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32 vaikai žuvo gaisre 
per Kalėdų eglaite

La Follette yra gavės 
4,822,319 balsu

' EI.SIE SWEETIN’JENfi EINA 35 METAMS KAI.C .ĮIMA N Kunigas Hight ir jo my 
lituoji pasmerkti

Kaunas
SUGAVO PLĖŠIKUS

Aeroplano katastrofoj

1 \VAS1INTG TONAS, 
21. 
k usiu 
denio 
kad

žmones žuvo
Leningrado darbininkai baisiai 

sumušę Zinovjevą
32 vaikai žuvo ugny prie Rusu darbininkai skau

Kalėdą eglaitės džiai sumušę Zinovjevą
Kiti 37 pavojingai sužeisti, dau
gelis jų veikiausia nebvpasveiks

IIOBART, Okla., grudžio 25. 
— Praeitą naktį kaime Rabi* 
Switch, keletas mylių nuo čia, 
atsitiko baisi nelaimė, kurioj žu
vo trisdešimt du asmenys, be
veik visi vaikai, o trisdešimt sep
tyni kiti liko sužeisti, daugelis 
jų mirtinai.

Vietos mokykloj buvo sureng
ta vaikams Kalėdų eglaitė. Su
sirinko daug vaikų, su jais atėjo 
ir jų tėvai, viso apie du šimtai 
asmenų. j

Programai beveik pasibaigus, 
kai vaikučiai žibančiais veide 
liais laukė “Kalėdų dieduko’’, 
dovanų, viena degančių žvakučių 
apvirto ir padegė. eglaitę kuri, 
būdama visai sausa, bematant 
visa ėmė liepsnoti.

M įkyklon kambary tebuvo vie
nos diuys ir eglaitė buvo pa 
statyta beveik prie pat durių. 
Eglaitei užsidegus susirinkosie- 
ji, išsigandę, visi urmu puolė 
pri“ durių Pasidarė baisiausias 
susigrūdimas, ir tokiame susi
grūdime sunku jau buvo karr- 
prasimušti pro duris laukan.

Daugelis silpnesniųjų buvo 
mirtiruvi sutrypti, nuspausti, o 
daugiausiai nukentėjo vaikučiai, 
kurių vyresnieji, panikom apimti, 
visai nebežiūrėjo. Nuo eglaitės, 
kurios niekas nei nebebando ge
syti, nes vandens nebuvo, užsi
degė ir medinis mokyklos butas. 
Per valandą‘laike iš jo beliko 
tik degėsiai, o degėsiuose krū
vos apdegusių lavonų.

8 žmonės žuvo aeroplano 
katastrofoj

CBOYDON, Anglija, gruo<lži<» 
25. — Netoli nuo Čia vasar atsi
tiko viena didžiausių aviacijos 
nelaimių. Anksti rytą iš Lon
dono išskrido didelis Imperini 
Airvvay kompanijos aeroplanas, 
ExprAss EH-24, į Paryžių su 
septyniais pasažieriais, tarp j u 
keturi vyrai, dvi moterys ir vie 
nas vaikas. Tečiaus vos spėjus 
pakilti į orą, po kelių minučių 
su mašina kažin kas atsitiko: ae
roplanas stačiagalviais apvirto ir 
nukrito žemėn., visas ugny. Vi
si oasažieriai ir aeroplano pilo
tas žuvo.

SUĖMĖ LAIVĄ SU 500,000 1)0 
LERIŲ VERTĖS DEGTINĖS

NEW YORKAS, gruodžio 24. 
— Pakraščių sargyba šią naktį 
sugavo Britanijos škunerį Pata- 
ra, gabenantį kontrabanda 6,000 
keisų šampano, konjako ir degti
nės; taipjau suėmė dar tris ma- 

'žus motorinius laivelius su svai
ginamaisiais gėrimais. Suimtos 
degtinės vertė bendrai siekia 
500,000 dolerių. Areštuota de- 
vynicli ka kon traba n d i n in k ų.

Koniinterho pirmininkas vos 
gyvas ištrukęs; dešimt darbi
ninkų nušauta.

in

pirmadienį vos ištruko 
Laiku, kai jis viename 

linksminos su savo

(Chicago Tribūne' koresp. I)o 
nald Day). — Komunistų 
ternacionalo pirmininkas (tri
gery Zinovjevas, kurs yra taip
jau ir Leningrado diktatorius, 
praeitą 
mirties.
k Ii ube
draugais, kliuban įsiveržė bū
rys darbininkų, kurie, pasiga
vę Zinovjev:), ūme“ jį kulti. Ir 
butų mirtinai užmušę, jei į pa
geliai nebūtų laiku atvykęs ku
ris kareivių, kurio jį išvada
vo. Vis dėl to Zinovjevas ir 
kai kurie jo draugai buvo laip 
su muši i, kad gulėję) 1»<‘ sąmo
nės. Ligi kareiviams pavyko 
išgelbėti kominterno vadas, de
šimt darbininkų buvo nušauti.

Zinovjevą išdavus buvusi 
jo pati.

Darbininkai. kurie* bemaž 
neužmušė Zinovjevą, buvo įdū
kę ant jo dNei jo nuolatinių 
puolimų Trockio, kuriam jie 
simpatizuoja. Sumušti Zinov
jevą jie* bandė* jau nebe pir-

darbininkai buvo užpuolę du 
labiausiai paskilbusiu rezortu 
Leningrade, ieškodami Ziijov- 
jevo, bet nesugavo. Abiejuose 
atsitikimuose milicija buvo pri
versta pavartoti sau j amų gink-

Leningrado milicija susekė, 
kad šiuo kartu Trockio šali
ninkams nurodžius, kame ran
das Zinovjevas, buvusi Zinov- 
jevo šeštoji iš eilės pati, Lilina, 
kurią jis dabar

Maskvoj
Atvykusieji iš 

menys pasakoja,
bar viskas verda 
tas atvirų susirėmimų tarp 
specialūs cekos kariuomenės ir 
raudonosios armijos, kuri pa
silieka ištikima Trockini. Kur 
tečiau dabar yrarTrockis, neži
nia. > *

pametė.
verda
Maskvos 
kad ten

Buvę kęle-

as- 
da-

Rygoj gauta patvirtinamų 
žinių, kad Maskvos karinės 
akademijos studentai buvę 
areštavę Staliną ir laikę jį ke
letą valandų kareivinėse. Če
kus kareiviams tečiau pavykę 
jis išvaduoti.

'l'uo tarpu kai sovietų val
džia veda >sustiprintą propa
gandą prieš Trockį, ir laikraš
čiai savo lakštus užpildo smer
kiamomis rezoliucijomis, neva 
raudonosios armijos garnizonų 
ir įvairių fabrikų darbininkų 
priimtomis, karo komisaro 
Trockio papulerumas vis didė
ja-

MANAGUA, Nikaragua, 
23. 
kurs randas Nikaraguos ežero 
saloj, ėmė gaisriai liepsnoti ir 
mesti iŠ savo žiočių pelenus.

gr.
Ometepe ugniakalnis,

gruodžio 
Oficialiai paskelbti ivy- 
lapkričio mėnesį prezi- 
riūkimų daviniai rodo, 

rcpubl ikonų kandidatas,
prezidentas Coolidge, yra ga
vęs daugiau balsų, nei demok
ratų kandidato Davis’o ir pro- 
grosyviųjų kandidato La Fo- 
llette’o balsus daiktini sudė
jus. Atskirai kiekvienas jų ga
vo balsų šiaip:

Coolidge .......... 15,718,78
Davis .............. 8,378,962
La Follette ...; 1,822,319
Iš k<‘lnri:isd( šiint iištuonių 

valstijų lik trylikoj progresy
viųjų kandidatas La Follette 
gavo po daugiau nei šimtą 
tuksiančių balsų, 'būtent: C.a- 
lifornia 121,619; Illinois,— 
132,027; lovva 272,213; Mas- 
sachusclts - • 111,225; Michi- 
gan —121,200; Minnesota — 
339,192; Nebraska — 106,701; 
Ne\v Jersey — 108,901; New 
York — 174,905; Ohio 
918; Pennsylvania 
Washington
consin 453,678.

Louisianos valstijoj už La 
Folietk’ą buvo- paduota 1,063 
balsai, lėčiau visi tie balsai iš
mesti, Kadangi jie buvę “ne
taisyklingai“ balio tuose pažy
mėti.

