. Mes pažįstame ir gan 
daug vartojame anglį net kelio
se formose. Už vis labiausiai, 
tai mums yra priprastos anglįs, 
kuriomis pečių kūriname, na, ir 
šilumos gauname. Pripratę 
esame ir prie grafito (graikiš
kai grafein reiškia rašyti), nes 
gan dažnai naudojame jį rašy
mui. žinome, pagaliau, šiek 
tiek ir apie deimantą (lotynai 
ir graikai manė, kad deimantas 
yrA “kieta geležis”, užtai jis ir 
pavadino jį adamas, kas reiškė 
jiems “kiečiausią geležį”), 
tai vis 
tik ve 
Be to, 
galybę 
jungtis,
tūkstančių įvairių 
ginių chemijoje žinoma. Mato
me dabar, kad anglis yra labai 
įdomus elementas.

Vandenilis yra dujos. Ti<j 
lengviausias elementas. Jis be
veik visai neegzistuoja gamto
je liuosu, vadinasi, daugiausiai 
yra junginiuose. Junginių, ku
riuose ir vandenilis turi savo 
vietą, yra labai daug, z Už vis 
geriausiai mums yra pažįsta

mas junginys — tai vanduo, 
kurį sudaro vandenilis ir de
guonis. į

Deguonis taipgi yra dujjois. 
Jis užima beveik 20% atmosfe
ros. Jis labai jungiasi su ki
tais elementais, ir todėl labai, 
daug visokių junginių sudarĄ 
Jis būtinai reikalingas degimui, 
kaip lauke, taip ir gyvo daikto

O 
yra elementas anglis, 
kitoniškesnėse formose, 
anglis turi 
su kitais 

Jau apie

labai didelę 
elementais 

trys šimtai 
anglies jun-

mes dabar jau 
gyvybės pa

dai* neperdau- 
privalome dmi-

mokinomės protopliazma,, ajifba! 
gyvybės pagrindą, pažinti, bet 
djartės daugiau pamokinsime, 
o tai bus mums labai į sveika
tą. Visų pirmiausiai išmoki
me chemines 
ypatybes.

Protopliazma 
yra sudėtini 
chemikai jau išdėstė ją net j 
16 skirtingų elementų. Bet ga
limas daiktas, kad ir daugia'ū 
elementų ji turi. Dabar yra 

žinomi šitie protopliazmos ele
mentai: anglis, vandenilis, de
guonis, azotas, siera, fosforas, 
fluoras, cilicis, natras, kalis, li
tis, kalcis, magnis, manganas, 
geležis, etc. Paskui, sako, kad 
kartais vario ir švino proto-, 
pliazmoj 
kad tada 
normali, 
gyvuliai, 
kraujuje

Iš šitų visų elementų svar
biausią vietą protopliazmoj už- 
ma anglis, vandenilis, azotas 
ir deguonis, mat, jie daug di
desnėj apštyj, nei visi likusie
ji, yra. Bet manoma, kad ir 
likusieji, nors jiie ir mažiau 
vietos protopliazmoj užima, vis 
dėlto yra gana svarbus.

Didžiausia chemikui bėda su 
protopliazma, tai kad jis negali 
j<)S gyvos analizuoti, vadinasi, 
kad kaip tik spėja chemikais iš- 
dėstinėti protopliazmą į jos su
dėtinius, tai protopliazma jau 
esti mirus. Vis dėlto tie patys 
elementai gaunama, nes kaip, 
protopliazma pasimiršta, tai nė 
kiek svarumo nenustoja.

Bet da didesnė bėda chemikui 
su protopl/iazma, tai kad yra 
baisiai sunku gauti tikrasai, 
gyvasai protopliazmos elementų 
susijungimas. Nepaisant, kaip 
atydžiai ir gražiai chemikas ne
dirbs, tai vistiek protopliazma, 
taip sakant, lengvai suirs, na, 
ir paskui jis jau tik jos dalis te
gaus.

Įyairųs cheminiai junginiai, 
kurie sudaro protopliazmą, yra 
organiniai ir neorganiniai. Mat, 
paprasčiausią proteino moleku- 
lą sudaro net 2377 atomai, va
dinasi, tada gaunartie šitokia 
f ormulą: A758V123D218A195- 
FeS3. Kaip jau žinome, tai

protopliazmofs

ant tiek daug 
medžiaga, kad

randama. Gal būt, 
protopliazma yra ne- 
Bet nekurie žemesni 

tai visados turi savo 
vario.

! pirmutinė A reiškia anglį, gi 
; antroji—Azotą, o V reiškia 

vandenilį, D—• deguonį, Fe—-ge
ležį, gi S—sierą. Atrodo, kad 
čia azoto neperdaugiausiai yra, 
bet vis dėlto proteinai, chemi
joj, azotiniais junginiais vadli- 

, narni tėra; mat, azotas čia 
itin svarbią rolę lošią.'

Bet protopliazma dar turi 
cukraus ir krakmolo, ir tai, gal 
būt, keletos rūšių. Įdomu pa»- 
stebėti, kad šitie junginiai, ku
rie visi protopliazmoj sutelpa, 
yra sudaryti atomų tam tikro
je proporcijoje, vadinasi, kaip| 
ir vanduo, kur vienas atomas 
deguonies visados stovi prieš du 
atomu vandenilio. O jau ang
lies atomų, tai visados yra 6 
arba kelis kartus po 6. ' Pas
kui dar randasi protopliazmoj 
riebalų ir aliejų.

Pravartu pastebėti, kad pro
teinai, arba azotiniai junginiai, 
daugiausiai prisideda prie proto- 
pliazmos atstatymo, nes proto
pliazma visados dėvisi. Bet rie
balai ir aliejai, tai daugiausiai 
prisideda prie paliuosavimta 
energijos ,žinoma, iš pačios pro 
topliazmos. Riebalai ir aliejai 
ir tuomi dar nuo proteinų ski
riasi, kad jie azoto neturi, nes 
juos daugumoje tik vandenims 
ir anglis sudaro, o deguonies 
paprastai maža tėra.

Bet da ne galas. Kaip jau 
esame sakę, tai protophazmjh 
ir neorganinių junginių turi. O 
tai yra įvairios druskos, kaip 
tai kalio, natro, kalcio, magne- 
zio, sieros, etc.

Dar turime pasiįkalbėti aįpiie 
fizines ir fiziologines proto- 
pliazmos ypatybes, paskui gi ir 
apie mirtį, bet tai padarysime 
kitame straipsnyj.
Dabar pažvelgkime, ką mes ši

tame straipsnyj išmokome.
Visų pirmiausiai mes išmoko 

me, kad einant į smulkiausius 
medžiagos sudėtinius, pasiekia
me tiesos, jog tie sudėtiniai yra 
lygiai tokie jau negyvoje, kaip 
ir gyvoje, medžiagoje.

Biskį vėliaus, betgi, mes iš
mokome, kad gyvąją medžiagą 
sudaro labai paihųs ir įvairus 
junginiai ,ir kad tokių junginių 
visai nėra negyvoje medžiagoje. 
Čia mes (ir susipažinome su la-

bai svarbiu cheminiu junginiu, 
tai yra proteinu.

Paskui įsileidom© giliau pro
teiną studijuoti, na, ir išmoko
me gerai pažinti svarbiausius 
jo sudėtinius, vadinasi, anglį, 
vandenilį, deguonį ir azotą.

Da toliau, išmokome, kad gy
vybės pagrindas yra ne kokia 
ta prietaringa, neišmanėlių iš- 
mislyta “siela”, bet protopliaz- 
ma.

Pagaliau, išmokome, kad 
protopliazma turi cheminių, fi
zinių ir fiziologinių ypatybių.

Galy gale, išmokome, kad, 
chemijos žvilgsniu, protopliaz- 
ma yra labai sudėtini, labai pai
ni, begalo įdomi medžiaga. Kad 
ji susideda, gal būt, daugiau, 
kaip iš 16 skirtingų elementų, 
kad ji turi savyje gan painius 
junginius, kaip tai cukrų, krak
molą, riebalus, aliejus, o pas
kui įvairias druskas ir vandenlį.

Dabar, tai jau ištikrųjų pusė- 
tnai daug žinome apie gyvybės 
pagrindą. Bet kitame straips
nyje turėsime da daugiau apie 
jį išmokti.

ęOME PUT OF THE BEATEN PATH
LIETUVIAI CHICAGOS

[Ir iš apielinkes miestelių kreipkitės jpas mus dėl 
[rakandų, parlor setų, pianų, karpetų ir viktrolų. Da
bar kainos yra numuštos visuose tuose departamen
tuose. Galima gauti ant lengvų išmokėjimų, be jo
kio iškaščio. Atvažiavę pasišauki! Joną Lukas, No. 
5, Generališką Pardavinėtoją, o busite užganėdinti

ŠF’kuogeriausiai.

Haisted.l^&Li&rty

Rakandu Vertė
C r. ■

Kombinuotas riešuto, satininio 
užbaigimo, stipriai padarytas, di
delis base, franeuziškas veidro
dis, specialiai ap- 
kainuotas po w

JEI NORĖSITE LENG 
VAIS IŠMOKĖJIMAIS 
3 cojių post bresinės lovos, 5 
colių vases, 2 colių viršutiniai 
kraštai, su storais skersais, ga
rantuotas numalevojimas, satin 
arba polet užbaigimo, bile mne- 
ros, socialiai zCP7 ISA
tiktai 4*“ I »vU

Lengvais išmokėjimais

I IR Iš LIETUVOS 
ANT S. V. VALDŽIOS LAIVŲ 
a Keliaukite liuosai 

ant didelių, greitų 
ir puikių Suvienytų 
Valstijų Valdžios 
laivų. Pasiklauski
te apie naują Trečią 
kliasą. Skirtingi 
kambariai dėl šei

mynų ir porų. Geriausias valgis 
ir didžiai įvairus. Mandagus tar
nai. Dideli valgymo kambariai. 
Pasivaikščiojimų Dėnys. Socialiniai 
ir rūkymui kambariai. Visokį pa
togumai.
Išplaukimo dienog iš New Yorko: 

Pres. Harding .... Saus. 26, Kovo 1 
America........Vas. 7, Kovo 12
Pres. Roosevelt Vas. 23, Bal. 19
Geo. Washington Kovo 8, Bal. 5
Leviathan..............Kovo 22 ,Bal. 12

Del informacijų rašykite:
United States Lines

110 S. Dearborn St., Chicago, III. 
Lokaliai agentai visuose miestuose 

Valdantieji Operatoriai dėl
United States Shipping Board

Lietuviška Valgykla
Pranešu savo draugams ir 
pažįstamiems, kad užlaikau 
švarią Valgyklą Brighton 
Parke. Gaminame skanius 
lietuviškus valgius už priei
namą kainą.

Viktor Restaurant
4648 So. Westem Avė.

KUOMET KRUPAS UŽ
EINA NAKTĮ.

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

kūne.
Azotas ir-gi yra dujos. Jis 

yra liuosas gamtoje, ir sudaro 
beveik 79% atmosferos. Jis la
bai skiriasi nuo deguonio, nes 
ve jo jungimosi jėga yra labai 
menka. Jungtiniai, į kuriuos 
ir azotas įeina, paprastai yra 
nestiprus, todėl azotas yra svar
biausiu elementu eksplioduojan- 
čiose medžiagose.

Sieros labai maža yra gyvuo
se kūnuose, todėl ir neišpuola 
čia mums daug apie ją kalbėti.

