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Baisi tragedija Tragedija teisme

Konferencijoj dalyvavusių kraš
tu interesai pasirodė nesude
rinami.

VARŠUVA, vas. 19. — Pa
baltės valstybių konferencija 
pasibaigė be jokių vaisių. Za- 
moyskiui nepavyko sukurti 
bendros papėdės*, ant kurios 
butų buvę galima suderinti vi
sas suinteresuotųjų valstybiį 
skirtenybes, ypatingai santy
kiais su Rusija. Interesai, bent 
tasai žiuri masai taškas iš ku
rio Lenkų, Estų ir Latvių mi- 
nisteriai žiuri, yra gana skir
tingi ir nesutaikomi.

Suomiai nori Karelijos klau
simą išspręsti taikos derybo
mis, bet Rusija Karelijos klau
simą laiko, regis, jau pabaig-

išimti-
asmuo
nemo-

Daugherty nenori trauktis
I visas atakas prieš jį valstybės 

prokuroras atsako, 
nesąs susitepęs.

kad jis

19. — 
į kinį

Atmestas jauskis nužudė Oną 

 

Vendelskai^, paskui pats sau 
galą pasidarė.

Pagrūmotas kalėjimu, kaltina
masis nušovė teisėją ir patsai 
save.

K. Požėla paguldė 
P. Kaiauską

Katauskas atsisakė antru 
besiimti,.

syk
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WASHINGTON, vas. 
Del aliejaus skandalo, 
esąs įsimaišęs ir valstybės pro
kuroras Daugherty, ir dėl ku
rio užvakar buvo priverstas 
rezignufoti laivyno sekretorius 
Denby, \Vashingtonan eina iš 
visų pusių reikalavimai, kad 
Daugherty tuojau atsistatydin
tų. Nežiūrint betgi visų atakų 
ir reikalavimų, justicijos de
partamento valdininkai tvirti
na, kad Daugherty visai nema
nąs pasiduoti ir pasitraukti. Į 
kaltinimus,
kabineto narys, 
biržoj, Daugherty 
kad jis tatai daręs, 
kulliavęs akcijomis 
motus ir pirmiau,
kabineto nariu. Bet, girdi, jei
gu kas įtariąs jį, kad kabine
to nariu būdamas jis spekulia
vęs biržoj naudodamasis iš- 
anksto gautomis informacijo
mis, tai tegul duodąs įrodymų. 
Jis tuo nesąs susitepęs.

Nežiūrint betgi viso t>au- 
gherty spyri mos yra manoma, 
kad jis bus veikiai priverstas 
rezignuoti.

WASHINGTON, vasario 19. 
—Kongreso atstovų Butas šian
die priėmė 222 balsais prieš 196 
naują mokesnio nuo pajamų 
įstatymo projektą.

Tuo įstatymu einant mokes
nis nuo pajamų sumažinama 
taip, kad asmuo, gaunąs metais 
pajamų mažiau kaip $5000, mo
ka 2 nuoš. mokesnio; nuo $5000 
iki $8000 pajamų moka 4 nuoš.; 
nuo didesnių kaip $8000 pajamų 
moka 6 nuoš.

Mokesnio nemokamoji 
nė padidinama: nevedęs 
iš savo pajamų atskaito
kainos išimtinės $2000, i 
šeimynos — $3000.

Pridedamasai mokesnis (su- 
tax) prasideda su vienu nuošim
čiu nuo grynų pajamų nuo $12,- 
000 iki $14,000, ir kjla po 1 % 
už kiekvienų priedinių $2000 
iki pasiekia 24 nuoš. už paja
mas $58,000 iki $60,000. Nuo 
čia pridedamasai mokesnis kįla 
po 1 nuoš. nuo kiekvieno $1000 
viršaus, iki 30 nuoš. nuo pajamų 
siekiančių $68,000, ir tt. Nuo 
visų pajamų siekiančių daugiau 
kaip $92,000 pridedamojo mo
kesnio tenka mokėti 44 nuošim
tis.

Doky streikas Anglijoj 
tęsias

Del streiko, pelnagaudos 
maistui kainas.

kelia

kad jis, būdamas 
spekuliavęs 

prisipažįsta, 
bet jis spė

jau ilgus 
nei patapęs

LONDONAS, vas., 19. — Do
kų darbininkų streikas tęsiasi. 
Unijos sekretorius Bevin išleido 
pareiškimą, kad streikininkai 
griežtai esą nusistatę laikytis 
iki galo ir kad padedant geležin
keliečių unijai jie įstengsią pri
versti samdytojus padidinti 
darbininkams mokesnį.

Naudodamies streiku pirkliai 
kelia kainas maistui ir kitiems 
gyvenimui reikalingiems daik‘> 
tams. Laukiama, kad parlamen 
tas darys atatinkamų žinksnių 
prieš pelnagaudas.

Vokiečiy laivy kompani
jos reikalauja $300,000 

atlyginimo
Rheino respublika pabaigė 

savo dienas. 19.

SPEGER, Bavarija, vasario 
16. — Separatistų valdžia Pa- 
latinate pabaigė savo dienas. 
Tos respublikos, kuri buvo įkur
ta trys mėnesiai, valdžią pava
duos dabar provizorinė valdžia, 
kurią paskirs specialinė Franci- 
jos, Belgijos ir Anglijos delega
cija. Separatistų armija pasi
trauks iš Palatinato Franci jos 
karinei vyriausybei prižiūrint. 
Daugelis separatistų kareivių 
ir veikiausiai prisidės prie Fran
ci jos legijonų.

WASHINGTON, vasario 
—Vokiečių transporto kompa
nijų advokatai kreipėsi į Jung
tinių Valstijų teismą (court of 
claims), norėdami išieškoti sa
vo klientams 300 milionų dole
rių iš Amerikos valdžios atly
ginimo už karo laiku užgrobtus 
Vokiečių pasažierinius ir pre
kybinius laivus. . '

Graikai perorganizuosią savo 
aviacijos armiją.

ATĖNAI, vasario 17. —Grai
kų valdžia nutarė perorganizuo
ti savo karo orlaivių armiją di
deliame maštabe.

VVESTVII JL.E, ILL. — Ket
virtadienį, vas. 14 d. pusiaudie
nį, čia įvyko baisi tragedija. 
Juozas Klainas, 29 m. amžiaus, 
trimis šūviais iš brauningo* ant 
vietos užmušė Oną Vendelskai- 
tę, 17 metų, o'ketvirtą šūvį pa
leido pats sau į galvą ir po 
kelių valandų mirė.

Tragedija Įvyko nautjai ati- 
darytoj vaistinėj, kur Ona Ven- 
delskaitū dirbo. Keletą mėne
sių atgal Klainas kalbino Oną 
vesti, bet ši griežtai jam 
kė, kad niekuomet už jo 
kėsianti. Tuomet Klainas 
sišalino iš VVestvillės ir 
gyveno Detroite. Praeitą 
radienį Klainas atvyko iš
roitp, savo mylimai nesirodė, 
tik ketvirtadienį, pietų laiku, 
<ada Ona da nebuvo išėjus pie- 
tų, įėjo ! vaistinę ir priėjęs prie 
jos nieko nesakęs paleido šū
vį Onai į krutinę. Ant pirmo" 
šūvio Ona atsakė jam šypse- 

jis paleido 
pataikė ne- 
ji krito ant

atsa- 
ncte- 
’pra- 
apsi- 
ant-

na; momentali i ai 
antrą šūvi, kuris 
aimingai i širdį ir 

vietos; trečią šūvį sutvarc į kru
tinę, jau aukai gulint po be
širdžio kojų. Ketvirtą šūvį jis 
paleido pats sau į galvą ir krito 
šaje jos. žmogžudys matyt tą 
savo darbą jau iš anksto buvo 
suplanavęs.

Ona Vendelskaite buvo pa
vyzdinga mergaite. Liūdi ne 
vien jos namiškiai, bet ir visas 
Wes.tvi*H6s miestelis. —-Koresp.

------ ?------ -

Nepavyko Šveicarijos re 
akcininkams

Visuotinu žmonių balsavimu 
atmesta 54 valandų darbo 
savaitė.

BERNAS, vas. 19. — Švei
carijoj įvyko visuotinas balsa- 
Vimas dėl įstatymo sumanymo, 
kuriuo einant darbininkams 
butų padaugintas darbo valan
dų skaičius, būtent, jie turėtų 
dirbti 54 valandas savaitėje. 
Įstatymo sumanymas tapo bet
gi 433,000 balsų prieš 316,000 
atmestas.

Nuklimpo laivas
67 žmones tapo išgelbėti.

MARSHFIELD, Ore., vasario 
17. -— Plaukęs iš San Francisco 
į Portlandą garlaivis Columbia 
tapo siaučiančios audros atneš
tas į Coos bay seklumas ir nu
klimpo. Buvę laive trysdešim- 
tys pasažierių ir trysdešimt 
įgulos žmonių tapo išgelbėti.

Maskvon atvyko Rooseveltienė 
su sunum.

MASKVA, vasario 17. — 
Maskvon atvyko iš Čitos miru
sio ex-prezidento Roosevelto 
žmona su sunum Kermitu. Visą 
kelią iš Čitos lydėjo juos Chinų 
valdžios ekonominio informaci
jos biuro direktorius David 
Donald. Po kelių dienų Roose- 
veltienė iškeliaus namo.

Austrijoj streikuoja bankų 
tarnautojai.

VIENA, vasario 19. — Visoj 
Austrijoj sustreikavo bankų 
tarnautojai. Streikuoja viso 
alpie 40 tūkstančių tarnautojų, 
reikalaudami didesnio mokes
nio už darbą. Del streiko ketu
ri didžiuliai Vienos bankai vi
sai uždaryti.

LINCOLN, Nehr., vasario 18. 
—Vietos teisme ėjo byla pasi
metusio su savo žmona Wallace 
VVallicko. žmona skundėsi, kad 
VVallickas nemokąs jai alimoni- 
jps, kaip kad teismo buvo nu
spręsta kiekI laiko atgal, kai 
juodu gavo perskyras. Kadangi 
moteriškė skundėsi teismui jau 
nebe pirmas kartas, vis dėl to 
paties dalyko, tai teisėjas W. 
M. Morning šiuo kartu pagrū
mojo vyrui, kad jei jis nepildys 
teismo nuosprendžio ir nemokės 
buvusiai savo žmonai alimoni- 
jos, jis eisiąs kalėjiman.

Teisėjui tatai pasakius, kal
tinamasis išsitraukė revolverį 
ir paleido keturis šovinius — į 
savo buvusią žmoną, į jos advo-j 
katą, ^teisėją ir, ketvirtą, sau I 
į kaktą. Nė moteriškes, nė jos 
advokato kulkos nekliudė, bet 
teisėjas krito negyvas, lygiai 
kaip ir patsai šaudytojas.

Išgelbėjimas mergaitės
5000 pertų ore

j HOUSTON, Tex., vasario 17. 
—Miss Gordon, oro akrobatė, 
iškilus orlaiviu 5000 pėdų nuo 
žemės norėjo su pagalba para- 
šuto nusileisti žemėn. Bet šo
kant iš orlaivio jos phrašutas 
užkliuvo už orlaivio ir mergaitė 
pakibo ore apie dvidešimtį pė
dų po orlaiviu. Pavojus buvo di
delis nutrukti ir kristi žemėn.

Kai nelaimė buvo pastebėta, 
nuo žemės pakilo antras orlai
vis su kitu oro akrobatu. Iškilus 
viršum orlaivio, \kuriuo mergina 
buvo išskridus, akrobatui pavy
ko iš savojo nusileisti į mergi
nos orlaivį ir su didžiausiu savo 
gyvybei pavojum įtraukti ją at
gal į mašiną.

NOVA SCOTIA ANGLIAKA
SIAI BAIGĖ STREIKĄ.

SIDNEY, N. S., vas. 18. - 
Streikavusieji nuo šių metų 
sausio 15 dienos British Em- 
pire Steel korporacijos anglių 
kasyklų darbininkai nutarę 
grįžti darban, išskiriant Stel- 
lartono kasyklų, kur dirba apie 
pusantro tūkstančio darbinin
kų.

Nužudė savo seserį kad jos ne- 
.... paimtų į beprotnamį.

HUDSON, Wis., vas. 17. — 
Bijodamas, kad jo sesuo nebūtų 
paimta į pamišėlių namus, Geo
rge Stevenson užmušė savo se
serį Idą, 36 metų amžiaus. Už
mušėjas ir jo motina tapo suim
ti ir padėti kalėj iman. Praeitų 
metų balandžio mėnesį visa Ste- 
vensonų šeimyna buvo paimta į 
pamišėlių namus?

San Francisco mokyklose 
įtaisoma radiofonai.

San Francisco, Cal., vas. 18.— 
Švietimo Taryba nutarė aprū
pinti miesto mokyklas radiofo
nais. Pirma mokykla, kurioj 
įtaisyta jau radiofonas, yra Ga- 
lileo High School.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, vasario 19 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.29
Belgijos, 100 frankų ........... $3.50
Danijos, 100 markių ........... $15.80
Italijos, 100 lirų ................... $4.28
Francijos, 100 frankų ........... $4.18
Lietuvos, 100 litų ............... $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.22
Olandijos, 100 kronų ........... $87.30
Suomijos, 100 markių ....... ?... $2.52
Švedijos, 100 kronų ..........   $26.13

'Šveicarijos, 100 frankų .......  $17.34

'Vakarykščios rislvnės včl pa- 
Isibaigė pilnu Karolio Požėlos 
'laimėj imu.

I žiūrovai turėjo progos ste
bėtis grąžiomis imtynėmis tarp 
Požėlos ir Katai.'sko per ištisą 
valandą. Petras Katauskas sten
gėsi parodyti visą savo gabu
mą, ir imtynėse buvo labai žin
geidžių momentų.

I K. Požėla betgi parito Ka
ta uską į vieną 
minutes.

Antru syk p. 
sakė su Požėla
damas tuo, kad jis turėjęs vo
tį ant pilvo. Tai, žinoma, buvo 
bereikalingas nusisku‘ndin4is. 
Ypač kad Katauskas tuoj čia 
pasakė, jog amerikonišku bū

du eitų kadir su ta votim ant 
pilvo. Požėla tuoj sutiko eiti ir 
amerikonišku budu. Bet Ka- 

į tauskas pabijojo. RePeree Har- 
kavenko tada paskelbė Požėlą 
pilni? laimėtoju.

Išskyrus
nesusipratimą, ristynes 
suteikė daug smagumo.

'Pirmose porose Juozas 
cevičius lengvai paguldė 
kų ristiką George Petersą du
sykiu. Dominikas Dudinskas 
vieną syk buvo paguldytas Ch. 
Petersono, o antrą syk Du’dins- 
kas taip gerai pagriebė Peter
sono koją, kad tas pasidavė ir 
nelienorėjo daugiau ristis. Du- 
|dinskas buvo paskelbtas laimė
toj u.

Karolis Požėla dabar, sako, 
jieškosiąs sau lygių čampionų 
daugiausia tarp kitų tautų ris- 
tikų.

Solovecko koncentracijos kalėjime 81 socialistai 
užmušta ir 19 sunkiai sužeista

BERLINAS, vas. 19 [For- 
vorts]. — šiauriojoj Solovec
ko saloj, kame bolševikų val
džia įsteigus koncentracijos 
kalėjimą kankina daugiau kaip 
du šimtu socialistų, įvyko nau-

j nė. Aštuoni socialistai tapo nu- 
Ikairti ir devyniolika sunkiai su
žeisti, neskaitant daugelio leng
viau sužeistų.

