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Atsisako paša 
linti Denby

Prižada suvaldyti 
ku kluxus

Anglijos parlamentas susirinko
Prezidentas atsisako pa
šalinti sekretorių Denby

Sekretoriai atsako prieš jj, o ne 
senatą, sako prezidentas Coo- 
lidge, gindamas Denby, kurio 
pašalinimo pareikalavo sena
tas.

12. — 
reika- 
paša- 

Denby

\VASHINGTON, vas.
Vakar senatui priėmus 
lavintą, kad prezidentas 
lintų laivyno sekretorių 
dėl jo ryšių su išnuomojimu
privatinėmis 'aliejaus kompani
joms valdžios aliejaus laukus, 
prezidentas Coolidge išleido il
gą pareiškimą, kuriame jis 
griežtai atsisako sekretorių pa
šalinti.

Prezidentas savo pareiškime 
sako, kad sekretoriui skiria 
pats prezidentas ir jie už savo 
veikimą atsako tik prieš pre
zidentą, todėl senatas neturi 
galios sekretorių pašalinti. Jei 
yra kokis nusikaltimas, tai 
kongresas vien gali sekretorių 
apkaltinti.

Jis gi nenorįs pašalinti ne
kaltą žmogų, todėl Denby pa
siliks savo vietoje iki speciali
ajai advokatai nepraneš prezi
dentui, kad aliejaus laukų iš
nuomojimas buvo padarytas 
neteisėtai. Jis nemanąs ginti ir 
palikti vietoje kaltą žmogų iri 
jeigu suseksiąs ką negerai da-| 
raut, jis tokį žmogų tuoj paša-1 
busiąs.

Prezidento pareiškimas bu-1 
vo perskaitytas senate ir ne-Į 
manoma, kad senatas ką dau-l 
giaiif veiktų šiuo klausiniu, nesi 
prezidento nusistatymas, lega-1 
liti žvilgsniu, yra pilnai teisė-1 
tas. Autorius reikalaujančios! 
Denby pašalinimo rezoliucijos, I 
senatorius Robinson, dėl to j 
prezidento pareiškimo pasakė:!

“Senatas išreiškė savo nuo-| 
monę ir dabar pats preziden-Į 
tas turi nuspręsti ar jis reika-I 
lauš Denby rezignacijos. Nėraj 
jokios abejonės, kad a t sakom y-Į 
bė dabar puola ant jo.”

Sekretorius ! Denby šiandie f 
visą dieną dirbo savo raštinėje L 
ir atsisakė duoti kokių nors pa Į 
aiškinimų. “ ||

Betgi tvirtinama, kad 
kasyklos nedirba delei 
darbo ar delei stokos va- 

Bet gal daugelis jų ne- 
todel, kad angliakasiai

ir

gen.
Chicagos, išleido 
kuriame sako, kac 
nebus paskelbta 
paviete. Einantis

bylos bus nagrinėjamos Danvil- 
Įy, o ir įsakymas prisirengti 

■ prie tų bylų atėjo iš Chicagos, 
Young neaiškina.
Prižada suvaldyti ku kluxus.

Gen. Foreman savo pareiški
me sako, kad skirimas visokių 
specialiriių policistų ir šerifo pa
gelbininkų yra panaikinamas ir 
kol milicija čia stovės, tik tie, 
kurie yra teisėtai išrinkti ir pa
skirti galės vykinti įstatymus. 
Tik tinkamai paskirti policis- 
tai ir šerifo pagelbininkai galės 
nešiotis ginklus.

“S. Glen Young autoritetas 
Williamsono paviete užsibaigė’, 

' pareiškė gen. Foremanas. Kada 
jam priminta, kad pereito sau
sio mėn., kada milicija .pavietą 
apleido, Young vėl pradėjo siau
sti, Foreman atsakė: “Kada ka
reiviai apleiis Williamsono pa
vietą, jus galite būti tikri, kad 
pastovi taika bus tikrenybė”.

Jis sako, kad jeigu įvykini- 
mui tvarkos neužteks jau esan
čios milicijos, tai nesunku bus 
atsigabenti dar daugiau karei
vių.

Atsigabens šerifą.
Koroneris McCowan su 8 mi

licininkais išvyko į Urbana at
sigabenti į Williamsoną šerifą 
Galligan, tris jo pagelbininkus 
ir Herrino sveikatos komisio- 
nierių, kad jie galėtų užsistaty- 
ti, kauciją ir būti paliuosuoti.

Koronerio tyrinėjimai kon- 
stabelio Cagle užmušimo tęsiasi.

šerifas rezignuos.

URBANA, Ilk, vasario 12.— 
Prieš išvažiuojant į Williamso- 
no pavietą, šerifas Galligan pa
reiškė, kad jis nebemano rezig
nuoti, bet ir toliau pasiliks savo 
vietoje. Tai paskelbė jis po pa
sitarimo su einančiu šerifo pa^ 
reigas koroneriu McCowan.

McCowan gi sako, kad visi j 
duoti prieš koronerio jury liudi
jimai neįstengė niekuo surišti 
šerifą su Cagle užmušimu.

Šerifas Galligan betgi mano 
išsikelti iš Williamsono pavieto 
vėliau. v ]

kad reikalingas yra susitari
mas apie sumažinimą ginkla
vimosi ir kad jis dės visas pa
stangas labiau s u demokrati
zuoti ir pakelti tautų sąjungos 
autoritetą. Tada jau neberei
kės Amerikos kviesti 
nusiėmus: ji pati ateis 
sąjungą.

Prakišubieji rinkinius 
tek 
vai

28 žmonės žuvo riaušėse

kepurę 
į tautų

ir ne- 
usdej i valdžios konservaty- 

labai neprielankiai pasiti
ko pirmą darbiečių valdžios pa
sirodymą. Visi atstovai daly
vavo 
buvo tiek, kiek tik aglėjo tilp
ti jai skirtoj vietoj.

posėdyje, o ir publikos

LEIT. GRIFFIS CHICAGOJE.

CHICAGO. —- Vakar į Chica
go atvyko Įeit. Corliss H. Grif- 
fis, kuris kiek laiko atgųl ban
dė išvogti iš Vokietijos pasi
šalinusį nuo kareiviavimo Gro- 
ver Cleveland Bergdoll, kuris 
už nestojimą kariuomenėn li
ko nuteistas kalėj i man, bet 
paskui pabėgo Vokietijon. Cor- 
lissui išvogti nepasisekė ir jis 
atsidūrė Vokietijos kalėjime. 
Bet vėliau' Vokietija jį vistiek 
paliuosavo, pradėjus jo pa- 
liuosavimu (rūpintis Amerikos 
Legionui.

Legionieriai ir čia tą “did
vyrį” labai iškilmingai pasiti
ko.

/

Atidarė Tutankhamen 
sarkofagą.

LUX)OiR, Egypte, vas. 12.- 
šiandie liko nuimtas vožtuvas 
faraono Kutąnkha.men sarko

fago ir jame' rasta grabas, ku
riame yra faraono mumija. 
Tai puikiausias grabas, kokį 
ikišiol rasta Egypte. Visas jis 
yra padengtas aukso papuoša
lais, o ant viršaus išpjauta mi
rusiojo faraono paveikslas, 
taipjau išsodintas auksu 
brangiais akmenimis.

Milicija prižada suvaldyti 
ku kimus

Neleidžia siausti ku kluxų go 
vedoms. Išrinko naują Herri- 
no mayorą. Young vyksiąs 
VVashingtonan.

Angliakasiai, kurie buvo pra
dėję mesti darbą, reikalaudami 
paliuosuoti jų vadovą Willis ir 
nenorėdami dirbti greta ku klu- 
xų, kurie laužydami angliakasių 
unijos konstituciją, draudžian
čią nariams priklausyti prie ku 
kluxų, vistiek prisidėjo prie 
tos organizacijos, dabar, tvirti
nama, jau pradeda grįsti į dar
bą. Bet iš 30 kasyklų apielin- 
kėje pilną laiką dirba tik 10 ka
syklų, 
kitos 
stoos 
gonų. 
dirba
neina dirbti.

Trys svarbiausi Williamson 
pavieto miestai, Marion, Herrin 
ir Johnston City, yra patru
liuojami policijos, o svarbesnėse 
vietose yra nustatyti kulka- 
svaidžių ir laukų kanuolių. Taip 
jau įsteigta ir Raudonojo Kry
žiaus stotys. Miestuose yra ra
mu, nes žmonės vepgia rodytis 
gatvėse, o vakarui atėjus kiek
vienas skubinasi namo, tad gat
vės vakarais būna tuščios 
visas biznis užsidaro.

Nebusią karo stovio.
Milicijos komanduotojas 

Foreman iš 
pareiškimą, 
karo stovio 
VVilliamsono
šerifo pareigas koroneris McCo- 
wan yra tikrasis autoritetas ir 
milicija turi pasiduoti jo įsaky
mams. Bet jis viską pavedė mi
licijos komanduotojams. Milici
ja gi, pasak, gen. Foremano, 
dabos kad visi įstatymai butų 

[stropiai pildomi.
Uždraudė nešiotis ginklus.

Gen. Foreman uždraudė vi
siems nešiotis ginklus ir karei
viai turi teisę visus gatvėje kra
tyti ir j ieškoti ginklus, o rastus 
ginklus konfiskuoti. Ginklus 
gali nešiotis tik tinkamai įgalio
ti žmonės, kurie tam yra išbrin
kti žmonių.

Tuo įsakymu tapo suvaldyti 
ku kluxai, kurie jų vado Young 
padaryti visokiais policijos, še
rifo ar prohibicijos agentų pa- 
gelbininkais, būriais vaigštinė- 
jo gatvėmis apsikabinėję gink
lais. Vien Herrine Young buvo 
apginklavęs 300 ku kluxų ir pa
daręs jos policijos pagelbi n in
kais. Dabar tie ku kluxai ne
begali pasirodyti su ginklais 
gatvėje, ries milicija nepripa
žįsta jokių Young paskirtų* 
“pagelbininkų” ir leidžia gink
lus nešiotis tik tikrąjai policijai 
ar tikriesiems šerifo pagelbi- 
ninkams.

Premjero MacDonaldo pir 
moji kalba parlamente

Dar-biečių valdžia laikysis tvir

tai ir pasitrauks tik svarbia
me klausime nugalėta, sako 
MacDonaldas.

BATABIA, Java., vas. 11.— 
Vienas holandų policijos oficie- 
rius ir 27 vietos religiniai fa
natikai liko užmušti religinėse 
riaušės?. Riaušės prasidėjo, 
kad virš 40 ginkluotų fanati
kų pareiškė, kad jie nori pa
skelbti nau’ją Gedeli kalno ka
ralystę. Vietos policija, vado
vaujama holandų, bandė fa
natikus nuginkluoti ir Jištiko 
smarkus susirėmimas, pirm ne
gu policija nuveikė fanatikus.

Požėla laimėjo Kreyves j 35 m., 33 s. ir Char- 
ley Cutler paguldė Lloyd Cut-

Parito nuožmu graiką
Amerikiečiai sukėlė triukšmą, 

bet lietuviai vistiek laimėjo. 
Požėla atkreipė domę visų 
žymesniųjų ristikų.

HERRIN, Ilk, vasario 12. — 
Herrinas šiandie turi naują ma
yorą. Juo yra aldermanas Carl 
Nall, kurį miesto taryba pasky
rė laikinai eiti mayoro parei
gas, iki nebus paliuosuotas se
nasis mayoras Anderson, kuris 
sėdi kalėjime ir yra kaltinamas 
sąryšy su užmušimu kons tabe
lio Cagle. Naujo mayoro reika- 
kalavo milicija, kad turėjus ko- 
kį-nors žmogų, kuris butų atsa- 
komingas už miesto valdžią.

Young, kuris buvo de facto 
valdžia visame paviete, tos vai

zdžios nebeteko, taipjau nebete
ko ir Herrino policijos viršinin
ko vietos, sugrįžus tikrąjam 
viršininkui Ford, dabar iš Her
rino išsinešdino ir sugrįžo į 
Marioną, o iš ten rengiasi tuo- 
jaus vykti Washingtonan, nes 
gavęs įsakymą iš Chicagos sku
biai prirengti visą medžiaga 
byloms prieš jo suimtus mun- 
šainerius. Kodėl jis turi vykti 
Washingtonan, kuomet visos

Požėla jau tekreipė j save 
domę visų ristikų ir jau šiame 
vakare jis gavo iššaukimą ris
tis iš visų žymiausių Amerikos 
ristikų, jų tarpe ir vidutinio 
svaru'mo čempiono Meyerio.

Lietuviai drutuoliai, kurie 
irgi norėtų pabandyti savo spė
ką ir sugabu.nią ristynėse su 
Požėla, taipjau su 'dideliu įdo
mumu sekė Požėlą. Ypač su 
didele atida sekė kiekvieną Po
žėlos judėjimą, kiekvieną paė
mimų drirtuolis Katanskas, ku
rio dar nė vienas lietuvis nėra 
paritęs ir, kuris ta.ikosi Ikada 
nors persiimti su Požėla.

CHICAGO. —x “'Mažas gele
žinis' žmogų'?’ IKaroJis Požėla 
vėl triumfuoja. Vakar jis du 

i parito nuožmųjį graikų 
“Rough house” John Kilonis. 
Tr tai be jokių nuožmumų, ko
kių bandė naudoti jo opjonen- 

<i tas‘NlEW ORLEANS, vas. 12.—| Bistynės įvyko Assland Au- 
Meksikos ficonsukatas paskelbė, Į ditoriuin, kuris bt.'vo užpildy- 
k.a<l prezidentas Obregonas|įfls vjgų (auįų žmonių, kurių 
šiandie atidarė Vera Cruz P^r’|bene žymiausią dalį sudarė pa

ltys lietuviai.
! Kada paskelbta, kad Požė- 
| los su Ki'loniu ristynės bus grai- 
I ko-romenų styliuje, amerikie
čiai sukėlė triukšmą, kam ri- 

Į tamąsi ne amerikonišku “catch 
las catch can” styliumi. Prie 

jų prisidėjo pats Kilonis ir vi- 
|si graikai, nors pirmiau pats 
Kilonis buvo sutikęs ristis grai
kų-romėnų styliumi: mat pa
matė, kad jis taisyklingu riti- 

Įmųsi nieko nelaimės. Kad nors 
kiek nutildžius amerikiečius su 
graikais, liko ^mestas pinigas 

| — ir graikų-romėnų stylius 
Į vistiek laimėjo.

Nors ir buvo ritamąsi grai
kų-romėnų stylium, kuris jo
kių laužymų nedaleidžia, bet 
kltr tau “rough house” išken
tės ir graikas, matydamas, kad 
jam Požėlos neteks 
tuoj stvėrėsi draskyti ir lau
žyti, tuo laužydamas ristynių 
taisykles. Ir tai darė jis, nors 

'buvo sudėjęs pinigus, kad- jis 
t jokių nuožmumų nevartos.