Tai gerai. Dabar jau pusė
tinai pažįstame elementus, ku
rie sudaro, kaip pirmiau sekė
me, ^proteiną. O tai aišku mums, 
kad proteinas susideda iš labai 
įvairių ir mums įdomių ele
mentų.

Bet prie šito painaus jungi
nio, kokiu yra proteinas, da ir 
kiti organiniai ir neorganiniai 
junginiai prisideda, kaip tai 
vanduo, nekurios druskos, etc. 
Dabar jau ištikrųjų gauname 
baisiai sudėtinę ir painią me
džiagą, tai yra, protopliazmą 
(graikiškai protas reiškia pir
mas, o plasma reiškia forma).

Didelis mokslininkas, kuris, 
nemažai dirbo drauge su gar
siuoju Darvinu, Huxley, štai ką 
apie protopliazmą pasakė:( 
“Protopliazma yra gyvybės pa
matas.” Ir, kaip mes visi toliau 
aiškiai matysime, tai ištikrųjų 
taip yra. .

Taigi, įsitėminkime dabar la
bai gerai, kad ne kokia tai “ne- 
medžiaginė, nemirtina, gyvam 
daiktui mirus, nuo jo atsiskirti 
ir gyventi galinti siela, bet pro
topliazma yra gyvybės pagrin
das.

Tai, vadinasi, 
pažįstam tikrąjį 
gri-dą, žinoma, 
giauaiai. Todėl
giau apie protopliazmą pasikal
bėti. Jeigu jau nuodugniai iš
mokome pažinti “sielą”, tai taip- 
pat išmokime nuodugniai pažin
ti ir protopliazmą, juo labiau, 
kad protopliazma yra tikrasai 
gyvybės pagrindas, kadangi 
“siela” yra tiktai neišmanėlių 
išmislas. Taigi,

Kas yra protopliazma?
Man patinka prof. R. S. Lull 

šitie žodžiai: “Protopliazmą 
galima studijuoti trimis atve
jais: jos cheminę sudėtį, jos 
fizines charakteristikas, ir jos 
keistus fiziologinius, arba vei
kiamuosius, atributus (lotyniš
kai attributum, kas reiškia pri
dedamąją prie kokio nors daik
to ypatybę, arba ir prigimtą 
ypatybę—Al. M.), kuriuos jis 
turi, ir jų sumą, kuri sudaro 
reiškinį, ką mes ir vadiname gy
vybe. Visos gyvulių ir augalų 
ypatybės, nepaisant kaip aukš
tame organizuotame laipsnyj 
jos nebūtų, yra tiktai tos ypa
tybės arba šitų ypatybių kom
binacijos (com yra žodžio prie- 
junga, padaryta iš lotynų žo
džio eum, kas reiškia lietuviškai 
su, drauge, krūvoj; binus, daug- 
s kai toj e bini, reiškia du ir du, 
arba dvigubas — Al. M.), ku
rias pati protopliazma ryškiai 
parodo. Išskyrus šitas fizinių 
gyvybės pamatų charakteristi
kas, visai nėra jokio biologinio 
(graikiškai bios reiškia gyvybė, 
o togos — žodis,, mintis moks
las; taigi, gyvybės mokslas — 
Al. M.) darodymo, kad ve butų 
kokia tai ‘gyvoji kibirkštis! ar
ba kitokia gyvybės manifestaci
ja.”

Matyti, kad šitas mokslo 
žmogus žino, ką jis kalba. Vi
sokias gyvybės kibirkštis, vadi
nasi, “sielą” ar kitokį paibelį, 
jis meta iš savo galvos ir laiko
si tik medžiaginių protopliaz- 
mo sudėtinių ir, žinoma, fizinių 
jo veikimų, arba funkcijų.
Kokios yra gyvybės pagrindo 

cheminės ypatybėsi
Tiesa, jau mes aukščiau biskį

Phone Boulevard 6369

C. Conrad Fotografas 
3130 So. Halsted St., Chicago, III.’ 
Gerbiamieji mano draugai ir drauges, aš kreipiuos į jlimis pra
nešdamas jum§, kad aš kaipo seniausias fotografas, jau prakti
kuoju per penkioliką metų ir aš galiu jums artistiškai darbą 
atlikti. Meldžiu visuomenės kreipis į mano Studio su viso
kiais reikalais delei fotografijų. Aš jums padarysiu iš mažų 
didelius ir sudėsiu jūsų gimines į vieną ir taip kitokius, kaip 
tai zerkoliukus ir guzikus, špilkas, kolionikus, medalikus ir į 
kryžius parcelinius ant kapinių ir kiekvienas, jeigu norėsit j 
Lietuvą galėsite pasiųsti savo giminėms tuos parcelinius ir jie 
niekuomet nesuges ir per amžius stovės paminklas..

Dovanos
Pradedant su birželio 21 d. iki rugpiučio 80 d. San- 

dar duos savo metiniams skaitytojams arba naujiems na
riams sekančias dovanas:

1) SVETIMOJ PADANGĖJ PASAULIO VERPE
TUOSE. 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 $8.00, gaus šią 
knygą DYKAI.

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

Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šią 
knygą DOVANAI.

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

SAND/RA
327 E Str. So. Boston, Mass.

Aržuolinis valgomo kambario sta
las, didelis padidinantis viršus, 
labai storas papėdės, golden už
baigimo, gerai C10 O E 
padarytas

Jau išėjo iš spaudos populerus 
mokslo žurnalas

KULTŪRA
No. 1 turinys:

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

ysiąs.
3. J. Elisonas. Regeneracijos 

reiškinys gyvulių gyveni
me.

4. Končius. Pažinkime savo 
kraštą.

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

6. Z. Kuzmickis. Vestuvių 
drama.

7. Jaunas pilietis. Demokra
tija ir koperacija.

8. VI. Putvinskis. Bangos.
9. Vaižgantas. Dirbkime.

10. Pajėgos ratas.
11. Vabzdžiai — ligų platin

tojai.
12. Iš “Kultūros” b-vės dar

bų.
13. ir t. t.

Kultūros kaina metams 12 
litų, V2 ni. 6 1., atskiras nume
ris 3 litai. Norintiem prenu
merata bus imama uždėtu mo
kesčiu. Visų suinteresuotųjų 
prašome paskubėti atsiliepti 
ir užsisakyti, kad laiku žur
nalą gautumėt. Kas nori N. 1 
pamatyti atsiųskit laišku paš
to ženklų už 3 litus — išsių
sime. L

“KULTŪROS” B-V£, 
Šiauliai, Dvaro g., 24, 

Lithuania.
.... .......................... ... 1. ...............................

Garsinkitės Naujienose

_______________________________________



NAUJIENOS, Chicago, UI. Trečiadienis, Saus. 23, 1924

Lietuvių Rateliuose iiin'iiui'i
*>*‘**--*-'*‘*fcei*^*i*t‘***Wi.*-'.h'ii*»*>*

Iš draugystės Palaimin
tos Lietuvos veikimo

Draugystes nariai suaukavo 
Mariampoles Realei gimnazi
jai $36.00.

Draugystė Palaimintos Lie
tuvos laikė metinį susirinkimą 
sausio 13 d. Malinauskio salėj, 
1843 So. Halsted gat.

Pirmininkui atidarius susirin
kimą, buvo skatytas ir priimtas 
protokolas. Iš knygų peržiūrė
jimo komisijos raporto paaiškė
jo, kad Draugystė 1923 metais 
turėjo įplįauki) $2,222.81. Išlai
dų — $1701.31. Iš šių išlaidų 
pomirtinių išmokėta $580.00, 
pašalpomis išmokėta $450.00, 
už garbės žiedus (tai yra na
riams išbuvusiems Dr-stėj 10 
metų nesirgus dovanos) užmo
kėta $165.00. Likusias išlaidas 
algoms ir kiti draugystės reika
lai. Draugystės 1923 m. pelnas

karais tenai bus du žmogų, ku
rie duos pamokas apie pilie
tybę.

Šios apylinkės lietuviai, (ku
rie dar esate nepiliečiai, malo
nėkit pasinaudoti šia proga.

— Roselandietis.

L. S. S. Lygos 1 kp. lavini- 
mos susirinkimas

Drg. J. Lengvino paskaita: 
“Balsas dainoje ir kalboje.” 
— Lygiečiai progresuoja ne
paprastai smarkiai. — Į la
vinamos susirinkimus kas sy
kis atsilanko dauginus jau
nimo.

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

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

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

LIETUVIS 
AKIŲ DAKTARAS

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

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 

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

šis Suvienytųjų Valstijų laivas “Louisiana” buvo gabenamas 
iš Philadelphijos į Baltimore, bet pakelyj laike audros “prapuo
lė”. Įgula iš 6 žmonių nuo baimės ir bado pavirto į skelėtomis. 
Kapitonas šio laivo pasakojo, kad visi laivai, kuriuos jisai suti
kęs ant kelio ignoiavo jo signalus. Laivas ant galo tapo sugau
tas ir atgabentas į uostą.

siekia $785.90. Viso turto yra 
$8,199.68. Naujų narių įstojo 17, 
mirė du; viso Draugystėj narių 
yra 332.

Po knygų peržiūrėjimo komi
sijos raporto seka Draugystės 
reikalų svarstymas. Besvarstant 
prieita prie naujų sumanymų, 
Čia tuojaus pasirodė, kad D. P. 
L. nenori atsilikti nuo kitų 
draugysčių rėmime Mariampoles 
Realės Gimnazijos: drg. Meš- 
kauskiui trumpai užsiminus ar 
nevertėtų kiek aukoti minėtai 
gimnazijai, tuojaus liko nutarta 
parinkti aukų. Draugai aukavo 
sekamai:

Po $1.00: K. Meškauskas, Fr. I 
Metrikis, J. Buividas, Paul Mi- 
chel, J. Petraitis, S. Norvidas, 
A. Simijonas, P. Streckis, S. 
Mažeika, K. Kazlauskas, Ig. Ži
linskas, E. Čepulis, M. Buividas, 
S. Sendina, K. Gustas, Fr. Ba- 
cevičia, J. Jackus, D. Danta, J. 
Šeštakauskas. A. K. (pavardė 
neįskaitoma), S. žilius, J. Va- 
lantinas, Kl. Buožis, K. Miliaus- | 
kas, 
kas, 
kus, 
nas,

rnas parūpėjo; atsirado pasi- 
šventėlių-gerų širdingų ir suma
nių lietuvių. Suprašė, sukvietė 
atstovus draugysčių, kliubų, 
kuopų ir šiaip veikėjus. Na, ir 
nutarė galutinai statyti širdyje 
Chicagos lietuvių, kolonijoje 
Bridgeporte, namą Auditorium. 
Išdirbti tapo planai, — pradėta 
kolektuoti pinigai. Ir netikėtai 
pasipylė: šimtinės, tūkstanti
nės. Kada iždas Auditoriumo 
padidėjo, pradėta ir darbas. Ir 
viskas bepertraukos eina, kaip
iš pypkės. Namas bus, bus Audi-. kliubams susivienyti ir įsteig- 
torium, kainuos arti $200,000. ti centralini lietuvių komite-

rų pasekmių iš savo veiki
mo.