! Šita baisi žinią ką tik gauta 
čia iš Maskvos. Kartu praneša 
ma ir apie kilus žiaurumus da
romus socialistams toje nuo 
pasaulio atskirtoje šiaurės ju 
rių saloj. Vasario 18 d. New 
Yorko laikraštis Times išspaus
dino panašią žinią, jo korės- 

Lpondento praneštą kabeliu].
Slaptu budu atėjusiame is 

Solovecko 'laiške vienas kan
kinamųjų ten draugų praneša 
&to)k\ų tžin’ų apie įvykusią 
•ikerdvnę:

“Kalėjimo sargai taip baisia 
sumušė, tris mtisų draugus 
kad juos reikėjo gabenti kalė
jimo ligoninėn. Likusieji kiti 
draugai kreipėsi į kalėjimo ko
mendantą reikalaudami, kad 
jis leistų artimiaiisiieins sumuš
tųjų draugams lankyti juos li
goninėj, nes jie buvo arti mir 
ties. Taipjau reikalavo, kad jis 
padarytų aštrų tardymą šitų 
žiaurenybių ir pašalintų šešn. 
liką sargų, kurie ypatingai pa
sižymi savo žiaurumu su kali
niais socialistais ir ieško kiek
vienos progos jiems kankinti.

“Kalėjimo komiendantas No- 
gtev atsisakė reikalavimus iš
pildyti. Vietoj to jis pašaukė 
ginkluotus sargus ir kareivius. 
Susirinkusieji socialistai pa
reiškė, kad savo noru jie neisią 

iKaip Krasnoščokovas-|.!.kal"e,as !'**! z,aur1®- 
I Tobinsonas aikvojo

“Prombanko” pi- 
I nigus.

BERLINAS, vas. 19.— Mask- 
vois valdžios iaiikraščiai paduo
da naujų smulkmenų apie 
skundus, oficialiai iškeltus prieš

I Aleksandrą Krasnoščokovą [ki- 
I tašyk advokataudamas Chica- 
goj jis vadinosi Tobinsonu], 
buvusį Sovietų Respublikos Si
bire prezidentą, o paskui Mask
voj patapusį bolševikų valdžios 
Pramonės Banko prezidentu.

j Kaltinamajame akte sako
ma, kad tirinėjimas esą pilnai 
patvirtinęs, kad Krasnoščoko- 
vas prašvilpęs milžiniškas val
džios Pramonės' Banko pinigų 
sumas; kad jis teikęs savo bro
liui Jokūbui Krasnoščoikovui 
negirdėtų kreditų, ir tasai, tuo 
naudodamasis, išeikvojęs „.gaš
lybes “Prombanko” pinigų įvai
riausioms spekuliacijoms, ku- 

Iriose dalyvavęs lygiai ir pat
sai banko prezidentais Krasnoš- 
čokovas ir kiti artimesni jo 
sėbrai. Tirinėjimas patvirtinęs, 
kad Krasjioščokovas ruošdavom 
savo namuose brangiausias pa
tvirkusias puotas, į kurias pri- 
sikvilesdavęs prostitučių, (ku
rioms jis barstyte barstęs pini
gus. Jis gyvenęs taip turtingai 
jog jokiu budu nebūtų galėjęs 
ištesėti su tuo, ką gaudavo iš 
valdžios. Banko pinigais jis įsi
gijęs sau puikiausią vilą, ka
me gyvenęs kaip koksai vieš
pats. Pagalios tyrinėjimai pa
rodę, kad Krasnoščokovas pra
švilpęs taipjau ir Amerikos 
Amalgamėtų Rūbų Korporaci
jos pinigų.

Krasnoščokovo byla prasidės 
ateinančią savaitę. .

nulosi labai

kalėjimo komen- 
randasi Maskvoj, 
pasirodyti nekal- 
ir pateisinti savo 

prieš “išdavi-

Ęatauskas atsi-

ni draugai tapo nukauti ir de
vyniolika sunkiai sužeisti; leng
viau sužeistų 
daug.”

Sfolovecko 
dantas dabar 
kame jis nori 
tas avinėlis
kruvinus žygius 
kus” socialistus.

Mask vos valdžios organas 
“Izviestija” vasario 10 dieną 
paskelbė keleto nukautųjų so
cialistų ir anarchistų vardus. 
Paskelbę betgi tik pirmiau, bū
tent praeitų metų gruodžio 19 
dieną nukautųjų. Jie yra: Gon- 
^arovsky, 28 .metų amžiaus; 
Postelnik, 27 m., Mai'er (iorel- 
lik, 26 m., Papov, 28 m., Ceit- 
’inova, 32 m., Kotova, 25 m. 
Sunkiai sužeistų — Gegeriev, 
Ž4 m. ir šik, 32 m. .

nereikalingą 
šiaip

Ekspliozijoj žuvo 12 
žmoniy ’

Ban- 
grai- ERITH, Anglija, vasario 18. 

— Amunicijos ^dirbtuvėj čia at
sitiko sprogstamosios medžia
gos ekspliozija. Užmuštų rodos 
vienuolika moterų ir vienas vy
ras.

Užsimušė aviatorius.

HAVANA, vasario 19. — 
Aviatorius leitenantas Alberto 
Valdez užsimušė, nukritęs su 
savo orlaiviu iš 1500 pėdų augš- 
tumos. Jo padėjėjas išliko gy
vas.

Iš Bolševikijos
ji sargai pašalinti. Be to jie rei
kalavo, kad jiems butų leisią 
duoti telegramą Maskvon So
vietų valdžiai, — pranešti jai 
apie tai, kaip elgiamos su po
litiniais kaliniais Solovecke. 
Tufo tarpu betgi atvyko gink
luoti sargai ir kareiviai ir ėmė 
šautuvais mušti ir durtuvais 
badyti susirinkusius socialistus, 
kad suvarius juos į kalėjimo 
kameras. Toj įskcrdyncj ąštifo-

Sudegė kareivinės ir du 
kareiviu.

WASH1NGTON, D. C., vasa
rio 18. — Camp Humpreys, Va., 
sodegė iš medžio statytos karei
vi Gaisre žuvo du kareiviai.

Chicago ir apielinkė.— Dau
giau sniego ir šalčiau. Šaltas 
šiauriaryčių vėjas.

Saulė teka 6:39, leidžiasi 
5:47.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

v

naujienos
1739 S. Halsted St 

Chicago III.



t  NAUJIENOS, ChicSgč, III.X Trečiadienis, Vas. 20, 1924

S. L FABION AS 00.

pralcisda

Albany 7800

(Lithuanian)

ŽIŪRĖKIT! ŽIŪRĖKIT! ŽIŪRĖKIT!

KULTŪRANesivėlinkit
No. 1 turinys:

Vardas

Adresas

Maskaradų Balius
$350 DOVANŲ $350

Darbininkas sudegė

Kaina 35c. 
aptickose

Pajai 
Pudingai 

Sriubos

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

Duona 
Saldafaėa
Žuvys

Vardas
Adresas

Jūsų paskutinė proga nusipirkti puikų Riversi- 
de lotą, 50x100, už labai žemą kainą, $1000, įmokėti 
$200, kitus po $10 j mėnesį. Į tas kainas įeina suros, 
vanduo ir gatvės ištaisymas, užmokėta per mumis. 
Gera transportaciją ir geras biznio distriktas sale.

Čia tiktai liko keletas tų lotų, jie parduodami 
greitai. Kuomet ateis šiitas oras, tie lotai pabrangs. 
Astiųkite tuojau kuoponą.

Kanda, lenkar lietuvius 
bet praryt negali.

Kiekvienas Chicagietis turės progą ateiti pamatyti šio puikaus bibliško perstaty 
mo su visomis naujybėmis, kokių dar iki šiol Chicagos Lietuviai niekad nematė Til 
nesivėlinkit.

Naujienos, 1739 So. Halsted St., Box 445

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.

labai didelis vargas, 
atėmė rubus ir t.t.
pargrįžo į lietuvių 

apdriskę su sunešio-
“Rytui” reikia vėl

KUPONAS 
Bosai 
Mėsos 

Pyragai

“KULTŪROS” B-Vfi.
Šiauliai, Dvaro g., 2' 

Lithuania.Atsilankykit visi, jauni ir seni į šitą puikų balių. Bus graži muzika

Pradžia 7 vai. vakare. Kviečia KOMITETAS.

bandoj yra peržiūrima reguliariai 
per ekspertus.
Kiekvienas farmerys, kuris atveža 
Bordenui pieną yra reikalaujama nuo 
jo, kad prisilaikytų kuodidžiausio

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

ANT NAUDOS.

QIS mažas vaikas išdykavo, todėl jo 
motina pareiškė, kad jis negaus nė 

trupučio.

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

Room 909 Chicago Trust Building
79 Weat Monroe Street, Chicago. 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Šį pieną užgyrė šėrininkų susirinkimas 30-tą dieną sausio, 1924 
ir suteikė galę Auditoriui J. P. VARKALAI įvykdyti.
Taigi naudokitės šią progą kolei laikas. ADVOKATAS

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6800

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

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

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6877.

Puikiai 
Pasirėdęs Jaunikaitis

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

ATMINK!
BORDEN’S Evaporated Pienas 

pagal taisykles, didžiausių pieno 
išdirbysčių Amerikoje. Tas užtikrina 
jums apsaugų, labai svarbiame mai-

Jau išėjo iš spaudos populerus 
mokslo žurnalas

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj ųuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus

Atsiųskite man informacijas apie Riverside lo 
tus, be jokios man atsakomybės.

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 599 

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted StM Chicafo. 

Tel. Yardg 4681

K. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom StM Room 111-12 

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

3323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310

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

Nedilibmis nuo 9 iki 12 ryto.
reikalams,

duris, sash,

Leo Schromer, 19 m., kuris 
labai apdegė nuo degančio alie
jaus, laike gaisro Hinman Glass 
C. dirbtuvėj, pasimirė ligoni
nėj. Kartu’ apdegė ir kitas dar
bininkas, Charles Kloc, 19 m. 
Jis irgi yra arti mirties.

Iš lenky okupuotos 
Lietuvos

Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
nk Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.

širdingai užkviočia visus/L. K. P. K. RENGĖJ

Rengia

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIETUVOS

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams viuudos 
patarnauju kuogeriausiai

M. Y tiška
3223 W. 38th St, Ckicato, 31.

Pirmu kartu Chicagos Lietuvių Scenoje
SAMSONAS IR DELILA

(Nėra tai religiškas ar prieš religiškas veikalas — tik grynas romansas 
Samsono ir Delilos)

STATO SCENOJE LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠELPINIS KLIUBAS

nes yra nuolatinėj inspekcijoj.
Kiekvienapie namų maisto vartojime 
vartokite Borden’s Evaporated Pie
ną, kuris duoda geriausius rezulta
tus. Yra riebus ir turi daug Smetonos 
— padaro gardų valgį. Jus galite var- 
tot kiekvieną dieną dėl valgio ir ka
vos, tikras jo gerumas ir tikras jo 
švarumas.
Jei norit išmokt kaip virt su Borden Eva
porated Pienu, išpildykite kuponą, paženk
linant kokias pamokas norit ir mes prisiu
sime dovanai.

į Vyresniesiems vaikams duo
dama galimybes išeiti iš lenkų 
prieglaudos už tai, kad seime- 

! lis mato jų nebesulenkinsiąs, — 
taigi tie vaikai darosi lenkams 
nėrdiikalingi, net kenksmingi
lenkų prieglaudoje, nes daro į- 
taką į mažiukus lietuvių vaikus. 
O pasilikę vienus mažiukus ga
lės greičiau juos sulenkinti. 
Tam tikslui ir letuvių mokyto
jui mokyklos, kuriam ligi šiol 
buvo leista mokyti lietuvių vai
kus ir lenkų prieglaudoje, da
bar jau teleidžiama mokyti lie
tuvių vaikus tik 2—2^2 valan
dų per dieną ir bemoka jam 
tiktai 2/5—V2 algos. Kiek vė
liau tur būt ir visai atstatys 
lietuvį mokytoją arba ir pats 
pasitrauks, nes iš 2/5 arba 
algos negalės išsiversti.

Jeigu butų lovų, rūbų ir kito 
turto, kurį seimelis atėmė, tai 
ir mažiukai sugrįžtų į lietuvių 
prieglaudą. Nejaugi negalima 
bus rasti tos teisybės, kad sei
meli^ sugrąžintų svetimą turtą?

Kainos yra geros iki kovo 15 

dienos, o nuo tos dienos jos bus 
didesnės, šis 2 karų garadžius 

pastatytas jūsų pareikalavimui, 
visas naujas materijolas .... $30 

įmokėjus, kitus j 12 mėnesių iš
mokėjimais.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

j Švenčionys. [“L. Rytai”] — 
Praryti galėjo, bet suvirškinti 
nepajėgė ir dabar -spjaudo pra
rytą laukan. Taip atsitiko su 
Švenčionių apskrities seimeliu,' 
ir perkėlusių Į lenkų prieglaudą 
ir prekėlusiu į lenkų prigelaudą 
lietuvių vaikus ir priegiaudc|( 
inventroių. Užgrobdamas lie
tuvių prieglaudą tur būt sei
melis manė, kad gana perkelti 
vaikus į lenkų prieglaudą ir 
vaikai tuojaus visi virs lenkais. 
Bet apsiriko. Vaikai laikomi 
nešvariai šaltame prismirdusia
me bute, blogai maitinami, gy-' 
vio apnikti, vis neužmiršta lie
tuvių prieglaudos, kur gerai ir 
sočiai valgė šiltame bute gyve
no ir švariai laikomi, buvo. Lar 
biausiai tą atjautė vyresnieji 
vaikai, kurie lankė uždarytą lie
tuvių gimnaziją. Tie vaikai pa
sirodė seimeliui neištikimais, ne 
pasiduodančiais sulenkimimui.

Seimelis, matydamas nepa
jėgsiąs sulenkinti nusprendė at
sikratyti nuo jų ir leidžia vai
kams eiti jei nori, iš prieglau
dos, kur jiems patinka. Jau dar 
bar apie dešimt vaikų sugrįžo 

I į lietuvių prieglaudą, nors žino, 
kad lietuvių prieglaudoje dabar | 
taipgi bus 
nes lenkai

Vaikai 
prieglaudą 
tais batais 
iš nauja pirkti viską ir reikia 
tai atlikti greitu laiku, nes vai
kams reikia lankyti mokykla. 
Juk ir taip jau daug laiko pra
leido, nes pergabenus vaikus į 
lenkų prieglaudą vaikams buvo 
uždraustas lankyti lietuvių gim
nazija ir privertė vaikus mesti 
lenkų prieglaudą, kur turėjo 
pilną gyvio lovą, ir grįžti lietu
vių prieglaudon, kurioje teliko 
tik grindys, lubos ir plikos sie
nos.

•JNSVVEETENED

^vaporate®
milk

Šviesą Ir pailgą suvedame J senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ąnt išmokėjimo.

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

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

lentas visokiems 
pliasterio lenteles, garailžių

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS

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

7 South Dearbom Street 
ROOM 1638 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

■Q"' I '" "B. J.. T~ PERMANENT 15 ES I -DUIU GARAGES
Pinigais arba mėnesiniais išmokėjimais

Tai yra jūsų proga geram investmentui kad turėjus geriausiai pastatytų garad- 
žių ant jūsų pareikalavimo, mažai j mokėjus, lengvais mėnesiniais išmokėjimais. 
Jis ppsimokės jums ar jus turite karų ar ne, nes renda užsimokės už Jūsų mė
nesinius mokesčius. Geriausi garadžiai yra statomi ekspertų mechanikų ir yra 
garantuoti iš visų atžvilgių.

Tas leidimas lietuvių vai
kams eiti iš lenkų prieglaudos 
kai ką nustebino ir sukėlė klau
simą ,kas Švenčionių seimeliui 
rūpėjo atimant lietuvių prie
glaudą? Ar vaikai ar prieglau
dos turtas, Švenčionių “Ryto” 
lėšomis nupirktas? Dauguma< 
mano; kad seimeliui rūpėjo ir 
turtas ir vaikai.