Nežiūrint graiko laužymų, 
(Požėla Kilonį pirmą kartą pa
rito į 1 vai., 5 min., 30 sekun
dų, o antru kartu į 13 min., 45 
sek.

Požėla savo gražiu ritimųsi 
užkariavo visą publiką ir ka
da jis laimėjo ristynės, visa 
salė sukėlė jam dideles ovaci
jas.

Ti-k vier/iems graikams bu
vo pikta; tų vakarą ritosi trys 
graikai ir visi pralaimėjo. 
Hughes Nichols (parito graiką 
George Peteras į 17 m., 35 s., 
Jack Reynolds paguldė graiką

Vera Cruz atidarytas
PASKELBĖ KALTINIMUS
PRIEŠ KRASNOŠČEKOVĄ

tą pasaulio prekybai. Portas 
buvo uždarytas pereito gruo
džio federaliniur' Įsakymu, po 
to kaip sukilėliai buvo paėmę 
miestą.

Didelis smūgis sukilėliams
MEXICO CITY, vas. 11.

Iš vakarinio fronto gauta ži
nių, kad federalinė kariuome- 
lė aplaikė svarbią pergalę ties 
Ocotlan, Jalisco valstijoj. Su- 
ilėliai liko išvyti iš pozicijų, 

kurias skaityta nepaimamomis. 
Sukiilėliai netekę apie 4,000 
kareivių. Tai yra ^didžiausias 
sukilėlių pralaimėjimas vaka
riniame fronte.

GAISRAS VILKAVIŠKY.
paristi

MASKVA, vas. 12. — šian
die paskelbta kaltinimus prieš 
bu v Ašį Tolimųjų Rytų Respub- 
’ikos premjerą ir vėliau indus
trinio banko prezidentą A. ,T. 
Krasnoščekovą, už kuriuos jis 
leužflgo bus teisiamas augš- 
Hausio teismo.

Krasnoščekov yra kaltinamas 
išaikvojime Rusi jos-Amerikos 
ndustrinės korporacijos pini
gų. Kaltinama, kad jis kelda
vo nuolatines puotas ir leido 
be jokios atodairos banko pi
nigus, o auksinius pinigus mė- 
tidavo čigonaitėms.

Taipjau bi/s teisiami šeši ki
li žemesni banko viršininkai ir 
Krasnoščekovo brolis Jokūbas.

Krasnoščekov z keletą metų 
atgal advokatavo Chicagoje ir 
buvo žinomas vardu A. S. To- 
binscn

Vilkaviškis. (L-va) — Š. m. 
sausio mėn. 11 d. apie 10 vai. 
vakarą iškilo gaisras. Ugnis 
greit apėmė visą stogą. Tuojau 
buvo iššaukta vietinė savanorių 

i / ir ugniagesių komanda, kuri, atvy- 
/ kusi į gaisro vietą su savo sriub- 

TpXV^oI^Tebuvo ban- liHis, nieko negalėjo pradėti, ka- 
dyta atidaryti. ^angi snubliai buvo susalę. Ka-

’dangi jau trys metai kaip mie
sto Taryba svarsto tą klausimą 
— pastatyti ugniagesių įran
kiams laikyti gerą šiltą miesto 

VARŠAVA, vas. 12. — Bu-1 centre stoginę, vieton senosios, 
vęs Lenkijos premieras Witos|kuri .per karą sugriuvo, iki šiai 
neužilgo išvažiuosiąs į New dienai ugniagesių įrankiai laiko- 
Yorką, kti'l užmezgus artimos- I mi miesto T>ix tie» viename ša-lta- ] 
nių ryšių su lenkais Ameriko- me kambary. Po 4 valandų ug-j 
je. Kalbama, kad jis norįs su- niagesių komandos gero darbo 
naikinti radikalų įtakų tarp gyventojams padedant pasisekė 
lenkų išeivių. Į gaisrų su nedideliais nuostoliais

(likviduoti. [

DALIAS, Tex., vas. 12. — 
Trys žmonės liko federalinio 
;eisino nuteisti kalėjimai! nuo 
6 mėn. iki 1 metų už vartoji
mo pašto prigaVingiems tiks
lams, pardavinėjant beverčius 
aliejaus serus.

Witos važiuojąs Amerikon.
S

1

ŠIANDIE — veikiausia apsi- 
niaukę ; maža, permaina tempe- 
ratu roję.

Saulė teka 6:50 vai., leidžia
si 5:19 vai. Mėnuo leidžiasi 1:05 
valandą nakty.

LONDONAS, vas. 12.
die susirinko Anglijos parla-| 
mentas ir MacDonaldas, kaipo 
pirmas darbietis premieras pa-Į 
sakė savo pirmą prakalbą apr-Į 
lamentė. j

Savo kalboj jis atkreipė at
stovų domę. ir į tą faktą, kad 
nė viena partija neturi didžiu
mos ir todėl reikės keisti seną 
įprotį ir kiekvienam balsuoti) 
savo atsakomybe, o ne vien 
dengtis partija.

Darbo partijos valdžia lai- kalėjimo valdininkai liko nu-| Klaipėda. (Elta). — Sausio 15 
kysis tvirtai ir nesitrauks dėl ir daug kalinių sužeista Į d. Klaipėdos kraštas šventė me
mento nesusitaikimo. Ji pasi-Į 
trauks tik
mes kuriuo nors svarbiu klau-1 panaudojo dinamitą, ban-|buvo pasipuošęs Klaipėdos kra- 
simu.

Bedarbės
rūpinsis atsteigti prekybą. Iki Į tavus ir gasines bombas ir ga-l vatinėse įstaigose darbas visą 
tai nebus atsiekta, bus grieb
tųsi kitų priemonių sumažinti 
bedarbę, taipjau bus prailginti 
prekybos kreditai. Valdžia pir
miausia budavos namus po 
£500 kiekvienas, kurie bus iš
nuomojami po 9 šilingus į sa
vaitę, įskaitant taksus. Buda- 
vojimas namų pardavimui ne- 
išrišiąs klausimo.

Valdžia be to paskolomis ir 
gvairantijomis stengsis pakelti 
ūkį.

Kalbėdamas apie
politiką, MacDonald parei

Sian-
BEDARBIŲ REIKALU.

Šiauliai. — š. m. sausio mėn.
SOUTHAMPTON, vas. 12.—120 d. Šiaulių miesto darbininkų 

šiandie Amerikos aliejaus mag- profesine Sąjunga rengė viešą 
natas Harry F. Sinclair, kurio [rinkliavą bedarbių naudai, 
pasigriebimas valdžios aliejaus 
laukų dabar yra tyrinėjamas, 
šiandie išplaukė j New Yorką.

Sinclair grįšta Amerikon.

Iš Klaipėdos Krašto
SUKILIMO SUKAKTUVĖS.

PITTSBURG, vas. 11.— Du 
valdžia lai-1 kalėjimo valdininkai liko nu-

iriaušėse Weateni kalėjime. Įtinęs sukilimo sukaktuves. Pats 
tada, kada pralai-I šiaušės prasidėjo kada kali-1 Klaipėdos miestas nuo pat ryto

Įdydami išsigauti ant laisvės. Išto ir Lietuvos tautinėmis vėlia- 
k'lausimu valdžia I Kalėjimo sargai panaudojo sau-1 vomis. Visose valdiškose ir pri-

Užsienio

liaus suvaldė kalinius. Niekas [dieną buvo sustabdytas. 10 vai. 
kalinių nepabėgo. I ryto buvo aplankyti žuvusių su-

..................   — | kitelių kapai, o 11 vai. Klaipė
dos Teatro Aikštėje įvyko ka
riuomenės paradas. Prie Aikštės 
buvo susirinkusios tūkstantinės 
minios. Tą dieną Klaipėdoj bu
vo gana daug privažiavusių iš 
viso Klaipėdos krašto, o taip 
pat ir iš D. Lietuvos. 7^ vai. 
vak. Klaipėdos Miesto Teatre 
sukilimui paminėti Kauno Val
stybinė Drama suvaidino Ber- 

nard Shaw veikalą “Atskalu-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, vasario 12 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos, 100,060 kronų 
Belgijos, 100 frankų ... 
Danijos, 100 markių ....
Italijos, 100 lirų ..........
Franeijos, 100 frankų ... 
Lietuvos, 100 litų ........
Norvegijos, 100'kronų . 
Olandijos, 100 kronų ....
Suomijos, 100 markių ... 
Švedijos, 100 krėnų.......
Šveicarijos, 100 frankų .

$4.33
. $1.45

$4.02
$16.16

$4.38
$4.55

$10.00
$13.42
$37.42

$2.52
$26.20 i „
$17.40 nas •

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

i

NAUJfifeM>$
1739 S.Halsted St 

Chicago III.



i KORESPONDENCIJOS

Ratine, Wis. S. L FABIONAS CO.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building, New York

(Lithuanian)Adresas

BCM

Albany 7800

VIDURNAKTI

Advokatas J. P. Waitches
PRANEŠA

Milwaukee, Wis.
liukas

Mirė Juozas Gricas

ovanos
mas

Didelis Kainų Nužeminimas! alima

Garsinkities “Naujienose

Kaina 35c. 
aptiekoso

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

Duona 
Saldainės 
Žuvys
Vardas ..

Lietuvos Brolių ir Seserų Drau 
gystėj neramu.

W£ETENE&

ORATED

ir rein- 
atsisake

KUPONAS 
Susai 
Mėsos 
Pyragai

kad išgavus pašali 
nurodė kreiptis, kai 
tų reikalų, i SLA 
Jurgeliutę 

atsiklausė e 
atsake, kad ]

Dieniniai miesto ofisai tie patys, ruimai 514 ir 
516 po gatvės numeriu 127 North Dearborn Street, 
Chcago, Illinois. Telefonai Randolph 5584 ir 5585.

Kuomet Jus Pirkaite 
Pieną, Žiūrėkit, Kad 

Butų Siame j Kene

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

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

ANT NAUDOS.

Jog jis persikėlė į savo naują namą, 10717 Indiana 
Avenue, Roseland, Chicago, Illinois. Namas ir ofi
sai yra užtektinai apšviesti, taip', kad kiekvienas gali 
lengvai surasti. Tik du šimtu pėdų į Pietus (South) 
nuo Strumilos svetainės. Čia ofisai atdari kas vaka
rą ir Šventadienieis iki pietų. Telefonas tas pats: 
Pullman 6377.

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

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

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

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

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.

Namus, Farmas ir Biznius, Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6877.

S. W. BAISĖS, Advokataii 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M 

Room 909 Chicago Trust Building 
7» W«Bt Monroe Street, Chicagu 

Telephone Randolph 2900 
Kez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

vese.
Lietuvoj 
įsišiurinęs

Giminės 
žinių apie 
į Aleksą 
Knaipą 1170 S. Piers 
waukee, Wis.

B. W. ANDERSON 
Advokatas

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

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vimdo a

SIS Borden’s Evaporated Pienas yra ge
riausias Bordens Pienas, šviežias, nuo 

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

Jus pabandykit Chi- 
ropractic kai kada. y

DR. J, M. FINSLOW, 
Chiropractor

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

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

M. Yuška
8223 W. 38th StM Chicago, UI.

V dOINT*TERVICE\V>TH XI

HAMBURGAMEMCAN.IJNE

Kuomet tavo vaikutis tampa užpul
tas krupo vidurnakty — ką-gi tada 
reikia daryti? Tūkstančiai motinų 
jau išrišo šį klausimą su užsiganėdi- 
jimu. Vienas mažas doztlis Dr. Dra- 
ke’s Glessco tuojaus prašalina krupą 
į keletą minutų du dožus. Tai saugus 
ir geras vaistas kūdikis nuo jo ne- 
vems. Šio vaisto daugiau parduoda
ma negu kokio kito Amerikoj. Garan
tuojamas visų vaistininkų, 50c. bute
li..:—> — vertas $50.00. 2 vai. ryte.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn StM Room 111-13 

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

8328 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1316 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisus •
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

nors laimė- 
nenialo- 
padarys, 
pa si lus

tam esa-

Plumingo ir Apšildymo įrengimai
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio inėnesio.

PEOPLES PLUMBING AND
HEATING SUPPLIĖS CO.

490 Milvvaukee Avė. and 
461 N. Halsted St. 

Tel. Haymarket 1018

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St.
Telephonaa Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias' bylas visuose Uli
niuose. Egzaminuoja Abstraktus

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULU 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų 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, persitikrinsi t, 
kad yra geras. Kaina 75c.

POLO CHEMICAL CO.
Išdirbėjai. ^7

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 
patj prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra specialumas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy- 

geriausiu budu kokis yra žino- 
medicinoje.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Waahington & Clark
Namų Tel.: Hyde Park 8896

Taip ir 
Jurgeliut'es, 
per teismų 
geruoju ta

igai i kiek 
laimėti. Vėliaus minėtas narys 
susirado kokį ten subjektą, ku
ris prigimdo P. V. traukti L. 
B., ir S. J) teisman.

Traukti į teismą galima, bet 
pamato tikėtis ką 
ti nėra. Draugystei 

n ūmų ir išlaidų ta 
taipgi ir pats kesone 
tins. Nejaugi mes tik 
me, kad kerštus varinėti? At
minti reikia, kad kol per teis
mą ką gausi ar negausi, pirm 
visko kešenę tikrai patuštinsi. 
Rimtas vyras nesibylinetų, bet 
draugingu budu tartus ir tik 
taip galėtų ką nors laimėti.

—Meldinietis.

Jonas Kainauskis 449—lGth 
Avė., Milwaukee, Wis., mums 

rašo:
Juozas Gricas dirbęs Palhos 

[?] Co. dirbtuvėj, vasario 5 d. 
griuvo ir ant syk buvo nebegy
vas. Vasario 9 dieną jis buvo 
palaidotas.- Velionis buvo 41 
metų amžiaus, Amerikoj išgy
veno 22 metus. Chicago (Cice
ro, 111.) gyveno 4 metus ir dir
bo “Marmulemėj”, Milwaukėj 
gyveno 18 m. Jis čia neturėjo 
giminių, todėl tik draugai ir 
pažįstami dalyvavo jo laidotu- 

Buvo kilęs iš Papilės, 
Girdėt, kad buvo čia 
(apsidraudęs), 
norėdami platesnių 
velionį gali kreiptis 
Sandarą ir Adomą

St., Mil-

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose. Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentu? ir {galiojimus.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.
t“; laika nuo laiko juos naudosite, 
r cebedėvit stipintus i kasų, ar su- 
rump.ii nusikirpe. vienok jus neg-a- 

p'ciskanos sugėdytų jūsų išvaiz- 
mo dėlei niežėjimo ir beęilupimo 
s.

jirkit 65e. bonkų ir pačios per- 
ra mirtinu priešu pleiskanų ir kartu yra 
kekj tik kada esate naudoję! Galima

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

KaStaniniai Rudi, ar Auksinės panos; Rausvi plaukai ar Visiš
kai Raudoni! Vienok nežiūrint kokios spalvos jie nebūtų, neleisk 
pkiskanems sunaikinti jų gražiniu! •

Rufftes atliks tai, jei jus 
Nežiūrint a.- jus suvo plaukus da 
suktus į mazgą, ar gal jau esat i 
l:te (teleisti, kad nešvarios, iškri! 
dijJums nereikės kentėti nesuia 
gaivos odos, jei naudosite Ruflle

Netikėkit musų žodžiui. Nu.’r 
aitikriukite, .kad Rufflcs 
puikiausiu plakų tonikų, 
gauti aptiekoce.