357,- 
307,567;

150,727, ir Wis-

Japonai protestuoja dsl 
laivyno manevrŲ

Jungtinių Valstijų ambasadorių* 
atsisakė protestą priimti

TOKIO, Japonija, gruodžio 24. 
— Sicaitmcninga japor.iečių Tai- 
bei Došika organizacijos delega
cija buvo atvykus šiandie pas 
Jungtinių Valstijų ambasadorių 
Bancroft įteikė protestą prieš 
planuojamus Amerikos karo lai
vyno manevrus Ramiajame-van
denyne.

Jų lyderis pareiškė, kad dele
gacija norinti painormuoti ypa
tinga? Jungtinių Valstijų senatą 
kaip yra nusistatę dėl tų manev
rų nepriklausomieji Japonijos 
žmonės, neatsižvelgiant į oficia
lius pareiškimus. (

Ambasadorius Bancroft atsi
sakė prote stą priimti, paaiškinęs 
delegacijai, kad tik tokius pra
nešimus jis galįs persiųsti Wa 
shingtoro vyriausybei, kuriuos 
jis gaunas atatinkamais keliais.

POLITINĖ ŽMOGŽUDYBĖ

Makedonu čiaų žurnalistas, nu
šautas dėl “tėvynės išdavimo“

MILANAS, Italija, gr. 24 — 
Vienoj vietos kavinių praeitą 
naktį tapo nužudytas makede- 
niecių žurnalistas Petras šanke- 
vas. Nužudė jį kitas makedo- 
mietis vardu Dimitri Stefanovas, 
kurs, sako esąs Makedonijos fe- 
deralįstų judėjimo vadas, suva
rydamas šankevui penkias kr- 
lipkas iš revolverio.

Suimta? žmogžuda pasisakė 
policijai, kad jis sekiojęs žurna
listą Šąnkevą nuo praeito rugsė
jo mėnesio Nušovęs jį to dėl, 
kad jis buvęs bolševikas ir savo 
tėvynės išdavikas.

NEW YORKE SIAUČIA KARŠ
TINIŲ EPIDEMIJA

NEW YORKAS, gruodžio 23. 
— Sveikatos departamentui va
kar ir šiandie pranešta dar pen
kiolika naujų susdrgjjmŲ kausti
nėmis, taip kad visų susirgimų 
ta liga ©kaičius dabar siekia dau
giau nei 400.

ienė (kairėj), pratęs tonų kur glito myli- 
inuodijo savo vyrą, idant 
dabar tapo Mont Vernon

Elsie SsvOetin 
moji, kuri, pastarojo prikalbini a n 
galėtų laisvai su kunigu mylėtis, 
(111.) teismo pasmerkta 35 melams kalėjimo. Dešinėj — Mrs.
Grant. Ilak'omb, šerifo žmona, kuri Swjeetin’ienę ir kunigą 
Iligblą areštavo. Kunigas Hight, kurs dėl S-vveetin’ienės nu
nuodijo savo y.moną, pasmerktas kalėjimui ligi gyvos galvos. 
-............ ..........——  .......... . ■■■' .......... ........................... -

4 moterys žuvo gelžkelio Pavojus visam Dawes’o
kryžkelėj reparacijų planui

\VASHINGTON, Ind., gr. 2d. 
— Netoli Shoals pasežierims 
Baltimorc Ohio traukinys 
šiandie sudaužė kryžkelėj auto- 
mooilį, kuriame važiavo keturies 
moterys. Visos jos liko užmuštos.

Vyriškis, wkurs valdė automo
bilį, skaudžiai buvo sužeistas, Jį 
nugabenta ligoninėn, kur dakta
rai pasakė, kad jis vargiai begu 
pa-s veiksiąs.

Kiti du užmušti

MICHIGAN CITY, Ind., gr. 24.
Pasažievinis Michigun Cent

ral traukinys šį rytą sudaužė 
kryžkelėj automobilį. Dxu auto- 
mob-liu važiavusių j ii, vyras ir 
moteriškė tapo užmušti o viena 
moteriškė ir vaikutis pavijingai 
sužeisti. .

V

Chicago ir apielinkė. — šian
die dalinai apsiniaukę: veikiau
siai bus sniego; truputį šįlčiau- 
vidutinis mainąsis vejas.

Vakar temperatūra siekė vidu
tiniai 4°F. žemiau zero.

šiandie saulė teka 7:17, lei
džiasi 4,24 valandą.

PINIGŲ KURSAS
Trečiadienj, gruod. 24 <1., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų $4.70 
Belgijos 100 frankų .....
Danijos, 100 kronų ....
Franci jos, 100 frankų ... 
Italijos, 100 lirų ..........
Lenkijos, 100 zlotų ...... .
Norvegijos, 100 kronų . 
Olandijos, 100 markių . 
Suomijos, 100 markių ... 
Švedijos, 100 kronų ....
Šveicarijos, 100 frankų .

j

$5.0J 
$17.60 

... $5.39 

.. $4.33 
. $19.25 
. $15.08 
. $40.40 
... $2.52 
. $26.95 
. $19.36

Lietuvos Pinigo Kursas
Siunčiant pinigus Liptuvon per 

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

50
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000 litų
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto išalidų už kožną siuntini. 
Norint pasiųsti telegramų -- dar 50 
centų daugiau.

litų .. 
litų .. 
litų .. 
litų 
litų ..
litų .. 
litų .. 
litų .. 
litų .. 
litų ..

$5.50
10.50
20.75
81.00
41.25
51.50
61.75
72.00

92.50
102.75

MOUNT VERNON, gr. 21
— Garsi protestonu kunigo 
Lawrenco M. llight’o n jo my
limosios El.-.ės Svveetin'ienės by
la. kriminaliame teisme pasibai
gė. Jury pripažino abudu kal
tais ir teismas pasmerkė: kuni
gą Hightą padėti kalėjiman ligi 
gyvos galvos, o jo mylimąją El- 
sę — - trisdešimt penkeiiems me
tams.

Kunigas Hight buvo kaltina
mas dėl nunuodijimo savo žmo
nos ir, sąmoksle su save myli 

|maia Else S\veetiniene, nunuodi
jimo jos vyro tVilfonio Swec- 
tin’o.

Pasmerktųjų advokatai parei
škė, kad jie prašysią, i lant byla 
butų iš nerijo tardoma.

Serbai padedą Albanijos 
maištininkams

gruodžio 
konsulatas 
Albanijos 

kariuomenė sumušus
Kosovo distrikle ir

24. Albanijos 
Sofijoj skelbia, kad 
valdžios 
sukilėlius
vėl atėmus iš jų Krūmą.

Mūšy buvęs suimtas Serbų 
reguliarės kariuomenės sky
riui su lauko kanuolėmbi ir 
kulkosvaidžiais iš Sei bijos ar-

[4^ va] 
mot 
nės

kad 
plėšikai, 
Apskrities

šie- 
atsirado daug plėšikų, žmo- 
labai buvo nusiminę; kur 
užeisi, vis išgirsi kalbant, 
tai čia. tai -kitur apsilankę 

reikalavę pinigų ir tt. 
policija dėjo visas

pastangas; net Kauno krimina
le policija atėjo pagalbon; ta
čiau iki šiol vis niekais ėjo jų
jų triūsas. Bet štai, lapkričio 
9 d. Onušiškio policija, veda
ma nuovados virišninko De- 
leckio, jau suėmė keturis plė
šikus: .JasiulcviČių Motiejų,

piiii-

Del aliantų atsisakymo evakuo
ti Kelno kraštą gali kilti nau
jų komplikacijų x

PARYŽIUS, gruodžio 24. — 
FranvijO^ valdžia šiandie oficia
liai paskelbė, kad Kelno kraštas 
nebusiąs evakuotas sausio 10 
elieną, kaip kad numatyta Versa
lis sutarty.

Kabinetas patvirtino premjero 
Kernoto memorandumą, 14ur jis 
pareiškia, kad Vokietija, pešan
ti išpildžius Versalės sutarties 
sąlygų dėl Vokietijos nusiginkla
vimo ir demobilizacijos, o todėl 
Kelno kraštas negalįs būt grą
žintas vokiečių vyriausybei su 
Rakus lygiai penkeiriems metams 
nuo laiko, kai Vokietija tą sutar
tį ratifikavus.