J. P. VARKALA3241 So Halsted St. 
Chiscago, III.

Išlygos pirkimo suteikiamos ant pareikalavimo.
ŽODIS ŠĖRININKAMS LIBERTY LAND and INVS. KOMPANIJOS

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.
0. Pajėgos ratas.
1. Vabzdžiai 

tojai.
2. Iš “Kultūros*' b-vės dar-

Tai. Dearbom 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmieatyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Waahington & Clark

Namų Tel.i Hyde Park 8891

Redakcijos žodis.
Prof. V. Čepinskis. Mok

miesto ir apielinkės dykai, 
r. Nedėlioj nuo 8 iki 1 vai

dėl sutarimo su musų atstovu
Mes taipgi suteikiame visų materijolų dol budavojimo garadžiaus, tik 
ini hardware ir jus pasidarysite duris, mes suteiksime materijolų dėl

KAINOS YRA SEKAMOS:

Vieno karo garadžius $90 
Dviej’u karų garadžius $120

Už kitus pagal didumą 
visų naujų namų materijolų, 
.stogų popierų, 
žema kaina.

| visas dalis 
7 ryto iki 6 v<

Atsibus

Subatoj, Vasario-February 23 d., 1924

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

Dostatome 
Atdara nuo

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

4440 W. North Avenue

IKI VASARIO 25-tai, 1924 M.

PARSIDUODA ŽEMĖ 
5000 Akeriy Liberty Land and Invs. Kompanijos 

po $6.00 už AKERĮ
IR DAUGIAU WOODBORO, WIS. 

Sulyg nutarimo šėrininkų susirinkimo 30-to sausio, 1924 m.
LOTAI PO $100.00 IR DAUGIAU 

CHICAGO, ILL., GARY, INDIANA HARBOR, IND.
Žemė labai derlinga. Pirmdaus šita žemė parsidavinėjo po $35.00 

už akerį, q dabar parsiduoda taip pigiai dėlto, kad priversti sukelti 
pinigus atmokėjimui morgičiaus.

Kreipkitės laišku arba ypatiškai. 

i ofisą 
Auditoriaus

DidelėlBibliška Meilės Tragedija Dviejų AKtų
Nedėlioj, Vasario-Feb. 24 d., 1924 m.

M. Meldažio svetainėje, 2242 W. 23rd PI.
įžanga: $1.00 ir 75c., ant šokių 50c. Duris atsidaro 5 v,

es
pleiskanų mirtinųjj priešų! l’Maikykit save kitų pagarboje. Tik su trupučiu patrin
ki! galvos odų kiekvienų vakarų per kokia deSimt dienų ir daugiau nr-reikOs jums 
gėdintis nusiimti savo skrybėle bile kur. Pleiskanos ISnyks visiškai į trumpų laikų 
ir po to, viskas ką reikia daryti, tai retkarčiais patrinti galvos odų su Rufflet, 
ir daugiau niekuomet pleiskanos jus nekankins. Koks skirtumas tuomet bus! (
F. AD. RICHTER & CO.. 104-114 So. 4th St., Brooklyn. N. Y.

Matai ką jis daro!
Mh Palauk, kuomet jį sugaus motina!
^4 Motinos, nebauskite savo vaikų neturėji

mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei- 
kalingi. Jei jie išvemia dalį sdvo maisto, 
turi vidurių1 diegimą, išpūtimą, viduria
vimą—duokite jiems Bambino be jokio 

atidėliojimo. Tie nemalonus simptomai pranyks 
taip greitai, kaip greitai jų sistemą perims šitas ne
pavojingas, pasekmingas vidurių palluousuotojas. 

KŪDIKIAI MfiGSTA JĮ! JIE NET PRAŠO D AUGI AUS!
F. AP. RICHTER & CO., 104-114 So. 4th St., BROOKLYN, N. Y

Galit dėvėti muilai suproeytų siutų; Stikliniai žibančius čeverykus;
Jūsų pirštų nagai gali būti puikiai nupuliruoti. Ir lygiai, švariai nuskustas veidas, 
Bet — jei jūsų galva pilna pleiskanų — tai tas sugadina viską.

Kų tokiam atsitikime pamanys apie jus jūsų mylimoji panelė? Visos jūsų pas
tangos, padaryti gerų impresijų, nueis niekais, jei jus pradėsite kasyti savo galvų 
ir barstyti nešvarias pleiskanas i»o visų kambarį. NkUdokit

65c. už bonką

Lošimo pradžia 6
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MUSŲ MOTERIMS
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Veda Dora Vilkiene

KAIP IRJU VIRTI 
Bulviy sriuba su rūgščia 

Smetona ant skonio 
žuvies

Supjaustyk bulvės į mažus 
šmotukus ir virk iki bulvės bus

maišyk ant ugnies per 15 minu- 
tų, pridėk druskos ir pipirų pa
gal skonį, paduok karštus.

Ryžiai su obuoliais
Gerai nuplauk vieną puoduką 

ryžių. SudėkĄ dvigubą puodą 
su 1 kvorta šviežio pieno ir vi- 
ryk iki bus visai minkšti: pri
dedant 4 šaukštus cukraus ir

minkštos; įpilk tiek vandens 
kiek nori turėti sriubos. Įdėk du 
nedidelius svogūnus smulkiai 
supjaustytus, paspirgink su (4 
svaro sviesto ir 2 šaukštu mil
tų, užpilk ta sunka nuo bulvių 
ir virk kokius 15 minutų. Įdėk 
kvepančių pipirų, lapelių. Kuo
met sunka bus išvirta, iškošk 
per šitą ant išvirtų bulvių, įdėk 

kvortos rūgščios Smetonos, 
ir paduok į stalą.

Sveika ir greitai pagamina
ma sriuba.
Pasiuntė p. A. F. Deleninkienė.

šaukštuko druskos, kuomet ry
žiai baigia virti. Sudėk ryžius į 
molinį bliudelį, padaryk “šuli
nį” viduryje ir į šulinį sudėk 
pasaldintų obuolių košę, kurion 
tapo įdėta truputis sutrintų ci
namonų.

Reikia valgyti su pienu arba 
be nieko.

Ruginis pyragas

Žirniu kepsnys
4 puodukus Virtų suskaldytų 

žirnių
2 puoduku duonos trupinių
1 šaukštą sukapotų salierų 

arba petrašką x
1 išplaktą kiaušinį
1 šaukštuką sukapotų svogū

nu
Druskos, pipirų pagal skonį.
žirniai turi būti nusunkti ir 

sugrusti. Sumaišyk viską. Jei
gu mišinis perminkštas, pridėk 
daugiau trupinių; jei per sau
sas, truputį pieno arba van
dens. Padaryk bulką. Sudėk į 
ištaukuotą blėtą ir kepk iki pa
pus. Galima apdėti viršų mažais 
šmoteliais sviesto.

Sumaišyk kartu du puoduku 
baltų miltų, 1 puoduką ruginių 
miltų, 4 šaukštus baking pow- 
der ir pusę šaukštuko drus
kos.

Pridėk vieną puoduką besėk
lių rozinkų. Pripilk du puoduku 

j pieno (duok patstovėti ir nu
imk grietinę) ir vieną gerai iš
plaktą kiaušinį. Gerai viską iš
plak, supilk į ištaukuotą duonos 
blėtą ir 'leisk iškilti per 15 mi
nutų. Kepk karštame pečiuje 
per 45 miliutas. ,

Obuolių ir kiaušinių 
pyragas

Keptas suris
1 puoduko pieno
1 puoduką duonos trupinių
l/į svaro amerikoniško surio
1 šaukštą sviesto
3Ą šaukštuko druskos 
Žiupsniu^ą raudonų pipirų.
3 kiaušinius.
Sušildyk pieną ir užpilk ant 

duonos trupinių. Pridėk sūrį su
pjaustytą į mažus šmotelius, 
sviestą, druską ir pipirus. Iš
plak baltymus ir trynius kiau
šinių atskirai. Pridėk pirma 
trynius, išmaišyk ir tada tik 
pridėk baltymus. Supilk mišinį

Padaryk kiek nori paprastos 
pasaldintos obuolių košės. Prie 
kiekvieno puoduko obuolių košės 
įmaišyk du gerai išplaktus kiau
šinius ir 1/2 puoduko saldaus 
pieno, žiūrėk kad mišinys butų 
gana saldus. Įdėk į pajines blė- 
tas lakštą paprastos pajų išvo
liotos tešlos, tada įdėk obuolių- 
kiaušinip mišinį, apibarstyk vir
šų nutmegų arba, cinamonais ir 
kepk karštame pečiuje.

SEIMININKĖMS
PATARIMAI'

Kaip išimti dėmes
Kai kurios dėmės gali būti iš

imtos nušluostant arba trinant.
į išsviestuotą bliudą ir kepk vi
dutiniai karštame pečiuje 20 mi-

Kitos jau išimtos su specialiu 
dėmės prašalintoju. Tie praša-

nutų.

Šutinti liesokai
lintojai padaryti iš įvairių med
žiagų ir todėl kartais reikia var
toti įvairius budus dėmes praša
linti.

1 puodukas liešukų
mažo svogūno

4 šaukštukus taukų ar alie
jaus

2 šaukštų acto.
Išplauk liešukus; mirkyk per 

naktį. Nukošus, užpilk šviežiu 
vandeniu, virink per kelias va
landas iki bus minkšti. Nukošk, 
paliekant vieną puoduką to sky
stimo. Paspirgink svogūnus dve
juose šaukštuose taukų, pridėk 
du šaukštu miltų, įmaišyk į 1 
puoduką likusio skystymo, su
dėk liešukus ir atlikusius tau- 
kų>»> Virink 5 m i nu tas, pridėk 
acto, užbarstyk druską su pipi
rais, paduok karštus.

Liesokai su ryžiais
Viryk liešukus taip kaip virš 

minėtuose liešukuose pasakyta, 
bet įpilk daugiau vandenio. Iš
virk 1 puoduką ryžių, trijuose 
puodukuose vandens, ant garo, 
t. y. dvigubame puode, pridėk 1 
šaukštuką druskos, virink kolei 
suminkštės. Paspirgink 1 svo
gūną 2-se šaukštuose taukų 
(svogūnus supiaustyk į ritu
lius). Sudėk liešukus ir ryžius,

Sugeriami Prašalintojai.
Sugeriami prašalintojai yra 

lengviausi ir saugiausi va'limo 
agentai. Paprasčiausi yra, po- 
piera juodylams sugerti (blot- 
ting paper); paliavota popiera, 
talcum, Francuziškas krekmo- 
las, miltai ir piaulai. Jie yra 
vartojami riebumų, kraujo ir juo 
dylų dėmėms ir dėl šviežai už
piltų skystimų.

Kaip Vartoti Sugeriamus! 
Prašalintojus.

Apipilti riebumo dėmės su 
pudruotu prašalintoju. Tegul 
pastovi per kelfas valandas ir 
nušluostyk. Arba galima padėti 
materiją ant baltos sugeriamos 
popieros, arba paliavotos popie- 
ros, ir užpilti ant dėmės pudra 
arba dėti dauginus, popieros; už
dėti šiltą prosą ant pudra arba 
viršutinės popieros; reikia kelis 
sykius tą daryti, vartojant švie
žio pudro ar popieros pakol dė
mė visiškai išimta. Išimti krau
jo ir juodylos dėmes reikia už
dengti kraujo ar juodytos dė
mes su krakmolo koše. Kuomet 
košė išdžiūsta ir apspalvuota, 
nušluostyk ir vėl uždėk krakmo
lo košės pakol dėmės pranyksta.

Šviežai užpiltą skystimą reikia 
apdengti su pudra, miltais arba 
išgeriama popiera; tas sulaiko 
skystimą, neleidžiant įeiti į ma
teriją. <

Tirpinantis Prašalintojas.
Sutirpina nemunus, cukrų ir 

kitas medžiagas, kurios laiko 
dėmes materijoje.^ Vanduo yra 
geriausias sutirpinantis praša- 
lintojas; kiti yra alkoholius, 
benzinas, carbona, tetrachloride, 
chlioroformas, eteris, gazolinas, 
kerosinas, ir tarputinas.

Kaip Vartoti Vandenį.
Reikia pamerkti skalbiamą 

materiją į šaltą vandenį ir nu
plauti sų šaltu ar pusėtinai šil
tu vandeniu ir baltu muilu. Pa
čiu budu reikia vartoti šiltą 
vandenį, arba reikia ištiesti dė
mėtą materiją ant puodo ir ant 
materijos pilti verdantį vande
nį.

Persergėjimas: Reikia atsi
minti, kad karštas vanduo neiš- 
ima kraujo, mėsos, skystimo, 
pieno ir kiaušinio dėmes.

Su neskalbiama materija rei
kia kitaip elgtis. Reikia padėti 
materiją ant balto audeklo arba 
sugeriamos popieros. Reikia trin
ti dėmę vartojant mažai van
dens. Reikia audeklą permainy
ti kuomet nesvarus arba šlapias, 
ir vietą nuo kurios dėmė išim
ta reikia išlengvo trinti pakol iš
džiūsta.

Persergėjimas: Nereikia van
denį vartoti ant visų materijų, 
nes vanduo padaro dėmes ant 
kai kurių.

Kaip Vartoti Kitus Tirpinan
čius Prašalintojus.

Vartoti kitus tirpinančius pra
šalintojus, kaip tai, alkoholių, 
benziną, carboną, tetrachloride, 
chlioroformą, etherį, gazoliną, 
kerosiną ir tarputiną, reikia pa
dėti dėmėtą materiją ant au
deklo arba ant popieros, ir var
toti sutirpinantį prašalintoją. 
Vartoti prašalintoją reikia var
toti mažą stiklinę lazdelę arba 
šakutes su rundinu galu. Rei
kia dėmę pralieti trinti nuo ga
lo iki vidurio. Apipilti dėmės 
galą su pudru nes tas sulaikys 
skystimo išsiplatinimą ir ne
duos ringei susiformuoti. Rei
kia, permainyti apatinį audeklą 
kuomet suterštas ar šlapias.

MADOS.

No. 1854. Labai patogi suknele dė
vėti mokyklon einant. Ji gražiai at
rodo ir labai nebrangiai atseina. Si
jonėlį galima pasiūdinti iš vienos rų- 
Šies, o bliuzką iš kitos rųšies mate
rijų. Sukirptos mieros, 8, 10, 12 ir 
14 metų, 8 metų mergaitei reikia 2% 
yardo 36 colių materijos, (jeigu siū
dinsi iš vienos materijos) ir % yardo 
apikaklei apsiūti.

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

trasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

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

7 NAUJIENOS Patterti Dept.
1789 S. Halsted St. Chicago, UI. 

siųsti man pavyzdį No............
čia įdedu 15 centų ir prašau at-

Mieros_____________  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Geriausi Automobiliai
Pigiai Parduodami

Dabar jau nereikia mokėti augštųkai- 
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.

Jbr Eetnomieal

^CHEVROIFT į

SUPERIOR 
Roadster

f. o. b. FKitf, 
Mich.

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

Kainos f. o. b. Flint, Michigan
Superior Roadster .................
Superior Tuuring ..................
Superior Coupe . .....................
Superior Sedan ......................
Superior 4-Pa»s. Coupe .......
Superior Commerclal Chassis
Superior Delivery .............
tltiiity £xpross Chassis.......

$495 
$640 
$795 
$725 
$395 
$495 
$550

P-le Kudulaitę
IŠ

The Stock Yards
Savings Bank

Ši jauna panele, jūsų pačių tautos, yra svarbi nėrė 
musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo,> 
phtarnąvimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.A

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

dalei’skU jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kaip 
mes esame pasirengę patarnauti jums.

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

Lietuviai
Lietuvių Daktarų

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

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

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

b.................. HM' ........  .-e———/
DR. S. BIEŽIS '

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 W. 22 St., kampas Leavitt St.

DR. A. MONTVID
t

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 Washington St.

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 
Telephons Central 8060 

1824 IVabansia Avė.
Humboldt 1098 

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

Phone Canal 6222
Res.: 8114 W. 42 St. Phone Lafay
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.
■u lis II ■■IliT— H I !■■■■■■■■■■»■

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

Tel. Kenweod 5107
Valandos: nuo 9 11d 11 vai. ryto;

DR. M. T. STRIKOL'S 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7820

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė. 

Tel. Prospect 1980 /
Valandos pagal sutarti /

auo 5:80 iH 7i3f vakare.

/—111  .... ........ ■~1 r "■ -
Telephone Yards 1532

DR. J. KOLIS
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
8259 So. Halsted St., Chicago. III.