F. AD. RICI’TER & CO.
10-J-l 14 So. 4th Street Brooklyn, N. Y,

Kai kurie yra neti
kėliai tiktai kuomet 
sveiki.

Labai lengva yra kri
tikuoti Chiropractic 
kuomet jus esate svei
kas, bet kuomet ateina 
liga ir kiti gydymo 
metodai nepagelbsti, 
Chiropractic yra labai 
užprašomas.

Chiropractic reiškia 
sveikatą.

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

Sausio 5 d. 8 vai. vak. Union 
Hali buvo sušauktas extra su
sirinkimas, kuriame tarta gin
tis nuo neteisėtai užsipuolu'sio 
nario P. V. šis narys 1923 m. 
pavasario laiku važiavo į Mil- 
waukę automobiliu^ drauge su 
juo Jr kits lietuvis kitu auto
mobiliu važiavęs. Grįždami į 
namus pradėjo įlenktyniuotis ir 
P. V. ištiko nelaimė — iškritęs 
iš automobilio ir dėl smarkaus 
važiavimo sulaužė kojos kaulą. 
Sirgęs apie šešis mėnesinis. Ji
sai priklausė B. ir S. draugijai 
ir tikėjosi gauti iš jos pašalpą, 
bet pasirodė, kad jo nario mo
kestis nebuvus mokėta per tris 
mėnesius, tokiu budu draugija 
skaitė jį suspenduotą 
damos savo įstatais 
mokėti pašallpą. P. V. nors ii 
žinojo, kad su juo draugija tei
sėtai pasielgė, vienok buvo ne
patenkintas. Iš pradžių teira
vos SLA org. M. Kasparaičio 
ką jam tokiame atsitikime rei
kią daryti, 
pą; M. K. 
po žinovo 
Sek r. p-lę 
padarė, 
kuri 
nieko negaus, tik 
riantis si? nariais

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

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

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

Sol Ellis & Sons
211244-18-20-22 So. State St 

CHICAGO, ILL.
Vakarinėj pusėj gatvės 

Telefonai į visus departamentus: 
Victory 2454-4356

RMUmDII. M. G. MARTIN 
A^®W?^®337 W* Madis®n st.,

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. Wfi8arniano ban- 
uymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami- 
navmias jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
nuogas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvaa- 
lis yra perdaug brangi, kad rizikuoti., Naujas 
K-yauolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje _ ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumue, čiepus., antitoksinus, bak- 
teripas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užsl- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų ifž- 
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia | 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

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

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manini Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmif 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:80 po b
Seredomis ir subatomis: 9 ryte Ii;

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

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

(Kampas Madisnn ir So. Merket) 
Chicago, I1L

TRUMPIAUSIAS KELIAS {VISAS 
DALIS

LIETUVOS
Išplaukia kiekvieną savaitę su musų 

laivai, de luxe y 
“Resolute”, “Relianc.” 

*‘Alb«rt Ballin” 
“Deutschland"

Kurie veža I, II ir III klesa pasažie- 
rius ir populiariški laivai “Mount Clay”, 
Cleveland, “Hansa”, ‘‘Thuringia” ir 
"We.tphaJia’* su cabin ir III klesa. 
Geras mandagus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios apystovos.
UNITED AMERICAN LINES 
171 West Randolph St.. Chicago, Iii.

Arba bile autorizuoto agento.

NENUSIGĄSKIT—
JIS TIK IEŠKO BAMB1NO

_ ~ /n Jis žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad
jis jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek 

Įpp-ftLjj.J išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės.

Įm ' :b a imc b i :isr o
Įrcg. S. V. Pat. Biuro.

y^a ncPav°jinRas—pasekmingas—saldaus skonio 
vidurių paliuosuotojas.
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus. 

f"—Je* jnsU kūdikis neramus, turi aptrauktą liežuvį, 
• J negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmųY** ’ kankinantnas, tat išvalykite jo sistemą su lengvu 

\N (y 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.

GERIAUSIAI PASTATYTAS NUOLATINIS 
GARAD2IUS

Pinigais arba mėnesiniais išmokėjimais ♦
Tai yra jūsų proga geram investmentui kad turėjus geriausiai pasta
tytą garadžių ant jūsų pareikalavimo, mažai įmokėjus, lengvais mė
nesiniais išmokėjimais. Jis apsiokės jums ar jus turite karą ar ne, 
nes renda užsimokės už jūsų mėnesiunius mokesčius . Geriausi ga- 
radžiai yra statomi ekspertų mechanikų ir yra garantuoti iš visų 
atžvilgių.

Kainos yra geros iki ko- ' i
vo 15 dienos, o nuo tos j
dienos jos bus didesnes. J
šis 2 karų garadžius 
pastatytas jūsų parei- 
kalavijui, visas naujas fl M MMlI
materijolas $30 A*
įmokėjus, kitus j 12 mė- . •?
nėšių išmokėjimais.
Rašykite dėl Katalogo arba telefonuokite dėl 

sutarimo su musų atstovu
praleisdami hardware ir jus pasidarysite duris, mes suteiksime mate- 
praieisdami hardware ir js pasidarysite duris, me's suteiksime mate
rijolą dėl jų.

KAINOS YRA SEKAMOS:
Vieno karo garadžius $90

Dvieju kary garadžius $120
Už kitus pagal didumą.

Mes turime savo jarde visą naują namų materijolą, lentas visokiems 
reikalams, taipgi sienoms lentas, stogų popierų, pliasterio lenteles, 
garadžių duris, sash. milwork, ir t. t. labai žema kaina.
Pastatome į visas dalis miesto ir apielinkes. Atdara kasdieni nuo 7 
vai. ryto,iki 6,vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 iki 1 vai. po pietų.

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

4440 W. North Avenue

SPiNOGPAPHS
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DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
8149 So. Morgan SU 

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

Telefonas Yards 0867

MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienę

Sriuba iš daržoviy

Fraiicuziškas Daktaras
Prisiuntė A. F. Delinick

Telefonai i

So. Halsted St.

P-Iė Kudulaitę

‘The Stock Yards

kepk

arba

kau

išvir
obuo-

Mieroa per krutinę

(Vardas ir pavardd)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

PINIGUS LIETUVON
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Valgyk su saldžia grie-

Turtas virš $8,000,000.00 Garsinkitės Naujienose Garsinkitės Naujienose

1803. Tik vieną dolerį praleisi 
pasisiudintumei šią suknią. Iš-

3113 South 
Halsted St.

11/2 šaukšto miltų
1 šaukštą taukų

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

acto
citrinos sun

Jiegu norite turėti gerą ska
nų ir sultingą kepsnį, virkite jį 
špižiniame puode.

2 svarai riebios jautienos 
gerą kaulą.

2 kvortos vandens.
2 šaukštukus druskos.

No. 2
Vž šaukštuko druskos

pipirų
V/2 šaukštuko
IV2 šaukštuko

$495 
$$40 
$795 
$725 
$395 
$495 
$550

2 šaukštuku želatinos
14 puoduko šalto vandens

karšto vandens 
grape fru it 
orango
citrinų sunkos

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Telef. Lafayette 4146

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

8248 So, Halsted St
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Falrfaz 5574 
CHICAGO. ILL.

Sumaišyk sausus daiktus, pri
pilk acto, citrinos ir svogūno!

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialia 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

3 puodukus grynos, stiprios 
kavos

Jiegu norite, kad šluota il
giau laikytų užpilkite ją šarmu, 
kuriame skalbiate rubus ir duo
kite pastovėti, o paskui apsiu- 
kitą šluotą iki pusiau su audek-

as ir Chirurgas 
2 pietų, 7 ild 8 v.

cago, Dl<

Telefonas Boulevard 1939
DR. S, A. BRENZA

Ofiso valandos)
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

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

siųsti man pavyzdi No.............
čia {dedu 15 centų ir prašau at~ A. L. DAVIDONIS, M. D.

4643 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5107

Valandos: nuo 9 Iki 11 vai. ryto; 
ano 5:80 iki 7i89 vakare.

Taukų plėtmus iŠ aksomb 
lengvai galima išiniti pfatrinus 
plėtmą su skuduru lengvai su- 
vilgutų alkoholyje.

Jiegu norite, kad margi rū
bai skalbiant nenubluktų, pri
dėkite į kiekvieną galioną, ku
riame išplautus rubus skalausi
te ipo šaukštuką karčios druskos 
(Epsom salt).

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

Ji remiasi visais turtais šio stripr&us valstijinio banlto.
Ateikite į banką, pasikalbėkite su panele Kudulaitę ir 

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

Dabar jau nereikia mokėti augštų kai
nų už geriausios rūšies automobilius. 
Su pagelba naujausios rūšies išradimų 
ir prietaisų Chevrolet pasiekė augščiau- 
sį ir greičiausį automobilių išdirbimo 
laipsnį, užtaigi pasidėkavojant tokiam 
ekonominiam sutvarkymui jie gali taip 
pigiai parduoti. Chevrolet turi įtaisus, 
randamus tik pas augščiausios rūšies 
automobilių.

Štai delko jūs galite pasididžiuoti savo 
Chevrolet.

Tai yra įtaisas.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 Iki 9 vak. kasdien 

nedšlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

a* ir Chirurgas 
lington St.

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 
Telephone Central 8860 

1824 Wftbansia Avė.
Humboldt 1098 

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

iki že- 
Tegul atšala, 

grape fru it,

r niežiančių de- 1 
’ gančių kojy?

MENTHOLATUM
Greitai praša- Į 

liną ir at- J 

šviežina

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

SUPERIOR 
Roadster 

*490 
'. o. k Flint, 
Mich.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

French dressings 
dažalas

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 Ud 4 po piet, 
' 6 iki 9 vakare

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

Nuo 10—12 pietų, 
7:30 vai. vakarais.

į Dienomis: Canal 
J 3110. NaktJ
j Drexel 0950
( Boulevard 4136

17Ū7 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 8 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Chevrolet Motor Co., Detroit, Michigan
Division of General Motors Corporation

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

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu j
Central Mannfacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Sunka iš vienos citrinos.
Mirkyk želatiną šaltame van

denyje 5 minutas ir užpilk karš
ta kava; pridėk citrinos sunką, 
cukrų, ir maišyk palto! viskas 
ištirps. Supilk į kokį nors in
dą, bet indą pirm pašlapink 
šaltu vandeniu. Padek tegul 
atšala. Paduok į stalą su plak
ta saldžia grietiene.

Gydytoją*, Chirarga* Ir Akuieris

8315 South Halsted Si. 
Tel. Boulevard 1401

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

5 puodukus šutinto pieno
1/3 puoduko geltonų kornų 

miltų
Y2 puoduko molases
1 šaukštuką druskos
1 šaukštuką imberų arba cit

rinų žievės.
Išlengvo pilk pieną ant kor

nų miltų. Virk dvigubame puo
de 20 minutų. Pridėk molasses 
imberų arba citrinų žievės. Su
pilk į tam tikras formas (in
dus) išteptus sviestu ir 
pečiuje apie 2 valandas, 
gyk su saldžia grietiene 
sviestu.

1 šaukštuką cukraus.
1 puoduką suvirtų tomačių
1/2 puoduko smulkiai supjau

stytų kopūstų.
1 svogūną.
1/2 morkvos.

ropės, petruškos, salierių.
•/2 puoduko žalių žirnių.
Nuplauk mėsą ir supjaustyk į 

mažus šmotelius. Sudėk mėsą. į 
puodą, įdėk druskos užpilk van
deniu ir tegul pastovi pusę va
landos. Virk ant mažos ugnies 
3 valandas. Sudėk daržoves ir 
virk dar valandą. Gali pridėti 
daugiau druskos, jeigu nori.

Specialistas kraujo, odos,'chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S'. Ashland Avė., ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedūlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

>4 Iki % puoduko alyvos r 
Yt Šaukštuko svogūno sun-

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

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

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

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

VALANDOS 
ir nuo 6 iki

^OR. HERZMAN^
-IŠ RUSIJOS—.

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

Alyvą pilk išlengvo il- 
vartoti 

prie

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2889

DR. P. G. LUOMONS 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

Tel. Canal 6222.
Vai.: 9—;- ■

6—9 vak. Ned. pagal sutarti.

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan StM Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

Telefonas Boulevard 7042

DR. 0. Z. VE2ELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-1os gatvės

CHICAGO, ILL,

DR. A. MDNTVID
Lietuvis

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNIGKI
8107 80. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

1 svarą , slyvų—1 puoduką 
cukraus 2 šaukštuku smulkios 
želetinos

1 puoduką riešutų (walnuts) 
Suvirink slyvas į košę. Iš

imk kaulus, pridėk cukrų ir že- 
atiną, kurią pirm ištirpysi šal
tame vandenyje, užpildama pas
kui karštu vandeniu, kuriame 
virė slyvos. Pridėk riešutus ir 
viską gerai sumaišyk, supilk j 
indus, padėk į šaltą vietą tegul 
atšala 
tinę.

2 šaukštuku citrinos sunkos
Yi, puoduko alyvos
3 šaukštukus riebios saldžios 

Smetonos. Sumaišyk viską labai 
gerai—maišyk kokį pusvalandį.

No. 3
1 šaukštuką druskos
Ya, šaukštuko muštardos
Ys šaukštuko pipirų
2 šaukštuku cukraus
1 šaukštuką svogūnų sunkos
2 iki 4 šaukštukų acto arba 

citrinų sunkos.
Maišyk ilgai ir labai gerai. 

Padėk į šaltą vietą. Vartok 
ant salotų, šaltos mėsos ir tt.

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

Ofiso val.i 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5918

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

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

1 puoduką 
Sunka iš 2 
Sunka iš 1 
3 šaukštus 
2\fe šaukštų želatinos 
U/£ puoduko cukraus 
i/į puoduko šalto vandens 
Mjrkyk želatiną šaltame 

vandenyje 5 minutas. Virių 
cukrų karštame vandenyje, pilk 
išlengvo ant želatinos 
latina ištirps, 
paskui pripilk 
organe ir citrinų sunkos. Pri
dėk žiupsniuką druskos; įpilk 
į indą panašų į ratą arba į ko
kius mažus indus, tegul atšala 
ir sutvirtėja. Valgyk kaipo sa
lota.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewid 

BANIS
AKU9ERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote* 
rims prie gimdy
mo kiekvienam* 
atsitikime. Teikia 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterim* 
ir merginoms dy-

sunkos 
gai maišydama. Gali 
ant salotų, žalių tomatų 
šaltos mėsos ir tt. -

Reikia pamerkt per naktį pu
sę kvortos džiovintų čielų žalių 
žirnių. Ant rytojaus, truputį 
pavirink, iki bus bent kiek min
kštesnį. Sudėk į gilų molinį puo
dą (bean pot) įdėk tris ketvirt- 
dalius svaro sūdytų lašinių 
(salt pork). Pridėk nusunktus 
žirnius, arbatinį šaukštuką dru
skos, vieną ir pusę arbatinio 
šaukštuko sausos muštardos ir 
2 šaukštuku cukraus. Apipilk 
verdančiu vandeniu, uždengk ir 
kepk viduryje pečiaus visą die
ną arba bent 7 ar 8 valandas.