Gerbiamieji šios apylinkės 
lietuviai padėkit mums dirbti 
tą naudingą musų pradėtą dar
bą. Mes visi Roselando, Ken- 
singtono ir Burnsidės lietuviai 
susidėję į vieną kniubą galė
sim daug daugiau pasidarbuo
ti dėl savo gerovės. Tada ir ki
tų kolonijų lietuviai nepasiliks 
nuo musų, ir jie pradės orga
nizuoti panašius kliubus. Na, 
ir tada bus lengva visiems

šaukimą ir malonėkit prisidė
ti prie musų ir dirbkim išvie- 
no šį svarbų politikos dar-

UįChicagoj. Gi tokiame atvč- 
jyj mes lietuviai galėsim leng
viau atsiekti savo tikslo ir pa
statyti keletą lietuvių į valdiš
kas vietas. Musų tarpe juk yra 
daug lietuvių, kurie gali tuos

J. Paulauskas, J. Lučins- 
V. Bukauskas, St. Nor- 
J. Malinauskas, J. Vaičiu- 
D. Karvelis. )/ik

Po 50 centų: 'J. Plonis, F.
Smith, L. Sukus, P. Vaismantas, 
S. Giedra, J. Pocius, V. Arbace- 
vičia, J. Dirginčius.

Po 25 centus: J. Dagis, A. 
Vikert ir J. Jankauskas. Ir dar 
25 centai, kuriuos nežinia kas 
aukavo. Viso Draugystės susi
rinkime aukų surinkta $36.00

Pirmadienio vakare, tai yra 
sausio 14 d., pas Ig. Žilinską pa
šaliniai asmenys tam pačiam 
tikslui aukavo — Ona Mikužie- 
nė $1.50, Dom. Mikužis, $1.50 ir 
B. Žilinskienė $1.00. Išviso $4.00 
Abiejų aukas $4.00 pasiunčiau į 
Naujienų Redakciją perdavimui 
kur reikia. Visiems aukavusiems 
taip Draugystės nariams, kaip 
ir pašaliniams asmenims varde 
Mariampoles Realės Gimnazijos 
įstaigos ir globėjų tariu širdin
gą ačm\

— Ig. Žilinskas, rast.
Prierašas. Prisiųstieji $40.00 

perduoti L. M. P. S. Atstovybei 
Amerikoje pasiuntimui Mariam- 
polės Realei gimnazijai. —Red.

Rodos, viskas gerai,----- Fftiaans
ir nereikia. <

Bet štai suskaudo dantys — 
gimė ir padidėjo pavydas pas 
musų dvasiškius, doros mokyto
jus kunigus. Ir valiai ataką, kad 
sutrukdyti darbą... Pervėlai 
gerbiamieji susipratote; jau 
viskas sutvarkyta, — po piet 
šaukštai. Geriaus pasiduokite 
valiai Apveizdos, ir vietoj mė
ginti įskiepyti kerštą—atneški
te savo tūkstantines. Atsimokė
kite už suviliojimą žmonių. At
siminkite savo nuodėmes, kur 
desėtkais tūkstančių investmen- 
tus darėte pas Biishopą, Herin- 
gtoną. O tie sukčiai jūsų var
dus nešiojo po lietuvių stubas ir 
rodydami sąrašą, kuriame buvo 
jūsų vardai įrašyti, viliojo iš 
žmonių šimtines. Tai jus esate 
tame pirmieji kaltininkaa. To
dėl nors šiandie, kada žmonės 
griebiasi rimto darbo, — pagel- 
bėkite, paraginkite ir patys duo
kite, ar pirkite šėrus Auditoriu- 
mo. Tai bus tikrai kątalikiškas 
darbas padalytas. Gana mulki
nimo žmonių, ir gązdinimo bau
bais.

■v I

Aš žemiaus pasirašęs pasiža
du karts nuo karto, jei nesiliau
site atakavę nepamatuotai ir 
neremsite Auditorium, primin
ti jums, gerbiamieji dvasiškiai, 
i ūsų pareigas link savo duonda
vių. Ne airišių ir vokiečių vys
kupai jums duoda kasdieninę 
duoną, o parapijonas, kurį tam
stos išdrįstate niekinti, vietoje 
doros ir meilės artimo pamokyti.

— Dr. A. L. GraiČunas.

lietuviai į dar- 
Amierikos Pi lie
ki iubas kviečia 

palaipinės 
prie

darbus atlikti.
Na, tai visi 

bą. Lietusių 
čių Politiškas
visas -Roselando 
draugijas prisidėti prie šio 
kliubo ir padėti mums veik
ti. Gerbiamieji pirmininkai 
tautiškų ir bažnytinių draugi
jų, malonėkit apsvarstyti savo 
susirinkimuose šį musų 'atsi-

Sekantis kliubo susirinki
mas įvyks vasario 11 d., K. 
Strumilos svetainėj, 7:30 vai. 
vakare.

Visi kliubo nariai, kuriems 
jau laikas yrą imti antrks pi
lietiškas popieras, malonėkit 
būtinai atsilankyti į sekantį su
sirinkimą ir atsineškit pirmas 
popieras su savim. Ateinančia
me susirinkime bus (nutarta, 
kas dixvyti ir kokiQ x>af»dL>ij 
jiems duoti. Jeigu bus užtek
tinai narių, tai su komitetų 
pagelba bus įgalima padaryki 
viską ant vietos. Jeigu atsi
ras apie 14 narių, norinčių 
gauti antras popieras, tai kliu
dąs partrauks klerkų iš mie

sto ir ant vietos viską pada
rys-

Be to. kliubas dar išrinko 
du! komitetu, kurie pamokins 
kiekvieną kliubo narį kaip ir 
kas reikia atsakyti prie ėmimo 
antrų popierų. Kliubo moky
kla bus atdara kiekvieno ket
virtadienio vakare 7:30, K. 
Strumilos svetainėj. Tais va

Sausio 18 d., 8 vai. vak., 
Raymond Chapel svetainėje, 
816 West 31 st g-vė, įvyko ly- 
giečių lavinimos susirinkimas, 
dalyvaujant gana skaitlingam 
burini progresyvisko jaunimo 
abiejų lyčių.

Šiame susirinkime Drg. J. 
Lengvinas, chicagĮiečiams ge
rai žinomas solistas, laikė pa
skaitą tema: “Balsas dainoje ir 
kalboje”. Paskaita buvo nepa
prastai įdomi ir pamokinanti 
kiekvienam žmogui, nes prele
gentas nurodė kaip pasekmin
gai naudoti balsą netik daino
je, bet taipjau ir kalboje. Pre
legentas savo užduotį atliko 
gana puikiai, iliustruodamas 
paskaitą gyvais eksperimen-

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Town of 
Lake

I

Naujienų Skyrius perkel
tas į naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

J

AKIŲ
EXPERTAS
Kreivos akįs ištaiso
mos daugeliui tik 
vieną sykį atsilan
kius. Be klorofor- 

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

Akių, Ausų, Noisies ir 
■ Gerklės ligas

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

Kurčios .... ausįs 
Varvančios ausįs 
Ūžiančios .. ausįs 
Nesveikos ausįs
Skaudanti gerklė 
Silpna .... gerklė 
Su kataru gerklė 
Pasididin. gerklė

PRITAIKOMI AKINIAI
FRANKLIN O. CARTER, M. D.

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

Chicagiečiai turės savo 
Auditorium Roseland

Pačioje lietuvių širdyje, Bridge- 
porto kolonijoje, bus pastaty
tas Auditorium. — Primini
mas kunigams.

Tš Lietuvių Amerikos Piliečių 
Politiško kliubo veikimo.

Sausio 14 d. Lietuvių Ame
rikos Piliečių Politiškas kliu
bas laikė savo metinį susirin
kimą K. Strumilos ^svetainėj. 
Į susirinkimą a|tsilankė gan 

didelis būrys narių. Tą patį 
vakarą prie kliubo prisirašė 15 
naujų narių.

•Prieš atidarant susirinkimo 
pirmininkas K. Paznokas pasa
kė trumpą prakalbą. Iš jo kal
bos visiems buvo aišku dėl ko 
šis kliubas yra sutvertas ir ką 
jisai veiks toliau. Visų narių 
upas yra pakilęs veikti ben
drai. Ir roselandiečiai yra įsi
tikinę, jogj jų pradėtas darbas 
yra naudingas ir netolimoje

Per ilgus metus chicagiečiai 
mitingavo, svarstė, diskusavo. 
Ir buvo tam priežasčių. x Chica
giečiai neturėjo patogios vietos 
dideliems susirinkimams.

Būdavo reikia surengti koks 
mas-mitingas, tai ir eik ubagau
ti pas svetimtaučius. Mokėk 
tiek, kiek prašo. Na, ir moki, nes 
kito išėjimo nėra. Ir dar negana, 
kad ir užmoki, bet važiuok tran
kykis, ieškok kur toli nuo lietu
vių centro — nuo Jietuvių šir
dies.

štai atsirado drąsuoliai, ku
riems lietuvių kultūrinis gyveni-*ateityje jie tikisi susilaukti ge-

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gava 

pranešim* iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
19655—P. Skudrickis 
19658—A. Ambrosas 
19659—1. Noreika 
19660—V. Dapšys 
19662—L. Jurevičienė 
19663—P. Rutelienė 
19666—J. Mickevičia 
19668—M. Vidalaitė 
19669—A. Virvilienė 
19680—J. Bridikas 
19690—P. Užubaiiutė 
19719—A. Uličinas 
19790—A. Pareika 
19791—A. Jokubauskas 
19860—J. Treinius 
19893—Leit. Kučiauskas 
19908—T. Ramanauskaitė 
20004—J. Žilionis 
52049—O. Jagminienė 
52051—J. Sokienė 
52053—M. Balčiūnas 
52060—A. Kaziokienė 
5'21767—E. Jukniutaitė 
52073—I. šainauckas 
19652—L. Dansuskas 
52083—J. Valadka 
52085—J. liepa 
5p087—B.ždanienė 
52088—B. čeplinskiene 
52089—A. Povilauskienė 
52090—S. Gritienas 
52094—O. Laukaitukė 
52095—A. Petrušionis 
52106—T. Norkunaitė

52109—M. Daums 
52113—L. Kleiva 
52116—A. Matuzas 
52117—J. Fabionavičia 
a3207—J. Norkaitis 
95507—A. Lavrinavičaitė 
95508—J. Brozenas 
95513—A. Talaliene 
95521—P. Žutautienė 
95527—J. Vaičiulis 
95531—M. lukošienė 
95532—K. Bumblaitė 
95533—A. šapas 
95535—J. Vainauskaitė 
52094 O. Laukaitukė 
19234—J. Grupas 
19255—E. 
19275—F. 
19285—0. 
19296—F. 
19308—D. 
19309—D.
19317—M. Rimkienė 
19377—O. Zibartienė 
19406—B. Miežienė 
19413—A. Pameditienė 
19422—J. Dieringis 
19423—O. Morkūnienė 
19434—O. Norbutienė 
19439—A. Gedgaudaitė 
19461—J. Bastis 
19465—M. Dargužis 
19511—J. žemaitauskas 
19527—M. Adomavičiūtė

Paugiene 
Balandiene
Kundratas
Ignotas 
Juduitienč 
Dvedarienė

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

TURĖKIT ŠIRDĮ
Reikalui esant draugas — yra 

tikras draugas
THE CICERO CENTRAL H0SPITAL

Ne Sektantiška Ne Politiška
Pradedant nuo sausio 21, 1924, musų pasišventę darbininkai 
ateis pas jumis dėl aukų prakilniam tikslui — pastatymui Ge- 
neralio Ligonbučio Ciceroje, jūsų mieste!
Neatsisakykite, nepaniekinkit jų;
Neapvilkite jų;
Padarykite jų sunkų labdaringų darbą malonų;
Susitikite juos su šypsą ant veido;
Stokite į eiles tų kurie yra jau įstoję ir atidavę savo DALĮ.
ACIUODAMI jums už jūsų malonumų. KOMITETAS.