> m i.............. . .......... T""“" " '

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

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

>1 ■ ■  .................. I...— ..„..I,,—i „J

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

Tol. Canal 6222. Chicago, III 
Vai.: 9—12 ryte; 1—5 po pietų;

6—9 vak. Ned. pagal sutartį.

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
1167 So. Morgas 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

dr. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3315 South Halsted S*.
Tel. Boulevard 1401

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

i................—    wm—iu» hiiii.i i kuiii■ >i«l ■/

Garsinkitės Naujienose

6822 Mirtys nuo 
krokulio

Krokulys tarpe vaikų tai liga į 
kurią mažiausia domės kreipiama, gi 
ji yra viena iš pavojingiausių ligų 
vaikams. Suvienytose Valstijose yra 
reportuojama, kad nuo Krokulio nė
ra nei jokio vaisto, jis turi tam 
tikrai išlaikyti, bet galima jį paleng
vinti, o tą galima padaryti su Dr. 
Drake’s Glessco. Vienas dozelis 
duotas kuomet užeina tas baisus kro
kulys tuojaus palengvinama kūdi
kiui. Pripažintas visų daktarų ir 
vaistininkų. v

Mis. MIGHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos ' kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

St., kampas 31 gat.

Francuziškas Daktaras
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.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8
Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

f

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Telcf. Lafayette 4146

Plumlngo ir Apšildymo Įrengimai
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio mėnesio.

FEOPL.ES plumbing and 
HEATING SUPLY CO.
490 Milwaukee Avė, and 

461 N. Halsted St.
Hayinarket 1018, Haymarkct 4221

Nariai
Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

1 1 —.........
Office Hours: 10 iki 12 pietą 

5 ikt 7 vai.
Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

199d So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Are.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Garsinkitės Naujienose

Tęl. Blvd. 8188 
M. Woitkewicfl 

BANIS 
AKUŠERKA 

Turiu patyrimą. 
[Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

M^ DR. HERZNIAN^M
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

f Dienomis: Canal
J 3110. Naktį Telefonai: j Drexe| 0950

» ( Boulevard 4186

3410 So. Halsted St.

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 DrezeI 2889

b . Į

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

V ........—........................ .1^

DR M J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Elne 
įsi and. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 va), vakare. 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

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

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
b.... . ... .0

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chinurgas 

Specialistas Moteriške, Vyrišką, 
Vaikų ir visą chronišką ligą 

Ofisas: 8335 So. Halsted StM Caicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chlcagą

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 specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas

Rezidencija
3149 So. Morgan St., 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. : 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 

Telefonas Yards 0867
............... ■■■■■ ■■ ■
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NAUJIENOS
The Lithvanian Daily Nawa 

Pabliahed Daily, *xcept Sundayj by

Editai P. Grigaiti!

1789 South Halsted Street 
Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ratas:
|8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outsūle of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy. \

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

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

Užsimokėjimo kainai 
Chicago je — paštu:

m ^itiimS — — - TI,|I|IT~I' ''|.I. Į--- TT~T---------

Pusei metų _____________
Trima mėnesiams ...............
Dviem mėnesiam________
Vienam mėnesiui________

Chicagoje per nešiotojus: 
Viena kopija_________
Savaitei________________
Mėnesiui ........... .................

$8.01 
4.00 
2.00 

. 1.50
- .76

8c
18c
75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams.............. ... ........ $7.00
Pusei metų .......... ... *.................8.50
Trims mėnesiams...... ..................1.75
Dviem mėnesiam ......_________ 1.25
Vienam mėnesiui _____ u—___ .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.

Streikai 
Anglijoje.

Nuo to laiko, kai susida
rė darbininkų valdžia Ang
lijoje, ji turi jau antrą dide
lį darbininkų streiką trans- 
portacijos srityje. Pirma 
buvo geležinkelių darbinin
kų streikas, kuris prasidėjo 
dar prie senosios valdžios ir 
tęsėsi apie savaitę laiko, už
ėmus MacDonaldui minis-✓ 
terio pirmininko vietą, da^

unijų vadams; kita vėl sa
ko, kad socialistinė valdžia 
dedanti visas pastangas su
laužyti streiką. Bet tai yra 
daugiaus niekas, kaip anti- 
socialistinė propaganda.

Tikrenybėje valdžia sten
giasi kuomažiausia kištis į 
tą kovą. Ji negali liepti 
samdytojams išpildyti dar
bininkų reikalavimus, ka
dangi transporto priemo
nės (kaip ir kitos industri
jos) dar nėra valdžios kont
rolėje; bet ji taip pat nega
li versti darbininkus, kad jie 
atsižadėtų savo reikalavi
mų,' nes tai butų rėmimas 
darbininkų samdytojų. Val
stybėje, kurioje industrija 
dar tebėra vedama privati
nės nuosavybės pamatais, 
jokia valdžia negali paša
linti susirėmimus tarpe dar
bininkų ir samdytojų.

Socialistinės valdžios susi
darymas tokioje valstybėje 
gali tuos susirėmimus dali
nai net paaštrinti... Mat, 
kuomet valdžia yra kapita
listų rankose, tai darbinin
kai žino, jogei ji, streikui ki
lus, rems jų samdytojus — 
padėdama jiems gauti 
streiklaužių, siundydama 
policiją ant streiko pikietų, 
ir 1.1.; tas dažnai sulaiko dar 
bininkus nuo streiko. Kuo
met gi susidaro socialistinė 
valdžia, tai darbininkai ne
turi baimės, kad valstybės 
jėgos bus vartojamos strei
ko laužymui, ir todėl jie ei
na į streiką drąsiau.

Šita aplinkybė butų labai 
stambus argumentas prieš 
socialistinę valdžią bendro
sios publikos atžvilgiu. Nes 
streikai, nors ir da taip tei
singa butų jų priežastis, da
ro suirutę pramonėje; o jei
gu jie paliečia tokias visuo
menės gyvenimo sritis, kaip

kol šie išeis J streiką. Arba, 
jeigu streikas visviena ky
la, tai samdytojai, negaudė 
mi pagelbos iš valdžios, yra 
priversti greičiaus daryti 
taiką su, darbininkais, ažuot 
priešinęsi jiems tol, kol ba
das prispirs streikininkus 
pasiduoti.

Socialistinės valdžios už
davinys, kjhis streikui, yra 
padėti kovojančiom pusėm 
kaip-galint greičiaus pasiek
ti susitaikymo, o per tą lai
ką, kol streikas eina, rūpin
tis, kad dėl jo nenukentėtų 
publika.

Šitokios politikos kaip tik 
ir laikosi MacDonaldo kabi
netas. Ministeris pirminin
kas užvakar pareiškė parla
mente, jogei valdžia daro vi
sa, kas yra jos galioje, kad 
žmonės butų aprūpinti mai
stu ir kad maisto pirkliai ne- 
plėštų publiką aukštomis 
rainomis, pasinaudodami 
streiku; kartu tečiaus val
džia laukia progos pavartot 
savo įtaką greitesniam strei
ko sutaikymui.

Galima tikėtis, 
šitokios valdžios 
streikas Anglijos
bus neužilgio likviduotas.

kad prie 
politikos 
uostuose

Apžvalga
KRASINAS APIE RUSIJOS 

REIKALUS.

bar prasidėjo uostų darbi-'transportas, maisto prista-
ninku streikas. Šis streikas 
yra dar skaudesnis kraštui, 
kadangi jisai grasina at
kirsti maisto pristatymą iš 
užsienių ir iššaukt gyveni
mo pabrangimą ir net bada
vimą Anglijoje.

Anglijos buržuazija labai 
norėtų tas industrines ko
vas panaudoti prieš Darbi
ninkų Partijos valdžią. Ka
pitalistinėje spaudoje sklei
džiama žinios, kurių tikslas 
yra diskredituoti darbinin
kų kabinetą. Viena tų žinių 
sako, jogei streiko priežas
tis esanti ta, kad MacDonal- 
das nedavęs ministerių vie
tų transporto darbininkų

tymas ir t. t., tai jie stato į 
pavojų plačiausius žmonių 
sluogsnius, neišskiriant dar
bininkų. Laimė tečiaus, kad 
tas dalykas turi da ir antrą 
pusę. Jeigu socialistinės 
valdžios gyvavimas duoda 
daugiaus drąsos darbinin
kams eiti į kovą už savo rei
kalus, tai kartų §lsai verčia 
samdytojus greičiaus nusi
leisti teisingiems darbininkų 
reikalavimams.

Samdytojai žino, kad da
bar valdžia jau nepadės 
jiems laužyti streikus, ir to
dėl jie turi daugiaus palin
kimo nusileisti darbininkų 
reikalavimams, nelaukiant,

Savaitraštyje, “Informacija 
ir Apžvalga”, kuris eina Londo
ne, paskelbė straipsnį Rusijos 
užsieninės prekybos komisaras, 
Leonid Krasin. Jame įrodinėja
ma, kad Rusija turi gauti Did
žiojoj e Britanijoje 50,000,00ė 
dolerių paskolos.

”Be jos,” sako Krasin, 
“Rusija neįstengs pirktis pre
kių užsieniuose, bet svarbiau
sia yra tas, kad tolimesnis 
plėtojimąsi šiandie jau pradė
to atgaivinti krašto ūkio ga
lutinai sustos”.

“žinoma, buržuazija mė
gins išnaudoti prekybinius 
santykius su Rusija įvairios 
rųšies koncesijų gavimui. 
Tarp kitko ji norės vėl pasta
tyt dienotvarkėn klausimą 
apie senąsias skolas ir atly
ginimą nuostolių, 
revoliucijos metu, 
valdžia visuomet
svarstys tą ir kitus 
mus, bet tiktai kuomet bus 
priimti domėn ir jos reikala
vimai.”

padarytų 
Sovietų 

noriai ap- 
klausi-

Apie santykius tarpe Angli
jos ir Rusijos Krasinas rašo:

“Be abejonės santykiai tar
pe šitų dviejų valstybių butų 
galėję pasidaryti labai keb
lus, jeigu ne kilni ministerio

(Persispausdinti Uždrausta)

PADEGĖLIS KASMATĖ

Erotinė lietuviu dainų sim
bolikai ir jos kilme.

“KEISTA” DAINA
J. šimtakojo lietuvių dainų rinkinėly T r a- 
kiečių dzūkų dainos (Shenan- 
doah, Pa. 1899) randame šitokią dainą:

Pucinėli raudonasis,
Ko pavirtai in šalalę?
Ko pavirtai in šalalę,
In tų gilų Dunojėlį?

Ar vėjelio papučiamas,
Ar lietulio nulyjamas?
Ar lietulio nulyjajamas,
Ar paukštelio nutupiamas ?

Nei vėjelio papučiamas,
Nei lietulio nulyjamas, —
Nei lietulio nulyjamas, —
Cik paukštelio nutupiamas,

Dalia mano neščėslyva,
Aisiu keliu giedodama,

Aisiu keliu giedodama 
Ščėscies dalios ieškodama.

Atsišaukie mano da'lia' 
Anoj pusėj Dunojėlio! 
Anoj pusėj Dunojėlio 
Už marelių mėlynųjų.

Už marelių mėlynųjų, 
Už girelių, už žaliųjų.

(LXXVII)
Įstabiai graži daina. Bet ir nemažiau 

“kdteta”. Kodėl pirma dainos dalis kalba apie 
putinėlį, o antroj daly — skundžiamos da
lios sunkybe? Ir tarp pinuos ir antros dalies 
jokio matomo ryšio nėra, jokio pateisinimo, 
kuriuo vaduojanties, kalbėjus apie putiną, 
butų galima pereiti į laime nusiskundimą? 
Net nepasakyta, kas taja laime skundžiasi: 
ar putinėlis, kuris įvirto į gilų Dunojėlį, ar 
kokia kita esybė — žmogus, ar šiaip gyvas 
daiktas? Pagaliau, viena pirmoji dainos da
lis, pati savaime dar keistesne. Putinąs iš
laikė visas vėtras, visas viesulas, visus pot- 
\inius, — nenuvirto į upę, o nuvirto tiktai 
paukštelio nutupiamas? Kodėl tas paukšte
lis toks sunkus — už vėtrą ir potvinį pavo
jingesnis? Kas matė Dzūkijoj tokį paukštį, 
kuris medy betupėdamas medžius vartytų? 
Ar gal į šią dainą reikia žiūrėti, kaipo į su-

pirmininko MacDonaldo poli
tika linkui Sovietų, kuris pri
pažinimo aktu pašalino visus 
nesusipratimus. šitas aktas 
iššauks eilę tokių pat pripa
žinimų ir iš kitų valstybių 
pusės.”
Krasinas atspėjo, kad po An

glijos valdžios pripažinimo Ru
sijos jai ims teikti pripažinimą 
ir kitos šalys. Italija ir Norve
gija jau pripažino.

Krasinas todėl labai džiaugia
si MacDonaldo kabineto žings
niu ir jo politiką vadina “kilnia” 
(blagorodnaja). Kas kita musų 
lietuviški bolševikėliai. Angli
jos darbininkų valdžią jie vadi
na “svoločiais”.

APŠVIETOS DARBAS 
PLATINASI.

Chicagoje pradėjus Mokslo 
Draugams rengti paskaitas, įsi
kūrė tokiam pat tikslui ir Mo
kslo Draugija S. Bostone. Da
bar girdime, kad Mokslo 1 Drau
gija jau yra suorganizuota ir 
Montelloje, Mass. čia taip pat, 
kaip S. Bostone ir Chicagoje, tą 
darbą pradėjo socialistai.

Labai malonu, kad Amerikos 
lietuviai imasi švietimo darbo. 
Per jį gal daugiaus rimtumo 
įgis musų visuomenės judėji
mas.

Tik bloga, kad švietimo dar
be pas mus nemokama apseiti 
be partinių kivirčų. Pažangieji 
žmonės su klerikalais tame dar
be, žinoma, negali susitaikyti, 
bet tarpe pažangiųjų žmonių 
vaidai apšvietos dirvoje yra be
reikalingi.

Tik pažiūrėkite, kokių dabar 
išeina nesąmonių. S. Bostone, 
kaip minėjome, veikia Mokslo 
Draugija, kuri rengia paskaitas 
Michelsonui, Bagočiui, Neveckui 
ir k. Bet tas paskaitas didžiau
siu įnirtimu niekina “Sandara”, 
stengdamasi atbaidyti publiką 
nuo jų. Kodėl toks pavydas? 
Nejaugi “Sandaros” redakto
rius, p. šliakys, gali “teisin
giau” sviesti žmones, negu 
Mokslo Draugijos prelegentai 3

17 d. vasario pastaroji suma
nė parengti, vietoje paskaitos, 
prakalbas su koncertu
Lietuvos nepriklausomybės
sukaktuvių paminėjimui. Tame, 
rodos, nieko bloga nėra, bet ofi- 
cialis tautininkų organas ve ką 
užgiedojo apie tai:

“Kubiliniai —- ^keleiviniai’ 
gaivalai stengsis sumedžioti 
savo pasekėjų nors maža sau- 
jalę”.
Tai jau tiesiog fanatizmas.
Chicagoje panašių fanatiškų 

užsipuldinėjimų ant Mokslo 
Draugų rengimų buvo (neskai
tant klerikalų) tiktai iš komuAi- 
stų pusės. Bet komunistai, pa
keiksnoję Mokslo Draugus, ėmė 
ir patys rengti paskaitas ir 
; oms laikyti jie kviečia asmenis, 
kurie visai nepriklauso jų par
tijai.

Tie partiniai užsivarinėjimai 
apšvietos darbe, pasirodo, netu
ri jokios prasmės. Juo greičiau 
jie išnyks, tuo bus geriau.

KORESPONDENCIJOS
galiu tik tiek pasakyti, jog ir 
pats K. B. rašydamas apie SLA 
212 kuopą parašė nei šį nei tą. 
Bet tiek to.