Telephone Yard> 1582

DR. J. KULIS
Lietuvi* ( 

Ofiso vai.: 
3259 So. Halsted Si

abejoji akimis, pasiteirauk 
A. K. BLUMENTHAL

Optmnetr’jrt 
T«L Boulrrard *487 
4C4* 8. Aahlan* 
Kampu 47-tot cat 

1-roa lubotaOffice Houra: 10 iki 12 pietą 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

OR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1990 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietą 
Tel. Lafayette 0098

Kainos f. o. b. Flint, Michigan
Superior Roadster .................
Superlor Touring ..................
Superior Coupe . .....................
Superior Sodan ......................
Si/perior 4-Paes. Coupe .......
Superior Commercial Chassls
Superior Delivery ..................
Utility Exprese Chassia........

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
M Ofiso tel. Boulevard 9698

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

Specialistas Moterižkų, Vyrižką,

6 obuoliai
Y^ puoduko razinkų (be 

liukų)
1 puoduką cukraus
20 “marshmallows”

► Nulupk ir supiaustyk 
liūs. Sudėk į tam tikrą pudin
gam indą, apibarstyk su razin- 
kom ir cukrum ir tegul obuo
liai kepo pečiuje pakol bus min
kšti, ant galo uždek ant viršaus 
obuoliij marshmallows ir padėk 
vėl į pečių pakol marshmallows 
parus. Valgyk karštą su 
džia grietiene.

Ne. 1
šaukščiuko druskos

1 šaukštuką papaprikos 
šaukštuko baltų, maltų

Ofisą*: 8835 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos t 10—11 ryte; 2—8 po plot, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicagg

8 svarus jautienos nuo šlau
nies. Supjaustyk į ilgus šmo
tus, išmušk gerai. Supjaustyk 
plonais ilgai šmotukais lašiniu- 
kų, aptibanstyk kiekvieną šmoi 
tą su pipirais, druska, sudek 
ant viršaus’po 2-3 šmotus laši- 
niuką, truputį sukapotų svogū
nų. Suvyniok mėsą į ritulį su
rišk švariu siulu arba susegk 
tooth pick’iu. Pakepk ant kar
štų taukų ii’ užpilus karštu van
deniu virk ant lengvos ugnies 
2-3 valandas. Ant galo gali pri
dėti rūgščios Smetonos. Valgyk 
su šutintom bulvėm, virtais ry
žiais, salotom.

Prisiuntė p. A. F. Delinick.

jeigu pasisiudintumei šią suknią. Iš- 
pradžios pamėgink siūti iš pigios rū
šies materijos, o paskui jeigu seksis, 
gali ir iš šilko pasiūdinti sau rubus.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40 42 ir 44 colių per krutinę.

36 mierai reiktų, 3 U yardo 36 colių 
materijos vienos nešies ir yardo 36 
colių materijos apikaklei apsiūti.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
įurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
laduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
Ižio numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
tdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept., 1789 So. 
lalsted St., Chicago, III.

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutarti

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- 
vusi Pennsyl- H 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži- 9 
n i ngai patar- į 
nauja, visokio- įy 
se ligose prieš 'H
gimdymą, laike 
gimdymo ir po ||L/ •<
gimdymo. Mm!,. .. A S

Ya, šaukštuko pipirų
2 puoduku supiaustytų 

tų bulvių
1 šaukštuką druskos
1 išvirtą ir sukapotą "green 

pepper”
1 išvirtą sukapotą svogūną 

puoduko sutarkuoto ame
rikoniško sūrio.

Sudėk į skauradą miltus ir 
pakepink. Išlengvo pripilk pie
ną: pridėk druską ir pipirus ir 
virk nuolat maišant iki patirš- 
tės. Pridėk bulves, žalių pipi
rų, svogūną ir sudį. Sumaišyk 
viską, sudėk į taukuotą bliudą 
ir kepk pečiuje iki parus.

Geriausi Automobiliai 
Pigiai Parduodami

Eeonomital
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Užaimokėjimo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams---- ------------- -------
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam .......... .......
Vienam mėnesiui________

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .....— 8c
Savaitei --------- —-------—— 18c
Mėnesiui ........... ........——....— 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu: , .

Metams...... .........  $7.00
Pusei meta .... ................. 8.54
Trims mėnesiams...... ........ ;----- 1.75
Dviem mėnesiam___________  1-25
Vienam mėnesiui ...... ...... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ------------------------- - $8.00
Pusei metų .......................  4.00
Trims mėnesiams ...... —...... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu* kartu su užsakymu.

4.00
2.00
1.50
.75

Prezidento 
galia.

Jungtinių Valstijų sena
tas didele dauguma balsų 
nutarė reikalauti, kad prezi
dentas atstatytų laivyno se
kretorių Denby, bet prezi
dentas atmetė jo reikalavi
mą. Jisai sako, kad senatas 
neturįs teisės kištis į vykdo
mosios valdžios dalykus. Tos 
valdžios galva esąs prezi
dentas, kurį išrinkę visi 
žmonės, ir tiktai žmonėms 
jisai atsakąs už savo arba 
savo pagelbininkų darbus.

Šitokiu užsispyrimu pre
zidentas sukels prieš save 
ne tiktai senatorius, bet ir 
daugelį žmonių. Jo atsisa
kymą pašalinti laivyno mi- 
nisterį dauguma supras, 
kaipo užtarimą nusidėjusio 
valdininko, kuriam vieta 
yra kaltinamųjų suole prieš 
teisėją, o ne valstybės tarny
boje.

Bet formaliai Jungtinių 
Valstijų prezidentas turi tei
sę nepaisyti, ką sako sena
tas apie ministerius. Jie 
yra jo “sekretoriai” ir atsa
ko jam, o ne kongresui. Ši
tuo atžvilgiu Amerikos val
džios sistema griežtai ski
riasi nuo tos tvarkos, kuri 
gyvuoja daugumoje kitų 
respublikų ir net kai kurio
se monarchijose. Net mo- 
narchiškoje Anglijoje joks 
ministeris negali pasilikti 
savo vietoje, jeigu parla
mentas išreiškia jam nepa
sitikėjimą.

Amerikos prezidentas yra 
ministerių kabineto galva ir 
vienintelis jo “bosas”. Ačiū 
tam, jo galia yra didesnė, 
negu daugumos karalių. Da
bartinis prezidento susikir
timas su senatu tečiaus gal 
pažadins žmonėse mintį, 
kad ir šioje šalyje vykdomo
ji (ekzekutyvė) valdžia turi 
būt pastatyta po žmogių at
stovų kontrole.

Associated Press praneša 
• iš Maskvos, kad Soloveckose 

salose (Baltojoje juroje), 
politinių kalinių stovykloje, 
gruodžio 13 d. sargyba už
mušė šešis kalinius, tarp jų 
dvi moteris; kitu du kaliniu 
esą sužeistu. Toks oficialis 
pranešimas esąs paskelbtas 
Maskvos laikraštyje, “Izves- 
tije.”

Ta pati žinių agentūra sa
ko, kad bolševikų valdžia 
nepaduoda priežasčių, delko 
tie kaliniai buvo nužudyti, 
tik teisingumo komisaras 
Kurski pareiškęs, kad kali
niai kėlę maištą ir kad jie 
esą anarchistai.

Visai nesenai “Naujieno
se” buvo žinia apie politinių 
kalinių skerdimą toje trėmi
mo vietoje. Kai kas galėjo 
tuomet dar abejoti apie jos 
teisingumą. Bet Associated 
Press telegrama išsklaido 
visas abejones.

Bolševikiški budeliai, pa
sirodo, ištiesų žudo savo po
litinius priešus, ištremtus į 
Solovecko salas, netoli šiau
rinio poliuso. Dauguma tų 

[kalinių yra socialistai. Bet 
Maskvos diktatoriai, norė
dami pateisinti save, apšau
kia juos “maištininkais” ir 
“anarchistais”.

O jeigu jie ir anarchistai 
butų, tai ar tuomet butų lei
sta juos galabinti?

Tai šitaip bolševikai “liuo- 
suoja” proletariatą. Tai ši
tokį “teisingumą” jie vyki
na. Caro generolus priima 
tarnybon, o socialistus sker
džia !

Apžvalga
VISGI TIESA.

Vienas, kaip jisai sakosi, “ge
ras katalikas iš Cicero” prisiun
tė mums 5-ą savaitraščio “Lai
vo” numerį. Paskutiniame to 
laikraščio puslapyje įdėta tokia 
žinia: ♦ ! ■ j

“Amerikos Lietuvių Preky
bos Bendrovė Kaune likvida
vo savo Tarptautinį Banką.”
Kuomet “Naujienos” paskel

bė, kad Am. Liet. Prekybos 
Bendrovės biznis taip nusmuko, 
jogei ji turėjo uždaryt savo ban
ką Kaune, tai Marijonų zokono 
rašytojai savo organe “Drauge” 
ant mus ugnim spiaudė ir “me
lagiais” mus vadino ir visaip 
niekino. O pasirodo, “Naujienos” 
tiesą rašė.

“Laivą” redukuoja kun. Rėk
laitis, nesenai atvykęs iš Lietu
vos.

ZOOLOGINIS NACIONA
LIZMAS.

gi. dėsto pačioje atžagareiviŠ-[ Bet gal jo poezijos turinys dies ir proto. Jo didžiausia gar- 
Phtsjbė primena mums ir didžiausį 

jo nepasisekimą. Apleistas sar 
voj tėvynėj, beveik pajuoktas 
Europos valstybės vyrų, jis vie
nok padarė didelį darbą, jei ne 
šiai kartai, tai bent ateinančiai. 
Nėra pranašo gimtojoj žemėj ir 
jo gyvenimo laikotarpy. Tiktai 
vėliau žmonės įkainuoja ir pri
simena kokią svarbą turi tas ar 
kitas asmuo istorijai. Mes lie
tuviai, nors kartą skaudžiai ap
vilti, visgi tikim, jog Vilsono 
idėjos turės būti įvykintos!, jei 
pasaulis nori susilaukti geres
nių laikų. Tautų Sąjunga yra 
naudingas tam įrankis, tik rei
kia jį paliuosuoti iš imperialis
tinių valdžių globos ir pastaty
ti ant tų principų, kurie paskelb
ti Sąjungos statuto pradžioj, 
būtent užtikrinti ir palaikyti 
taiką, įsteigti gerus santikius 
tarp visų tautų ir rišti visus 
ginčus teisingumo pamatais.

klausioje prasmėje. yra kitoks? Pažiūrėsime.
Jisai, pav. skelbia tokį daly- autorius sekančiu budu aiškina 

ką: savo eilių prasmę:
i “Drg. Lenino paskleistos 

tos idėjos susikuops pasauli- 
i nėn proletariato revoliucijoj 

ir visu revoliucijos smarku
mu jos užviešpataus ant že
mės.”
Poetas šituo paaiškinimu no- 

įri pasakyti, kad “ateis“ ne Le
nino kūnas, bet tiktai jojo idė
jos. Kaip ateis? Ve kaip: jos 
“susikuops” pasaulinėn proleta
riato revoliucijon ir “visu revo
liucijos smarkumu užviešpa- 
taus ant žemės”. Lenino idėjos, 
vadinasi, ateis, priėmusios tam 
tikrą pavidalą, būtent, pasauli
nės proletariato revoliucijos. 
Kitaip sakant, Lenino žodis 

j “stosis kunu ir gyvens tarpe 
musų”.

Lenino kūno prisikėlimą už
ginčydamas, tas poetas visgi su
galvojo naują Lenino “įsikūni
jimą”, ir tai jau dabar ne poezi
ją rašydamas, bet prozaiškai 
polemizuodamas su “Naujieno
mis”. Reiškia, kitaip, ' kaip 
davatkišku budu, jisai ir protau
ti nepajėgia.

Iš “Laisvės” poeto aiškinimo 
matyt, kad jisai netiki, jogei 
Leninas ateis toms pačioms ke
linėms ir tais pačiais batais, ku
rie jam buvo užmauti laidojant. 
Bet jisai vistiek ateis!

“Priėmimas svetimos kultū
ros yra mirtis (? “N.” Red.) 
priėmusiai tautai, žemesnės 
rasės tik taip išnyksta, kad 
priima aukštesniųjų rasių kul
tūrą. Lietuviai yra nordikų 
rasės — už nordikus nėra nė 
vienų aukštesnių.”
Tai yra zoologiškas tautybės 

supratimas. Tauta “Sandarai” 
vaizduojasi, kaipo tam tikra vei
slė. Vienos veislės esančios 
“aukštos”, o kitos “žemos.” Lie
tuviai priklausą “aukščiausiai” 
veislei.

šita teorija neišlaiko jokios 
kritikos. Tautos vietą žmonijos 
progrese nustato visai ne jos ra
sinė kilmė (veisle), bet josios 
kultūra. Tik kultūros atžvilgiu 
tautas galima skirti į “aukštas” 
ir “žemas.” Bet kultūros laips
niuose galima surasti toje pa
čioje vietoje įvairiausias rases; 
ir atvirkščiai, tos pačios rasinės 
kilmės tautas galima surasti 
įvairiausiuose kultūrinio plėtoji
mosi laipsniuose.

Imkime nors suomius. Jie 
yra mongolų rasės, kurią tokie 
galvočiai, kaip “Sandaros” redak
torius, laiko labai žemai. Vienok 
suomiai yra viena iš kultūrin
giausių jų tautų pasaulyje. Bul
garai yra taip pat mongolų kil
mės (nors jie ir priėmė slavų 
kalbą), bet ar jie yra bent kiek 
prastesni už savo kaimynus ser
bus? Graikai kitąsyk stovėjo ci
vilizacijos priešakyje, o šiandie 
ta pati tauta yra atsilikusi nuo 
daugelio kitų tautų. * I

Taigi savo tautos veislės gar
binimas neturi jokios prasmės. 
Jisai yra prietaras ir, kaip kiek
vienas prietaras, jisai gali pa-1 
tarnauti tiktai reakcijai.

Skaitytojų Balsai
[Už Išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}

VILSONAS, TAUTŲ SĄJUN
GA LR MES.

SAVE IŠJUOKIA.