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
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 j Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St 
Chicago, I1L

SUMOKA
Šviesą ir pajiegą suvedame J senu* Ir naujus namus, taipgi dirb- I 

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

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

1619 W. 47th St., Td. Boulevard 7101, 1892. Chicago. |

r"-----------------------------
Gal jums reikalingi 

akiniai

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akla kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja j daiktų, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų Ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimų.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimų iiurėjt- 
mo, ašarų bėgimų fr galvos skau
dėjimų.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirkai- 
j imu.

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS

- 1801 So. Ashland Ava. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
dėkos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo v ryto iki 9 vakarų.

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

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

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

Daktaras dėl vyrų 
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip?

5. DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison St., 

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. Wasarmano ban
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopini* egzami- 
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
liuesas nuo Hgoa, ar ne. Persitikrinkit 1 Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos Hgftiol skaitomos neįveikiamomis, lengvai pasiduoda šitam moksliškam srydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak
teriniu naujanaiaa, ypatingas gyduoles ir 
Vėliausiu* ir geriausius budus gydymui uėsi- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia t 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir sląpto egzamina
vimo.

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

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

Valandos: 9 ryte lig 5:80 po j> 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

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

(Kampas Madison Ir So. Market) 
Chieaga, III.

GARSINKITIES 
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

Lietuvių Rateliuose.
(Seka nuo 6-to pusi.)

tais. Matyt, drg. Lengvinas 
moka netiktai savo balsų nau
doti, bet taipjau pusėtinai ži
no ir sugeba apie jį (balsą) ir 
kitiems paaiškinti. “Good for 
him.”

Paskaitai .pasibaigus lygie- 
čia i susėdo už stalu, kad iš
traukus po puodą karštos ir 
gardžios kavos, kurią lygietės 
taip gardžiai moka pagaminti. 
(Lygietės ^jau nesyMį parodė, 
kad jos ištiktųjų yra “High 
grade” gaspadinės). Kavą ger
dami disku-savo įvairios rųšies 
dienos klausimus. Viskas atsi
buvo prie didelio gyvumo, en
tuziazmo ir draugiškumo.

Kas sykis į lygiečių lavini- 
mos susirinkimus atsilanko vis 
daugiau ir daugiau jaunimo. 
Matyjt, (jaunimas mėgsta to
kios rąšies parengimus, kur 
gali gauti apart naudingo mok
slo, daug juokų ir žaismių.

Jeigu lygiečiai veiks taip 
sparčiai ir toliaus, „tai L. S. J. 
Lyga tikrai turės palikti Chi- 
cagos jaunimo centru.

— P. F. Mauras.

Protesto rezoliucija prieš 
kunigą Bumšą '

Susivienijimas Lietuvių Na
mų Savininkų ant Bridgeporto, 
laikytame savo metiniame susi
rinkime sausio antrą dieną, va
kare, Mildos svetainėje, 3142 So. 
Halsted Str., Chicago, III., rado 
reikalingu išnešti protesto re
zoliuciją prieš kun. Bumšo šmei
žtus.

Kadangi kun. Bumšas, saky
damas pamokslą gruodžio 18 d., 
vakare, užbaigiant 40 valandų 
atlaidus švento Jurgio parapijos 
bažnyčioj, užsipuolė ant draugi
jų, remiančių budavojimą Chi- 
cagos Lietuvių Auditorium ant 
Bridgeporto;

Kadangi aiškiai buvo mato
ma kun. BumŠo noras įpiršti 
klausytojams savo vadovauja
mą, kaip jisai vadina Katalikų 
Federaciją, ir jisai išplūdo mu
sų parapijoj statomą svetainę;

Kadangi kun. Bumšas sakė, 
kad draugijos apvogė savo na
rius katalikus persekiodamos 
juos visokiais budais, ir kad tie 
nariai katalikai negalėdami at
silaikyti prieš užmetimus, aplei
džia draugijas, palikdami savo 
įmokėtus pinigus, ir tuo būdu 
bedieviai, likę valdonais, katali
kų sudėtų turtų, nutaria ir sta
to įstaigas, kurios katalikams 
yra negeistinos;

Kadangi kun. Bumšas sakė, 
kad nė vienas katalikas neturi 
teisės remti tokias įstaigas, ku
rias valdo nebažnytiniai valdo
nai;

Todėl mes katalikai, šios apy
linkės namų savininkai, protes
tuojame prieš kun. Bumšo nesą
moningą trukdymą šio kultūrin
go darbo, — budavojimo Lietu
vių Auditorium ant Bridgeporto.

Susivienijimo Lietuvių Namų 
Savininkų ant Bridgeporto įga
liotiniai.

S. Mažiaika,
A. Lazauskas, 
J. Maskoliūnas.

Bridgeporto žinios
Apiplėšė Raymond Chapel. — 

Apsivedė p. J. Vaitulis. — Dr. 
VViegnerio laidotuvės.— Brid- 
geportiečiai daro pastangų ap
sivalyti nuo plėšikų.

Penktadienį, sausio 5 d., apie 
5 vai. vakare per šonines duris 
įsilaužė vagiliai į Raymond Cha
pel ir apiplėšė tą įstaigą. Išneš
ta rašomoji mašinėlė vertės 
$120.00 ir telefono dėžutė su 
nikeliais.

p. Tamošiūnas, atėjęs 5:30 v. 
vakare rado viską išdraskyta, 
bet vagilių jau nebuvo. Lenkas, 
jų kaimynas, matė laužiantis 
tuos vaikėzus vidun, bet nieko 
nesakė. Anot jo: “Co mnie do 
lėgo”.

Policija raportavo užveizdai, 
p. Juozui Vaituliui, kad du vy
rukai yra Juvenile namuose ir 
rašomoji mašinėlė atrasta.

Tai jau antru kartu apvagia
ma Raymond Chapel. Mėnesis 
kriko atgal pavogta p. Juozo 
Vai tūlio overkotas. 

* ♦
šiomis dienomis apsivedė ge

rai bridgeportiečiams žinomas 
Raymond Chapel užveizdai p. 
Juozas Vaitulis. Jo mylimoji 
yra p-lė Anelė Varaškiutė. Ane
lė iš Lietuvos yra tik 7 mėne
siai; paeina iš Kruonio parapi
jos, arti Suvalkų.

Linksmas buvo šeštadienio 
vakaras netik jaunavedžiams, 
bet ir jų draugams, kurtė valgė 
vakarienę kartu.

♦ ♦

šeštadienį, sausio 19 d. palai
doj o-sudegino daktarą P. Wieg- 
ner.

A. a. dr. P. Wiegneris buvo 
latvių kilmės, bet kalbėjo lietu
viškai. Jis prigulėjo prie Lietu
vių Daktarų Draugijos. Paėjo 
iš Rygos, Latvijos, kur jis prieš 
atvyksiant Amerikon praktika
vo mediciną. Buvo 54 amžiaus, 
Amerikoje išgyveno 18 metų. 
Keli metai atgal pasimirė jo 
žmona, paliko vienatinę dukterį 
panelę Eleną Wiegneriutę. Jo 
ofisas buvo 3325 Soi Halsted St,

Jis’ buvo sumuštas jo namuo
se per piktadarius sausio 12 d. 
Piktadariai jį kankino, kad ati
duotų pinigus. Jo duktė Elena 
sakiusi, kad jis turėjęs ir plau
čių ligą. Mirė sausio 17 d. ligo
ninėj, buvo pašarvotas pas gra- 
borių St. Mažeiką, 3319 Au- 
burn Avenue.

Pagerbimui dr. Wiegnerto pri
siuntė vainikus: duktė Elena 
VViegneriutė; Lowicks; Dr. ii 
Mrs. D. L. Ride ir Mrs. M. Les- 
czynski; Dr. ir Mrs. Marbel; Mr. 
and Mrs. Milachowski; P. G. No. 
y Nordchicago; Mr. and Mrs. 
Sopecko; Dr. Hultgen; L. V. D. 
ir Lietuvių Daktarų Draugija 
Amerikoje.

Dr. Graičunas pasakė grau
dingą prakalbą išleidžiant iš 
namų. Ant kapinių 67 ir Oak- 
wood Avė., Dr. Kasputis pasakė 
atsisveikinimo prakalbą angliš
kai; latviškai kalbėjo Chicagos 
universiteto bibliotekos vedėjas 
p. Smitas; kalbėjo ir vienas lat
vių kunigas.

Atstovai dalyvavo nuo Lietu
vių Daktarų Draugijos ir nuo 
aptiekorių draugijos. Iš koply
čios a. a. dr. P. Wiegneris tapo 
atiduotas ir sudegintas krema- 
torijoje.

Sausio 19 d., kai 2 vai. po 
pietų, L. M. S. A. 2 kuopos ir 
Liet. Soc. Jaunuomenės Lygos 
įvyko {bendrai surengta eks
kursija į Field muzėjų. Susi
rinko apie penkiolika asmenų. 
Muzėjuje susiradus ekskursi
jos komitetą, ir palaukus iki 
pusei po dviejų, pradėjome 
maršuot po muzėjų. P-nas Jų- 
sas, kaipo komisijos narys, tu
rėjo katalogą, kuriame buvo 
nužymėta svarbesnės vietos 
musų Ickiskursininkams.

Nors laikraščiuose ir buvo 
pagarsinta, kad turėsime Va
dą muzėjuije, bet pasirodžius, 
kad laiko mažai teliko, tai nu
tarėm neimti vado. Bet ištik* 
rųjų mums vadas ir nebuvo 
reikalingas, p. Jusas turėda
mas plane nužymėtas vietas 
vedė mus, o kiekvienas musų 
mokėjome perskaityti kas bu
vo parašyta po žiūrimu daik
tu.

Ta ekskursija, reikia pasa
kyti, buvo viena žingeidžiau- 
sių. Todėl ji buvo žingeidi, 
kad einant visam burini, kiek
vienas pastebi tą, ko kitas vi
sai nemato. Taip bevaikščio

jant po rainus laikas akies 
mirksni m prabėgo, o mes nors 
skubinomės, bet visgi visko 
negalėjome apžiūrėti. Kai 4:15 
vai. muzėjų uždarė. |Visi eks- 
kursininkai pilnai patenkinti 
ėjome iš muzėjaus per sniegą 
skersai Grand parką. Diena bu
vo gan šalta, ūžtai dauguma 
ir neatėjo mūzoj un.

Pastebėjau, kad viena mo
teris buvo ir porą vaikų atsi
vedusi į muzėjų. Tai yra ge

GRAIKŲ KARALIUS IR KARALIENE VYKSTA Į JŲ 
IŠTRĖMIMO VIETĄ.

Graikijos karalius Jurgis ir karalienė Elizabeth. Su jais 
nuimta jų tarnai ir draugai. Paveikslas nuimtas tuo laiku, kaip 
jie buvo ištremti iš Graikijos į Rumuniją.

*
Bridgeportiečiai rengiasi pa

duot skundą miesto tarybai, 
kad juos apsaugotų nuo vagių 
ir mušeikų. Esą jau kelintas 
kartas išplėšta daugelio namai 
ir sumušti keletas asmenų.

— Bubnis.

Moksleivių darbuotė
Bendra ekskursija. — 

Mitingas.

ras dalykas pratinti vaidus 
prie kultūrinių įstaigų lanky
mo. 