Pittsburgh, Pa
Apvaikščiojimas tautos šventes

Tautos šventės sutikimas N. 
S. Pitsburgh, Pa. įvyko gana 
ypatingose sąlygose. Nematėm 
didžių iškilmių, negirdėjam gar
sių prakalbų, nors ir buvo tikė
tasi susilaukti kalbėtojo Liūto 
iš New Yorko. Kalbėtojas kur 
tai užtruko ir neatvyko. Taip 
jok teko užpildyti programą 
kuom nors kitu, žymioj daly 
tą atliko jaunuomenė ir vaikai, 
kurie seniau lankė lietuvių mo
kyklą. Jiems ir tenka visa pa
dėka už pasidarbavimą ir pa
gerbimą savo tolimos tėvynės 
Lietuvos. Padainavo kelias 
daineles, padeklamavo eilių, ii) 
ko daugiaujų reikalauti? 
Tėvai pešasi dėl partijų; vienas 
kitą kritikuoja, peikia, bet vai
kai, laisvi nuo to visko, padaro 
daug gero. Aš niekad gal neuž
miršiu tų vaikų, kurie atėjo pa
gerbti Lietuvos. Dauguma jų, 
apsirėdę tautiniais rūbais, iš- 
sipuošę musų vėliavomis žavėjo 
žiūrėtojus. Sudėjus viską į 
krūvą, galimla pasakyti, jog- 
vakaras praėjo tyliai, bet gra
žiai. Senieji veikėjai ar dėl 
puikybės ar dėl stokos laiko, 
neaplankė Norh Sidės. žinoma, 
jie būt viską paįvairinę, suteikę 
daugiau gyvumo, ir pačiam va
karui butų davę didesnės svar
bos. Bet iš kitos pusės, mes 
nėjom pasilinksminti, 
linksminimų galėjom 
kokiam nors teatre,
šventė yra truputį svarbesnė. 
Joj turime apgalvoti kiekvienas 
atskirai apie savo, uždavinius ir 
pareigias visuomenės atžvilgiu. 
Jei negirdėjom prakalbų, ką pa
darysi. Jei kalbėtojas neatvy
ko iš kito miesto, tai tas yra 
dar vienas įrodymas, kad rūpin
tis patiems, o ne pasitikėti 
tais. Pittsburghe yra daug 
jėgų. Nelaimė tiktai, kad 
snaudžia. Išjudinkmi jas ir
matysim, ką galime padaryti. 
Daugiau prijautimo ir simpati
jos; mažiau pavydėjimo ir tuš
čių ginčų! Būtumėm laimingi, 
jeigu ateinančiais metais su- 
reiigtumėm ką nors platesnio. 
Reikėtų išanksto pagalvoti 
apsvarstyti. —M. V.

teles darbininkų organizacijos. 
Atrodo, kad Kenoshos lietuviai 
tiek “supenėjo”, jog su paten
tuotais darbininkų reikalų gy
nėjais nenori nieko bendra tu
rėti. Matydami, kad ant komu
nistiškos meškerės nieko nebe
galima pagauti, musų tavorš- 
čiai sugalvojo naują triksą: jie 
ėmė savo parengimus garsinti 
po “Progresyvių Draugijų Ko
miteto” firma. Tuo budu jie ti
kėjosi publiką pagauti. Neišde
gė ir tas triksas. Publika nei
na ir viskas. Kenoshos lietu
viai jau spėjo tinkamai įvertin
ti tavorščių darbelius ir nebeno
ri su jais susidėti.

Draugijos, o ypač SLA 212 
kuopa ir Lietuvos Balso Drau
gija, turėtų atkreipti savo do- 
mę į tą tavorščių triksą ir ne
leisti jiems progresyvių 
gijų vardu kalbėti.

Vasario 16 
kos Kliubas 
balių šv. Petro salėj. Publikos 
gana daug atsilankė ir kliubui, 
matyt, nemažai pelno liks.

♦ ♦

d. Lietuvių Politi- 
surengė Kaukių

*
vasario 17 d., 

choras važiavo į
Sekmadienį, 

SLA Dailės 
Waukeganą, III. dainuoti. Kaip 
jam ten pavyko, gal kas iš wau- 
keganiecių praneš. “Varpe” ra
šoma, kad Dailės choras greit 
Sale chicagiškės “Birutės” ai)-; 
sistos. Gal' tai ir tiesa. Nes 
tas choras ištikimųjų .smarkiai 
progresuoja.

♦ e
♦

patirti, nemažas
drau-

*

SLA Dailės choras yra pasi
rengęs scenoje statyti veikalą 
“Iš Meilės”. Rolės jau skirsto
mos. Vienas nebe jaunas ka
valierius užsimanė vaidinti Jo
nuko rolę. Ir kadangi tos ro
lės jis negali gauti, tai jis visai 
žada nelošti.

Jonuko rolė ytra dėkinga tuo, 
jog daug bučkių tenka gauti. 
Turbut anam 
norėjosi.

♦

Kiek teko
Kenoshos .lietuvių būrys rengia
si j “Naujienų” koncertą. Chica- 
giečiai gal nepasigailės keno- 
shiečiams kokį šimtą vietų pa
likti.

kavalieriui to ir

Pasi- 
rajstįi ir 

Tautos

ki- 
pa- 
jos 
pa-

Vasario 1 d. Lietuvių Politi
kos Kliubo laikytame susirinki
me sumanė “slapuką” paaguti. 
Girdi, “slapukas” į “Naujienas” 
parašęs ir Maskvos tavorščius 
prie vyčių prilyginęs — Romos 
vyčių. Broniams Lenine labai 
nepatinka teisybė.

Tiek gfalių pasakyti, jog 
“Naujienose” bus ir daugiau 
rašyta, jeigu tik jus priešinsi
tės apšvietai. Velyk jus savo 
klaidas taisykite, tai tąsyk ne
reikės dejuoti dėl Slapuko pra
nešimų.

* ♦

Vasario 24 d. laukiama ko tai 
nepaprasto. SLA 212 kuopa ir 
Dailės Chors rengia balių su 
programų Schlijtzo salėj, žada- 
dalyvauti stebuklingas žmogus, 
kuris rodys,visokių triksų. Gi 
Dailės Choras pasirodys'su nau
jomis dainomis. Bus taipgi so
listų, muzikantų, monologų, ete. 
Laukiama taipgi iš Racino nau
jo choro.. < /(( <

Rengiant tokį didelį šurum 
burum gali pritrukti tikietų. 
Todėl patartina Milvvaukės, Ra- 
cine’o ir Waukegano lietuviams 
tikietus iškalno gauti. O tai 
tuo labiau reikia padaryti, kad 
to vakaro 25% pelno skiriama 
Mariampolės Realei Gimnazi
jai. Programas prasidės 2 vai. 
po pietų.

Tikrai girdėjau, kad tikietai 
iškalno galima gauti Martin’s 
Realty Co., Phone 2723, 321 
Miwaukee Avė.

—Kenoshos Slapukas.

Kenosha, Wis.

ir’

Maskvos patriotai svetimomis 
plunksnomis puošiasi. —Dai
lės choras. — Gaudo Slapuką. 
—Baliai.— Kenoshiečiai jau 
rengiasi į “Naujienų” koncer
tą.—Vasario 24 d. |vyks šau
nus balius.

Musų Maskvos tavorščiai bai
gia visai bankrutytis. Kai jie 
parengia pramogą Darbininkų 
Partijos, LDLD ar L. Moterų P. 
S. vardu, tai publikos atsilanko 
vos keli desėtkai. O tavorščiai 
šaukia, kad tai esančios vienin-

SLA 212 kuopos korespon
dentas K. B. labai įširdo ant 
Slapuko. Ne tik “Naujienose”, 
bet ir “Tėvynėje” jis primeta, 
kad Slapukas netiesą rašęs. Bet 
savo primetimui negalėdamas 
įrodymų surasti Jis sako, kad 
aš rašęs, jog Kenoshoj darbai 
gerai einą. Visai ne. Mano 
buvo pasakyta, kad “Ke
noshoj darbai' eina neblogausia 
ir bedarbių nesiranda. K. B. 
sako, kad bedarbių esą daugy
bė, bet visgi pripažįsta tą fak
tą, wg Nash Motor Co. pradeda 
imti darbininkus.

Bereikalingai K. B. karščiuo
jasi. Jam juk turi būti žinoma 
tai, kad Naujiems Metams dar
bininkai yra paleidžiami savai
tei kitai, idant butų galima są
skaitos padaryti. Tatai jau ne
be pirmiena. Kas metai taip 
daroma.

O kai dėl užmetimo, jog “vi
si slapukai nerašo tiesos”,

Daug žmonių sužeista.

Pastaromis s dienomis įvyks
ta daug visai naujų nelaimių— 
numetant žmones nuo gatve- 
karių 'laiptų. Gątvekariai, ypač 
rytmečiais ir vakarais būna taip 
prisikimšę, kad žmonės turi 
stovėti ant laiptų. Po didžiojo 
gi sniego, kada palei šalygat- 
vius su'sidarė sniego pusnys, 
automobiliai turi sustoti ato
kiau nuo šalygatvių, taip kad 
gatvekariams mažai 'belieka 
vietos pravažiuoti. Ir nors sten
giamus! būti atsargiais ir to
kiose vietose gatvekariai vaigš- 
to labai pamaži, visgi veik kas- 
die pasitaiko po keletą nelai
mių, kad taip stovintys auto
mobiliai užgauna ir nutraukia 
ant gatvekario laiptų esančius 
žmones. Yra ir sunkiai sužeis
tų žmonių, kurie dabar ligo

tai | ninėse kovoja su mirtimi.
. .......... —■■■—■■■irt, i .........■■■■    —— 
falsifikuotą, — juk daina eidama iš lupų j 
lupas, kol patenka užrašinėtojui į rankas, 
pergyvena visokių nelaimių: vienus jos žod
žius dainininkai praleidžia, kitus savaisiais 
pakeičia, daug savo prideda — daina dažnai 
pasidaro visai kitokia, negu ji pirmojo dai
niaus širdy ir lupose skambėjo? Gal ir čia 
vienas tokių dainos kraipymo pavyzdžių? 
Gal minėtas keistenybes tenka laikyti įsi
brovusiomis į dainą vėliau, į ją patekusiomis 
iš kitų dainų ?

šitie ir daugybė kitų klausimų patys sa
vaime kįla šią nuostabą dainą paskaičius. 
Tačiau šitokius klausimus kelti — reiškia 
tapat, ką girtis savo liudnu tėvų kalbos ir pa
pročių ir ilgų amžių kūrybos tradicijų paži
nimu. Tiesa, mums paragavusiems taip va
dinamos kultūros atvirų ir uždraustų vaisių, 
šios dainos vaizdai ir jų pynė atrodo kaž 
koks netikslus ir negyvas daiktas, mums gal 
tai tėra tiktai studijų objektas — galvosū
kis, bet tai dar nereiškia, kad tiems žmo
nėms, kurie tą dainą kure ir dainavo, kad ir 
jiems tie taip sakant nesąmoningi posmai, 
butų toks pat negyvas ir beveik nesupran- 
tomas žodžių rezginys.

Mano dėta, tai yra gražiausia lietuvių 
tautos simbolika, tiksliausiai išlaikyta, grakš

čiausiai suposmuota. Kodėl taip yra, kodėl 
aš taip manau — tai pasakys trumpas žvilg
sny s į poetinės simbolikos esmę ir į jos iš- 
sirutulojimo kelią.

SIMBOLIKA IR ALEGORIJA.

Poetinio stiliaus simbolika ir alegorija 
— du tos pačįos prigimties pradai. Tiktai 
simbolis turi daugiau pirmapradžių pradžio- 
dalių, o alegorija — ilgo rutulojimos rezul
tatas, daugiau turįs poetinio stiliaus deka
danso, puolimo požymių. Psikologiniai, vie
nas ir kitas pradas kilę iš tų pačių šalti
nių.

žmogus, susidui damas su daiktais ap
linkinio pasaulio, kuriuos jis naudoja, ar su 
kuriais jis kovoja, delei pačios daiktų ir žmo
gaus prigimties visu pirma jis juos tiria, 
paskui į juos reaguoja. Per ilga nusistatė 
tokiu budti tarp daiktų ir žmogaus jausmų 
tam tikra giminystė. Tai yra tam tikro daik
to esimas sukelia žmoguje tam tikrą eilę 
Vaizdų ir pajautimo. Pavyzdžiui, girtuokliui 
degtinės esimas jau yra visos eiles smagių 
jausmų, ir pergyvenimų, ir lūkesčių šalti
nis. Arba įsimylėjusiam mylimosios vaizdas 
ar plaukų pluoštelis — jau vėlei gyvas aksti

nas visai eilei per^venimų,^ šis taip sakant 
giminingumas tarp daiktų ir jausmų savai
me paaiškinamas. Bet nevisuomet vykstą to
kį giminingumą išvesti iš aiškių, konkretin- 
gai suformuluotų priežasčių. Taip pavyzdžiui, 
tam tikros gyvulių formos, kaip antai drie
žai ir kiti driuksliugai sukelia mumyse šlyk
štumo jausmą, arba kiti vėl gyvuliai — bai
mes jausmą, arba tam tikros žmogaus kū
no formos mums atrodo gražios, o kitos — 
biaurios, arba tam tikroj moters ypatybės 
erotiniai jaudina, — visa tai yra visiems ži
nomi faktai, rodantieji, kad tarp daiktų ir 
jausmų yra tam tikra giminystė, kurios prie
žastis mums gal ir ne visai aiški. Bet šitoks 
daiktų ir jausmų giminingumas reiškias ne 
vien tiktai tuomet, kai žmogus turi reikalo 
su konkretingu daiktu, anaiptol, pačiuose 
musų jausmuose yra tam tikro daiktingu- 
mo. Tai yra sujaudinti jausmai gali patys 
atitinkamą daiktą sukurti, priversti vaiden
tuvę tą daiktą vaizduotis, jeigu to daikto tik
renybėje nėra. Taip, pavyzdžiui, bailys tam
sią naktį miške visur mato vaidinuoklius ir 
baidykles ir visokius kitus pavojus, kurių 
ištikrųjų tenai nėra; arba erotmiai pakrikęs 
vyriškis yra linkęs matyti gražiąją Eleną

(Bus daugiau)
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HIGAGOS 
ŽINIOS

Teismo nuosprendis gal 
atidarys karkiamas

Miesto teisėjas nusprendė, kad 
dabartiniams saliunams visai 
nereikia jokių laisnių ir mie
stas neturįs teisės laisnių rei
kalauti.

Užvakar municipalinis teisė
jas Henry Walker išnešė labai 
svarbų nuosprendį, kuris gali 
turėti didelės reikšmės, panai
kindamas bylą prieš Julės Pet- 
ron, 1970 Diversey Parkvvay, 
kuris buvo kaltinamas laikyme 
saliuno be jokių laisnio.

Tedsėjas nusprendė, kad 
minkštų gėrimų įstaigos gali 
operuoti ir be leidimų ir kad 
miestas neturi teisės reikalauti 
iš jų leidimų, negi miesto tary
ba neturi teisės nustatyti to
kius leidimus, kadangi ji neturi 
tam reikiamų galių.

“Yra aišku, kad miesto-tary
ba peržengė savo autoritetą“, 
sakė teisėjas, išnešdamas nuo
sprendį. “Ji (miesto taryba) 
niekad nebuvo įgaliota praves
ti tokius laisnius. ‘Mrestų ir 
miestelių’ aktas, kuris duoda 
tas galias miesto taryboms, nie
ko nemini apie minkštųjų gėri
mų įstaigas, ar joms tolygias“.

Tas nuosprendis yra labai 
svarbus dviem žvilgsniais. Vie
na, jei jis nebus atmainytas ar 
panaikintas augštesnio teismo, 
leis atsidaryti visiems tiems sa
liunams, kuriuos buvo uždaręs 
mayoras Dever ir mayo- 
ras nebeturės teisės dau
giau juos uždarinėti, nes 
nebus laisnių, kuriuos jis galė
tų iš jų atimti. Tuo budu galės 
atsidaryti netik 2,000 saliunų, 
kuriuos Dever uždarė, bet ir 
daugelis kitų, kurie negalėjo at
sidaryti dėl negalėjimo gauti 
laisnius. Spėjama, kad dėl šio 
nuosprendžio skaičius saljunvĮ 
net galės žymiai padidėti. Ant 
ra, miestas neteks didelių įplau
kų iš saliunų laisnių. Miestas 
tikėjosi iš saliunų šiemet gau
ti $250,000 ir jei laisniai bus 
panaikinti, prisieis dabar keisti 
miesto biudžetą.