“Laisvė” šaiposi:
“Lietuvos socialdemokratai 

turėtų pasidžiaugti, kad jų 
plauko žmogus, P. Klimas su 
pačia, buvo priimtas Italijos 
karaliaus ir supažindintas su 
visa karaliaus šeimyna. Juk 
Klimas neseniai buvo social
demokratų partijos ‘člon- 
kas’. ”
Kaip neseniai? Tur-but apie 

šeši ar septyni metai atgal. 
Bet “Laisvės“ redaktoriaus pa- 
gelbininkas, Vabalas-Pruseika, 
buvo dar tik penki metai atgal 
socialdemokratas; jisai buvo 
net Lietuvos socialdemokratų 
partijos atstovas Amerikai: 
rinko aukas tai partijai, agita
vo už ją, gynė jos programą, 
gyrė jos veikėjus, ir tt.

Juokdamasi iš Klimo, “Lais
vė” juokiasi iš savęs.

VAJĖ, KOKS POETAS!

Vilsonas mirė, ir pasaulis gi
liai apgaili jo mirtį. Retas ku
ris buvo įgijęs tiek žmonių pa
garbos kaip jis. Net priešai vo
kiečiai jį gerbė kaipo žmogų ir 
valstybės vyrą. Anglijoj, Pran
cūzijoj jį aukštino minios, kaip 
kokį dievaitį, kurio rankose glu
di visų išganymas. Vilsoną lai
kė pranašu, skelbėju geresnių 
laikų įr naujos epochos istori
joj. Amžina taika, tautų broly
bė ir laisvė buvo obalsiai, ku
riuos jis metė milijonams nuvar
gusių prispaustų žmonių. Lietu
vių tauta viena pirmųjų užgir
do jo balsą, kurs nors tiesiogi
niai nieko nežadėjo, vienok su
teikė šviesesnę viltį. Lietuviai 
įgijo daugiau entuziazmo, drą
sumo ir pasiryžimo kovoti už 
savo teises ir nepriklausomybę. 
Vilsono idealai tapo įkūnyti 
Tautų Sąjungoj, kuri teisingai 
ar neteisingai vadinama jo kū
dikiu. žiūrint šios dienos aki
mis toji įstaiga daug žadėjusi 
apvylė visus. Gal niekam nebu
vo toks skaudus apsiviUmas 
kaip mums lietuviam^. Mes ta
pom apgauti ir nuskriausti vien 
todėl kad tikėjom į tuos princi- 
Įpus, kuriuos skelbė Tautų Są
junga, po kuriais iškilmingai pa
sirašė beveik visos tautos, vie
nok kurie buvo sumindžioti ir 
įmesti į krepšį. Jaunutė Lietu
va, pergyvendama savo pavasa
rio dienas, neturėjo pakanka
mai patirimo, kad numatyti at
eitį ir gresianti mums pavojų. 
Tautų Sąjunga elgėsi taip, kaip 
tiko prancūzams ir lenkams. Ji 
tapo kelių didžiulių valstybių 
įrankis, antroji “šventoji są
junga”, kurią buvo įsteigęs Ru
sų caras Aleksandras I, kad ap
ginti ciesorių sostus nuo visų 
revoliucionierių. Tautų Sąjun-

Tas asmuo, kuris parašė 
Brooklyno komunistų laikraš
čiui eiles apie Lenino “prisikėli
mą,” labai supyko, kad mes pa
rodėme naivumą jų turinio. 
Drūčiai bolševikiškai koliodar 
masis, jisai tvirtina, kad jsai, 
<aipo poetas, turėjęs teisę var- 
;ot tokius “simboliškus saki
nius”, kokius norėjęs.

Tarytum kas dėl to abejoja! 
Poetas, be abejonės, gali varto
ji įvairius vaizdus ir palygini
mus; be jų ir poezijos nebūtų. 
Bet vienas poetas renkasi tą 
medžiagą savo kūriniui iš vie
nos srities, kitas iš kitos. Pa
gal tą, kokiais palyginimais ji-1 gos autoritetas dėl to ir žlugo, 
sai operuoja, dažnai galima nu- ir Vilsono pienai, aukštos idė- 
manyti, kurion pusėn yra Ii n- jos apie vienybę ir amžiną tai
kęs jo protas. ką tapo išnešiota vėjų. Tasai

Komunistų laikraščio poetas, žmogus paaukavo sveikatą, par 
stengdamasis išgarbinti Leniną, aukavo Amerikos pasitikėjimą 
nupiešė vaizdą, kaip “draugas į jį, bet. pravesti savo visgi ne- 
Leninas ateis”. Lygiai taip pajėgė. Kieno tai kaltė, ar jo, 
pat garbina savo vadą kiekvie- ar kitų, sunku čia atsakai, 
nos religinės sektos nariai, žmonija juda išlengyo; žings- 
Taigi to komunistinio poeto snis po žingsnio ji eina pirmyn, 
protavimas, pasirodo, yra pana- Jeigu retkarčiais sujunda per- 
šus į religinio sektanto protavi- maino savo kelią, tai tiktai tam 
mą. Kiekviena poetiška davat- kad pasistūmėjus kiek greičiau 
ka (jeigu tokių sutvėrimų yra) senąja linija. Vilsonas perank-

Nuo to laiko, kai, pasideko- 
jant p. Račkauskui, S. Bostono 
“Sandaroje” prasidėjo kandžio
jimai “Keleivio” dėl lenkų laik
raščio spausdinimo, tas sanda- 
riečių organas nuolatos vis rašo 
ir rašo apie savo patriotizmą ir 
apie savo oponento ištautėjimą. 
Paskutinis “Sandaros” priekai
štas “Keleiviui” yra tas, kad ji
sai varąs “amerikonizavimo” 
darbą tarpe lietuvių.

Gaila, kad Sandaros^laikraštis 
pasirinko sau tokį siaurą nusi
statymą. Pirmiaus jisai plačiau 
žiūrėdavo į dalykus. Kuomet kū
rėsi Sandara, tai jos programe 
buvo įžymiausion vieton dedami 
socialiniai ir ekonominiai reika
lavimai. O dabar oficialis San
daros organas visą savo domę butų parašiusi ne kitokias eiles, I sti pasirodė. Savo žodžiais ne
kreipia į tautybę, kurią jisai da- kaip jisai. ) įstengė permainyti žmonių šir-

Valdžiy skandalai
Tu- 
val-

Bet ar jie 
suras ir nubaus?

Skandalai po skandalų, 
rėjome skandalą Lietuvos 
džioje, kai buvo susektas užsie
nių reikalų ministeris kun. 
Purickis bešmugeliuojant. 
Skandalas kilo Washingtone dėl 
aliejaus laukų. Dabar vėl skan
dalas Franci jos valdžioje dėl
suktybių skaitomų bilionais 
frankų, kurie buvo skiriami at
statymui karo sunaikintų sri
čių. Palyginus, Purickio skan
dalas tai tik lašas vandens ju
roje prieš Francijos skandalą.

Na ir visi ieško kaltininkų ■ ir 
sakos suradę tinkamai nubaus. 
Kaltininkų ieškojimui skiria di
deles sumas pinigų, 
kaltininkus
Atrodo, kad visus tie šmugel- 
ninkai stovi artimam kontakte 
su valdžios aparatu. Del pavyz
džio paimkime kad ir Lietuvos 
skandalą. Lietuvos Aukščiau
sias Teismas reikalauja, kad 
valdžia suimtų kun. Purickį ir 
pristatytų į teismą kaipo kalti
ninką. Bet valdžia vietoj su
gaut jį ir pristatyt kur reikia, 
duoda jam ne tik pasus išva
žiuot į užsienį, bet ir paveda 
jam svarbias valstybės misijas.

Francijos skandalas, kaipo 
stambiausias, atneš daug nema
lonumų valdžiai. Tuo labiau, 
kad socialistinė Anglijos val
džia stengsis padėt Francijos 
draugams iškelt šmugelninkų 
sąmokslą ir parodyt visiems 
darbininkams, kaip tie ponai 
stengėsi statyt karo nuteriotas 
Francijos sritis. Darbininkai 
gi pamatę visą tą, sekančiuose 
rinkimuose atiduos savo balsus 
už savo draugus. Ir tik tuo ga
lės apsivalyt nuo tų aukštųjų 
grafterių šalyje.

—Laisvės Mylėtojas.

Kartono gamyba Lie
tuvoje.

Kaunas. (L-va) — Iki 1923 
metų Lietuvoje veikė trys kar
tono fabrikai: Kairiškių, Sklei- 
pių ir Varėnos. Praėjusių metų 
pabaigoje pradėjo kartoną ga
mintu) dar du fabriku: Kapėnų 
ir Biržinėnų. šitų penkių fabri
kų kartono gamyba šiais metais 
turės pasiekti 2,400 tonų. Susi
tvarkius eksporto sąlygoms, t. 

y. radus pastovesnes rinkas, mu
sų kartono gamyba tuojaus ga
li būti padidinta 30%.

Lietuvos rinka per paskuti
nius dvejus metus suvartojo apie 
po 600 tonų per metus, t. y. 25% 
gamybos. Todėl galima numaty
ti, kad šiais metais mes turėsi
me kartono eksportui nemažiau 
1,800 tonų, arba 150 vagonų.

Prieš metus kartono kaina 
Lietuvoje buvo 650 litų tonai. 
Eksportavo tik vienas fabrikas. 
Bet, einant konkurencijai tarp 
kartono fabrikų, praėjusių me
tų galop kartono kaina musų 
rinkoje nukrito iki 450 litų to
nai. Kartonas Lietuvoj e liko pi
gesnis, negu kitur nors pasauly. 
Pavyzdžiui, Latvijoje tuo pačiu 
metu geltonojo kartono kaina 
buvo apie 800 litų tonai.

Praėjusiais metais ir Latvijo
je susitvarkė kartono gamyba,

ir dėl to musų kartonui įėjimas 
į Latviją buvo uždarytas, nes 
Latviai nustatė įvežamąjį kar
tonui muitą 800 litų tonai.

Musų eksportuojamam karto
nui teko ieškoti naujų rinkų, 
kas žymioj daly ir pasiekė.

Pastaruoju metu kartono ga
mybai Lietuvoje tobulinti ir 
tvarkyti, o taip pat sudaryti tin
kamų eksportui sąlygų visi Lie
tuvos kartono fabrikai padarė 
tam tikrą sutartį ir įsteigė Lie
tuvos suvienytų kartono fabrikų 
biurą.

šiuo metu visi musų kartono 
fabrikai gamyna geltonąjį med
žio kartoną. Bet artimuoju lai
ku vienas tų fabrikų pradės ga
minti baltąjį medžio kartoną, 
kurio Lietuva kasmet suvartoja 
iki 400 tonų.

Latvijos prašymas Tau-
ty Sąjungos Taryboj.
Ryga. (E.). —. “Latvijos Ves- 

tnesis” deda tokią žinią: Iš in
formuotų šaltinių mums prane
šama, kad Latvijos vyriausybė 
per savo atstovą Tautų Sąjun
goje Dr. Valterį prašiusi Tautų 
Sąjungos Tarybos sutvarkyti 
klausimą apie susisiekimo at
naujinimą Liepojos — Romnų 
geležinkelio liniją. Nuo šitos 
geležinkelio linijos veikimo la
bai priklauso Liepojos ekonomi
nė plėtotė, [ bet kadangi ji eina

per Lietuvos ir Vilniaus terito
rijas, tai lel Lietuvos — Lenki
jos konflikto judėjimas toj daly 
nutrauktas ir be Tautų Sąjun
gos tarpininkavimo jis atnau
jinti nematoma galimybės.

Kiek yra Lietuvos stu
dentų Vokietijoj.

Kaunas [L-va]. — Vokiečių 
Atstovybė Lietuvai pranešk, kad 
praėjusių 1923 metų vasaros se
mestrą Vokietijos aukštąsias 
mokyklas lankė viso 621 Lietu
vos pilietis: Prūsuose 459, Ba
varijoj 43, Saksonijoj 40, Wuer- 
tenberge 2, Badene 19, Thuerin- 
gene 14, Hessene 28, Hamburge 
13, Mecklenburg-Schwerine 3.

Suomių (finu) gyvento-
jy skaičius.

Suomių 'statistikos biuro pra
nešimu, Suomių gyventojų skai
čius 1923 m. gruodžio 31 d. buvo 
3,435,242; iš jų buvo 1,695,820 
vyrų ir 1,739,429 moterų. Mies
tuose gyvena 554,278 žmonių, 
kaimuose 2,880,776. — (Elta).

Redakcijos Atsakymai
M. Kastaskiui. — Jūsų pra

nešimas gauta, kai (laikraštis 
jau buvo iš spaudos išėjęs.

Lietuvos Mokytojų 
Suvažiavimas.

i p -
(Tęsinys)

Baigiant posėdį reiškiama pa
dėkos Amerikos lietuviams už 
piniginę parapią, Kauno Miesto 
Valdybai už žemę namams sta
tyti ir Realei gimnazijai Ma- 
riampolėje bei Suaugusių gim
nazijai Kaune reiškiama didelės 
padėkos už taip didelį švietimo 
darbą atliktą nepalankiausiose 
sąlygose. Ypatingai Mariampo- 
lės Realės gimnazijos mokyto
jai daug pajiegų deda turėdami 
nuolatos derėtis ir teisme buvo
ti su namų savininku. Be to, 
kęsti did/į vargą esant basiai 
nepatogiam ir šaltam namui, 
kuriame tenka darbas dirbti.
Tas darbas galimas tiktai tikrai 
pasišventusiems, idejiniems pe
dagogams, silpnučiai tuojau ap
leistų mokyklos darbą. Tatai 
ir suvažiavimas puikiai suprato 
reikšdamas užuojautos ir dide
lės pagarbos tiems tyliems kul
tūros nešėjams.

2. Kapitalų s-ta 13,050.50
3. Komis, ir kred. 178,821.38
4. Neapmok, vekslių 6,900.—
5. Sutaupų 2,182.32

' Balansas 207,443.32
Metinis Mokyt. Kooperatyvo 

“Spaudos Fondas” skyrių at
stovų suvažiavimas išklausęs 
Vaidybos metinę apyskaitų 
vienbalsiai užtvirtino. Pelną 
sumoje 2,182.32 paskirstė šiaip:

Litų
1. Atsargos Kapitalan

12% ‘ 436.48
2. Apyvartos kapit. 10% 218.24
3. Pajininkams 8% 519.02
4. Kultūros ir švietimo reika

lams 1008.05

Viso 2,18244

Mokytojų koperatyvo 
“Spaudos Fondas” 

suvažiavimas
Paisibaigus Liet. Mok. Prof.’ 