Vokiečių valdžios atstovai 
Paryžiuj žiuri labai pesiiningai 
į šita kabineto nutarimą. Jie 
pareiškia Laimės, kad aliantų at 
sisakymias evakuoti Kelno kraš
tą statąs pavojun Dawes’o plano 
vykdymą, ir gal teksią peržiū
rėti iš naujo visas reparacijų 
klausimas.

j ■ ■ • '

22 žvejai paskendo
KOPENHAGA, Danija, gruo

džio 24. — Islandijos pakraš
čiuose šiandie laike smarkios au
dros apsivertė dvi dideles žvejų 
valtys, 
gėrė.

Dvidešimt du žvejai pri-

PIUS XI PASKELBĖPAPA 
“ŠVENTUOSIUS METUS

“šventuo-

KOMA, Italija, gruodžio 21.
Kataliką bažnyčios galva, 

papa Pins XI, šiandie su di
džiausiomis viduramžių iškil
mėmis paskelbė dvidešimt tre
čiu?! papų istorijoj
sius metus.“ Laike tų apeigų, 
kaip paprastai, papa su aukso 
plaktu išmušė šy. Petro bazi
likos duris, kurios nuo dabar 
per ištisus “šventuosius metus” > 
pasiliks atdaros. i

Papa tikis, kad per tuos iner 
tos milijonai viernųjų iš viso 
pasąulid atlankys Romos šven
tyklas ir sugabens milijonus 
apierų. '

KALIFORNIJOS UGN1AKAL- 
NIS ĖMĖ SMARKIAI 

VEIKTI

WESTWOOD, Cal., gruodžio 
Ųgniakalųis Lassen Peak 

mes- 
i de-

pradėjo smarkiai veikti, 
damas tirštų durnų ir garų 
besius.MANAGUA,
23. Ties Gracias, Nikaraguos 
pakrašty, sudužo Britų motori
nis škuneris Ernestina. Kapi
tonas Thompson ir visa laivo 
įgula išgelbėta.

gr-

drių ir Banuškevičių Motiejų, 
kurie apsiginklavo karo šautu
vais, buvo užpuolę ir apiplėšę 
Kazlauską Juozą, g^v. Novaso- 
dų kaime. Iš jo buvo plėšikai 
pagrobę visokio turto ir
gų apie už 25,000 litų. Kaltina
mieji prisipažino dalyvavę šia
me plėšime. Pas juos rasti bu
vo ir pagrobti daiktai. Kazlaus
kas iš kalėjimo pro geležinius 
lango pinučius buvo pabėgęs ir 
slapstėsi miškuose. Nuovados 
viršininkas lada pažadėjo duo
ti 50 litų tam, kas praneš Kaz
lausko vielą. Atsirado žmoge
lis, kurio nurodymu policija ir 
suėmė pabėgėlį. Padarius tar
dymą pasirodė, kad toji ban
da veikė jau nuo senai. Jai už
eigą duodavo Grigunas Juo
zas, gyv. Daugiliškių vienk., 
tarpe miškų. Jis priįminėdavęs 
vogtus: daiktus; net pats nuo 
artimesnių kaimynų vogęs avis 
maitinęs jomis plėšikus. Jis 
buvo šaltkalvis, todėl reikalui 
esant. taisydavęs plėšikams 
ginklus. Miške rasta paslėptos 
jo 25 medžioklinių šautuvų, 5 
kariškių šautuvų tūtos, 5 me
džioklės šautuvai, 2 durtuvai, 
apie 2 kilogr. parako ir kito
kių ginklams įrankių. Jis pats 
prisipažino,- kad banditai jam 
atnešdavo ginklus- taisyti.

Pavydas ar 
Ignoracija

Naujienų pinigų siuntimas savo greitu 
ir geru patarnavimu susilaukė didelio pri
tarimo iš lietuvių gyvenančių Amerikoje ir 
Kanadoj. Nuo gruodžio, pirmos iki 20tos 
šių metų, Naujienos išsiuntė Lietuvon, Lat
vijon ir Lenkijon 1700 telegrafinių perlai
dų. 99% iš tų siuntėjų bus palnai užganė
dinti šio skyriaus patarnavimu ir patars 
kitiems siųsti per jį. Viso telegrafu per 
Naujienas yra siuntę virš 5000 atskirų as
menų, iš kurių 99% yra pilnai užganėdinti.

Vienok atsiranda laikraščių, kurie drį
sta skelbti, jog Naujienų telegramos esan
čios tiktai “Skymas”, kostumeriams gau
dyt. Už 50 centū negalima esą pasiųsti jo
kios telegramos.

Mes nepaisome tų juokingų pasakoji
mų. Žmonių pasitikėjimas Naujienoms 
yra neįveikiamas ir nuolat augantys kartu 
su Naujienų besitobulinimu. \

Bet mums gaila tų laikraščių, kurie da- 
sileidžia tokio pavydo ar ignoracijos, vieni 
atsisakydami talpinti musų skelbimus, kiti 
skleizdami nepasitikėjimą Naujienų sąži
ningumu. Ir mes patariame jiems padaryt 
su Naujienoms susitarimą pinigų siuntimo 
reikalais, o Naujienos noriai patarnaus 
jiems. Tada jie galės naudotis Naujienų 
patyrimais už pigią kainą, turėti iš to nau
dą sau, ir suteikti gerą patarnavimą vi
siems pinigų siuntėjams.

mUJIEMOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

, - . . . . . ,. ............................. ...........



r! NAtJMEJ’roS, UEIeggro, m
N

Kas Dedasi 
Lietuvoj

“Naujienose” nesenai (N303) 
tilpo aprašymas vieno baisaus 
atsitikimo. Mažeikių apskr, 11a- 
kių valsčiuje pradžioj lapkričio 
mėn. š. m. A. Juščinskas, spėja
ma jog beprotis, perskėlė kirviu 
mažos mergaitės galvą. Mer
gaitė už trijų valandų mirė. Su
imti tą žmogžudį buvo pasiųstas 
policijos viršininkas Juozas By
tautas su savo padėjėju. Beko
vojant, žmogžudys sužeidė kir
viu padėjėją, o J. Bytautą visai 
užmušė ir sukapojo.

Bet visgi žmogžudys buvo su
imtas, nugabentas i ligoninę, 
kur jis ir mirė.

Sveikatos Dalykai

Kodėl geriame pieną?
Nėra nieko kito “taip gerd”, 

kaip pienas.
Pienas parūpina visą reika

lingą medžiagą augimui ir pri
duoda energijos darbui, žaidi
mui ir šilumai. Tai būtinai rei
kalinga maisto dalis toms mo- 
tinoms, kurios savo pienu mai- 
tfria vaikus, ir jauniems vai
kams. Abelnai, vaikas turi iš
gerti daugiau neg puskvortę 
per dieną, o labai maži vaikai 
i rdauguma didesnių reikalauja 
visos kvortos per dieną.

Pienas gali priduoti visą 
maistą, kiek kūnas reikalauja. 
Kvorta pieno priduoda tiek 
maisto, kiek gaunama iš pusės 
sVaro jautienos arba keturių 
kiaušinių.

Pienas suteikia mineralus. 
Jei augantis vaikas negauna 
užtektinai mineralių druskų 
valgiuose, jo augimas sutruk-1 
domus, turi silpnus kaulus ar 

' prastus dantis. Keikia parink
ti tokius valgius, kurie turi 
daug kalkių, fosforo ir gele
žies. Musų kaulai ir dantys 
susideda daugiausiai iš kalkių. 
Viena kvorta pieno turi tiek 
kalkių, kiek 10 apelsinų, 32 
kiaušiniu, ar 20 svarų jautie
nos. Pienas taipgi turi fosfo
ro ir kiek geležies.