Miesto prokuroras nepadavė 
jokio pareiškimo, nė nereikala
vo naujo bylos nagrinėjimo, ne
gi nepasakė, kad bus nuospren
dis apeliuojamas į augštesnį 
teismą.
Teisėjas savo nuosprendy pasa
kė, karf kuomet Petrono advoka
tas buvo gerai prisirengęs ir 
galėjo parodyti visus įstatymus 
savo naudai, tai prokuroras bu
vo visai neprisirengęs ir niokuo 
negalėjo atremti Petrono advo
katų, taip kad pačiam teisėjui 
prisiėjo jieškotis įstatymų; jei
gu ,girdi, prokuroras butų ge
riau prsirengęs, tai gal jam būt 
ir pavykę rasti įstatymus, ku
rie leidžia miestams nustatyti 
laisnius dėl minkštųjų gėrimų 
saliunų. Bet, teisėjo nuomone, 
vienatinė miesto viltis yra tik 
priavedus legislaturoj reikiamų 
naujų įstatymų, kurie duotų 
teisę nustatyti laisnius ir to
kiems saliunams.

1922 m. buvo 5,300 “Class A“ 
minkštųjų gėrimų saliunų, ku
rie mokėjo už laisnį $100 į me
tus ir virš 1,300 “Class B“ kar- 
čiamėlių, kurios mokėjo $5 į me
tus už laisnį. šiemet laisnius 
atsinaujino 2,500 “Class A“ sa
liunų.

Smulkios Žinios
Sudegė met^aitė.

Victoria Kozlowski, 5^metų, 
žaidė savo namuose 2600 Lu- 
ther St., arti įkaitusios kros- 
nies. Nuo krosnies užsidegė jos 
drabužiai ir iki motina užge
sino ugnį, mergaitė taip apde
gė, kad neužilgo po to pasimi
rė pavieto ligoninėj dideliose 
kančiose. /

Prisistatė policistais, apiplėšė 
namą.

Keturi plėšikai, prisistatyda
mi policistais, įsigavo į Carles 
Ehegarther namą 801 Sheridan 
Bd., ir atėmė iš jo $1,000 dei
mantų ir $40 pinigais.

Įspėja nekelti rendų.
Tenants Protective League 

išleido įspėjimą namų savinin
kams nekelti rendų, nes tokis 
pakėlimas negali būti pateisin
tas. Esą pernai pabudavota na
mų dėl 133,(XX) žmonių, kuo
met skaičius gyventojų Chica- 
goje padidėjo tik 50,000, o ir 
abelnai namų budavojama da
bar labai daug, gal daugiau ne
gu reikia, taip kad greit pasi
darys butų perviršis.

Lietuvių Rateliuose
Baltgudžiai sveikina 

lietuvius
Baltgudžių tautinis komitetas 

sveikina dėl Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvių.

Lietuvos konsulas Chicagoje, 
p. žadeikis, vasario 16 d., Lie- 
;uvos Nepriklausomybės dienoj, 
gavo sekamą telegramą nuo 
Jaltgudžių Tautinio Komiteto:

“U wasai asobi witajem Li- 
;ouski narod z szostymi uhod- 
<ami abwiesčenia niezaležnas- 
ci. Nichaj žywie Litouskaia 
Respublika.
lielaruski Nacyanalny Kamitet,

“WĮu*onka, Zmahar, 
Michailowski“.

(“Jūsų asmenyje sveikiname 
Lietuvių tautą su šešių metų 
sukaktuvėmis Nepriklausomy< 
bes paskelbimo. Te gyvuoja Lie
tuvos Respublika.

“Baltgudžių Tautinis Komi
tetas,

“Varonka, Zmahar,
Michailo vski”.)

Vienas pasirašiusiųjų po šia 
telegrama, Varonka, yra lietu
viams labai gerai pažįstamas ir 
artimas, nes jis per daugelį me
tų Lietuvos Kabinete ėjo Gudų 
Reikalų Ministerio pareigas.

Konsulas žadeikis į šį pasvei
kinimą atsakė Baltgudžių Tau
tiniam Komitetui sekama tele
grama, pasiųsta p. Varonkos 
vardu:

“Varde savo tautiečių, čionai 
gyvenančių, širdingai dėkoju 
Baltgudžių Nacionaliam Komi
tetui už draugišką pasveikinimą 
šešių metų Lietuvos Respubli
kos sukaktuvių dienoje. Linkiu 
jau atgimusiai Baltgudžių Tau
tai greičiau apvainikuoti savo 
siekimą prie nepriklausomybes 
ir gerovės. —žadeikis, Lietuvos 
konsulas“.

Paminėjimo Nepriklau- 
somybės sukaktuves.

Chicagos Lietuvius Tarybos 6- 
šių me^ų paminėjimas Lietu
vos nepriklausomybės.
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Graži erdvi svetainė, papuoš

ta Lietuvos ir Amerikos vėlia
vomis, parinkti rimti kalbėto
jai. Žmogus ištikro nesigaili 
atsilankęs paklausyti, ir rodos, 
kad sykiu su visais linksminies 
ir džiaugies Atgimimu Lietu
vos.

Gaila tik, kad publika pasida
rė tokia indiferentiška ir atša
lus — ne laiko sau už pareigą 
daugiau domėtis tokiomis iš
kilmėmis ir lankyti jas, ypač, 
kada tokios iškilmingos šventės 
atsibuna be įžangos—dykai.

Visgi Ch. Liet. Taryba atli
ko vieną iš gražiausių ir iškil
mingiausių pjajreigų, kaipo lie
tuviai.

Užbagoje p. Kvederui, Biru
tės vedėjui, vadovaujant, publi
ka užgiedojo Lietuva Tėvynė 
Musų ir Amen! Dar ilgai po- 
tam publika nenorėjo skirstytis 
ir ačiavo rengėjams už tokį 
gražų programą.

—Nereporteris.

“Jaunoji Birutė” <
“Jaunoji Birutė” yra viena iš 

vaikų muzikalinių draugijėlių, 
kuri rūpinasi savo narius išla
vinti netik muzikais ar daini
ninkais, bet dar duoda ir muzi
kalius įnstrumentus gabes
niems savo 'nariams, kurie di
desnį turi palinkimą prie muzi
kos, bet neišgali nusipirkti rei
kalingų instrumentų.

Vienam berniukui buvo duo
tas kornetas, antram — flei
ta, o trečiam—bubnų setas. Dar 
vienas berniukas ar mergaitė 
galės gautųjleitą, kuri jau yra 
pas draugijėlės iždininką.

Šį vakarą bus draugijėlės dai
nų ir muzikos repeticijos ir mė
nesinis susirinkimas Mark 
White Sq. svetainėj. Visi na
riai ateikite laiku. Nauji nariai 
irgi bus priimami.

—Japų-Janis.

Lordo Listerio nuopelnai 
žmonijai

Laike Krymo karo buvo pada
ryta 130,000 sužeistų karei
vių operacijos, iš kurių numi
rė 100,000.

t r '

Pereitą sekmadienį Mokslo 
Draugams Raibėjo Dr. A. Davij 
donis. Jis darė pranešimą apie 
ordo Listerio nuopelnus žmo
nijai. Prieš Listerį chirurgija 
juvusi baisiausiame stovyje: 
gulti ant operacijos stalo reikš
davo beveik tą pat, ką keliauti 
pat Abrahomą. Ir tokia apverk
tina dalykų padėtis buvo ne 
todėl, kad chirurgai buvo blogi 
ir nemokėjo, kaip operacijas 
daryti. Dalykas visai ne tame. 
Techniškoji chirurgija tuo lai
ku stovėjo neblogiausiai. Visa 
jėda buvo tik tame, kad po ope
racijos ligonis tuoj apsikrėsda- 
vo. Jo žaizda imdavo puti, pu- 
iuoti. Įsimesdavo gangrena ir 
igoniui jokios pagelbos nebebū

davo.
Dr. A. Davidonis privedė tokį 

pavyzdį. Laike Krymo karo 
franeuzų armijoje buvo padary
ta 130,000 amputacijų. Kitais 
žodžiais, tiek buvo nupiauta 
sužeistų ir sugadintų rankų, ko- 
ų ir kitų narių. Iš tų 130,000 
igonių pasveiko vos 30,000, o 
eiti (100,000) numirė.

Laike vokiečių-franeuzų karo 
(1870 m.) vienas geriausių vo
kiečių chirurgų padarė 433 ope
racijų. Iš to skaičiaus 300 pasi
mirė. Stačiog nesinori tikėti, 
kad dalykai butų buvę tokioj 
vaisioj padėty, o vienok tų lai
tų statistika rodo, kad dar bai
sesnių dalykų dėdavosi. Pasitai
kydavo net taip, kad 90 nuoš. 
operuotų numirdavo.

Lordas Listeris pastebėjo, 
tad ligoninėse operacijas daryti 
daug pavojingiau nei privati
niuose namuose. Jis ėmė galvo
ti, kad puliavimo ir gangrenos 
priežastimi gal yra mikrobai, 
tūrių ligoninėse, be abejojimo, 
yra daugiau nei kur kitur.* Be
dirbdamas toj srityj jis surado, 
. og karbolis yra geras antisepti
kas. Karbolis sustabdydavo 
puliavimą ir žaizda greit užgy- 
davo. Taigi didžiausias lordo 
Listerio nuopelnas ir yra sura
dimas antiseptikų. Ačiū tam, 
tūkstančių tūkstančiai žmonių 
išsigelbėjo nuo belaikinės mir
ties.

Listeris gimė 1827 m. o mirė 
1912 metaįs.

Dr. Davidonis gan gyvai pa
pasakojo apie lordo Listerio 
darbus ir jo nuopelnus žmoni
jai. Reikėjo gal kiek plačiau 
nušviesti Listerio gyvenimą. 
Biografijos didelių žmonių yra 
labai įdomus dalykas.* * ★

Sekamą sekmadienį, vasario 
24 d., Mokslo Draugams kalbės 
vienas žymiausių Rusijos socio
logų, profesorius P. Sorpkin. 
Jo paskaitos tema bus Dabarti
nė Rusija.

Reikia pasakyti, kad prof. 
Sorokin Rusiją apleido tik pe
reitais metais. Kaipo mokslo 
žmogus, jis visą laiką tyrinėjo 
Rusijos gyvenimą ir tas per-

mainas, kurias pagimdė revo
liucija. Apie Rusiją jis turi 
surinkęs nepaprastai daug įdo
mios medžiagos. Tad jo pasi
klausyti bus labai įdomu.

Be to, K. Augustinavičius pa
darys trumpą pranešimą temo
je Charles P. Stelnmetz, elek
tros burtininkas.

Steinmetz buvo vienas did
žiausių elektros inžinierių pa
saulyje. Numirė jis dar visai 
nesenai. Jis.pranašavo, kad 
žmonėms tereikės tik 4 valan
das dienoj dirbti. Apie jo gyve
nimą ir jo nuveiktus darbus 
sekmadienį ir bus kalbama.

—Bangputis.

Cicero
Lousybės Namo Bendrovės 

susirinkimas.

Cicero Lietuvių Namo Bend
rovės šėrininkų susirinkimas į- 
vyko vasario 13 d., nuosavoj 
svetainėj.

Tarp kitko revizijos komisija 
perskaitė savo raportą už 1923 
m. Raportas buvo labai gerai 
priruoštas ir visiems aiškus, 
taip kad kiekvienas galėjo jį 
suprasti ir pasekti. Tai ypač 
svarbu draugijų delegatams, 
nes jie, išklausę tokį raportą, 
lengvai galės duoti tikrų žinių 
savo draugijoms.

Įplaukų pereitais metais Ben
drovė turėjo virš $20,000. Nors 
ir išlaidos buvo didelės, bet 
komisijos apskaitymu, Šerų4 
vertė pernai pakįlo virš $15. 
Svetainė pastatyta su paskola, 
kurią dabar atmokama. Bet ka
dangi apart svetainės yra dar 
keletas Sankrovų, kurios neša, 
gerą nuomą, tai skolos greit iš
simokės, pradės darytis pelnas 
ir tada šėrininkai galės gauti 
gerus dividendus. Visi šėrinin
kai Bendrovės stoviu labai 
džiaugiasi.

Po to seka svarstymas nesu
sipratimų su buvusiu kasierium 
Katažausku, kuris nenori atsi-

PINIGUS LIETUVON '
NUSIUNCIAME

• M * ‘ i

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

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

Į IR Iš LIETUVOS
ANT S. V. VALDŽIOS LAIVŲ 

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

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

Pres. Roosevelt Feb. 23, April 19 
Prės. Harding .... Mar. 1, Mar. 29 
Geo. VVashington Mar. 8, April 5 
America ..........  Mar. 12, April 9
Leviathan ....... Mar. 22, April 12

Del informacijų rašykite?^
United States Lines

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

Valdantieji Operatoriai dėl
United States Shipping Board

skaityti su Bendrove. Tam da
lykui pašvęsta veik visą vaka
rą, bet prie nieko neprieita, ka
dangi Katažauskas griežtai at
sisakė skaitytis su Bendrove ir 
reikalavo jį traukti teisman už 
neatsiskaitymą.

Išpradžių Katažauskas reika
lavo, kad susirinkimas išrinktų

(Tąsa ant 6-to pusi.)

ROZALIJA VALUNIENĖ
Persiskyrė su šiuom pasauliu, 
vasario 18 d., 2 vai. ryto. Ame
rikoj išgyveno apie 25 metus. 
Paliko dideliame nuliudime vy
rą Simaną Valūną, dukterį Li
ną, sūnų Juozapą ir dukterį Ro
zaliją.

Laidotuvės atsibus ketverge 
vasario 21 d., 9 vai. ryto iš na
mų 9200 Greenwood Avė. į baž
nyčią šv. Jakono ant Ol-nvos ir 
Langley Avė., iš ten į šv. Ka
zimiero kapines,, l^aidotuvems 
patarnauja graborius Ign. J. 
Zolp, 4603 S. Marshfield Avė. 
Tel. Blvd. 5203.

Visus gimines ir pažystamus 
kviečiame dalyvauti laidotuvė
se. «

Nuliūdęs
Vyra's Simanas, dukterys, 
Lyną, Rozalija ir sūnūs 
Juozapas Valūnai.

ONA SKUKAUSKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
vasario 18 dieną po ilgos ligos 
ligonbutyj, turėjo 22 metus am
žiaus, paliko nuliudime vyrą 
Kazimierą, dukterį Eleonorą 
2% metų, tėvą, motiną ir brolį 
Juozapą.

Laidotuvės atsibus penktadie
ny, iš namų 3231 So. Auburn 
Avė. 8:30 vai. ryto į šv. Jurgio 
bažnyčią, iš ten į Šv. Kazimie
ro kapines.

Giminės, draugai ir pažysta
mi meldžiami dalyvauti laido
tuvėse.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Masalskis.

Pasilieka nuliūdę
Vyras, duktė, tėvas, 
motina ir brolis.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor 

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

iki^. Nedėlioj 10 iki 12.

musų

TRUMPIAUSIAS KELIAS Į VISAS o 
DALIS>0®^

d OINT UERVIČE W1TH

IIAMBURGAEtPICANLlNE
LIETUVOS

Išplaukia kiekvieną savaitę 
laivais de luxe

“Resolutc”, “Reliance” 
•“Albert Bailiu” 

“Dcutschland”
Kurie veža I, II ir III klesa pasažie- 
riuiJ ir populiariški laivai "Mount Clay”, 
Cleveland, “Hansa”, "Thuringia” ir 
“Westphalia” 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.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

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

CHICAGO. ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 89*2

Didelis Kainų Nužeminimas!

Mes darome tą pasiūlymą, todėl, kad mums reikia vietos ir mes 
neturime kur padėti musų inaterijolą, 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. e
Atdara kas dieną iki 8 v. v. Nedalioms nuo 8 ryto iki 12 dieną. 

Sol Kilis & ions 
2112-14-18-20-22 So. State St.