* •
*

Tą pačią dieną kai 7:30 vai. 
vakare Moksleivių 2 kuopos 
Raymond Institute įvyko susi
rinkimas. šis susirinkimas pa
lyginamai buvo gan skaitlin
gas.

Prie iLiet. Moksl. Susiv. Am. 
2 kp. prisirašė du nauji na
riai: Julius Rakštis, lankęs 
Illinois universitete farmaceu- 
tikos skyrių ir Petras Budri- 
kas, ima komėpdijos skyrių 
(mokyklos nepamenu).

Apkalbėjus svarbesnius kuo
pos reikalus, prieita prie nau
jų sumanymų. Sumanymai yra 
šie: Kuomet Centrui reikia 
daugiau pinigų negu kuopom; 
o Centras negali jų greit įsi
gyti, tai nutarta kreiptis prie 
Valparaisos 1 4<i|opos štai ko
dėl:, priešseiminis vakaras bu
vo rengiamas bendromis pa
stangomis su 1 , kp. ir Centru, 
kur tame vakare tapo suau

kota 56 dol., kad tie pinigai 
butų pavesti iQcntru<i. Taigi, 

jeigu 1-ji kuopa pritars 2-sios 
kp. sumanymui, tai 56 dol. bus 
pavesta Centrui.

Antras sumanymas, tai su
rengti šokių vakarą. Ant vie
tos išrinkta komisija iš šių 
narių: farmacinė Fr. Stogis, 
J. Keserauskas ir J. Lrtzdaus- 
kas. Laikas šokiam nenuskir- 
ta,;o tik pavesta komisijai tą 
darbą atlikti.

Komisijų rapolrtaj nebuvo 
prirengti, kurie busią gatavi 
sekamam susirinkimui. Seka
mas susirinkimas įvyks pas 
p-nus Stogius namuose, 4049 
8>o. Richmond St. Kuopos su
sirinkimai laikomi 3-čią savai
tę kas mėnesis.

Taipjau Centro valdybos su
sirinkimas bus laikomas seka
mą septintadienį, sausio 27, 
pas J. Lazdauską, 6044 South 
Peoria St. Laikas apie 4 vai. 
po pietų.

Susirinkimui užsibaigus buvo 
lavinimosi programas, kur trum 
pai pakalbėjo J. Keserauskas.

— Kuopos Korespondentas.

Boselando Žinios
Pirma ir dabar

Bolševikiškos revoliucijos pada
riniai. — Užmiršo revoliuci
jas bekelti, kai tarnaitę nusi
samdę. — Močiutė pralaimėjo. 
—Nežinojo už ką algą imąs. 
—Mokytojai ir mulkintojai.— 
Komunistai vakarus rengia, 
kad “Vilniai” darbo davus. — 
“Darbininkiškas” triksas. 
Aušros knygynas ir delegatai. 
—Atsirūgo bolševikiškas ro
jus. — Įgijo daug draugų. — 
Saliune meldžiasi. — Bažny
tinės draugijos ir Ų. D. N. 
Bendrovė.

Poras metų atgal čionai dar 
vis buvo skelbiama revoliucija, 
kuri pagal tuos skelbimus turė
jo atnešti visiems žmonėms ge
rovę ant žemės.

Nekuriu žmonių galvose revo
liucija buvo laukiama kas mėne- 
nesis, kas savaitė, —net ir kas
diena. Komunistų rėksniai šauk
davo net apsiputoję: jau ateina, 
jau ateina revoliucija! Ir į kurią 
pusę su pirštu neparodydavo 
rėksnys tenai ir jųjų pasekėjai 
savo akis nukreipdavo. Rodėsi, 
kad jie savo akimis nori pama
tyti ateinančią ir taip didžiai 
laukiamą revoliuciją arba prole
tarų diktatūrą. Bet ir po šiai 
dienai revoliucija dar nesulauk
ta. žmonės, kurie tikėjo tiems 
komunistų rėksniams, dabar jau 
čiasi baisiai suvilti. Jie jau ne
beturi vilties kada nors sulauk
ti revoliucijos, sėdi rankas susi
dėję ir nieku neužsiima, žino
ma, ne vien tik kad tuos žmo
nes apvylė komunistų skelbia
moji revoliucija, bet dar juos 
baisiai ir išnaudojo iš visų pu
sių. Visokiais budais buvo ren
kamos aukos; buvo reikalauja
ma, kad žmonės užsidėtų mo
kesčius mokėti nuo metų, nuo 
mėnesio, nuo savaitės, — kad 
aukotų savo dienos uždarbį ir 
tam panašiai.

žmones, kurie pasitikėjo, kad 
jau greitu laiku revoliucija ateis, 
ir jau tada pinigai bus nereika
lingi, — neskundė jų ir aukoti. 
O dabar, kada jau jie pamatė ir 
suprato, kad skelbiamoji komu
nistų revoliucija buvo daugiau 
niekas, kaip tiktai jųjų dolerių 
gaudymas, — tai jie kad keikia 
tai keikia savus vadus ir kalbėto 
jus.

* *

Komunistų rėksnys šarkunas 
prie 105-tos gatvės ir State St. 
pasibudavojo ant dviejų pagyve
nimų puikų murinš namą. Turi 
nusisamdęs juodveidę tarnaitę. 
Kaip pirma, taip ir dabar par
davinėja kelbasus ir daro puikų 
gyvenimą.

Apie revoliuciją jam ir nebe
prisimink, nes jam ji nereikalin
ga. Užtai jojo pasekėjai taip 
ant jo dabar piktžodžiauja, kad 
ir “Laisvės” žodyno jau nebe
užtenka.

* *

Kada čionai ėjo kova už vado
vavimą draugijose, tai ir į Lietu
vių Darbininkų Namo Bendro
vės direkciją buvo patekę dau
giausia komunistų, tarpe jų ir 
žinoma komunistų močiutė Zo- 
nė, ir dar kita progresistė. Sa
koma, kad tiedvi progresistės 
mažai ir maldaknygę gali pa
skaityti, o apie rašymą, tai jau

no naudai, tai buvo surinkta 
daug programui garsinimų iš 
biznierių. “Vilnies” agentai 
nubėgo tuoj į vietos unijos spau
stuvę sužinoti kiek ji rokuos už 
puslapį atspauzdinimą progra
moj sužinoję kainą, tuoj prane
šė “Vilniai”, žinoma, “Vilnis” 
kad gavus darbą, apsiėmė pi
giau puslapį spausdinti, ir gavo 
darbą. Ir štai kur šposas. Ka
da jau buvo programas atspaus
dintas, tada “Vilnis” paėmė 20 
dol. už popierą extra. Reiškia, 
čia jokios makliorystės nėra, 
tik taip sau....darbininkiškai.

♦ ♦
*

Draugijos turi didžiausio tru- 
bclio susirinkimuose, kol išrenka 
į Aušros knygyną delegatus. 

.Niekas nenori apsiimti ir galas. 
Tur būt dėlto ir pirmininkams 
algos yra pltkeliamos draugijose.

♦ ♦
*

Vienas komunistas prieš porą 
metų važiuodamas į Lietuvą taip 
prakeikė Pullmano karų buda
vojimo dirbtuves, kur jis pasida
rė kelius tūkstančius dolerių. 
Esą jau ir pekloj negali būti 
blogiau. Ir jei Lietuvoj, girdi, 
negalėsiu apsigyventi, tai va
žiuosiu į Sovietų Rusiją. Tenai 
jei ir galvą reikės padėti, tai 
vis bus už darbininkų reikalus.

Dabar tas komunistėlis jau 
vėl sugrįžo į Ameriką ir vėl dir- 

įba toje Pullmano karų budavo- 
daryti jjimo dirbtuvėje. Reiškia, sovie- 
1.5* Ivus kn 1/yi syfkm *

ir neklausi:.
Kada šiems metams buvo ren

kama direkcija, tai vienas žmo
gus pastebėjo susirinkime, kad 
nominuotų ir rinktų tokius 
žmones į direkciją, kuria galėtų 
dirbti dėl bendroves, kurie su
pranta bendrovės reikalus, ku
rie supranta, ką reiškia bendro
vė, o ne kokias bobeles, kurios 
jokio supratimo neturi apie ben
drovę ; net ir nežino, kas tai yra 
(company) bendrovė, žinoma, 
jos jau daugiau ir nebuvo nomi
nuotos. Užtai komunistų močiu
tė taip perpyko ant to žmogaus 
kad sakoma, net jai plaukai pra
žilo iš to piktumo, ir dabar susi
rinkimuose to žmogaus žodžius 
pradeda pamėgdžioti.

Bėdnas burdingierius 
kolega bandė užsistoti už gaspa- 
dinę. Jiedu sako, kad galima 
rinkti į komisijas ar kur kitur ir 
nemokšas. Esą reikia išrinkti 
du, kurie supranta, o tretysis 
gali būti ir nemokantis. Nes, 
girdi, pirma ir nemokėjome ir 
nesupratome, o dabar išmokome 
ir suprantame (tik nepasakė, ką 
išmoko ir supranta), taip ir tie 
išmoks ir supras.

Aš manau, jei jau ir mokintis, 
tik jau ne bendrovės reikaluose, 
o komunistų tėziuose. Bet kaip 
tenai nebūtų, o šiems metams 
į direkciją tapo išrinkti daug 
sugabesni žmonės. Galima tikė
tis daug ko gero dėl bendrovės 
šiems metams.

Lietuvių Darb. Namo Bendro
vės jau yra baigiamas J T ‘ __  ______
planas; kaip tiktai planas bus’įų Rusijoj turi būti du 
padarytas, tai bus dedamos vi-: blogiau, negu pekloj, kad jau nė 
sos pastangos, kad išparduoti [numirti nenorėjo ir darbininkų 
daugiau bendrovės Šerų ir kad reikalų išsižadėjo. O Leniną gar- 
ant vasaros butų galima prade- bina, kaip katalikas popiežių.
ti statyti namas.'

♦ ♦
♦

Vienos draugijos susirinkime - 
buvo apkalbama valdybos algos.! 
Kada užklausta pirmininko, už 
ką jisai gauna algą, pirminin
kas nežinojo nė ką atsakyti. 
Kaip priėjo valdybos ir įvairių 
komisijų rinkimai, ir kadangi 
mažai kas norėjo apsiimti, tai 
pirmininkas atsikvotėjęs sušun-; 
ka: matote, jus nežinote už ką 
aš gaunu algą, — visą dieną kai 
sūnelis loju ir loju, o jus sau tik 
sėdite.

(Tąsa ant 8-to pusi.)

>:« #
*

“Aušros” knygyne yra įsteig
ta vaikučiams mokykla. Mokina 
ma tiktai sekmadieniais lietuvių ! 
kalbos — skaityti ir rašyti. Ka- I 
dangi vaikučių yra daug, tai vie
ni eina anksčiau, o kiti vėliau. 
Mokykla yra labai geras daiktas. 
Bet pažiūrėkime. kas vaikus mo
kina. Mokina tokie žmonės, ku
rie patys nemoka ir jokio supra
timo neturi apie mokytojavimą, i 
Ar nebūtų gerai, kad tėvai, ku- i 
rie leidžia vaikus mokintis, su-; 
sirastų ir tikrus mokytojus, o 
ne mulkintojus.

* *
♦

Pas mus taip dabar įprato ko
munistai su savo keliomis pro- ' 
gresistėms rengti vakarus/ kad 
jau ir svetainės daugiau gauti 
negalima. Kiti sako, kad jie tą i 
daro dėlto, kad tik padarius dau
giau spaudos darbo dėl “Lais- 
vės.”