Čevarykai ir kojos
Uauguma žmonių mario, kad 

turi sveikas kojas, bet mokslo 
žvilgsniu, labai retai tokių yra. 
Normalė koja balansuojasi ly
giai ant abiejų letenų, turi liau
nus pirštus, neturi jokių užtri
nų, naujikaulių ir sukietėjimų, ir 
gali ištisai per kelias valandas 
vaikščioti L; stovėti kasdien be 
skausmo ir pavargimo.
...Silpnas ir skaudančias .kojas 
nemalonu turėti, ir dažnai esti 
priežastimi nervinių suirimų. 
Kad kojų nesveikumai randasi, 
parodo laikraščiuose apgarsini
mai apie specialius čeverykuš, 
mostės ir kitus kojoms dalykus. 
Apart to, kiropodistai ir taip va
dinami kojų specialistai krauna
si sau turtus begydydami kojų 
ligas. ,

Visų tokių padėčių butų gali
ma išvengti, jei butų dėvimi tin
kami čeverykai. Tautos, kurios 
nedėvi čeverykų ir dėvi tiktai 
liuesas minkštas kojines nuturi 
jokių kojų ligų. Viena iš civili
zacijos blogybių tai reikalas tu
rėti čeverykus — kojų apsaugo
jimui — b?t jie netik kad ncap- 
sajugoja — bet paprastai sugadi
ną. n

■Vaikų kojos yra paprastai nbr 
mulėmis dėlto, kad jų čeverykai 
dažniausiai gerai padaromi -r- 
plačiais galais, žemoms kulnimis 
ir'patogus —<- ir dėlto kad jų če
verykai tėvų parenkami* Kuo
met'vaikai auga didesniais, jie 
seka suaugusius, patys renka 
sau čeverykus, pasiremiant nau
jomis madomis-

Čeverykų tipai, nešiojami dau
gumos moterų ir merginų, yra 
barbaringi. Augštos kulnys nu
sveria kūno sunkumą ant prieša
kinės dalies letenos, šiaurusis 
galas užspaudžia pirštus, kas pa
gamina užtrinas ir naujikaulius. 
Bet tai vis mados, ir tos mados 
turi būti laikomos nežiūrint kom 
forto. Mergaitės ir vaikinai, ku
ine išsiaukiėja sporto ir atleti
kos ambicija ir kurie toje srity- 
tyje darbuojasi vėlesniam gyve
nimui, supranta normales kojos 
svarbą, ir i.epaaukoja komforto 
dėl čeverykų madų. Kaipo pase
kmė, jų kojos yra beveik norma
lės/

Tinkami čeverykai vaikščioji
mui turi kojai tikti, turi būti 
kulniai neperankštųs, užtektinai 
platus, kad pirštai liuosai gale- 
tų judėti, čeverykai turi būti il
gesni už kojas. Kulnys turi būti 
žemos, čeverykų viršus turi būti 
tvirtas. Išsirenkant čeverykus 
reikia žiūrėti, kad jie nebūtų nei 
perdideli nei permali. Dal<ir če
verykai daromi įvairaus didumo, 
taip kad kiekvienas gali tinka
mus sau prisiskirti. Nereikia 
paisyti pardavikų, neskubėti, 
imti užtektinai laiko, nors par- 
davikas ir ragintų kuogreičiau- 
šiai išsirinkti.

Geriau apai&ioka pirkti gerus Į 
čeverykus, gerai padarytus, ne*' 
gu pigius. Gerai yra dėvėti dvi 
ar daugiau porų čeverykų ir ne-1 
šioti juos padieniui. [FLIS] .
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Afam« įkyrioje nea faikaa 

nuo laiko rvlMensime rel* 
kalus įdomius bOsianiloms 
motinoms ir motinoms jau
nų kMlrf^

'' I
KOdikiti aprapinimu ir »e- 
nCJimas yru. dalykas gyroa 

svarbos Šeimynai ir (autai 
Ir £e* jaučiame, kad UI 

” yra dMyfcmų kar| taeo tu
rime reguliaritkais laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pergvUdaatt

kUDIKIų 
UEROVės skYRIUS 

“■ ■■ 1 # 3 1 “ ‘

DEL APRŪPINIMO H 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

STRĄĮPSNIS 104 . M r 1 4 ’
G Y DUULftS IR VA fSTA 1 ; ■

Gali būti gydytojas išrašys vaistų 
kūdikiui. Bet rašo tik po gero iškvo
timo, sužinojęs visą padėtį. Kitais žo
džiais tariant, jis žino kas yra bloga 
ir žino ką jis išrašo. Vaistas yra tik 
tavo kūdikiui ir tik tam tikroms li
goms, todėl tas pats vaistas vargu 
galėtų pagelbėti tavo kaimyno vai
kui. /i.-,- • ,

Daugelis kūdikiu apserga nuo Vai
stų, kurie buvo skirti (kitiems. Tas 
pats vaistas gali turėti kitokių veik
mę ant kitų- kūdikių. Tik gydytoja 
gali pasakyti ką reikia tavo kiujikiui. 
Jis praleidęs ilgus metus sunkiame 
moksle, kad tą dažinojus. .

Tavo kūdikiui verkiant, bandyk su
rasti priežastį. Nebėgk tuoj prie vai
stų skrynutės ieškant kokio nors “ra
minančio sirapo”. Dažnai tie sirupą 
turi .svaigalų, kurie kenksmingi kūdi
kiui. Jei kūdikis serga, šauk dakta
rą. “Namines gyduolės” yra perdaug 
pavojingos. Jei nežinai kas yra kūdi
kiui, tai kaip gali jį gydyti.

Per keletą gentkarčių Amerikietės 
motinos auklėjo savo kūdikius su — 
Borden’s Eagle Pienu, dėlto, kad ši
tą Eagle Pieną joms buvo rekomen
davę draugai ir dėlto, kad rado jj 
užganėdinančiu. Bet ant nelaimės 
daugelis Amerikiečių ir Lietuviu mo
tinų niekad pilnai negavo žinoti ko
de! tokie puikus rezultatai buvo gau
ti. Eagle Pienas yra šviežiausias, sal
džiausias ir riebiausias pienas rūpes
tingai sulietas su gryniausiu cuk

rumi, kas pa<laro kūdikiams maistą, 
k.-velu. motinos pieno Jo ne-
užtenka.

Idant Lietuve motina žinotų kaip 
vartoti Borden’s Eaąlę. Pie.uą . Borden 
kompanija lietuvių kalbojv apspaudė 
pilnas maitinimo instrukcijas, pasa
kančias kaip paruošti Borden’s Eagle 
Pieną kūdikiams visokių amžių. Jei 
nori kopijos šitų instrukcijų, teturi 
išpildyti kuponą musų laikraštyj tel
pančio apgarsinimo ir prisiųsti jį 
kompanijai, o toji noriai prisius vi
sai dykai jas kartu su puikia knyga.

Skaityk Situs straipsnius kas savai
tę ir pasidėk ateičiai.

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

i
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Pu m negu pirksi pianą, pamatyk 
šitą Players Pianą; gražaus rie
šuto medžio dailiai padarytas, kai
na $245.00 su 25 Rolėmis ir liąm- 
pa. Kitas vartotas Piayer Pia
nas, kaina $145.00, Upright Pia
nas, gvėras kaip naujas ....... $65.00

• — ' ■ '

Phonografas Console, giažują s>u 
25 rekordais ...........................$63.00

< .P i
Elektrikinė liampa, vertės $25.00, 

... ;; ■ <  $12.50

JOS. F. BUDRIK
33U7 So. Halylvd 4St

’ CHICAGO, 1LD.
f

■■ < 

NORĖDAMI; 
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-J 
NYTI VISADOS KREIPKITE f 
PAS MUS. TAS JUMS BUSv

ANT NAUDOS. j

8I0NAS 00

809.W. 351h SI., Chicagoį
Tšl. Be levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- , 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
i Parduodam Laivakortes. ▼ 1

i im ig;

Rengia

Dr-stė Lietuvos'Vėliava Amerikoj No. 1

H

Į Didelis Žieminis Balius
, '• 1 '••.C

■/’ 1

Malt

jlegų flovėdamė I nanvrn ii naujai roauš, taipgi dllJfc- 
CasM arba ant llmokljimd.
Pirmatlnl Lietuvių Elektroe Karporaeifa Amerikoje

THE BRIDGEPOttT ELECTRIC CO. Ine.
A. BABTKOS, PrM.

1611W. 47th st., Tel. BonJevard 7101,1892. Chieu*.

Nedėlioj, Gruodžio (Dec.) 28 d., 1924
ŽALANDAUSKIO SVETAINĖJ

. ... , f 4501 So. Hermitagc Avė.

5 Pradžia 6 vai. vak.■a. > . J. , }

Kviečia visus atsilankyti
Įžanga 35c. ypatai

KOMITETAS.