CHICAGO, ILL.
Vakarinėj pusėj gatvės

Telefonai j visus departamentus: 
Victory 2454-4356

PETRONĖLĖ LIUZIENĘ,
Mirė vasario 16 dienoj, 1924 m. 
8:30 vai. vak. sulaukus amžiaus 
40 metų. Amerikoj išgyveno 
13 metų. Paėjo Ramigalos mie
stelio, Panevėžio apskr. Paliko 
nuliudime vyrą 'Joną Liuzeną, 
5 sūnūs, 3 dukteris ir 2 seseris, 
mažiausis vaikas 4 metų. Lai
dotuvės atsibus vasario 21 d., 
ketvergo ryte, 9 vai. iš namų, 
3120 Parnell Avė. į Šv. Jurgio 
bažnyčią iš tenais į Šy. Kazi
miero kapines. Meldžiame gi
mines, pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse. Liekames nuliūdę

Vyras, sunai ir dukterys.

STANISLOVAS RIMKUS W
Persiskyrė su šiuom pasauliu, 
vasario 18 d., 1924, 12 valandą 
dieną. Vos sulaukęs 46 metų 
Išgyveno šioj šaly 17 metų. Ve
lionis paėjo iš' Lietuvos, Kauno 
rėd., Raseinių ap., Girkalnio 
valsčiaus, Ražaičių viensėdžio.

Paliko nubudusius 4 brolius: 
Mykolą ir Antaną Amerikoj ir 
Franciškų ir Viktorą Lietuvoj, 
sūnų Benediktą ir dukterį Do
micėlę Lietuvoj. Laidotuvės 
įvyks 9 vai. ryto, ketverge, va
sario 21, iš namų 1834 W. 46 
St. į Šv. Kryžiaus bažnyčią, iš 
ten į šv. Kazimiero kapines.

Giminės ir pažystami malo
nėkite dalyvauti laidotuvėse..

Nuliūdę broliai
Antanas ir Mykolas.

- LiTTLE - 
SPINOGRAPHS

Mes visi esame Ado
mo vaikai — musų 
veikimas padaro mus 
kitokiais.

Sveiki vyrai ir mote
rys visuomet suranda 
sau geresnį gyvenimą, 
negu tie kurie serga.

Sveikata yra lengvai 
gaunama ir laikoma.

Chiropractic parodo 
kokiu budu — ai’ jus 
busite kitokis — pasi
naudoki! sveikata?

LIETUVIS 
AKIŲ DAKTARAS

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

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

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

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
• i r c

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

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerų gyduolę

POLO SAPŪMENTOL
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 aptiekon ir prašy
kite SAPOMENTOL, persitikrinsit* 
kad yra geras. Kaina 75c.

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

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

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

Daktaras dėl vyrų 
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison StM 

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. Wasarmano ban
dymai jūsų kraujo, ur mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
huosas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas, 
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių s u taisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos Ilgšio! skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai, pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užsi- 
renėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų u£- 
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia 1 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X—-RAY EGZAMINACIJA II.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingu 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmė* 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:80 po p
Seredomia ir subatomis: 9 ryte lig

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.

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

(Kampas Madison ir So. Marlret) 
Chicago. III.

Garsinkitės Nainieiios!o
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

diskusijų 
jam pačiam 
žmones, ku- 

pasikviesti 
, kad tasis 
ir jei bus 

nekaltas,

penkis žmones peržiūrėti Ben
drovės knygas, nes su dabarti
niais direktoriais jis negalįs su
sitaikinti. Po ilgų 
Katažaskui leista 
pasirinkti penkis 
riuosr tik jis nori, 
patyrusį ♦ auditorių, 
peržiuretų knygas,
surasta, kad jis yra 
tai Bendrovės atsiprašys jį per 
laikraščius. Bet Katažauskas 
tada atkirto, kad be teismo ne
duosiąs nė vieno cento, nes ir 
šiaip jis dirbęs dėl Bendrovės 
per keletą metų uždyką, o ir 
asmeninių išlaidų delei to turė
jęs. 'Matyt, kad jis nori Bend
rovę įtraukti į teismą, bet di
džiuma šeri n inkų- su teismais 
nenori prasidėti.

Nežiūrint viso to, Bendrovė 
gyvuoja gerai ir visi pažangie
ji lietuviai džiaugiasi turėdirmi i 
tokį namą. Džiaugiasi ir biz) 
nieriai, kurie tame name tv(riJ 
sankrovas, nes jiems biznis geM 
ra i sekasi. Džiaugiasi ir kita
taučiai, nes ir jie rengdami savo 
vakarus turi gerų pasisekimų. I 
Reikėtų tik Bendrovę paliuosuo-1 
ti nuo skolų, o tai galima butų I 
padaryti išperkant visus likti-1 
sius Šerus, arba duodant Bend-1 
rovei paskolas lengvesnėmis są-I 
lygomis.

Sufsirilikimas nutarė šauktii I 
nepaprastą susirinkimą, jei bus I 
reikalo, kad galėjus užbaigti ne-1 
susipratimus su buvusiu 
rium. —šėrininkas.

Pajs mus yra draugijų 
ganizacijų ir visos jos šiek tiek 
juda, kruta. Betgi 
pažangiausia bus 
Raudonos Rožės 
Jis praeityje 
rengimu jaunimui
ir kitokių pokilių, 
sumanė ji ką-nors duoti ir suau
gusiems žmonėms. Tuo tikslu 
kovo 30 d., Liuosybės svetainėj 
Kliubas stato operetę “SyĮviją”. 
Tad bus progos ir suaugusiems 
pasismaginti ir pamatyti vieną 
iš puikiausių operečių. —J. S.

kasie-

ir or-

bene 
Lietuvių 
Kliubas. 

pasižymėjo 
šokių 

bet šiemet

StudentiĮ metinis 
mitingas

Valdybos rinkimas.
—Fondo reikalu.

Balius.

Vasario 16 d., pp. Stogių na
muose įvyko Liet. Moksl. Su- 
srv. Am. 2-ros kuopos metinis 
susirinkimas. Reikia pasakyti, 
kad į šį susirinkimą atsilankė 
skaitlingai narių, gal todėl, 
kad metinis susirinkimas ir vi
siems rūpėjo jame dalyvauti.

Priėmus protokolą butvo per
skaityta apie pustuzinis įvairių 
laiškų ir bilų, kuriuos atidėta 
prie neužbaigtų reikalų. Beje, 
reikia priminti ir tai, kad kuo-1 
pos pirmininkei p-lei L. Nar- 
montai paprašius išrinkti susi
rinkimui vesti pirmininką, ta
po išrinktas J. Lapaitis, kuris 
vedė susirinkimą labai tvar- 

■ kiai.
Laiškas nito Pirmos kuopos 

iš Valparaiso universiteto tapo 
apsvarstytas, kuriame Pirma 
kuopa išreiškia dėkingumo 
Antrai kuopai, kad ji paprašė 
sutikimo paskirti priešseiminio 
vakaro suaukotus pinigus Fon
dam Taigi, LMSA Fondas jau 
gyvuoja. Pinigai pavesti Fon
dui, kuris parems Centrą ir ap
mokės bilas. Taipgi kutopa nu
tarė pavesti Centrui kitą .dalį 
pinigų, uždirbtų priešseiminia- 
me vakare.

Prie kuopos prisirašė VI. Ma
linauskas, kuris lanko Lewis 

—-institutą, ima premnedic sky
rių.

šokių rengimo komisija iš
davė raportą. Iš raportų pasi
rodė, kad vakaras bute sureng
tas labai šaunus. Busią paimti 
geri muzikantai, kurie grieš | 
visokius šokinis, o ypač Jazz, 
sako, labai gerai. Taipgi, perei
to kuopos is'usirinkimo buvo nu- < 
tarta, kad šokių vakaro pel- i 
nas eis kuopos iždan, bet da- 1

bar tas tarimas atmainytas ir 
liko nutarta, kad vakaro pel
nas eitų centro iždan, nes cent
rui reikia veikti ir reikia pini
gų. Šokiai rengiartia Mildos sa
lėj, kovo 8 d.., prieš Naujienų 
koniertą. Vienas komisijos na
rys pranešė, kad šokiuose da
lyvaus specialiai pakviesta šo
kių mokytoja p-lė Aldona Nar- 
montaitė su savo mokinėmis ir 
mokiniais. Ketina padaryti de
monstraciją.

Išrinkta reikiami prie šokių
darbininkai.

Draugijų valdybos paprastai 
renkama rugienio laikui, o nul
ių kuopai dar tik metai suėjo 
kai ji susitvėrusi. Tokiu budu 
T pasiliko valdyba iki šiol ne
trinkta. Buvo įnešimas kad 
butų išrinkta valdyba iki atei
nančio rudens (pusei jfnetų), 
bet balsuojant nubalsuota 
rinkti valdybą ateinantį vasa
rio 'menesį 1925 m., nežiūrint, 
kad konstitusijoj yra pažymė
ta rinkti valdyba spalių mene-

y Kuopos valdyba nominuota 
viešai, o rinkta slaptai. Pirmi
ninku tapo > išrinktas J. Kese- 

Irauskas, o p-lė L. Narmonta 
| vice-pirmininke. Protokolo raš- 
I lininiui — J. J. Aurila, o fi- 
Inansų ir korespondencijų rašti- 
I ninke — Susane Linchester. 
I Iždininke tapo išrinkta farnia- 
I riste FrancciS Stogis. Kores- 
Ipondentas M. J. Šileikis padavė 
Į rezignaciją, bet apsiėmus jam 
I i kandidatus, tapo ir vėl išrink- 
I tas kuopos korespondentu.

Kadangi susirinkimas biivo 
Į gan ilgas, tai daug neužbaigtų 
I reikalų pasiliko neapsvarstyta. 
I Buvo manyta, kad bus lavini- 
I mosi programėlis, bet ir to ne
buvo galima padaryti, nes su
sirinkimas užsitęsė iki dvylik-

I tos nakties.
Reikia tarti ponam Stogiam 

I ačitr, kad suteikė kuopai butą 
laikyti suisirinkimą, kas sutau
pė keletą centų, kur butų rei
kėję užmokėti už salę.

Kuomet buvo rengiamas 
‘^Moksleivių Karnivalas,” buvo 
tilpęs “Naujienose” apskelbi
mas, kuris per klaidą tapo at
spausdintas ne “Moksleivių Ke- 
liuos'0,” o diena pirmiau; tai 
kuopos valdybai pasitarus su 
Naujienų administracija, tapo 

Į paliuosuota nito mokėjimo bi- 
los už klaidą. Už tai kuopa iš
reiškė Naujienoms -širdingą 
ačiū.

Buvo prisiminta, kad nariai, 
kurie nori gauti “Moksleivių 
Kelius” per paštą ir nėra užsi
mokėję pusės dolerio, tuojaus 
titfri užsimokėti, nes centras 
turės nuostolių.

Ant vietos tapo pasitarta lai
kyti Centro susirinkimą atei
nantį septintaįienį pas įmoksi. 
K. J. Semašką, 1834 Wabansia 
avė., kai 2 vai. po piet.

—Koresp. M. Šileikis.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
^rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
aepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St

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 
Vasario-February 20 dienai 1924 m. 
išsimainytų, nes po pažymėtam laikui 
mes visas akcijas-šėrus pasiųsim 
STEITO SEKRETORIUI į Spring- 
fieldą ir tada kiekvienąs šėrininkas 
daug turės vargo ir bereikalingų iš- 
kaščių kolei atsiims akcijas.

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

— Valdyba.

iki

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.

— Valdyba.

North Side. — Vaikų draugijėlė 
“Bijūnėlis” vasario 24 d., 7 vai. vak., 
rengia koncertą, kuris įvyks Liuosy- 
bės svetainėje, 1822 Wabansia Avė.

—- Komitetas.

PRANEŠIMAI. APSIVEOIMAI. REIKIA
North Side. — Vaiky draugijė

lės Bijūnėlio sekančios pamokos 
bus šitaip: lietuvių kalbos ir rašy
bos mokina Dr. A. Montvidas; 
smuiku duoda lekcijas drg. p. Sar- 
palius. Paminėtos lekcijos bus re
guliariai kas šeštadienis 1:30 vai. 
po pietų. V

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.

“Birutės” repeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

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

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

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

L. S. S. VIII Rajono Centralinio 
<omiteto susirinkimas įvyks septinta- 

dienyj vasario 24 d., 1924 m. Naujienų 
name, 1739 So. Halsted St. Pradžia 
11 vai. ryte. Visi Komiteto nariai 
susirinkite paskirtu laiku.

A. Vilis, f *
LSS. VIII Rajono Sekr.

Jaunosios Birutės muzikos ir dainių 
repeticijos įvyks seredoje, vasario 20 
dieną, Mark White Sųuare didžiulė
je svetainėje, 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai bukite laiku ir naujų atsives
kite. — Valdyba.

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
repeticija veikalo “Samsono ir Deli- 
la” įvvks šiandien vasahio 20, 1924, 
M. Meldažio svet., 2244 W. 23 PI. 7:30 
vai. vak. Visi lošėjai bukit laiku, nes 
trupas laikas belika.

Dramos Skyrius.

Am. L. T. Sandaros 23čios kuopos 
mitingas įvyks šiandie, vasario 20 d., 
8 v. vak. Nortsidėj, Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė., Visi nariai ma
lonėkite atvykti paskirtu laiku.

Rašt. A. Valdas.

Westville, III. — Ukėsų Kliubo su
sirinkimas įvyks vasario 24 d., 2 vai. 
po pietų miesto svetainėje.

Visi kliubo nariai ir tie, kurie 
kliubui norėtų priklausyti, malonėkite 
laiku atvykti, nes yra daug svarbių 
reikalų. Ateina miesto viršininkų 
rinkimai, tad mes turime dėti pastan
gų, kad išrinkus tinkamiausius žmo
nes. — Kliubo sekretorius.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolių Antano ir Jur

gio Danaičių, paeina Akmeniškių kai
mo, Mankunų vai. apie 14 metų atgal 
gyveno Philadelphia, Pa. Visi kartu, 
ar jie patys ar kas žinote meldžiu 
sišaukti.

DOMICĖLĖ DANAIČIUKĖ- 
ŠILTUTIENĖ,

733 W. 17th Pl.„ Chicago,

at-

III

PAJIEŠKAU Juozapo Tanikcvi- 
čiaus. Pirmiau gyveno Standard 
’ity, III. Girdėjau kad yra miręs, 

r’aėjo iš Vilniaus rėdybos. Jei gy
vas jis pats ar kas žinote apie jį 
praneškite. *

Ona Tamkevičienė
2923 Emerald Avė.., Chicago

PAJIEŠKAU brolienių Simano, An
tano ir Kazimiero šiltučių, 14 metų 
atgal gyvenome kartu Philadelphia, 
Pa. 1726 S. Leede St.; turiu svarbų 
reikalą.

Atsišaukite •
DOMICĖLĖ ŠILUTIENĖ 

733 W. 17 PI., Chicago, III.

PAJIEŠKAU puseseres Marijonos 
Račkauskaitės, po vyro Tarvainienės, 
turiu svarbu reikalą. Meldžiu atsi
šaukti jai pačiai ar kas žinote pra
neškite man.

V. RAČKAUSKIS
9257 Melville Avė., 

Detroit, Mich.

PAJIEŠKAU draugo Kazio Dlruko, 
kuris prieš karę gyveno Manchester, 
Anglijoje ir Kazio Aštašausko su Ka
ziu Aštašausko persiskyrėme 1918 m. 
San Francisco, Cąlifornia, K. Ašta- 
šauskas išvažiavo į Canadą Albertos 
provincija į anglių kasyklas. Malo
nėkite atsišaukti šiuo antrašu: P. 
Mąrtinkaitis, 231 N. Seminary St., 
Collinsville, III.