Sąjungos skyrių atstovų suva
žiavimui įvyksta “Spaudos Fon
do” skyrių atstovų suvažiavi
mas. Dienotvarkė priimama ši:

1) Valdybos apyskaita, 2) 
Sąmata 1924 metams 3) Valdy
bos ir Revizijų Komisijos rin
kimas, 4) Kreditavimosi klau
simas, 5) Santikiai su skyriais, 
6) Moksleivių koperaty vėlių 
klausimas, 7) Atstovų ir Koper- 
basiką ir Koperatyvų Sąjungos 
suvažiavimą rinkimas, 8) Eina
mieji reikalai. Pirmuoju die
notvarkės punktu pranešinėjo 
apie Valdybos darbuotę ir 
Spaudos Fondo reikalus Valdy
bos narys Ruzgas. Išdėsto visą 
darbą ligi 1928 metų, liepos 1 
d. Tai dięnai sustatytas kope- 
ratyvos, “Spaudos Fondas” ba
lansas, kuris šiaip atrodo: į 
Aktyvas. Litų
1. Kasos sąskaita 1558.45
2. Prekių sąskaita

(pirkimo kaina) 147,134.47
3. Prekių sąskaita sk. 18,876.89
4. Debitorių sąskaita 33,437.27
5. Kilnojoma turtą s-ta 214.2£
6. Knygų leidimo s-ta 200.—
7. Liet. Koper. Banke ein.

sąskaita 2,246-10
8. Prekybos išlaidų s-ta 3,775.30

Ęaląnsąs 207,443.32
Pasyvas: Litų
1. Pajų s-ta 6, 488.40

Toliau nustatyta sąmata 1924 
metams. Toliau seka, “Spaudos 
Fondo” Valdybos rinkimas. 
Slaptu balsavimu išrinkta Ruz
gas, Augustinavičius, žygfelis, 
Gūžys ir Kvieska. Kandidatais 
liko Šmulkštys, Busilas ir 
Statkevičius.

Revizijos Komisijon išrinkta 
Baranauskas, Greimas ir Janu
šauskaitė. Kandidatais liko 
Jakučionis, Gevulaitis ir Kup
čiūnas.

Iškilus kreditavimosi klausi-i 
mui suvažiavimas vienbalsiai 
leidžia išrinktajai Valdybai už
traukti kredito ligi 100,000 Ii- 
tų.

Santykius su skyriais nupa
sakoja mok. Ruzgas. Skyriai 
tiksliai ir laiku neatsiskaito su 
Centru. Kad prašalinti minė
tas nemalonumas, žalingai at
siliepiąs į koperatyvo darbuotę, 
suvažiavimas vienbalsiai nuta
rė, kad skyriai paėmę prekes 
kreditan privalo atsilyginti lai
ke vieno mėnesio. Skyriai ne
atsiskaitę per vieną mėnesį 
moka 20% metinių.

Moksleivių koperatyvų stei
gimo klausimas pavesta išrink
tajai Valdybai.

Atstovų į Koperatyvų Banką 
ir Koperatyvų Sąjungos suva
žiavimą rinkimas taipogi pa
vesta Valdybai.

Svarstant “Spaudos Fondo” 
reikalus skyrių atstovai aktin
gai dalyvavo diskusijose ir tuo 
rodė didelio susidomėjimo pa
timi koperatyvų. Tas ir ne ste
bėtina, juk nuo “Spaudos Fon
do” gyvavimo priklauso visa 
Mokytojų Sąjungos darbuotė, 
nes “Sp. Fondas” tai yra^eko- 
nominis pagrindas, laikąs ant! 
savęs visą Sąjungą.

-"-L. Šeiminis.
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HICAGOS 
ŽINIOS

Ji bus viena didžiausių Naujienų 
Koncerto papuošalų

Smulkios žinios
Nusišovė turtingas kontrak- 

torius.
Sainuel S. Saxton, turtingas 

kontraktorius (5420 E. View 
park) nusišovė savo namuo

se.
Silpna sveikata ir privedė 

jį prie sauhidybės.
♦ **

Išvogė nedegamąjį šėpą.
Ihktadariai išvogė iš Triangle 

restorano • (330 S. State St.) 
nedegamąjį šėpą. Šėpe buvę 
apie $1,000.

* ** 
šaliapinas dainuos Chicagos 

Operoje.
Buvo pranešta kiek anksčiau, 

kati ateinantį sezoną šaliapinas 
nebedainuosiąs Clidcagos Ope
roj. Bet dabar skelbiama, kad 
jis pasirašė kontraktą, kuriuo 
einant ateinantį sezoną su Chi
cagos Opera jis dainuos 30 va
karu.

Prof. P. Sorokin Chicagoje.
Atvyko Chicagon žinomas ni

šą profesorius P. Sorokin. 
Apie komunistus vienoj savo 
lekcijų jis taip pasakė:

“Komunistų Partijos padėtį 
reikia bevilting^ skaityti; ji 
susiskaldę į mažas frakcijas 
lyg upėj pavasarį ledas. Lyde
riai susipešė tarp savęs. Kai 
kurie jų, įskaitant Trockį, ser- 

99

Išviso Sorokin mano, kad 
bolševikų viešpatavimo die
nos Rusijoj suskaitytos.

i, >’»
*

Ambicingas vaikas.
Lervy Ix»nder (295 Lake St.) 

yra vos keturių metų -amžiaus, 
bet jis būtinai nori mokyklą 
lankyti. Užvakar jis prapuolė 
iš namų. Tapo pranešta poli
cijai, kuri surado vaiką Cent
ral mokykloje “lončių” beval
gant.

dX.,
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Jos gražumas perveria širdį, jos liaunamas masina bėgt pas
kui jos, ji yra gyva išraiška meilės ir dainos... Ir ji šoks ir ža
vės mus visus tame laukiamame Naujienų Jubiliejaus Koncerte 
ir Baliuje, kovo 9 d., Ashland bulvaro auditorijoj. P-lė ; Julia 
Tučkovka dar kitais atžvilgiai yra mums dvigubai idomi. Bet 
tas tuo tarpu yra sekretas. Tą mes patirsime pačiame Naujieną 
Koncerte. <

kelis kartus apsivedė. Bet kad visų pirma pasiektumėm tikslo; 
su bet viena savo žmonų jis kad mes patys prasigyventume 
Lutų formaliniai išsiskyręs, —'ir savuosius sušelptume. Irtai 
to rekordai nerodo. įmes galim padaryti jei tik su

Su Long irgi Murks neilgai, tikru pasiryžimu stvers imės 
tegyveno, — vos tik porą die- darbo.

* **
Areštavo Lincolno sūnų.

Auroros policija areštavo 
Warren J. Lincolno šutau, 
Johną. Kaip žinia, Warren pri
sipažino nužudęs savo žmoną 

ir jos brolį. Tečiaus policija 
pradeda manyti, jog tas žmog
žudystes papildė ne jis, o jo 
suims, kuriam inužudyloji bū

nu. Dabar nežinia kur jis pa
spruko.

Lietuvių Rateliuose
Kas pirmas pradės

Iki šiol švietimo darbe mažai

žinai, kur viešpatauja tamsa, 
prietaringumas, nežinystė, stor- 
žievystė, chamizmas — ten nie
ko nepeši, nes jie visi plikiai. 
Kur pakilus apšvieta, kultūra', 
ten ir kitiems lengviau gyventi; 
didesnis veikimas, didesnis ju
dėjimas, didesnis bildesys ir 
trukšmas — lengvesnis ir pel
ningesnis gyvenimas.

Tad pakelkime ir mes lietu
ve pamote.

Sustreikavo 8,000 vežikų.
8,000 vežikų skelbia streiką 

reikalaudami algos pakėlimo. 
Iki šiol jiems buvo mokama 
$5.50 dienai. O jeigu jiems 
reikėdavo pagelbėti vežimus 
prikrauti, tai mokesnis buvo 
$6.00 dienai. Be to reikėdavo 
9 valandas dirbti.

Dabar jie reikalauja 8 valan
dų darbo dienos ir algos pakė
limo. 

* ♦
Nutroško garaže.

Joseph Sampson, 11733 Prin- 
ceton avė., įvažiavo į garažą ir 
nesustabdė automobilio mo
toro. Priėjo tiek daug dujų 
(anglinio monoksido), jog Sam

kas tebuvo veikiama, tad 
bent dabar pradėkime apšvie- 
tą skleisti platindami naudin
gas knygas.

Nors kartą vyriškai atlikim 
savo pareigas. Gana jau prisi
ginčijome, pridiskusavqme, — 
net ir vieną kitą žodį įsikarščia
vę aštrų pasakėm.

štai darbas kaip stovėjo taip 
tebestovi, nei krust iš vietos. 
Taip negerai. Prie nieko tas ne
veda. 0 laiks, o dienos nebegrį
žtančiai prabėgo!

Lietuviai kaip tu, taip ir aš 
—atvykom Amerikon su tikslu 
palengvinti sau gyvenimo die
nas; pagelbėti saviesiems Lietu
voje. Tad ir žiūrėkime, kad

viai savo tarpe apšvietą ir kul
tūrą ir mums visiems bus ge
riau.

štai SLA. ir TMD. turi ne
mažai išleidus tikslingų, pritai
kytų musų gyvenimui knygų. 
Del ko tų knygų nepraplėsti pla
čiai taip lietuvių.

Musų yra organizuoto kūno 
arti 20,000 žmonių. Jei mes vi
si susidomėsime ir pečiais surė
mę pavarysime agitaciją, tai 
paskatinsime žmones prie skai
tymo knygų ir patys su atsidėji
mu skaitysime. Ir kaip bema
tai visas išleistas knygas per Si 
L. A. ir T. M. D. išpirksime ir 
praplatinsime tarp plačiųjų mi
nių. žmonės skaitys, šviesia ir 
pasidarys didesnis veikimas.

pson nutroško. Buvo daroma 
pastangų jį atgaivinti, bet ne
pasisekė. ' >

* *
Aktorė bandė nusižudyti.
Peggy Caster (4870 Sheridon 

rd.) pranešė telefonu viešbu
čio patarnautojui, kad ji nuri
jusi nuodų. Ji tuoj tapo nuga
benta į ligoninę.

Caster vra aktorė.
« *

Galvosūkis
Agnės Long? kuri vos tik 

prieš porą savaičių apsivedė 
su Rolph Marksu, turi didelį 
galvosūkį: ji nežino kelinta iš 
eilės ji yra Markso žmona. Re
kordai rodo, kad Marks bent

Gyvenimas palengvės, našesnius met puotoj garbes svečiais da- 
darbus nuveiksime, ir savuo- lyvaus Lietuvos atstovas iš Wa- 
sius dosniau sušelpsime. To mes j shingtono, gerb. K. Bizauskas, 
visi norime, tad pradėkime dar- Lietuvos konsulas iš Chicagos, 
bą. gerb. P. žadeikis, dailininkas A.

Draugystės, kuopos, kliubai žemaitis ir ką tik iš Lietuvos 
lai paima savo reguliariuose mė- atkeliavę “Galybės” atstovai? 
nosiniuose susirinkimuose svar-lgg. Prelatas Olšauskas ir inži- 
styti platinimd knygų klausimą, nierius Paliukonis. Jokiame at- 

I Ir darluiK ei«. kaip iš pypkes ! I sitikime, amerikiečiai lietuviai 
Tik reikia pradėti darbą. I neturėjo savo tarpe tiek repre-

Štai jau iš eilės įvyko dvide- zentatyvių žmonių iš Lietuvos, 
šimts prelekcijų Mokslo Drau- kiek jų dalyvaus Nepriklauso- 
gų. Tai milžiniškas apšvietosĮmybės Puotoj šiais metais. Iš- 
ir kultūros darbas. Neapkainuo- rodo, lyg Ši Puota butų pusiau 
j amas našus darbas! šimtai Į oficialė Lietuvos valstybės šven- 
žmonių pasimokino, išgirdo parjtė.
aiškinimus apie gamtos prajo-Į Šioj puotoj bus visa, kas tik 
vus. Buvo klausytojams išaiš- reikalinga linksmumo sutvėri- 
kinta tokie gyvi gyvenimo klau-|mui: skani vakarienė prie muzi- 
simai, kuriuos jie tik per ilgų I kalio programoj žingeidi kalbelė 
metų studijavimą butų galėjęs I prie tikslo ir nuo 9 valandos iki 
suprasti. O jei dartės papildy-11-mai, šokiai. Muzika p. Byan- 
mui tų žinių dar atatinkamą s ko. —Dr. K. Draugelis,
knygą perskaitytų, tai mes lie-1 komisijos pirm,
tuviai aukštai pakiltume apšvie
time.

Toks tyras sveikas grūdas, 
pasėtas sveikose smegenyse
musų lietuvių, kas atspės, ko-1 Laikraštis, kuris numirė negi
lios našius ir prakilnius vaisiusi męS>  “Gydytojas” dar te- 
atneš. I beina. — “Piršlys” pabran-

Tad, vyrai, atsiekimui to vis-1 — Moterų įžeidimas,
ko verta padirbėti, verta atsidė-1 
j tįsiai ir pasišventusiai su ištver 
me platinti tarp plačiųjų minių 
išleistas per SLA. ir per TMD.
knygas. Ir iš kitos pusės reikia I ‘ Pag£

Ginimas skamba:
“Teisybes Balsas. ILeidiejas. 

Juozas F. Grikštas. Teisybes 
Baisa Tikslas yra skelbti Tei
sybe, Teisybe ture eiti visa
dos pirmu1, nežiurent jei kas 
to ir nenorietu. Taigi svarbiau- 
sis laikraštis pagal dabartiniu 
aplinkybių. Savaitinis 
$2.00 metams. / 

Teisybes Balsas 
233 N. Clarion Str.
Philadelpia, Pa.”
Iš šio pa si garsinimo

kad pas kai kuriuos žmones 
yra daugiau drąsos ir pinigų 
negu proto. Kas rašė tą plaka-

Iš Visų Kampu

Pasklido po Chicagą pagar
sinimai ant sugeriamosios po- 

• I pieros, kad Philadelphijoj įsi-

butinai lankytis į teikiamas pa
mokas Mokslo Draugų, kurios 
įvyksta kas nedėldienį Raymond 
Chapel, 816 W. 31 St. Patogiau
sia laikas visiems: mitingų tame 
laike nėra. Pasilsėjęs, išsimiego
jęs po sunkaus savaitės darbo: 
šviežiu tyru protu tik mokykis 
tik švieskis, šiltoj erdvioj sve
tainėje. —Dr. A. L. Graičunas.

Dr. K. Draugelis kviečia 
puoton

Puota įvyks Morrison viešbutyj 
vasario 17 d. paminėjimui še- 
šerių metų sukaktuvių nuo 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo.

Vasario 16 dieną sukanka še
ši metai nuo dienos, kurioje 
Lietuva paskelbė pasauliui savo 
nepriklausomybę, ši nepriklau
somybes pasiskelbimo diena yra 
lietuviams nekas kita, kaip ame
rikonams Fourth of Luly, — 
“Declaration of Independence”.

Atminkime, kad vasario 16 
dieną busime 6 metų piliečiais 
visi priaugę ir kad vasario 17 
dienoje, kaip 6:30 vai. vakare. 
Morrison viešbuty, visi paminė
sime lietuvių Fourth of July.

Ši nepriklausomybės puota 
žadama padaryti daug žymesne 
už kitas, pirmiau buvusias, šie-

a+a

kaina

išrodo',

\Bronislowas Ramanowskas

Mirė panedelyj, vasario 11 d., 
1924, 4:30 vakare, amžiaus 4 
metų 11 m. 20 d.. Paliko nu
budime motiną, tėvą ir broliu
ką Mykolą. Laidotuvės atsibus 
ketverge, vasario 14 d., 8:30 iš 
ryto iš namų 836 W. Cullerton 
st. į Apveizdos Dievo bažnyčią, 
o iš ten į šv. Kazimiero kapi
nes.