JUOZAPAS ČERNAUSKAS

47 metų amžiaus persiskyrė su 
šiuom pasauliu 22 d. Sausio, 
1924, 1 vai. ryto. Paliko nu
liūdime 3 brolius, Motiejų, Pet
rą ir Vincentą, seserį Patronė- 
lę. Laidotuvės atsibus penkta
dienį Sausio 25 d. iš namų 3202 
Aubum Avė. į Šv. Jurgio baž
nyčią, į ten i švento Kazimiero 
kapines.

Visi giminės ir pažystami 
malonėkite atsilankyti į laido
tuves.

Administratoriai.

*
♦

Kada čia buvo rengiamas pa
skutinis vakaras Aušros knygy-

JUOZAPAS TOLEIKIS

Mirė Justice Park, UI. sausio 
21 d., 1924, 4:30 vai. po pietų. 
Jis paėjo Kauno rėd. , Nesve- 
telių kaimo. Buvo nevedęs, tu
rėjo 48 metus amžiaus. Pali
ko šerį Amerikoj; gyveno Brid
geporto apielinkej, Chicagoj. 
Lavonas randasi prie graboriaus 
Eudeikio, 4605 So. Hermitage 
Avė. Tel. Yards 1741. Laido
tuvės bus pėtnyčioj, sausio 25, 
1:30 vai. po pietų, į Tautiškas 
kapines. Draugai ir pažystami 
malonėkite dalyvauti laidotu
vėse.

Mr. 1. Knovvitt The poor kld suffered doubly
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Lietuvio Rateliuose
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

Tai tu ir suprasK juos dabar, 
jei nori.

Poras komunistėlių, kurie bu
vo išvažiavę į Lietuvę, dabar jau 
sugrįžo atgal. Nors patys jau 
nebe taip butų jauni, bet Lietu
voje gavo po jaunę ir dailię pa
čiutę. Jiedu savo pačiutes da
bar mokina komunistiškų tezių. 
Užtai tos dvi poros dabar 
gana daug draugų.

♦ *
♦

Kun. Lapelis nuvežė savo pa- 
rapijonkas į saliunę poteriauti.

Sykį einu pro kampa 107-tos 
gat. ir Indiana Avė., žiuriu, sa- 
liuno langai atdari. Maniau sau, 
jau saliunus atidarė. Priėjau 
arčiau, žiuriu, pilnutėlis saliu- 
nas bobų: suklaupusios prieš 
barę poteriauja, 
žmogaus stovinčio 
kas čion atsitiko, 
kas?

žmogus atsako: 
Kas numirė? Baras.

“Kokis baras?”
“Na, ar nematai, saliuno ba

ras”.
Klausiu kas atsitiko.
žmogus prasijuokęs atsako:
“Šventos Onos draugijos mi

tingas, tai ir poteriauja”.
Klausiu, kodėl anos nelaiko mi

tingo bažnytinėje svetainėje.
Atsako, kad kun. Lapelis turi 

indžionkšina išėmęs. '
* ♦

*
Švento Vincento draugija su

sirinkime sausio 13 d. Strumilo 
svet. išrinko delegatus į Liet. 
Darb. Namo Bendrovės šėrinin- 
kų susirinkimą patirti apie Ben-1 
drovės stovį, švento Vincento 
draugija mano prisidėti prie 
bendrovės. Tas labai gerai. Tu
rėtų ir kitos draugijos prisidėti, 
kurios dar yra neprisidėjusios.

♦
Reikia pasakyti, kad bažnyti

nės draugijos tebėra dar nepri
sidėjusios prie L. D. N. Bendro
vės. Mat, tos draugijos ir jųjų 
nariai yra bauginami visokiais 
baubais. Daugiausiai yra sako
ma, kai bažnytinės draugijos j 
prisidės ir nusipirks Šerus, tada 
tę bendrovę valdys komunistai, 
socialistai, ar tautininkai. Žino
ma, tiktai jau visi bedieviai, o 
katalikų niekur neprileis. Tai 
yra tik melas ir to bažnytinės 
draugijos turėtų nesibijoti. Šita 
Bendrovė yra organizuojama 
tikrai ant bizniškų pamatų pa
gal Illinois valstijos įstatymus. 
Ir svetainė, kuri bus tame na
me turės pasilaikyti iš draugijų 
susirinkimų, rengiamų vakarų 
ir tam panašiai. Ir jei “bedie
viai” neprileistų katalikų prieĮ 
direkcijos, katalikai, žinoma, ta
da galėtų nerengti toje svetai
nėje vakarų arba priešingai, jei 
katalikai neprileistų “bedievių” 
tada tie galėtų pasitraukti ir ne
rengti vakarų. Tada, žinoma, 
svetainė neapsimokėtų, ir tę da
ryti tiktai galėtų proto netekę 
žmonės.

šisai namas turės būti naudo
jamas be skirtumo tikėjimo ir 
pažvalgų, lygiai kaip ir kiekvie
na biznio įstaiga. Tenai neklau
sia ar tu esi šiokis ar tokis, bitik 
tu atėjai biznio daryti, tu esi ly-j 
giai geras kaip ir anas.

Todėl bažnytinėms draugi
joms ir nereikėtų tų paskalų, tų 
melų bijotis, o prisidėti kuogrei- 
čiausiai, ir tada bus pastatytas 
namas kuriuo galės didžiuotis 
visi Roselando, Kensingtono ir 
apielinkės lietuviai.

— Darbininkas.

turi

Paklausiau 
prie durų, 
ar numirė

Numirė?

Klaidos atitaisymas
Vakar “Naujienose” rašinyj 

“Padėkos žodis” įsiskverbė ke
lios klaidos.

Atspausdinta: šerauskienei... 
Dabulsiui.

Turi būti: Feraukienei... Za- 
bolskiui.

Atspausdinta: visoms pane- I 
lėms ir ponioms, etc.

Turi būti: visoms panelėms, 
ponioms ir ponams, etc.

. . .-..A:

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

“Birutės” repeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

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

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

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

Lietuvos Dukterų Draugija ren
gia puikų rožinį su skrajojančia 
knisa balių vasario 9 dienų, 
(los abejose svet., 3142 S. Halsted 
st. Pradžia 6:30 vai. vak. Įžanga 
35c. Kviečia visus ' Komitetas.

North Si d e. — LSS. 81 kp. rengia 
į svarbų referatą temoje Demokratija 
Istorijoje, kuris įvyks ketvirtadienį, 
sausio 24 d., 7:30 vai. vak., Liuosybės 
svetainėj, 1822 Wabansia Avė.

Prelegentu bus Naujienų redakto
rius drg. P. Grigaitis, visiems gerai 
žinomas kaipo darbininkų švietėjas ir 
už jų reikalus kovotojas.

Todėl lietuvių visuomenė yra kvie
čiama kuoskaitlingiausiai atsilankyti, 
o ypač tie, kurie sako, kad demokra
tija atgyveno savo dienas. Tad atei
kite ir persitikrinkite, ar ištikrųjų 
taip yra.

Įžanga dėl lėšų padengimo 10 cen
tų ypatų. Komitetas.

Prakalbos, temoje “Ar Dievas Pri
ims Katalikus į Dangų?” ir “Ar Seną 
Galima Atjauninti?”, seredoj, Sausio- 
Jan., 23 d., 1924, Strumnlo svet., 158 
E. 107th St.,- Roseland, III. Pradžia 
7:30 vakare. — Komitetas.

ASMENŲ MOJIMAI PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-ZEME
PAJIEKOJIMAS. Giminės Telklės 

Masionaitės, kurie esate kvietę ją 
Amerikon, atsilankykite į Naujienų 
ofisą svarbiame reikale. Naujienų 
Lailvakorčių Skyrius.

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

JIEŠKAU senovės pažystamų Si- 
mano ir Danieliaus Vituvių, Kauno 
red., Raseinių apskr., šviekšnos para
pijos, 10 metų atgal gyveno West Vir
ginijoj, girdėjau, kad persikėlė į Chi- 
caką. Prašau pranešti apie juos, ar
ba jie patys tegul atsiliepia. Anna 
Ponnell, R. 2, Milrose, Iowa.

ĮVAIRĮJS SKELBIMAI
FIXTURES

Mes perdirbame visokius fixtures dėl 
krautuvių ir restauranų, vartojame 
jūsų senus fixtures. Geri fixtures 
atneša (laukiau biznio. Dykai sutei
kiami planai ir apskaitliąvimas. Grei
ta padarome darbą. Wiese-Rahn 
Mfg. Co., 2409 N. Crawford Avė. 
Phone Spaulding 5321, vakarais Jupi- 
pei* 0920.

TEATRAS! TEATRAS!
700 sėdynių, vargonai, pianas, 

power mašinos motorai, genera
toriai ir kiti visi įtaisymai. Ge
ra vieta, biznis išdirbtas. Gali
ma nupirkti su mažai pinigų.

Turi būt parduotas greitai.
Krdipkitės

pas:
M. J. KIRAS REAL ESTATE 

IMPROVEMENT CO.
3335 So. Halsted Str.

Tel. Yards 6894

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

budavoti.

Tel. Prosncct 4345

Parduodu; Mainau ir Perku
Namus, lotus, bučemes, grosernes, 

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

ISBENDAVOJIMUI
NORIU gauti rendon mažę 

fannę ,nuo 5 iki, 20 akrų. Nežiū
rint kokioj apielinkėj. Kas to
kią farmę turi, malonėkite pra
nešti laišku: M. Lasauskas, 1819 
So. Union Avė., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIU
JIEŠKAU kambario. Aš esu mer

gina, nesenai iŠ Lietuvos atvažiavusi. 
Nenoriu ten kur geria perdaug deg
tinę ir kad nebūtų vyrų ant burdo, 
praneškite kiek šeimynos. Kas turi
te tokį kambarį, praneškite laišku, 

W. S.,
8135 Wincennes Avė., Chicago, III.

REIKALINGAS kambaris su 
valgių air be valgio. Geistina, kad 
butų telefonas ir garu šildomas. 
VVm. Stanley, 746 N. Franklin

Prakalbos. Apdrauda, ar ji reika- Į St. Tel. Superior 0807 po 6 V. V. 
linga? Kokias apdraudos draugijas I 
mes turime ? Kokis jų stovis ir nau- “ 
dingumas? Ar verta lietuviui darbi
ninkui prie jų priklausyti ir prie ku
rių geriausia? Ar žinote kokis pavo- L^ 
jus gręsia Amerikos lietuviams? šie 
visi klausymai tinkamiausiai ir nuo
dugniai bus išaiškinti geriausių kai- A T .
bėtojų. Ketverge, Sausio 24 d., 1924, REIKALINGA mergina arba 
Mildos svet.. 3142 So. Ralsted SU moteris prie namų darbo; valgis 
ant 2 lubų., Chicago, III. Pradžia 7:301 K i > &
vai. vak. f 
vieną atsilankyti.

SLA. 36 kp. Komitetas.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

Širdingai kviečiame kiek- Į ir guolis.
Stankūnas Photographer 

3315 S. Halsted Str. Yards 1546
PRANEŠIMAS

L. S. S. VIII Rajono Revizijos Ko-, 
misijos susirinkimas įvyks sausio 24 
d., 7:30 vai. vak. Naujienų name. Visi 
Revizijos nariai turite atsilankyti; ki
tokių kvietimų nebus siuntinėjama. 
Knygų revizija turi būti padaryta iki 
pabaigai šio mėn., nes sausio 27 d. 
įvyks valdybų persikeitimai.