Garsinkitės Naujienose
T

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR P AŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENU (

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiysk ją mums su pinigais
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALOM. AUTI SEKAMA YP.ATA:

Vardas ir pavardė

Kaimas . Valsčius .
Kūnas turi būti aprūpinimas 

lam tikromis reikmenimis, jei 
norima normaliai vystytis ir 
būti sveikais. Visos žinomos 
reikmens randasi šviežiame 
pienė, ir labai mažai jų yra 
susenusiame ar sušildytame 
piene.

Pienas reikalauja priedų, 
kad parūpinti nekuriuos mine
ralus ir reikiamus dalykus. 
Kiekvienas kūdikis, ypač* tas, 
kuris negauna motinos pieno, 
turi kasdien gauti skystimo 
kokio nors rūkstant vaisio, 
kaip apelsinos ar pomaduros 
((omailės). Žiemą, kuomet ne
gi Įima mažų vaikų ilgai ant 
oro laikyti,' nežiūrint ar jie 
gauna motinos pieno ar ne, 
jiems reikia duoti žuvies alie
jaus (eod-Hver oil). Senesni 
vaikai, apart pieno, turi gauti 
vaisių, daržovių, mėsos, žuvies, 
ar kiaušinių, duonos, kruopų 
ir bulvių. [F'LIS].

Namų aviniukas užganėdintas.’ 
Visi linksmi!

Tūla lenkų šeimyna Ncw Yorkc 
nesenai buvo pašaukta j teismą, ku
riame ėjo byla dėlei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimynų is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių ku- 
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti Mcaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti į aplickų, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI- 
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
♦ ik užeis tie skausmingi simptomai. 
'Teisėjas bylų sulaikė 10 dienų, o 
motina padare viską kaip buvo iša
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
jteverkia, kaimynai yra užgaųėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksniai gyvena.

BAMBINO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiaus!

(Paskelbimas)

Pinigu p risiančiu $ turi gaut Lietuvoj litais

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typevvriterj, 
--- ---------- ----- f------------------------- ,-------ii-

Garsinkite^ Naujienose

n. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Room 1111-12 

Tai. Central 4411. Vtl. nuo 9-6
Gyvenimo vieta i 

3328 So. Halsted St 
Tai. Boulevard ;81fl

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiei- 
▼iana vakarą, išskyrus ketvergę. 

NedUiomis nuo 9 Ud 12 ryto.
Naujas!

Puritan
Hop — 

Flavored

Flavored su tikru 
Boheman Hops 
Nereikia virinti

Didelis j? 
3 Svarų fl "1 (■
Klanas W V

Prašykit jūsų groserninko

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

127 N. Dearborn St;, Room 1117 
Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytąi 
3335 So. Halsted St. 

Telęf. Vardą 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:

46Q1 So,;., Mafshfield Avė.
Bylos visuose teisynuose. —- Ab- 
straktjai. —- Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų, J ir *2 morgičiams.

11111 I <

“CHORO REPERTUARAS
Su pirma diena sausio, 1925 

metų, South Bostone pradės eiti 
mėnesinis muzikos leidinys — 
“Choro Repertuaras.“ Jame tilps 
muzika vien tik chorams ir kvar- 
totjims-;. J j leiji jjaiirt.’is musų 
muzikos žadintojas A. Bačiulis, 
kuris yra jau keliolika muzikos 
veikalėlių patašęs ir išleidęs at
skirais leidiniais. “Choro Re
pertuarą“ galima pas jį užsisa
kyti visiems metams už $2.00. 
O kurie užsisakys prieš Naujus 
Metus, tie gaus už $1.00. Adre
sas: A- Bačiulis, Box 16, S. Bos
ton, Mass.

(Apskelbimas)

^ILSON’S 
iFashionl

STORE 
BHaistedkt

b

Vien tik Lietuvių krautuvė

doleriais parašyk doleriais vieton litų

Siuntėjo parašas

Adresas

1739 So. Halsted St

dome gerai
Pataliniai

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankus kasieriaus čekiais. 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS” 

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų
r " ■ ..... ............. ..........

J ’.istll Telegramų 1‘ašLi.i Telegramų
bl) litų .................. ... $5.75 ; ...... ■. $(;.2h noo lilų u............... ... $62.00 ....................  $62.50

100 litų .................. ... 10.75 .... ................ IL25 700 litų ................ .;. ..z. 72.25 ...................... 72.75
200 Utį, ....................... . 31.00 ..................... 21.50 SOO litų.................... ...... 82.50 .. ...................... : 8:1.00
.300 litų ......................... ... .31.25 ...... ...................... 31.75 000 litu .................. ........ 02.75 ............................. 93.25
400 litu ................... ... 41.50 .... ................  42.00 IO“O litu ...................... 103.00 ...................... 103.50
500 litų ...................C _______ ... 51.75 ..... ..............  52.25 5000 litą ........ :...........514.00 ...............z...... 514.50

Doleriais-siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių
Visuose, reikaluose adresuokite:

Chicago, Illinois

J. P. WAITCHES '
Advokatas I . > t

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Randolph 6584 ir 6586 
.VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki
pietų.

ROSELAND’O OFISASi 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

9 i Subatomia vis^ diena; Avon- 
*rnis iki piety.

SPECIALISTAS ant agzamina- 
j|mo apstraktų ir padarymo 

ontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

" ....

A. A. Olis
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Kandolph 1034 — Vai. nuo 9-0

V’hJc/it* i i s
3301 S. Halsted St, Tel. Klvd. 6775

6-8 ▼. v. apart Panedilio ir 
Pitnyčio*.

'T——■■ » i į nu

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

222$ W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone Canal 2562

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

lengvomis išlygomis.

»

SVEIKATA YRA LAIMĖ
Serganti, jei norite tuoj gauti paleng
vinimų 
yra

John Bagdziuiias Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St., Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: P151 West 22 Street 
Telephone Roosevelt 9099

Namų Telefonas Canal 1607

I

ateikite į niusų ofisą kuris 
as moderniškai.

Naujausi moksli
niai išradimai ir pa
tyrimas visokiose li
gose su labai mažu 
išėmimu, yra gydo
mos atsakančiai įlei- 
džiaut ąerums tie
siai i kraują, su di
deliu pasisekimu. —.

Turime visada 
naujus soroms 
Profesoriaus Ehrli- 
cho gyduoles 606 ir 
pagerintos 914, gy« 

ir be skausmo, 
ir N-Ray Egzaminacija. 
Visai Dykai.
priimsime kiekvieną — 
to neturėsite jokios atsa-

nervų, 
šonų, 

kepenų,

Maloniai 
ateikite, dėl 
komybfes.

Ligos kraujo, reumatizmo, 
skilvio ligas, odos, krutinės, 
kraujo nubegimo, plaučių, 
pūslės, visas slaptingas ligas yra mu
sų specialųmas per 28 metus, visuo
met gausite geras pasekmes.

Pagelbčjom tūkstančiams kenčian
čių. Ateikite pas mus ir daugiau ne- 
bekenlūsite, jums lai nieko nekainuos.

The PtoplcH Health institute 
DR. G1LL, Specialistas

40 N. Wells St., kainp. Washingloii 81.
Ofiso valandos: Panedėly, ketverge 

ir pėtnyęi^.i "uo 9 ryto iki 6 vakare. 
Utarninke. ketverge ir subatoj nuo 9 
”yto iki 8 vakaro. Nodėlio' ir i, /entO’ 

' min ijijo 10 lyto iki 1 v<d. po pietų

V, W. RUTKAUSKAS 1 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel, Central 6890

▼ak. 1223 S. Halsted St., Ckicago 
Tel. Yorda 4681

A. E. STASULANI
; ADVOKATAS
| 77 W. iVanhiagton St. Room 911
3 Tel. Central b20(l
L Cicero Utarufako vakare 
r 1814 m A v. T. Cicero MM
į Ant Bridgėporto Serėdoj nuo 
į 6-8 v. v. Rubato}, nūn 17 v. r. 
į 8286 S. Kehted Si. T.BoeL 6737
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KORESPONDENCIJOS

Binghamton, N. Y.
Dar vienas smūgis komunistams 

tams.