Meldžiame visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse.

Tėvai Mykolas, Stanislava 
Romanawskai, broliukas 
Mykoliukas, bobutė, senu
tės ir dėdis.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame I senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje •

THE BRIDGEPORT ELECTRIC C(k Ine.
A. BARTKUS, Pres.

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

tą, tai tur būt yra labai “mo
kytas” vyras. Skaityt ir su
prast tą “Teisybės Balsę” pa
jėgs tik tie, kurie nuvažiuos 
Philadeliphiją ir paims keletą 
lekcijų pas leidėją. Praėjo’ jau

(Tąsa ant 6-to pusi.)

DIDELIS ORDERIS DUO- 
TAS HARBOR VYRĮI 

DIRBTUVEI
$1,500,000 vertės aluminum 

castingų bus išdirbta 
dėl radio išdir- 

bisčių.

$1,500,000 vertes orderis dėl alu
minum castingų vienos didžiausių 
radio kompanijų šioje šalyje, yra pa
skelbta šį rytą per A. J. Vitkus, Pre
zidentas nuo U. S. Foundries and Ma- 
nufacturing Company at Harbor, Ind., 
kuris gyvena Indiana Harbor.

Tai yra didžiausis orderis kokį yra 
gavusi ši kompanija nuo savo gyva
vimo. The A|uminum casting foun
dries Hobart savastis, kuris turi sa
vo dirbtuves čionai, dabar išleidžia 
milijonus iš aluminum nulietų “stop” 
iškabų, taip kaip švytuokles, kurios 
yra padedamos prie automobilių šo
no, kad apsisaugojus nuo nelaimių. 
Kad turėjus tiesą pardavinėti tuos 
dalykus yra nupirkta per radio kom
paniją Chicagoje, kuri jau dabar da- 
stato j visą pasaulį.

Pasiremiant Mr. Vitkus, nauja kom
panija tapo suorganizuota metai atgal 
ir daro labai gerą biznį. Mr. Vitkus 
taipgi pareiškė, kad šį metą biznis 
Columet distrikte pralenks visus ki
tus metus. “Abelnas padėjimas biz
nio yra geras dabar, o vėliau jis tu
rės būti dar geresnis’. M r. Vitkus 
pareiškė.

Jau išėjo iš spaudos populerus 
mokslo žurnalas

KULTŪRA
No. 1 turinys:

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

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

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

Lithuania. 
................................—
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LIETUVIS 
AKIŲ DAKTARAS

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner 0. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliomas nuo 10 ik! 1.
f

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

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

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

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

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

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

J ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Bankų. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortei į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.
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Lietuvių Rateliuose PRANEŠIMAI. ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

veik trys mėnesiai, liet “Tei
sybės Balso” negirdėt; turbut 
jį jo gimdytojai ištroškino. 
Labai gaila.

I “Keleivį” vienas juokda
rys parašė, kad “Gydytojas” 
kitus begydydamas pasineir3. 
Jį apverkęs tik vienas Dr. Grai- 
čunas. Žmonės klausinėjo, tar
si ligoniai netekę savo gydy
tojo. z

Netiesa, “Gydytojas” turėjo 
tik mažą vakaciją. Dabar jis 
sustiprėjo, kuomet perėjo į 
naujos momkos prieglaudą. 
Dr. Cherry ir dr. Biežis, po ku- 
rių priežiūra buvo leidžiamas 
šis Daktarų Draugijos kudikis- 
mėnraštis, pervedė jį į nai/jas 
Daktarų Draugijos komisijos 
rankas. Komisija sudaryta iš| 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
bus 
kus
techniškų reikalų neišėjo sau
sio mėnesy; išeis už vasario 
mėnesį; jau spaudoje. Jo kai
na bus vienas doleris metams; 
Lietuvon — $1.50; vienas nuJ 
emris — 15c. )

Montvido, Dr. Šimkaus, 
Žilvičio, Dr. Juozaičio ir 
Bertašiaus. Dr. Montvidas 
redaktorium, o 
manadžerium.

Dr. Šini-
Del tūlų

Dr.
kad jis 
zidentu 
Jei jis

Graičunas yra tikras, 
bus išrinktas SLA pre- 
šiuiose balsavimuose.’ 

bus prezidentu, tai jo
kio raudonojo pavojaus nebus.
Jis turi planus, kuriuos laiko 
slaptybėje. Be tų planų Susiv. 
gręsia pavoju®. Jis yra eksper
tu išnaikinti visus politinius 
priešus, kurie nori Įvesti Pru- 
seikos ■diktatūrą.

ant tiek Įsivyravo, 
kuo

dvi poras
nekalba. Jam 

padaryti 
Del to ir pasi-

kad su bile 
pasisekė 
“laimingomis, 
kalbėjimas )su jito pabrango;
dabar jau kainuoja 15 centų.

šeštadienio vakare ties Uni- 
versal State banku apie 10 vy
rų skaito vieną “Piršlį”. Vieni 
žiuri Į paveikslus, kiti skaito 
kiek metų tų panelių, kurių 
paveikslai Įdėti “Piršjlyj.” Kur 
buvęs kur nebuvęs štai ir dar 
vienas jaunikaitis apie .mietų 
“forty-two”. Ei, Jonai! še ir 
dėl tavęs viena! — sušuko vie
nas iš pulko. “Kiek ji metų?” 
Nesako kiek, bet našlė. “As no-l 
riu swe?t sixteen” — atsakė

“Ura! Čia ir tokių yra, 
nykis ir birk laimingas.

tik

♦ ♦ 
♦

Važiuojant 18 gatvės 1321

simo'kėj usios fėrą kondukto
riui 4814 paprašė “transferį”. 
.Jis nusišypsojo ir išpunčiavęs 
padavė. Jos pastebėjo, kad jų 
tranferiai negeri. Viena nuėjo 
pas jį paprašyti gerų. Jis lyg 
kokio grafo sūnūs pasijifoke iŠ 
jos, sakydamas, kad joms 
reikia, nes jos lupsiančios 
State gatvės. Jis manė, kad 
važiuoja ant 
State gatvę.

Jos kalbėjo, 
laike streiko
nautojai prašo žmonių, kad ne
važiuotų, kuomet jie kovoja 
už didesnį atlyginimą, o kuo
met jie kovą laimi, tai tyčioja
si iš publikos. —Bubnis.

spaciero

ne- 
ant 
jos 
Po

kad bėdoj 
gatvekarių

ar 
tar-

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rrie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Deda
mas kas savaitė po dolerj-kita. nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St

Pirmyn Mišrus Choras laiko dainų 
repeticijas kas-antradienis Liuosybės 
svetainėj, 1822 Wabansia Avė., pra
džia 8 vai. vakare. Visi dainininkai 
bukite laiku ant pamokų, taippat ir 
nauji nariai norinti dainuoti esate 
kviečiami prie Choro prisidėti.

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

Kas sekmadienis bus dainų re
peticijos kai 10 vai. ryto

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

Pirmininkas.

PAJIEŠKAU Juozo Mickevi
čiaus dirbęs “Kataliko” redakci
joj, o taipgi paj ieškau savo gi
minių ir pažįstamų. Anton Ku- 
likowski, Dartmund (Westfa- 
lon) New Rd. Str. No. 5

ĮVAIRUS SKELBIMAI
FIXTURES

Mes perdirbame visokius fixtures dėl 
krautuvių ir reątauranų, vartojame 
jūsų senus fixtures. Geri fixtures 
atneša daukiau biznio. Dykai sutel
kiami planai ir apskaitliavimas. Grei
ta padarome darbą. Wiese-Rahn 
Mfg. Co., 2409 N. Crawford Avė. 
Phone Spaulding 5321, vakarais Juni- 
per 0920.

“Birutės” repeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

reguliariai kas ketvirtadienį Mark 
VVhite Sųuare 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- > 

Ikas(kė) ketvirtadienį atvyksta į cho- Į 20**25 *35 ir* 40e. 
ro pamoką. Rašt. Z. K. Lininės gijos dėl mezginių ir siu-

7 vinių 2000 malkų. Kaina
Lietuvos Neprigulmybėg Puota. 10, 15, 20 ir 35c.

Kaip kiekvieną metą taip ir šį me- švederiai be rankovių, 
tą Chicagos lietuviai apvaikščios šią nuo 50 centų iki 2 dol. 
nepaprastą lietuvių tautos šventę Kreipkitės tuojau; atdara 
Mornson viešbutyj, nedėlioj Vasario madieny.

Lietuviai yra kviečiami dalyvauti j ,U504^W 
šioje puotoje, ten suėjus krūvon ir vėl * Ynhn? ’
atsiminti kaip sunkiai lietuvių tauta | 
kovojo už savo teises. Ten visi suė
ję prie geros vakarienės ir gražios 
muzikos pasilinksminsime, pasišoksi
me — praleisime linksmai tą Lietuvos 
branDin A?Zimonta9. I ANT re"d»s 6 kambariu fla-

A. L. T. S. apskričio prez. tas; lubos antros. Elektros švie- 
---- -— |sa, gasas, maudynė, telefonas ir 

kiti parankumai. Antanas Du- 
rša, 3723 So. Emerald Avė.,

Phone Yards 7290

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš- 
laičainis šelpti rengia inarkaradų 
šokius sekmadienį, vasario 17 d., 
M. Meldažio svetainėj, 22 44 West 
23 PI. Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 
asmeniui labai pigi — tiktai 50c. 
šitame maskaradų šoky bus duo
damos pinigais dvi dovanos: pir
mai grupei 15 dol., antrai — 10 
dol. Be to bus ir daugiau visokių 
gražių ir brangių dovanų, todėl 
meldžiam į maskaradų šokius skait
lingai atsilankyti. —Komitetas.

Itietuvių Socialistų Apšvietos 
Kliubo mokykla atsidarys ketvirta
dienį, vasario 14 (t., 7:30 v. vak.,
Raymond Chapel, 81G W. 31st St. 
Visi darbininkai-ės kviečiami da
lyvauti mokyklos atidaryme ir pa
skesnėse jos pamokose. Mokyklos 
programas bus paskelbtas ant vie
tos. —Kliubo Valdyba.

Mildos Teatro Bendrovės metinis 
šėrininkų susirinkimas sausio 28 
dieną paįro neužbaigtas. Mes šėri- 
ninkai reikalaujam kitą susirinkimą 
šaukti ir išrinkti direktorius 1924 
metams. —šėrininkas.

Jaunuolių Orkestro mėnesinis susi
rinkimas įvyks trečiadienį, vasario 
13 d., Mark White Sųuare svet. prie 
So. Halsted ir 29tos gatvių. Nariai 
ir jų tėvai pribukite visi. Taipgi yra 
priimami muzikantai, norintieji įstoti 
j Jaunuolių Orkestrą.

— Rašt. Eugenija Grušaite.

Jaunosios Birutės muzikos ir dainų 
pamokos įvyks seredoje 13 dieną va
sario 7 vai. vakare, Mark White 
Sųuare svetainėje (Engine Room), 
bukite visi laiku ir naujų atsiveskite.

— Valdyba.

Atgimdęs Lietuvių Tautos Vyrų ir 
Moterų draugija rengia puikų balių, 
subatoj, vasario 1G d., Mildos svetai
nėj, 3142 So. Halsted St., 3-čios lu
bos. Visus kviečia atsilankyti.

— Komitetas.

Lietuvių Politikos ir Pašelkos kliu- 
bas rengia balių, atsibus nedėlioj, 
vasario 17, 1924, Mildos svetainėj, 
3138 So. Halsted St. Prasidės apie 
6 valandą vakare. — Komitetas.

American Lith. Citizen Club susi
rinkimas įvyks ketverge, vasario 14, 
8 vai. vakare, Mazenio svetainėj, 3857 
So. Kedzie Avė.

Visi nariai malonėkite laiku atvyk
ti, nes yra svarbių ir daug naujų 
dalykų. — Jos Eringis, rašt.

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
repeticijos veikalo “Samsonas ir Da
ilia” įvyks šiandie, vasario 13 d., 7:30 
vai. vak., McKinley Park svetainėje 
(prie 39-tos ir Western gatvių).

Visi Dramos Skyriaus nariai atvy
kite laiku. — Dramos Skyrius.

PRANEŠIMAS’.
šiuomi pranešame, tiems Liet. Am. 

[Rūbų Išdirbimo Bendrovės dalinin
kams, kurie da nėra išsimainę ameri
koniškas akcijas-šėrus ant lietuviškų 
akcijų bendrovės “Rūbas”, kad iki 
Vasario-February 20 dienai 1924 m. 
išsimainytų, nes po pažymėtam laikui 
mes visas/' akcijas-šėrus pasiųsim 
STEITO SEKRETORIUI į Spring- 
fieldą ir tada kiekvienas šėrininkas 
daug turės vargo ir bereikalingų iš- 
kaščių kolei atsiims akcijas.

Kreipkitės į bendrovės ofisą
809 W. 35th St., Chicago, III.

— Valdyba.

Dramatiško Ratelio repeticija vei
kalo “Karolio teta“ bus ketvirtadienį, 
vasario 14, 7:00 vai. vak. Meldažio 
salėj. Visi lošime dalyvaujantys 
būtinai laiku susirinkite.

— Valdyba.

ASMENįl JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Magdelenos Paniuš- 

kaitės po vyru Rimbutienės, seniaus 
gyveno Rockford, III. Meldžiu jos 
pačios atsišaukti arba žinančiųjų pra
nešti šiuo antrašu.

V. KUNDROŠIUTfi
1530 So. 48 Ct., 

Cicero, III.

MOTERIMS PRANEŠIMAS.

Atpigo vilnonės gijos dėl nėri
nių, visokių rūšių. Kaina matkos

inatkos

kaina

ir sek-

ISRENDAVOJIMUI

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARYS, gerai apstaty

tas ant rendos dviem vyram 
ba ženotai porai.

1343—49 Avė.
Tel. Cicero 3482

JIESKO PARTNERIU

ar-

REIKALINGAS partneris lietu
vis j Wholesale biznį. Turi būti 
jaunas vyras ir kalbėti angliškai 
ir reikalinga $3000. Kreipkitės į 

Naujienų Skyrius 
3210 So. Halsted St.

No. 78

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

Operatorky
Patyrusių prie siuvamų 

mašinų operatorkų. Mergi
nų kurios moka siūti balti
nius arba prie korsetų.

A. STEIN & COMPANY 
1151 W. Congress St., 
kampas Racine Avė.

REIKALINGA MOTERIS prie 
namų darbo. Alga, butas ir val
gis. Atsišaukite po 6 valandų va
kare. P. SARPALIUS 

812 W. 33-rd St. 3-rd fl.
Tel. Boulevard 0352

ti
REIKALINGA veiterka dirb- 
į restauraną. .