Rašt. M. Kasparaitis.

Lietuvių Amerikos Politikos Kliubo 
North West Sidej extra susirinki
mas įvyks sausio 24“ d., 7:30 vai. va
kare, šv. Mykolo parapijos svetainėje, 
1644 Wabansia Avė.

Susirinkime bus išaiškinta, kaip 
lengviau išsiimti pilietiškas popieras. 
Taipgi ir norintieji kliubui priklau
syti yra kviečiami atsilankyti.

— Sekr. A. Lungevicz.

Keistučio Kliubo dramos Skyriaus 
repeticijos veikalo pirmo akto “Sam
sonas”, įvyks šiandie, sausio 23, 7:30 
vai. vak., McKinley Park, didžiojoj 
svet., prie 39-tos ir Westem gatvių. 
Visi lošėjai bukite laiku.

Kviečia Dramos Skyrius.

PARDAVIMUI bekernė su visais 
įrengimais, 4045 So. Kedzie Avė. 
Rendon krautuvė, taipgi mūrinis na
mas pardavimui, išmokėjimais. Par
davimui 3 murinės krautuvės, 4245-47 
So. Kedzie Avė. Savininkas

C. HYOUNG,
70 K. 49th St.

TURIU parduoti savo gražią 
$275 vertės Victrolę. Vartota 
tik 3 mėnesius. Yra daug rekor
dų, deimantinė adata. Kaina 
$65.00 Tel. Armitage 1981, 2502

W. DiVisionSt. 2 flatas.

PARDAVIMUI bekernė, biz
nis gerai išdirbtas; turiu par
duoti į trumpę laika. Priežastis 
pardavimo — turiu apleisti Chi- 
cagę. Telefonas Lafayette 4005, 
4530 So. Honore St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė; biznis cash ir cary; 
Roselando geriausiame biznio 
distrikte.

Naujienos Box 420
DIDELIS BARGENAS

—r-m—j ■ -•

Parsiduoda būdėme ir grosernė. 
Visi įtaisymai 1 klesos. Mašina dęl 
šaldimo 3-jos skėlos, seifas, regist&* 
ris de 4 bučerių, slais mašina ir t. t., 
6 ruimai dėl gyvenimo korštu vande
niu šildomi, garadžius dėl automobi
listo, galima gauti ant 5 metų ar dau
giau, parduosiu už kėš arba mainysiu 
ant bile namo.

Taipgi parsiduoda ir mūrinis na
mas 3 pag. ir štokas ir antras medi
nis 4 pag. parsiduoda sykiu viskas ar
ba atskirai. (.r

371 Kensington Avė., Chicago.

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

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

»PARDAVIMUI — 3730 Pamell 
Avė., netoli 38 gatvės — 2 augštų ir 
skiepas, mūrinis namas, su 2 flatais. 
Naujai pataisytas ir dekoruotas. Kai
na tik $3650, išmokėjimais, $700 pi
nigais, kitus mažais mėnesiniais iš
mokėjimais. Nepraleiskite tos pui
kios progos. Buk pats sau namų sa
vininku. Buk neprigulmingu! Del 
tolimesnių informacijų pasimatykit 
su

Chicago Title & Trust 
Co., Trustees šiandien par
duoda Stewart Ridge Ad- 
dition prie West Pullman 
Parko, Namas, Barnės, Ga
ndžiai ir trys bizniavi lotai 
visi aplink geležinėmis drū
tomis aptverti. Puikiausiu 
šrub-bušis ir daug augštų 
didelių medžių, pilnas sod
nas. Tą viską galima nu
pirkti šiandien už $10,000. 
Išlygos pas mus taip, kaip ir 
ant lotų: 20% įmokėti. Mu- 
fuokis ir gyvenk mokėda
mas po biskį į mėnesį.

Atsišaukit tuoj aus laišku 
ar telefonu:

ADAM MARKŪNAS, 
Generalis Manegeris 

800 First National Bank 
Buįlding 

68 W. Monroe St.
Tel. Randolph 7400

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS, 
Chicago, III., Valdyba 1924 metams: 
Pirmininkas Thonvas Janulis, 3430 
S. Morgan St.; Vice-pirm. A. Vais- 
villa, 3324 S. Union Avė.; Nut, 
rašt. Petras P. Kenutis 4118 Gla- 
dys Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasier. J. Jo- 
kubauskas, 3213 Ūme St.; Kontro
lės .rašt. K. J. Demereckis, 3331 
Wallace St.; Knygiai F. Valančius, 
953 W. 34th PI. ir VI. Stankus, 
1819 So. 50th Avė., Cicero; Marš. 
Julius Racevičia, 3326 Union Avė.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1924 metams: Pir
mininkė Petr. Kvietkiene, 3231 S. 
Union Avė.; Vice-pirm. Petr. Se- 
nulienė, 3405 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. E. Jozaitiene, 736 W. 61 St.; 
Fin. rašt. H. Camey, 6920 S. Peo- 
ria St.; Kontrolės rašt. U. Radze
vičienė, 3347 S. Union Avė.; Iždin. 
B. Bakiene, 6759 Elizabeth St.; 
Kasos glob. A. Duduniene ir O. Ja
nušauskienė; Maršalka Pet. Grigo- 
nienė.

KAS KO NORI

FRANK J. PETRU
1443 West 18tr Street 

Phone Canal 080G

PARDAVIMUI — Tik $1000 pini
gais kitus po $65 j mėnesį nupirksite 
naujai pastaytą 5 kambarių bungalovv 
su cimentiniu skiepu. Užbaigtas 
attic dėl 2 kambarių. Furnace šildo
mas ir viskas modemiška ,tuojau gay 
įima gyventi. Tie bungalow randasi 
5405-5423 W. 30 St. ir 5420-5429 W. 
30 PI., Cicero, III. Raktus galima 
gauti pas 5424 W. 30 PI., Cicero. Ne
praleiskite tos progos. Del tolimes
nių informacijų pasimatykit su

Pirkti namus, parduoti,. mainyti ar 
budavoti. Parduodam.' farnaas, lotus, 
už gerus bargenus. Taipgi inšiuri- 
nam gerose kompanijose; namus, lan
gų stiklus, mašinas ir rakandus.

J. ŽILEVICZ AND BARZDIS 
658 W. 123 St.

Tel. Pullan 6115
W. Pullman, III.

III "■!■! HI J. L... '—■■■"!

MORTGEClAl -PASKOLOS

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGY
STĖS SAVITARPINĖS PAŠAL
POS Valdyba 1924 metama: Pirm'. 
J. Mickevičius, 1614 W. 46th St.; 
Vice-pirm. J. Ascilla, 1443 North 
Paulina St.; Prot. rašt. A. Lunge- 
vičia, 1737 N. Robey St.; Fin. rašt. 
V. M. Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; Kasier. John Degutis, 1521 
N. Irving Avė.; Iždo glob. Ign. 
čerauskas, 3327 W. Lemoyne St. 
ir J. Radišauskas, 5124 Dakin St.; 
Maršalka J. Dauginis, 4434 S. Tal- 
man Avė.; Daktaras-kvotėjas A. 
Montvidas, 1824 Wabansia Avė. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno me
nesio antrą sekmadienį. 2 vai. po 
pietų, Związek Polek salėj, 1315 N. 
Ashland Avė. ■*

Del tolimes- 
informacijų’pasimatykit su

FRANK J. PETRU
1443 West 18tr Street

Phone Canal 0806

SKOLINAM PINIGUS
Prieinamas nuošimtis, mažais mėnesi
niais išmokėjimais. Paskola metams. 
Greitas patarnavimas ant gerų stakt, 
ir bonų. Pilna marketo vertė. Mes 
perkama, parduodame ir pasakome 
kainas vertybių.

Swanson—Haderlein and Co., Ine.
111 W. Jackson Blvd., Chicago.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TERŲ Valdyba 1924 metams: 
Pirm. K. Lengvinas, 3356 South 
Lowe Av., Padėjėjas J. Kazlaus
kas, 920 W. 54th PI; Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 Lowe av; 
Fin. rašt. P. Zaveckis, 3535 So. 
Halsted st; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 W. 35th st: Kasos 
glob. J. Saldukas, 3701 So. Hals
ted st. įr M. Juršis, 2612 W. 47th 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted st; Maršalka Z. Lemps- 
kis, 3632 Lowe av. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. pirmą sek
madieni 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union 
Av.

2 LOTAI UŽ $1200 ir nereikia vi
sus cash pinigus, randasi geroj vie
toj ant Campbell Avenue tarp 68 
ir tarp 69 gatvių prie pat Westcrn 
Avenue.

Atsišaukite
2502 West 694h Str 

Phone Republic 5705

MOKYKLOS

Merginę
Patyrusių, prie siuvamų ma

šinų operatorkų, gali uždirbti 
gėrę algę. Kurios tik pradeda 
yra mokinamos ir tuom pačiu 
laiku mokama joms alga.

A. Stein & Company
1151 W. Congress St.
Kampas Racine Avė.

PARDAVIMUI ,, duonkepykla; biz
nis senas ir gerai išdirbtas; galima 
pirkti su namu; biznis įtaisytas kuo- 
geriausiai. Savininkas pavargęs per 
daugel metų darbo iš tos priežasties 
nori parduoti.

Šaukit Pullman 6115
J. ZILEVICZ AND BARZDIS 

658 W. 123 St., 
W. Pullman, III.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer
nė; geras biznis norinčiam padaryti 
pinigus. Parsiduoda pigiai 
daug stako. Geri fikčeriai. 
šaukite

Pullman 6115

ir yra 
Reikale

2 FLATAI
Mūrinis namas parsiduoda labai 

pigiai tiktai už kaina $9,500. cash 
reikia įnešti $1,500. Randasi South 
Sidėj.

L. BUTKEWICZ 
2502 West 69 Str.

Phone Republic 5705

Išmokite dressmakin#
Kirpimo, Designing, Šįuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialės vakarinės klesos mote- 
*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

REIKIA merginų lengvam 
dirbtuvės darbui. Operatorkų 
prie spėka varomų siuvamų ma
šinų. Patyrimo nereikia.

Inglander Spring Bed Co. 
3961 Lowe Avė.

REIKIA DARBHKy
Dramatiško Ratelio svarbus lošėjų į VYRŲ

pasitarimas bus ketvirtadienį sausio I-----------------------------X---------------
24 d. 7:30 V. V Meldažio svet Visi REIKALINGAS 1-marankis 
dalyvaujantys lošime būtinai atvykit. . _. . .

Valdyba, virėjas vyras su geru patyrimu
-----------  į Ręst auranę; gera mokestis, pa-

Jaunuoliij Orkestro nariai visi bu- stflVUS darbas, 
kit ant praktikos seredos vakare Sau- 17/ir Q 
šio 23 d., 1924, Mark White Sq. svet. I MSlSiea &tr.
7 vai. .vak. Reikia prisirengti, nes 
turime grajiti subatoi 26, š. m. Viekš- 
niečių vakare Mildos svet.

Rašt. Eugenija Grušaitė.

Jaunosios Birutės muzikos ir dainų 
repeticijos įvyks seredoje, Sausio 23 
d., 7 vai. vakare Mark White Sųuare 
pakutyje (Engine Room-). Visi na
riai bukite laiku. Valdyba.