Gruodžio 2 <1., Susivienijimo 
Lietuviu Amerikoj 50 kuopa, 
Bingbamptone. turėjo priešine-

renkama valdyba atein. metams, 
Musų komunistais, kiek tik ku
ris gyvas,, atėjo į tą susirin
kimą su tikslu užkariauti vai
dybos vietas, jie žinojo gerai, 
kad vaklyba biiis renkama ta
me susirinkime. Jie ir rengėsi 
prie to susirinkimo. Vienas ko
munistas, nors nepriklausyda
mas prie Si A., dar prieš susi
rinkimą prieidamas S. L. A. 
narius ragino, kad ateitų į su
sirinkimą ir verstų laukan tą 
valdybą, kuri šiemet tarnavo. 
Tiesa, suėjo daug narių į su
sirinkimą, bet kaip tik prie
šingą bolševikams išrinko val
dybą.
dalus į kiekvieną 
didelę mažumą balsų gavo-ir 
n:išrinko nė vieno komunisto. 
Tik kasos globėju liko S. Lia- 
sigonis. Bet ta vieta nesvarbi.

Mat S. (Liasijonis tai maž
daug komunistų lyderis Bing- 
bamtone. Komunistai labai rū
pinosi pravesti daugiau savo 
žmonių, bet jiems nesisekė. 
Pernai tai nors 50 kuopos iž
dininkas buvo komunistas, bet 
šiemet tai taip išvalė, kad nie
ko iš komunistų neliko kuo
pos valdyboj, nepagelbėjo nū 
slaptąs veikimas.

Ateinantiems metams išrink
ta valdybon: čarno, vice-pir- 
inininkas Julis Bučinskas, nu
tarimų raštininku Ona Norei- 
kienū, finansų raštininku Justi
nas Bučinskas, iždininku Ma- 
taušas Urbus, kasos globėjais 
J. IJnionis ir S. Liasijonis. 
Šiems draugams rupi Susivie
nijimo reikalai ir jie visados 
darbavo® dcl Susivienijimo; aš 
tikiu, kad ir tolinus darbuosis. 
J. M. Bučinskas 
nansų raštininku 
torium šią kuopą 
liolika našių, bet 
stangomis Į kokius 
metus išauklėjo kuopą iki virš 
1 10 narių. Tokiu budu J. M. 
Bučinskas dabar tapo Vėl iš
rinktas finansų raštininku ir 
jam pakele algą. Ir jis apsiėmė, 
nes visi ju norėjo, išskiriant 
komunistus.

Dar buvo prisiuntę iš pat 
• komunistų štabo laišką visų 

generolų pasirašytą. Tas laiš
kas buvo Amerikos Lietuvių 
Darbininkui Literatūros Drau
gijos raginantis, kad kuopa im
tų Kaškevičiaus parašytą kny
gą “Darbininkų sveikata” dėl 
savo narių ir platinti* Perskai
čius tą laišką tiiojaus komu
nistai duoda jnešimą rinkti 
tam tikra komisija tų knygų 
nupirkti. Bet apkalbėjus dide
le didžiuma baisų 
sai liko atmestas, 
munistai nurimo 
rodosi, kad jų visai 
sirinkime. Tai rodo, kad Susi
vienijimo nariai nenori komu
nistų išleistą literatūrą skaity
ti. —Gudelietis.

Bolševikui statė kandi- 
darbą, bet

būdamas fi- 
ir organiza- 
rado su ke- 
jis savo pa

ketu rius

laiškas vi-
Tada ko- 

ir nutylo, 
ir nėra su-

AMERIKOS LAIVAI
Pasiteirauki

te apie pato
gumus kelia
vimo ant J. V. 
Valdžios laivų. 
Jie turi šva
rius, patogius

kambarius dėl 2, 4 arba 6 žmonių. 
Puikus įvairus valgis, mandagus 
patarnavimas, didelės dėnys, 
koncertai ir visokios rųšies 
mai ir patogumai.

Rengk, kad jūsų gimines 
parkviest! j Ameriką ant 
valdžios lai vii Jungtinių X) 
bhj Linijų.

Matykit jūsų vietinį laivų agen
tą arba

UNITED STATES LINES 
45 Broadway, New York City 
110 So. Dearborn St., Chicago, III. 

Managing Operators for 
United Statee SMpping Board

beno 
geru-

butų

Skaitytojų Balsai
\Už iSreikŠtas Hiarna skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

■S’
jMMAKMMaia k--------

i

“Bederini” neglamonėkite 
merginu. Pirštam geresnė 
gyninastika yra praktikavimas 
ant piano. Toks įlavin.imas nie-

... ennHni ĮiMfcimiiin i

-

Telefonai i

3101 So. Halsted SU kampas 31 gat 
Tel. Yarde 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegijų, 
ilgai praktika 
vusi Pennayl- 
vanijo* ligon 
bučiuose. Sąži 
n ingai patar
nauja, visokio
se ligose prie! 
gimdymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dykų pata 
rimas, da ir ki 
tokiuose reika 
tuose moterim* 
ir merginom* 
kreipkitės o ra
site pagelbų.

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

Dr. J. M. Chrzan
Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas.

1046 Milwaukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Armitage 
3995. lies. Keystone 4130.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

kartai® atsiduoda‘blogiųu. negu 
' smarkiausias nuodas. Viena 

mergina net; numirė nuo tokio 
kvapo, kada jos vaikinas pri
siartino ją bučiuoti. Mirtin
gas bučkis! Kam patinka tokie

* bučkiai? Ne man.

Atidai lietuviu bečleriy
Keletą sykių skničiau. lietu

vių vaikinų išreikštas nuomo-’kam nepadarys blogo, Vyras, 
nes apie lietuvaičių “kaltes” ir kuris moka skambinti ant pia- 
kode! jos nesidraugauja su lie- no, yra visur užprašomas ir

Negaliu ilgiau tylėti ir turi daug progų laimingai ap 
puse? tarti s-ivesti.

Lietuviai, pasimokinkite nuo 
šios šalies vaikinų ir lietuvai
tės su jumis draugausis.

—Katė.

tuviais 
turiu iš merginų 
keletą žodžių jų apgynimui.

Pirmiausia, mergina, kuri 
yra 'bi.skj apsidairius aplink 
svietą ir turi kiek nors išauk
lėjimo, neranda smagumo tarp 
lietuvių vaikinų, nes jeigu 
viens ne perlytus, tai kits per- 
dmig triukšmingas ir perdaug 
didžiuojasi. Vienas negana mo
kytas, o kitas perdaug. Ne vie
nas iš šių dviejų man nepatin
ka, bet perlytų vyrą pirmiau
sia imčiau, nesi jis nervus ne
sugadintų taip greitai,- kaip ant
rasis.

Daugumus musų tautos vai
kinų tingi, nenori mokytis, ne
imi ambicijos tobulinti savo 
gyvenimą materialiai ir mora
liai. Jeigu vieną knygą perskai
to. tai jiems ir gana. Nesidai
ro j aplinkinį gyvenimą. Išjuo
kia tuos, kurie smagiau gyve
na ir kurie stengiasi pagerinti 
savo gyvenimą.

•Lietuviai yra užganėdinti, jei
gu gali prisikimšti su kopūs
tais ir j mala duona ir t. t. Ką 
jie paiso, ar staltiesė yra bal
tos drobės, ar rudos klionkės. 
Kiti patiesia laikrašti ant sta
lo. Mat, ir gerai taip, nes gali
ma laikraštį perskaityti val
gant, o pavalgius numesti po- 
pierą į pečių. Darbas yra pa
lengvintas, nes nereikia valyti 
stalų. Musų vaikinai perdaug 
vaflgo, vartoja pirštus1 vietoj 
šakutės* ir peilio, iijdar didžiuo
jasi: “Pirštai buvo padaryti 
pirmiau negu šakutes”. Kas 
myli riebų vyrą, kuris nemoka 
elgtis prie .stalo? Ne lietuvaitės.

Klausyk, brolau, aš noriu 
atkreipti tavo atidą ir dar vie
na dalvka. Žinai kode! lietu
vaitės bijo (ištikro bijo) eiti į 
vagyklą su lietuviu ir dar į 
pirmos klasės valgyklą? Jos bi
jo dėlto, kad jis nesusižeistų 
save bevalgant. Tai ir butų 
merginai bėdos. Etiketė susi
daro iš tų taisyklių, kurios įsi
gyveno praktiškesniam apsiė
jimui gyvenime. Etiketes tai
syklės taria vartoti peilį kiek 
galima- mažiausia. O lietuvis, 
kaip jis vartoja tą peilį! Žir
nius, bulvinę košę, mūsą ir ki
tus Įvairius valgius sumaišo, 
prikrauja ant to peilio irbump! 
įstumia į burną peilį su visu 
valgiu. Tas peilis slidus. Bed- 
nas vaikinas gali praryti tą 
peilį ir paspringti. O jo drau
ge butų nesmagiame padėjimo.