Kreipkitės tuojaus
3206 So. .Halsted St.

REIKIA operatorkų prie spė
ka varomų siuvamų mašinų. 
Patyrimas nereikalingas.

Englander Spring Bed Co., 
3961 Lowe Avė.

REIKALINGA) moteris kuri galė
tų apčystyti 4 ruimus kas dieną, ge
ras mokesnis, reikalui esant duočia 
ir ruimą gyventi. Kreipkitės po 5 
vai. vakare.

2819 Emerald Avę.,
1 lubos

REIKIADARBININKU
VYRŲ

REIKIA vyrų lietuviškai kal
bančių pardavinėti mėnesinius 
ir paprastus Life Insurance. 
Ateikite bile rytą nuo 8 iki 10, 
room 6, 6255 S. Ashland Avė. ir 
klauskite Mr. Stahle.

REIKALINGAS bekeris ant- 
rarankis. Darbas pastovus. 
Valgi® ir guolis ir gera mokes
nis. Kreipkitės

1637 W. 13 Avė.
Gary, Indiana.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS barberys, pa- 
tires tame darbe, vakarais, ge
ra mokestis.

Kreipkitės
3461 S. Morgan St.

REIKALINGAS bučeris 
nantis savo darbą greit.

Atsišaukite
1836 S. Halsted St.

Tel. Canal 58Ž1

ži

REIKALINGAS —
dreiveris išvežioti duoną, turi 

būt patyręs
Atsišaukite: /

3357 Auburn Avė.

AUTOMOBILIAI
2 MĖNESIŲ senumo Dodge, 

mainysiu ant poolruimio, saldai
nių krautuvės arba barbernės. 
Jei bus reikalas pridėsiu ir pini
gais. J. Zillis, 1529 W. War- 
ren Tvenue

RAKANDAI
PARSIDUODA 2 kambariu 

rakandai pigiai.
WM. VALIŠAUSKAS, 

2041 Dearborn St., 
2nd fl. rear

PARDAVIMUI
PIANŲ SPECIALAI

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

Pianai ant rendos — $3 į me
nesį.

5249
JUSTIN BROS.

W. 25 St, Cicero, 
Phone Cicero 260

III.

PARDAVIMUI barbernė 4 
krėslų, bizniavo j vietoj, kur vi
sados gerai dina. Kaina tiktai 
$325. Kreipkitės

1919 Broadway 
Indiana Harbor, Ind.

PARDAVIMUI minkštų gė
rimų įstaiga. Sena vieta ir 
biznis gerai eina.

Kreipkitės
3001 So. Halsted St..

PARDAVIMUI SALDAINIŲ 
krautuvė, pigiai. Lietuvių ap
gyvento j vietoj.

Atsišaukite
972 W. 18 St.

PARDAVIMUI grosernė ' ir 
bučernė, ledo mašina, 4 kamba
rių flatas, fixtures ir atakas, 
kaina $2000.

2018 W. 21 PI.

PARDAVIMUI—
PARDAVIMUI pekarnė, kur 

kepama visoki duona. Nupirksit 
už prieinamą kainą. Kreipkitės.

738 West 31 St.

PARSIDUODA mašinos dėl 
čeverykų taisymo visos kaip 
naujos, už labai pigią kainą. 
Atsišaukite Louis Gedvilą

1321 S. 50 Ct. Cicero, III.

PARSIDUODA—
PARSIDUODA Barber. Shop, 

ant Ashland avė. arti 47 gat.
Kreipkitės: Naujienos
1937 S. Halsted St. Box 442

PARSIDUODA grosemė ir delicat- 
tessen krautuvė, biznis išdirbtas, ren
da pigi, 4 ruimai gyvenimui ir ga
radžius. Parduodu Fordą ir fumi- 
čius pigiai, nes mes išvažiuojam į 
Lietuvą.

F. GEDUTIS, 
5135 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosemė ir 
bučemė, labai geroje vietoje. 
Biznio yra daroma $700 į savai
tę. Lysag ilgam laikui, 6 kamb. 
gyvenimui. 5649 S. Ashland Av.

PARDAVIMUI pirmos klesos 
bučernė gera vieta; turiu par
duoti iš priežasties moteries li
gos. Atsišaukite:

' 818 W. 18 Stn ~ "

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
_________ Namas be muzikos 

namas, bet ĮęW1LI tiktai buveinė. Už
2 / IRI mažą “cash” įmokė- 

OfflR jimą pristatau J^ms
$420.00 Player Pi
aną į namus šian
die, ant kuomažiau- 

sio išmokesčio, kad ir po 50c į dieną. 
Tokio Piano pigiau nepirksite niekur. 
Jūsų seną Pianą ar gramofoną imsiu 
mainais.

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted Št., Chicago, III.
* Boulevard 8167

PARDAVIMUI kendžių ir groser- 
nės krautuve ir kitokių smulkmenų. 
Vieta sena ir išdirbta. Biznis gerai 
eina. Nupirksit už pigią kainą. Prie
žastis pardavimo, moteris apleidžia 
šią šalį.

Kreipkitės
3G02 Emerald Avė.

NAMAl-ZEME
$200 ĮMOKĖTI

Kitus po $10 j mėnesį nu- 
pirksite puikų Riverside lo
tą, 50x100 pėdų. Yra gelž- 
kelis ir gatvekarių trans- 
portacija. Netoli nuo geros 
biznio sekcijos. Turi būti 
parduotas už didelį bargeną. 
Veikite greitai. Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Chica
go, III. Box No. 428.

Budavokis Puikiam 
Berwyn Darže

Mes turime ir pasiūlome pui
kią sodybą budavojimuisi

BERWYNE
prie Hariem ir 22 gat.

Čia jau yra gera transporta- 
cija,

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

Kainos ant visų lotų yra že
mos. Sąlygos yra lengvos

20% įmokėt, 
likusią 

1% per menesį.
Visos musų kainos yra įskai

toma įtaisymui, kurie yra apmo
kėti per mus.

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

Krenn & Dato
Vieninteliai Agentai

Del Ponios Rockefe'ller 
McConnicks Savasčių 
600 N. Michigan Avė.

Jei. Superior 0532 
Berwyn Ofisas 22-os ir Hariem 

Avė. Tel. Oak Park 8976.

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

 budavoti.

A

Tel. ProsDect 4345

Parduodu, Mainau ir Perku
Namus, lotus, bučemes, grosemes, 

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

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

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

PARDAVIMUI 6 kamabrių 
cottage prie 2322 Kirkland Avė. 
furnace šildoma, 2 lotai ir gara- 
džius, kaina $5200. Atsišaukite 
prie savininko. 6430 So. Mozart 
Street.

WESTERN Avė. krautuvės ir fla- 
tai į pietus nuo 63 St., 3 krautuves ir 
4 flatai, renda $5670 j metus, didelis 
bargenas, pinigais $15000. Ant kam
po' 3 krautuvės ir 1 flatas, rendos j 
met. $2500, kaina $17500. Ant kampo 
3 krautuvės, 5 flatai, naujas namas, 
$55000, cash $20000. Frank A. Mul- 
holland Co., 6243 So. Western Avė.

BIZNIERIAI ATIDARYKIT AKIS

Auksinė proga padaryti pinigų; 2 
flatų bizniavas namas, randasi tarp 
didelių dirbtuvių kur dirba tūkstan
čiai žmonių, gera vieta bile kokiam 
bizniui, galima pirkti su namu arba 
rendavoti štorą. Namas parsiduoda 
pigiai su mažu įmokėjimu arba išsi
maino ant lotų ar ant kokio biznio.

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

Chicago, III.
Tel. Boulevard 9641

MARŲUETTE MANOR
Parsiduoda naujas mūrinis namas 2 

pagyvenimai 6 ir 5 kambariai viskas 
jonaujos mados. Atsišaukit pas sa
vininką apie G vai. vakare, antros lu- 
JOS.

J. KETVIKAS 
4040 So. Francisco Avė. 

Tel. Lafayette 4167

PARSIDUODA ' medinis namas 2 
pagyvenimų po 4 ir 5 ruimus, gara
džius vienam karui, Namas taip kaip 
naujas, gražioj vietoj. Pusė bloko 
nuo mokyklos. Namas randasi 54th 
St. ir Emerald Avė. Kaina $3500, 
tai yra bargenas. Pavasarį gali gau
ti $5000.

Kreipkitės pas savininkas, nes ap- 
eidžia miestą.

5135 So. Halsted St.

PERDAVIMUI 2 pagyvenimų 
po 5 kamb. medinis namas. Ele
ktra, vanios, beismentas, netoli 
nuo Garfield Blvd. ir Westem 
Avė. kaina 7,000 įnešti $3,000.

1902 West 63 Str.

MŪRINIS namas 4 pagyveni
mų 2 po 5, 2 po 4 beismentas, 
vanios, elektra, kaina $16,500, 
mokėti $500 netoli nuo Ashland 
r 63 gat. Atsišaukite 1902 W.

63-rd Str.

KETURIŲ flatų mūrinis na
mas, vienas 5, 3 po 4 kamb. ne
toli Racine ir 73 gat. kaina 
$15,000 atsišaukite 1902 W. 63 
Street.

BARGENAS biznio prapertė. 
Krautuvė iš priekio, 4 kamb. 
užpakaly, vana ir elektra, kaina 
$10,000. Namas randasi 1910 
W. 47 St. Atsišaukite. 1922 W. 
47-th Str.

PARDAVIMUI 6 fl. medinis 
namas, pečium šildomas, prie 
Claybourn ir Ogden Blvd. Speci- 
alė kaina $8800, įmokėti $2500. 
Tik viena žemė verta tiek. Tele
fonuokit savininkui Derborn 
4406

PARSIDUODA bdzniavas mu
ro namas (soft drink). Saliu* 
nas, svetainė ir 7 kamb. pagyve
nimui. Priežastis pardavimo — 
savininkas mirė. 4523 So. Wood 
Str.

Klauskit ar telefonuokit 
940 W. 33rd Place 

Tel. Yards 1571

2 FLATŲ mūrinis namas, vienas 
blokas į pietus nuo 63 St. ir West- 
em Avė., 5-6 kambarių, garu Šildo
mas, 3 karų garadžius, bargenas, 
$11600.

FRANK A. MULHOLLAND CO. 
6243 So. Western Avė.

Republic 3200

FARMA ILLINOIS ,
180 akrų žemės, 120 dirbamos, 60 

akrų miško ir ganyklos, budinkai vi
si geri, 2 didelės bamės, stuba 8 rū
mų, svirnas ir vištininkas, 5 dirba
mi arkliai, 10 melžiama kandų, 2000 
vištų ir kitų gyvulių. Viskas už 
$9500. Pardavimo priežastis liga. 
Ateikit ar atsišaukit, pirmos klesos 
visos mašinos.

J. A. ZAKES, 
1121 W. 18th St., 

Tel. Roosevelt 2949

PARDUODU, PERKU IR MAI
NAU NAMUS ANT FARMŲ, BU- 
ČERNIŲ, LOTŲ, ARMOBILIŲ, 
DRAIGUDŠTORIŲ IR GROSERNIŲ 
IR KITOKIŲ BIZNIŲ, O FARMAS, 
BUČERNES, LOTUS, ARMOBILIUS 
MAINAU ANT NAMŲ.

Ant mainų namelis ant farmų, 6 
flatų, 3 po 6 ir 3 po 4 ruimus, ant 58 
Normai bulvaro.

3 flatų 3 po 6 ir garadžius 4 ma
šinoms, mainau ant farmos, ane Br'd- 
geporto namas.

2 flatų 6, 4 ir Storas, mainau ant 
farmos, tie namai mūriniai ir visa 
parankamai.

Ant imtinų 10 lotų ir namas 4 ruimų 
ir garadžius 4 mašinoms, mainau ant 
Chicagos 2 flatų nomo ant 56, 64 Avė. 
Priežastis patirsite ant vietos.

Ant pardavimo namai mūriniai, 2 
flatų 2 po Gruimus. Kaina $7,5 )0, 
cash $3,000.

6 flatų, po 4 ruimus, mūrinis na
mas. Kaina $13,000, cash $4000.

4 flatų 3 po 4 ir 5 ruimų. Kaina 
$9,000, įnešimas pagal sutartį. Muro 
namas.

Prie Vienuolyno namas 2 flatų po 
6 ruimus. Kaina $15,000, cash $50!>0.

Brighton Park namas 3 flatų 2 po 
5 ir Storas. Kaina $13,500, įneši
mas pagal sutartį. Bargenas.

5 flatų namas, 2 po 6, 3 po 4 rui
mus. Kaina $14,500, įnešimas pagal 
sutarimą, namas ant Bridgeporto.

Parsiduoda Roselande namas 2 fa- 
tų 5 ir 3 ruimai, visi parankumai. 
Kaina $5,500, įnešimas pagal 
mą. Bargenas.

suta.i-

MOKYKLOS
>■................. ...... . <

Specialis Pasiūlymas
Įsirašykit kol šis pasiūlymas yra 
geras. Dressmaking ir Millinery 
kursas už $25. Tinkamas iki ko* 
vo 15. Atsineškite šį apskelbimą. 
Regu Haris kursas Designing, siu
vimo ir patternų kirpimo.
/VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGE,
2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. NUTFILZ, Manager

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

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

THE MOLER COLLEGE.
105 So. Wells SU Chicago. UI

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

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

West Sidėje namas 4 flatų 
ras, mūrinis namas. Kaina 
cash $2,000.

ir što- 
$9,0G0,

6 flatų namas 3 po 5 3 po 4 rumus 
mūrinis. Kaina $19,000, cash $8,000. 
Savininkas duos morgičių.

3 flatų namas 3 po 5 ruimus, mu
ro namas. Kaina $9,500, įnešimas 
pagal sutarimą.

Cottage 6 ruimų, kaina $2,000.

3 flatų namas 5 2 po 4 ruimus. 
Kaina $3,800, cash $1,000.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

GERIAUSI PROGA ant išmainy
mo 2 flatų muro namas, su vėliau
sios mados įtaisymais, gražioje 
apylinkėje. Mainysiu ant bučernes 
ar groscrnčs.

Su reikalais kreipkitės pas:
A. Grigas 

3114 S. Halsted St.

MAINYSIU I NAMĄ
Labai gražią 240 akrų Wisconsi:i 

valstijoj, geri budinkai, 25 karvės, 5 
arkliai, kiaulės, vištos, apsėti laukt i, 
visa farmos mašinerija.

F. L. MAJKA, 
2705 So. Kolin Avė.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyoos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos, dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St„ Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros labM)

MAINYSIU Į MAŽESNI 
NAMĄ

Grosemę ir bučemę, gera biznio 
prapertė, lietuvių kolonijoj, į rytus 
nuo Kedzie. Klauskit

F. L. MAJKA, 
2705 S». Kolio Avė.

PRIVATINES AUTOMOBILIŲ

INSTRUKCIJOS $15, $25, $55

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

Dienomis ir vaka
MUNSON SCHOOI

1507 W* M
POR1NG