REIKALINGAS trečiarankis 
darbininkas kepikloj. Daug maž 
nusimadęs apie kepyklos darbus

NORVID’S BAKERY 
1043 W. 13 St., Chicago, III.

ir groser- 
ąpielinkėj. 

Apgyventa maišytų

PARDAVIMUI bučernė 
ne; geriausioj Roselando 
Biznis cash. 
tautų. Daromas puikus biznis. Yra 
vėliausi įtaisymai ir ledo mašinos. 
Ilgas lysas; pigi renda. Gražus fla
tas gyvenimui. Parsiduoda prieina 
ma kaina. Atsišaukit

Pullman 6115

GERA PROGA dėl namų savininkų, 
kur galima suseivinti šimtą dolerių 
dabai’ statant garadžių, kuris neša 
didelį nuošimtį už mažą sumą pini
gų įdėtų. Tai nelaukite nieko, tuo
jau statykite garadžių. Pastatau 
tvirtus medinius, tvirto materijolo ir 
nebrangiai. Norintieji statyti, gali 
mane matyti vakarais po 6 vai. Arba 
pašaukite telefonu.

Kalbu lietuviškai.
B. G. SHUKIS 
2820 W. 40 St.,

Tel. Lafayette 5211

' PARSIDUODA didelis 
tinkamas prie biznio.

Atsišaukite
465 W. 43rd St.

Chicago, III.

šuva,

PARSIDUODA mūrinis namas su 
3 pagyvenimais; maudynės ir skie
pas cementuotas; prekė tiktai 
$6500. Taipgi parsiduoda 4 pagy
venimų namas du po 5 kambarius 
ir du po 4 kambarius; prekė tiktai 
$3500. Atsišaukit į Naujienų sky
rių No. 63.

3210 So. Halsted St.

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

Praktiškos lekcijos ant geriau 
šių karų; žemos kainos ir garai, 
tuoti rezultatai. Kreipkitės šian
die i

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

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

DIDELIS bargenas. Kas pir
mas, tas 'laimės. Parduodu bu- 
černę ir groserdę su dideliu mū
riniu namu ir garadžius dėl 4 
mašinų, viskas gerame stovyje, 
Brighton Paikė 2859 W. 40 St.

KUR TAIP SKUBINIES:
Pas Suroinski, jis daugiausiai turi 

namų, farmų, biznių ant pardavi
mo. Reikalui esant kreipkitės pas

C. P. SUROMSKIS and CO.
3352 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Boulevard 9641,

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

trumpas kursas, dienomis ar vakarais, 
prirengs jus prie gero darbo. Ateikite 
ar rašykite dėl katalogo, kuriame nu
rodoma, kaip uždirbti ir mokint a, 
kaip padaryti daugiau pinigų.

THE MOLER COLLEGE, 
105 So. Wells St„ Chicago. J H.

PASARGA.
RESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbimo, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai ii streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
!4ant Naujienų darbininkai geriaus 
•alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

PAJIEŠKAU pirmarankio pe- 
koriaus ant juodos duonos ir 
keksų. Atsišaukite tuojaus, 
geram vyrui gero alga. 1434 So. 
49 Ct., Cicero, 1'11.

PARSIDUODA grosemė ir 
bučernė, pigiai. Senas, išdirb
tas biznis.

8453 Mackinow Avė.
So. Chicago, 111.

2 Flaty Bargenas

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI barber shop 
su trimis krėslais. Gera bizdiui 
vieta, ant pat kampo. Lysę gau
site ant kiek norit. Parduosiu 
pigiai, nes turiu kitę biznį.1919 
Broadway, Indiana Harbor, Ind.

Mes budavojame puikius sun parlo- 
rus, 2 flatų, visai užbaigtus už $11,500 
ant jūsų loto. Mes suteikiame planu 
r finansuojame. Kodėl mokėti 

$16,000 už 2 flatų, kuomet jus galite 
uždirbti $2,000 iki $3,000 ant musų 
namų po $11,500 . Atdara kas vaka
ras ir nedelioj iki 8 vai. vakare.

NATIONAL BUILDERS CO., 
105 W. Monroe St., 

Central 6012

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglu ir Lietuvių Kai 
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste 
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politinės Ekono 
irdjos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra 
matikos, Literatūros, Retorikom 
Etimaiogijos Oratorystės.

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

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
nai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
mai ir Lt. turi būt iš kalno apmoka
mi.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
ibejotini, Naujienų administracija pa- 
nieks tehe jų netalpinti, kol neiš- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, Jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint J sekamos die 
ao8 Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va-

PARDAVIMUI delikatesen, gro
sernė taipgi saldainių, cigarų kaimy
nišką krautume. Nėra jokios konku
rencijos. Daromas didelis biznis, vi
sas biznis pinigais. Tikras pinigų 
uždirbėjas. Tirštai apgyventame 
darbininkų klasės distrikte ir prie 
dirbtuvių, North Wes Sidėje, renda 
$45 ir 4 puikus kambariai, su vana, 
gyvenimui, yra elektra. Pardavimo 
priežastis labai svarbi, už $1650 nu- 
pirksite viską, jei reikia išmokėji
mais.

Atsišaukite
3349 Elston Avė. prieš Sacramento 

Avė., 3 blokai į šiaurę nuo 
Belmont.

NAMAI-2EME
NAŠLĖ turi pardavimui lotę 

ir turi jį parduoti kuogreičiau- 
sia, nes pati serga ir tini būt 
ligonbutyj. 
išmokėtas, 
dėj ir labai 
ietuviftms.
ga įsigyti pigiai lotę ir tuo pa
čiu kartu duoti pagelbę biednai 
našlei. Kreipkitės į Naujienas 
ir klauskite Jurgelionio.

Lotas dar nepilnai 
Randasi North Si- 
tiktų North Sidės 

Geram žmogui pro-

ro.

_ ________

PARDAVIMUI 2 augštų 3 pagy
venimų su bučeme ir groseme mūri
nis namas. Garadžius dėl 4 karų. 
Siamas su naujausios mados įrengi
mais. Parduosiu už prieinamą kainą.

Atsišaukite
3300 So. Union Avė.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui geras ir pelningas na

mas, su pikninkų daržu 102 lotai ir 
svetainė. Namas 4 flatų, po 4 kam
barius! 2 Storai; Vienintelis piknikų 
daržas toj apielinkėj; prie pat bulva
ro, parsiduoda pigiai. Priežastis 
jardavimo — savininkas pavargo. 
Mori parduoti arba mainyti ant ma
žesnio namo.

J. ŽILEVICZ AND BARZDIS 
658 W. 123 St., W. Pullman, III.

Toli Pullman 6115

Leveskio Mokykis
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų 
Grammar School, High School i) 
Prekybos dalykų. Prirengia prk 
kvotimų į visas augŠtesniąsias mo 
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien 
iki 5:00y. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80 
Nedčldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., . Chicago. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros lubosi

*.... . .... - ...................- N-........... ....

PRIVATINĖS AUTOMOBILIŲ

INSTRUKCIJOS $15, $25, $55

Jei norite turėt gerą darbą, tad 
ateik ir pasimatyk su mumis. Mo
kiname važiuot ir taisyt praktiškiau
siu budu, visokio išdirbimo automobi
lius. Laisnius ir darbą užtikriname.

Dienomis ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 YV. Mydison St

GARFIELD PARKO LIET. VYRŲ 
IR MOTERŲ PAŠELPINIO KLIU
BO Valdyba 1924 metams: Pirm. 
Napoleonas Vilimaitis 3154 Doug- 
las Blvd; Pirm, padėjėjas Anta
nas Matukas 4041 W. Madison 
st; Fin. Sekr. Vincas Manikas 17 
S. Springfield av; Nutarimu rašt. 
Marijona Medalinskas 5564 W. 
Jackson Blvd; Kasierius Mykolas 
Kažiunas 3959 W. 16th st; Knyg- 
vedis Jurgis Medalinskas 5564 
Jackson Blvd; Ligoniu globėjas 
Martinas Krisikenas 709 Inde- 
pend6nc<4 Blvd; Kasos globėjai 
Juozas Petrulis, Teodorija šaltis 
ir Petras Petronis; Maršalka An
tanas Rudis.

VYTAUTO BENO Valdyba 1924 me
tams: Pirm, ir dirigentas Jos. 
kclurakis 4040 S. Francisco av., 
telef. Lafayette 4167; padėjėjas 
Jos. Balakas 1432 So. 50 Court, 
Cicero; nut. rašt. Jonas Barčis 
1437 So. 49 Court, Cicero; fin. 
rašt. Ben. Stanevičia 1747 South 
Halsted st; kasierius Aleks. Šim- 
kaitis 2818 W. 39 PI; kasos glob. 
Jos. MaČis 1900 S. Union av. ir 
J. Petraitis 5639 S. Paulina st; 
maršalka Jonas Bernotas 663 W. 
14 PI. — Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rą antradienį kiekvieno mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. Union av.

DRAUGYSTĖS" MEILĖS “LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm. Ant Margevičia; pa
dėjėjas Kazimeras Kazlauskas; 
prot. rašt. Izidorius Juščius; fin. 
rašt. Vincas Norkus 639 W. 18 
st; kontrol. rašt. Fr. Kakšans- 
kis; kasos glob. Vincas Greitjur- 
gis; kasier. Petras Paulauskas; 
I maršalka (Vincas Balsevičia, 
H marš. Ant. Klimaitis; ligonių 
glob. Ant. Ribinskis; teisėjas 
Ant. Juščius. — Susirinkimai lai
komi kas mėn. antrą šeštadienį, 
7:30 v. v. salėj 1900 So. Union 
avc.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1924 ipetams: 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 33 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 3314 S. Aubum 
Avė.; nut. rašt. A. J. Lazauskas 
3339 So. Union Avė. (Phone Blvd. 
2293); turtų rašt. P. Norkus 3343 
So. Union Avė.; ižd. B. Butkus 840 
W. 83rd St.; kontroles rašt. J. Ado
maitis; iždo ir ligonių globėjas K. 
Karackas; maršalka P. Gerlikas.— 
Kliubo susirinkimai laikomi kiek
vieno mėnesio pirmą šeštadienį, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St.— 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

SUSI VIEN IJIMO LIETU VIŲ N AMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR- 
TO valdyba 1924 metams: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halsted, St.; padė
jėjas J. Motejunas 8820 So. Lowe 
Avė.; nut. rašt. D. Gulbinas 3144 
S. Wallace St.; tūrių rašt. A. J. 
Lazauskas 3339 S. Union Avė.; ižd. 
J. žilvitis 3308 S. Emerald Avė.; 
iždo globėjas B. Erešiunas 3404 S. 
Union Avė.; advokatas A. E. Sta- 
sulanis 3236 S. Halsted St. — Su
sirinkimai įvyksta kas mėnuo pir
mo trečiadienio vakarą Mildos sve. 
3142 So. Halsted St.____ ____

KENSINGTON. — TAUTIŠKOS 
DRAUGYSTĖS MYLĖTOJŲ LIE
TUVOS BROLIŲ IR SESERŲ val
dyba 1924 m.4 pirm. Stanislavas 
Barzdys 338 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas V. Markūnas 355 E. Ken
sington Avė.; prot. rašt. J. Valan- 
chius 10910 So. Edbrooke Avė.; 
turto rašt. V. Dargis 10520 S. Štai e 
St.; ižd. J. Balvočius 138 E. 116 PI.

s—Susirinkimai laikomi pirmą penk- 
tadienį kiekvieno jnėr“ 
Shedvilo svet. 341 

Avė. Nariai priim
yyi

10 v