Jeigu tas peilis aštrus yra 
(pasitaęhko kartais valgyklose 

gauti aštrų peilį, vaikinas ga
li sau liežuvį nusiplaut. Ir vėl 
merginai nelaimė. Kas jai ta
da saldžius, žodžius tartų? Dėl
to yra praktiškiau vartoti ša
kutę ,ncs šakutė nėra tiek pa
vojinga ir vaikinas daugiau 
apsisaugos ją vartojant, negu 
peilį. I . ‘ , |

.Taipgi ir yra geriau vartoti 
šakutę negu pirštus dedant val
gį į burną, nes galima pirštus 
nusikasti. Tokiame 
me vaikinas negalėtų
maitinti, nė savo mylimai plau
kus rauti (jeigu toks1 yra jo 
būdas). Ar žinote, kad nėra 
sveika ateiti prie stalo su že
me po pirštų 'nagais? Bakte
rijos gali įkristi į sriubą nuo 
to galima pavojinga liga užsi
krėsti. Jeigu vėjas įpustų sėk- 

, lų į šitą ponaginę žemę, žolės 
užaugtų ir trukdytų vartojimą 
rankų.

Už dešimtuką galima nusi
pirkti šepetį dantų valymui. Tu
rintis čystus dantis neprivers 

■ merginą atsikreipt nuo jus ka
rna su ja kalbėsitės. Kvapas

atsitiki- 
save

MOTINŲ INSTINKTAS
Beveik visuomet yra teisingas. Kuomet kūdikis ar 

mergaitė neturi užtektinai stiprumo, beveik visuomet 
motinų ihstinktas veda prie suteikimo stiprumo-bib 
davotojo

im tįsios
Gerai maitinamas kūdikis, visuomet sveikas kūdi

kis. Daug motinų atsideda ant tonic-tnaistingumo Scott\s 
Emulsion, kiekvieną rudenį ir žiemą ir užlaikyti savojeu- 
dlkius sveikus ir stiprius. /

Del jūsų vaiko ar mergaitės mes rekomenduo- 
jame Scott’s Emulsion kasdien!

Hcott & n<)wne. Bloomfiehl, N, J.

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkewicz.

BANIS 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
f7^i|i|PasekminRai pa- 

> tarnauju mote- 
30rims prie gimdy- 

kiekviename 
fe*-latsitikimp. Tei- 
gp^kiu ypatišką pri

žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir merg* 
noms dykai,

3113 South 
Halsted St.

24-5'J

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

PRANEŠIMAS
*•

Pranešame, kad Dr. Her/jnan per
sikėle nuo

3235
3110 So. Halsted St. j

S. Halsted St.

4 ARTIKULAI■ ■■ II ■ 111 W km nigus Lietuvon.

Kožnas asmuo, kuris daug ar mažai siunčia į Lietuvą pinigą tu
rėtą prisilaikyti šią artikulą dėl savo naudos ar savo giminią ir

GREITUMAS: . Naujienų telegramomis pinigai yra išmokami 
Lietuvoje į 4 iki 10 dienų nuo pasiuntimo iš Chicagos. Telegra
mos išeina iš Naujienų raštinės beveik kasdiėną ir niekuomet ne- 
užtrnka ilgiau kaip 48 valandas. Naujienų Pašto perlaidomis 
pinigai yra išrųokami Lietuvoje į 20 iki 30 dienų nuo priėmimo.. 
Greičiau už Naujienas nieks negal pasiųsti.
SAUGUMAS: Naujienų telegrafinės pinigų perlaidos taip ir 
pašto perlaidos yra pilnai apsaugotos. Už kožną perlaidą Nau
jienos garantuoja jog pinigai bus išmokėti pilnoj sumoj arba grą
žinti atgal siuntėjui. Jei adresantas — paėmėjas butų miręs, 
išsikraustęs kitur, ar dėl kitokių priežasčių nesurastas, pinigai 
yra grąžinami siuntėjui bėgyje 2 mėnesių laiko nuo išsiuntimo.

)

PATOGUMAS: Naujienų pinigų siuntimo skyrius yra patogiau
sias dėl visų: Chicagos gyvento.jai gali pribut asmeniškai į Nau
jienų raštynę dieną, vakarais ar nedėliomis, arba į bile viėną arti
miausią skyrių; iš kitų miestų gali rašyti dėl musų aplikacijų ir 
prisiųsti pinigus dėl persiuntimo, Lietuvon. Gautus paštu siun
tinius Naujienos pilnu skubumu išsiunčia Lietuvon tą pačią dieną 
ar ant rytojaus. Didesnio patogumo negali būt.
PIGUMAS: Naujienų telegramos kainuoja tiktai 50 cenj;ų už 
kožną siuntinį nežiūrint sumos ir adreso ilgumo. Kitur to
kias pat telegramas reikia mokėti 4 iki 6 dolerių. Naujienų pašto 
perlaidos, čekiai ir draftai yra' dvigubai nupiginti negu buvo 
metai laiko atgal. Sulig greitumo, saugumo ir patogumo, pa
siuntimas pinigų per Naujienas yra pigiausias.
Del greitumo ir pigumo siuskit telegramomis ir nemo- 
kėkit brangiau kaip 50 centu.

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

Phone Lafayette 3868
Dr. P. L. Chadovich

Dentistas
Gydau dantis modernišku Hudu
nebrangiai. Darbas garantuotas. 

4204 Archer Avė.

MR. HERZMAN^
-IŠ RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinoma* per lt 

netų kaipo patyręs gydytojas, chi 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau 
jausius metodus X-R^y ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W 
i8th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų 
r nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

( Dienomis: Cax • < 
811 •. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 418*

3285 S. Halsted St.
vai.« 9—10 A. M. ir po 8 vai. va>
Special: Nedėlioms ofisas uždary 
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų 
šaukite Boulevard 4136 arbfc 
Drexel 0950

h i . ... — .......į i ■ ■■

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vak 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet 
Telefonas Midvray 2889

ŠTAI YRA NAUJIENŲ PINIGŲ KURSAS

nereikia nieko daugiau primokėti. Lietuvoje išmo-

1739 So. Halsted St

ALPAMaltExtract
Su Bohemian 
importuotais a- 
piniais ir gela- 
tina, 1 setas 
$1.00. 1 tuz. se
tų, $10.50. Pa
bandykit šį svei
ką ir mistingą 
gėrimą. Prašy
kit jūsų groser- 
ninko, kad gau
tų jį dėl jūsų.

Mes dastatome j visas' pasaulio 
dalis

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

Pelephone Y arda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

iki 12 dienų.

Telegramomis išmokami 
į 4—*—10 dienų

$6.2550 litu 
100 lity 
2001ity 
300 lity 
400 lity 
500 litu 
600 lity 
700 lity 
800 lity 
900 litu 

1000 lity 
2000 lity 
3000 lity 
4000 lity 
5000 litu 

10000 lity
Prie šio kurso 
kami be jokių ątrokavimų.

REIKALAUKIT APLIKACIJŲ ARBA ATEIKIT -

Pašto perlaidomis išmokami 
j 20—30 dienų 

$5.75 
10.75

‘ 21.00 
31.25 
41.50

• 51.75 
62.00 
72.25 
82.50 
92.75 

103.00 
205.50 
308.00 
410.50 
513.00 

1020.00

21.50 
31.75 
42.00 
52.25 
62.50 
72.75 
83.00
93.25 

103.50 
206.00 
308.50 
411.00 
513.50 

1020.50

NAUJIENOS
Chicago, III

LIETUViyjAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Telefoną* -Boulevard 1839
DR. S. A. BRENZA

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

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

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 So. Morgan St., Chicago. 
Teiephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

Or. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

* A442 So. Weatern Avė 
Tel . Lafayette 4149

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0687

t DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 deinų, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedeliomi* nuo 8 

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų /Vyriškų 
yaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chlcage 
arti 81st Street

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
deltomis iŠ šventadieniais 10—12 dien

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-to» ant / 

lubų

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chronii- 

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai l
Ofisas 1800 So. Ashland Avė, ant 

viriais Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pint;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Ars.