PAJIEŠKAU savo švogerio Leopol
do Andrijausko, gyvenančio Chicago- 
je. Andrijauskas paeina iš Šiaulių 
apskr., Vaiguvos valsčiaus, Dubinin
kų kaimo. Amerikon atvyko 1917 
m>. Turiu į jį labai svarbų reikalą. 
Busiu labai dėkingas, jei kas praneš 
apie jį šiuo adresu: Antanas Banys, 
Parapilnio dvaras, Kelmės paštas, Ra
seinių apskr. '

' APSIVEDIMUI
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės nuo 18 metų iki 25, ir kad 
nitų gerai atrodanti, linksmaus budo, 
mėlynų akių, geltonų plauku, ir nema
žesnė kaip 5 pėdų aukštumo. Pagei
daujama butų išgirsti nuo ypatos, kuri 
dek nors pasimokinus, laisvų pažiū
rų. ir mylinti draugišką gyvenimą, 
tai malonėkit susirašinėt su manim. 
Jeigu turit paveikslėlį, tai malonėkit 
prisiųsti su pirmu laišku, atsakymą 
duosiu kiekvienai. Kam nereikalinga 
meldžiu nerašinėti. Aš esu vaikinas 
neblogai atrodantis, 28 metų amžiaus, 
i pėdų ir 8 colių augščio, mėlynų 
akių, rausvų plaukų. Aš labai myliu 
“Mokslą” ir apsišvietimą. Meldžiu 
atsišaukti šiuo antrašu: Alb. Jasėnas, 
414 N. Adams St., W* Frankfort, III*

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
nuo 25 iki 35 metų amžiaus, kad bu
tų patyrus kokio biznio. Aš esu vai
kinas. Malonėkit atsišaukti, plates- 
nias žinias per laiškus susirašysimi 
Meldžiu vyn| nerašinėt.

Box 469, 
Benton, III.

JIEŠKAU aps)ived'imuįi seny
vos moteriškės, be skirtumo 
pažiūrų, bet tur nevartot svaigi
namu gėrimy. Aš esu žemaitis, 
našlys 44 m. Gerai atrodau, pri- 
klausau prie SLA., negeriu, ne
rūkau, myliu literatūrą; turiu 
ūkę. Kad ir neturtinga, bet tei
singa. M. Meškauskas, 656 W. 
18 Str., Chicago, III.

{VAIRUS SKELBIMAI
MOTERIMS PRANEŠIMAS.

PARSIDUODA vilnonės gijos vi
sokios rųšies dėl nėrinių. Kaina 
už matką 4 oz. 25c. 35c. 40c. ir 
45c. Lininės gijos 2000 matkų, 
kaina už matką 10c. 15c. 20c. ir 
35c. šio tavoro pas mane užtekti
nai žiemą ir vasarą. Adara visa
dos ir šventadieniais.

Kreipkitės tuojaus
Frank Selemonavičia 

504 W. 33rd St. /

REIKIA—
dešrų stuferių ir
linkerių—

WILSON and CO.
4100 Ashland Avenue, Chicago

Pasiskubinkite!
KAS KO NORI 

Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 
_____  budavoti.

RAKANDAI
Nepaprasta proga įsigyti lotų 

puikioj vietoje.
Tel. Prosnect 4345

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai visi gerame stovyje, 
visus kartu arba po vieną. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite 733 
W. 17th P. nuo 6 iki 9 vai. vak.

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 mė
nesį.

JUSTIN BROS.
5249 W. 25 St., Cicero, III.

Phone Cicero 260

par-

du lo-

Kl au-

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

Pasiūlomi lotai randasi du 
blokai nuo Marųuette parko, ne
toli gatvekarių linijos. Puiki 
vieta apsigyvenimui. Greit au
gantis distriktas. Loto kaina 
tik $600. Tai trumpam Jaikui. 
Vėliaus bus brangesni.,

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

Norėdami paimti šituos lotus,
nAnT.A.7TvrTTT 1 , .kreipkitės į Naujienas.PARDAVIMUI pekaniė kur skite adv Jllrgelionio- 

kepama visokį duona. Nupirksi- ___________
te už prieinamą kainą. Kreipki- _______ ZZZZZZZZZZZZ—

$200 ĮMOKĖTI
1434 S. 49 Ct. Cicero, III. Kitus po $10 Į menesį nu- 

r»ATv^AX7TivrTTT 7T pirksite puikų Riverside lo-
—-I, ^A^DAVIMUI groserne ir50x100 pėdų. Yra gelž- 

šaukite 3144 S. Lowe Avė., Chi- dęhcatessen> 4 kambaruu gyve- ke|-g jr gvekariy trans- 
cago, 2rų lubų. “SQ ^•00rr ? portacija. Netoli nuo geros
----------------------------------------- menesį, ysas ant 3 metų. Tini k-znj0 sekCijOs. Turi būti 
----- ----------------------------------- būt parduota i 2 dienas. 5343 S.

REIKIA DARBININKįĮ
----------------------- T>Anr*AX7TivrTTT iv. 1739 So. Halsted Str., Chica- PARDAVIMUI minkštų gen- R ’
----------  mų įstaiga. Gera išdirbta vieta 18 ’ •

REIKIA merginų, senesnių ir biznis visados gerai eina. Pi- 
negu 16 metų į musų virtuvės giai parsiduoda.
apvalyto jų departamentą. Kreipkitės

ALLEN B. WRISLEY CO. I 3001 So. Halsted St. 
923 So. Wells St.vrb.'

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Tėmykit Spekuliantai ir 
Bargenų J ieškotojai!

Parsiduoda 3 augštų mūrinis na
mas, 10 metų senumo. Frontas iš 
tikrų akmenų, didelis beismantas. 
Pirmas flatas 5 kambariai, fumace 
šiluma; 2 flatai po 6 kambarius, pe
čiaus šiluma. Elektra, maudynes, 
aržuolo trimingai. Renda nebuvo 
pakelta 5 metai kaip vienodai moka, 
tai neša dabar $130.00 į mėnesį. An
glių nereikia duoti. Gegužio mėne
sy galėsite už kožną flatą gauti $10 
brangiau. Narnąs randasi arti 55-to 
bulvaro ir netoli karų linės, taip pat 
didelio parko. Puiki vieta, gatvė 
medžiais apsodinta, arti mokyklos ir 
bažnyčios. Geriausia transportacija 
Chicagoje. Katrie jieško bargeno ir 
nerandat, tai pasiskubinkit kuogrei- 
čiausiai. Tas namas turi būt par
duotas į dvi dienas, bo savininkui pi
nigai reikalingi.

Kaina tik $13,500 ne vieno cento pi
giau.

įmokėti reikia $5,500, o kitus savi
ninkas paliks m-orgičių be jokio iŠ- 
kaščio. Jeigu kas norit pinigų už
dirbti, atsiveškit depozitą atvažiuo
jant. čia nėra melagystė, bet tikras 
bargenas . Atvažiavę pamatysit.

J. NAMON
2418 W. Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 

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

KAMBARYS ant rendos dėl 
merginos su valgiu ar be valgio, 
šviesus, apšildomas, elektros 
šviesa, arti streetkarių. Atsi-

PARDAVIMUI ŪKĖ Lietuvoj 39 
dešimtinės, 12 dešimtinių sodno, bal
to miško, su triobesiais, kaina 1000 
už dešimtinę, dailioj vieloj. Kauno 
Rėdyboj, Tauragės Apskričio, Lauku
vos miestelis ir pasta. K. Strovpas.

A. CHINICK,
302 — 5th Avė., Moline, III.

MOTERŲ

NORI PIRKTI NAMĄ
Važįuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

PARDAVIMUI restauranas, 
I geroj vietoj, Parduosiu pigiai, 

kas d"enąfgt nes apleidžiu miestą. Pusė įmo- 
ras mokesnis, reikalui esant duočia Į keti, likusius ant lengvų išmo- 
ir ruimą gyventi. Kreipkitės po 5 
vai. vakare.

Atsišaukite
2818 Efeerald Avė., 

1 lubos.

kejimų. Atsišaukite
34^2 Ogden Avė. 

r

PAJIEŠKAU moters ar mer
ginos prie namų darbo. Atsi
šaukite tuojaus. A. Yuknis

3225 Auburn Avę., 
Tel. Yards 6466

REIKALINGA jauna mergi
na prie kriaučių. Patyrimas ne
reikalingas.
V. Savas, 4 augštas, kamb. 28. 

122 So. Clark Str. \ ...

REIKIA DARBININKįĮ
VYRŲ

REIKIA Seiesmenų pardavinėti ge
rai šalyje žinomus produktus į žino
mas krautuves Chicagoje ir North 
Shore miestukus. Daug ant vietos 
bus skelbiama apie tai, kad padėti 
jums darbe. Pasimatykit su skyriaus 
manageriu ir gaukit informacijų.

JONĖS BROTHERS CO.,
z 159 N. Cicero Avė.,
f; 2614 Milwaukee Avė.,

4044 Milwaukee Avė.,
Chicago, III. ir

307 WASHINGTON ST., 
WAUKEGAN, ILL.
345 PARK AVĖ., 
KENOSHA, WIS.

REIKALINGAS draiveris prie 
duonos išvežiojimo ant komiši- 
no, tokio katras turi daug pažį
stamų su grosemėms, su savo 
troku arba ant boso, geram žmo
gui geras komišinas, 3838 So. 
Kindzie Avė.

REIKALINGAS barberis ant 
vakarų: seredbms, .pėtnyčioms 
ir subatoms nuo pietų. \

Atsišaukite
1803 W. 45th St.

REIKALINGAS pirmarankis beke- 
ris prie lietuviškos duonos ir kėksų, 
turi būt vedęs ir nevartot svaiginamų 
gėrimų. Nepatyrę gerai to darbo 
prašau neatsišaukti.. Geram* darbi
ninkui gera alga ir pastovi vieta.

JOHN ŠEŠTOKAS, 
5654 W. 64 PI.

REIKALINGAS apisenis žmogus, 
prie ruimų valymo ir pagelbėti prie 
kuknios, kurie neturite patyrimo apie 
tokį darbą, arba kurie geriat mun- 
šaino, tai neatsišaukite visai. Užmo
kestis nuo $25.00 ant mėnesio ir augš- 
čiau. Valgis ir kambaiys.

Atsišaukite
1606 So. Halsted St.

balansas
Galima nu

arti 
ant 

ir

$300 ĮMOKĖTI, 
$15.00 kas menuo, 
pirkti lotą 33x135 pėdų; 
Douglas Park elevatorių, 
22-ro Str. Viskas įtaisyta 
išmokėta. Veik urnai. -

Naujienų ofisas.
Box 434

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St.

UŽ $3000 PINIGAIS NUPIRKSITE
2 flatų mūrinis, 5-6 kamb., fumace 

ir pečium Šildomas, kieto medžio grin
dys, 10 metų senumo. Vernon, % 
bloko So. 63 St., kaina $12000. Maty- 
kit Wagner.

ELMER JORDAN & CO., 
2419 W. 63 St., Prospect 8700

PARDAVIMUI grosemė ir 
namas, senas biznis ir padaro
ma daug pinigų. Pard. priežas
tis savininkas turi kitą biznį. 
Specialė kaina iki vasario 22 d. 
917 W. 20 St. Phone Canal 2019

MARŲUETTE MANOR 
Pardavimui per avininką, 5 ir 6 
kambarių, 2 flatų, mūrinis, nau
jas, ideališkas namas, labai ge
roje vietoje. Vidutinė kaina.

6325 So. Whipple St.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI grosemė ir delicat- 
tesen krautuvė, nėra kredito. Ren- 
da pigi, 4 ruimai pragyvenimui, ly- 
sas 3 metams. Kas nupirks šia vie
tą, tas padarys pinigų. Aš išvažiuo
ju į Lietuvą.

Kreipkitės
5135 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1524

PIRMOS klesos bučernė ir gro
sernė parsiduoda arba mainysiu 
ant namo arba loto.

Atsišaukite:
Naujienos, 1739 So. Halsted St.

Box 441

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černė, labai geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventa. Biznis geras; par 
duosiu us cash arba mainysiu ant 
automobili aus.

Kreipkitės:
3806 So. Wallace St.

PARDAVIMUI Ice Cream puikus 
parloras su puikiais įtaisymais 
prie teatro, lietuvių ir kitų tautų 
apgyventoj kolonijoj. Parduosiu 

visą ir pusę už pirmą teisingą pa
siūlymą. Priežastis pardavimo — 
liga.

3146 So. Halsted St
Phone Boulevard 9824

PARDAVIMUI grosemė ir 

bučemė. Pardavimo priežastis 
— kitas biznis. Geras cash biz
nis. Vieta gera.

M. GROBAREK,
2655 W. 43rd St.

KRIAUČIUI Proga: Norintis 
užsidėti kostumerską kriaučių 
šapą, štai yra proga pigiai tai 
įsigyti. $400.00 vertės visi kriau 
čiui reikalingi įrankiai bus ati
duoti už sąžiningą pasiūlymą, 
nes savininkas išvažiuoja suba- 
toje j New Yorką. Yra: wall 
case, 2 mašinos: elektros ir pa- 
pijfeta; 3 prosai: vienas elekt
ros ir paprasti; 4 stalai, krėslai 
ir kiti mažesni dalykai. Skubė
kite: P. Sinkus, 4016 S. Maplc- 
wood Avė., t*el. Lafayette 7340.

i

DIDELIS BARGENAS!
Bučernė ir grosemė pardavi- 

(mui. Su namu ar be namo.
| Atsišaukite

3156 Wallaee Stn

PARSIDUODA namas ir biz
nis. su visais rakandais. Prie
žastis pardavimo — išvažiuoju 
j Lietuvą.
1825 Wabansia Avė. Chicago, III

2 FLATŲ mūrinis, 5-5 kamb., 
skiepas, 6451 S. May St. kaina 
$12,500 už cash arba mainysiu 4 
biznį, lotą ai’ automobilių. 2502 
W. 69-th St. Ph. Republic 5705

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

GERIAUSIAS PIRKINYS SOUTH 
SIDĖJE

Biznio prapertė prie 63 gatvės. Trijų 
augštų mūrinis namas, krautuvė ir 
keturi flatai, pečiumi šildomas. Sto
rą galima gauti tuojau. Kaina 
$23450. Paimsiu į gerą antrą morgl- j 
čių. Tas namas apkainuotas 50% 
mažiau negu vertas.

PERMUL REALTY CO., 
Vienatiniai Astovai

7737 S. Halsted St. Vincennes 808p

5 KAMBARIŲ BUNGALOW 
$750 pinigais

5 kambarių kellastone, sun parloras, 
tile vana, kieto medžio grindys, skie
pas, furnace šildomas, Jandre, lotas 
50x187, daug medžių, 39 m-in. važia
vimo nuo miesto. A. E. & C. Ry: Kai
na $6500. Naujienos, 1739 S Halsted 
St., Box 450.

2 FLATŲ, 1 štoraVTr trys rui
mai užpakaly, 5 ruimai ant vir
šaus. Randasi Brighton Pa^ke 4518 
So. Rockwell St. Prekė $7300; ne
reikia visus cash įmokėti.

Atsišaukit pas L. Butkevvįcz 
2502 W. 69th St. 
Tel. Republic 5705

1—21/2—5 AKRŲ FARMOS
Mes ką tik atidarėme naują subdi- 

viziją, geriausiame Chicagos priemie
styje, važiavimo tik 40 minučių iš vi- 
durmiesčio, su ekspreso patarnavimu. 
Turtinga juoda žemė, lygus laukai ir 
gera vieta auginimui vištų.

Mes pastatysime jums namą su ma
dų įmokėjimu.

Mes turime žemės akrus taip pi
giai kaip $350 už akoY*i. Rašykite 
1 ei informacijų. Gaukite musų sis
temą kaip turėti savo locną namą.

L. H. LAHON,
106 N. La Šalie St., Main 2043

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. NUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklyboa 
Teisiij, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografiios, 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 9:80 vai.

—-........................... 11 » ■

Leveskio Mokykla
.Prirengiamoji ir Prekybos

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.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 88-ėios gat., 2-ros labos)

PRIVATINĖS AUTOMOBILIŲ
INSTRUKCIJOS $15, $25, $55

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

Dienomis ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla, 

3238 So. Halsted St.
I ■ ' |>;i I H I •, ii I , I I. p- | I <n ,,

I ’cl i < ii-'.i il i m: I i uk I <>i i !>■. 
Valandos ryte jnba vakin.n;.