\ . nuo I :', ik i ' '<•» ■! i'ii<> G iki 7:30 
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette
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Savaitei ................ ......................  18c
Mėnesiui ...................................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .... .........................  $7.00
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Trims mėnesiams  ...............2.00
Pinigus reikia, siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakiniu. ■> ,

akcija formoje nacionalizmo 
bei fašizmo.

Todėl Vokietijoje, Franci- 
joje ir Italijoje organizuotas 
darbininkų judėjimas dabar 
yra griežtai anti-bolševikiš- 
kas. Bet Anglijoje, kur dar
bininkams neteko iš arti pri
sižiūrėti bolševikiškam vei
kimui, tokio griežto nusista
tymo miniose nėra. Tos dar
bininkų minios, žinoma, nė 
iš tolo nenori girdėt apie tai, 
kad Anglijoje reikią daryti 
panašius “radikalius” ban
dymus, kaip Rusijoje; savo 
naminėje politikoje jos yra 

. konservatyviškesnės už di
delę daugumų Europos kon
tinento darbininkų. Mac- 
Donaldas ir Nepriklausomo
ji Dar b© Partija joms išro
do net perdaug kairus. Bet 
į Rusiją tie patys Anglijos 
darbininkai žiuri “filozofiš- 
kai”: tenai, girdi, kitokios 
Sąlygos, kitokie žmonės, ir 
bolševizmas tenai gal būt ir 
yra savo vietoje.

Šita “filozofiška” tole
rancija linkui Rusijos bol
ševizmo tiktai ir galima iš
aiškinti tų faktų, kad Angli
jos darbininkų unijų delega
cija, su p. Purcell’u prieša- 

i atsilankiusi 
Rusi joję, išgyrė sovietus ir 
susidraugavo su bolševikiš
kų “unijų” vadais.

• *■. ' ! i
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Minėtoji anglų delegacija, 
kaip jau buvo “Naujienose” 
rašyta, susideda iš vadina
mų “radikafų”. Be p. Pur- 
cell’o, kuris yra delegacijos 
pirmininkas, jon įeina p. F. 
Bramley, sekretorius; ir 
trys nariai 
Smith, Ben Tillett ir John 
Bromley. Anglų unijose jie 
iškilo paskutiniu laiku į vir
šininkų "vietas dėlto, kad 
visa eilė senųjų unijų veikė
jų pasitraukė iš tų vietų, įsto 
darni į MacDonaldo kabine
tų.

I Atvykę Maskvon, tie nauji 
unijų viršininkai ėmė elgtis 
taip, kad nustebino visų Eu
ropą. Negana to, kad jie 
pasikalbėjimuose su laikraš
čių atstovais pripasakojo 
daug komplimentų bolševi
kams, bet jie rado reikalin
ga net teisinti tokius sovietų 
valdžios darbus, kuriems 
yra išreiškę savo pasipikti
nimų viso pasaulio socialis
tai.

i Keisčiausias yra'PurcelFo 
'delegacijos mėginimas nu
plauti bolševikų rankas dėl 
Gruzijos. Oficialio delega
cijos raporto apie Gruziją 
spaudoje dar neteko matyti, 
bet komunistinė žinių agen
tūra, “Rosta”, praneša, kad 
delegacija atsilankiusi Kau
kazo respublikoje ir priėmu
si sekančio turinio rezoliu-

, • , ' • | v z i ARadikalizmas re- : kyje, nęsenai 
akcijos advokato : 
rolSje. i . ;

I

Yra senai žinomas daly
kas, kad radikalės teorijos 
dažnai esti vartojamos re
akcijos apgynimui. Pavyz
džių to yra pilna ir senosio
se gadynėse ir naujojoje is
torijoje.

Ryškiausią jų mes mato
me dabartinėje Rusijoje, 
kur teorijomis, pagaminto
mis iš radikališkų frazių, 
surankiotų iš Markso raš
tų, yra mėginama pateisinti 
pasibaisėtiną žmonių pries
paudos sistemą — visokios 
laisvės panaikinimą, politi
nį ir ekonominį despotizmą 
ir kruviną terorą.

Rusijos reakcija, apsikai
šiusi radikalizmo plunksno
mis, per keletą metų labai 
imponavo radikalėms sro
vėms vakarų Europoje ir 
Amerikoje. Darbininkų par
tijoms reikėjo pergyventi 
ilgą ir sunkią idėjinę kovą, 
kol joms pagalios pavyko 
nusikratyti bolševizmo įta
kos ir nustatyti darbininkų 
mases prieš tos rųšies “radi
kalizmą”, kurį skelbia Mas-i 
kva. \ 1

Masiniai judėjimai te- 
čiaus — tokie, kaip Euro
pos darbininkų partijos — 
mokinasi ne tiek iš idėjinių 
ginčų, kiek iš patyrimo. To
dėl prieš bolševikišką “radi
kalizmą” da ir šiandie yra 
griežtai nusistatę darbinin
kai tiktai tose šalyse, kur 
minios turėjo progos pažinti 
bolševizmą praktik<>j<*. Vo
kietijoje, Franeijoje ir 
H joje bolševizmo šalininkai 
keli metai atgal buvo bepa-( 
imą į savo rankas vadovavi-j 
mą ekonominėse ir politinė
se organizacijose. Darbi
ninkų masės tenai savo aki
mis gavo pąmatyti, kaip su
tinka gražiai skambančios 
bolševikiškos frazės su boK 
ševikiškais darbais. Boise-; 
vizmo įsigalėjimo rezultate 
darbininkų organizacijos su-] 
skilo, darbininkų pasiprieši
nimo joga kapitalistams su- 
jlpuėju, ir paėmė viršų i'e-

sekretorius;
Herbert

3. Po-karinė istorija ro-Stambus praktiškas žings-kad daug balsų jam buvo
do, kad, išskiriant keletąHiis šitoje pakraipoje yra nuvogta (kas yra labai pa- 
didžiųjų valstybių, tikre- Tautų Sąjunga. (prastas dalykas Amerikos
nybėje nėra nepriklauso- Vienok kartu su šita ten- rinkimuose), tai galima drą- 
mų valstybių.

4. Menševikai gal butjienymo vienoje valstybėje, kiniuose pasirodė daugiaus 
yra dori žmonės, bet jie mes matome kapitalizmo kaip penki milionai piliečių, 
neišvengiamai yra trum- plėtojimąsi ir antrą kryps-priešingų kapitalistinėms 
pa-regiai ir, kaipo tokie, nį: prie tautų apsisprendi- partijoms.
ne mažiaus pavojingi už 
nedoruosius avantiurisr 
tus.

5. Sovietinė tvarka ga
rantuoja didesniam laips
nyje, negu kuri kita, sau
gumą taikiam plėtojimui 
ir kultūriniam krašto au
gimui. Buržuazija čia 
daugiaus nebevaldo jokios 
nuosovybės; žmonės yra 
visiškai paliuosuoti, ir

, jiems reikia taikos pasta
tyti savo ateitį naujais 
ekonominiais pamatais.

6. Imant domėn, kad 
mokyklose ir valdžios 
įstaigose yra vartojama 
gruzinų kalba, ir kad lai
kraščiai ir knygos leidžia
ma gimtąja kalba, visos 
kalbos apie Gruzijos liau
dies kentėjimus ir Mask
vos jungą yfa nesąmonė 
ir grynas išmislas kapita
listinių sovietų valdžios 
priešų. < v"

7. Delegacija niekur ne
matė “nuteriotos” Gruzi
jos, bet, atvirkščiai, visur 

> matė milžinišką darbą 
ekonominės ir kultūrinės 
darbininkų padėties kėli
mui.

8. Milžiniška didžiai 
sėkminga demonstracija, 
kuri įvyko priėš musų 
akis, rodo, kad didelė dau
guma Gruzijos žmonių 
yra ištikima sovietų val
džiai.
Galima numanyti, kad ko

munistinė žinių agentūra sa
votiškai “suredagavo” tą 
rezoliuciją (jeigu anglų de
legacija, iš tiesų, ją priėmė), 
nes polemiški išsišokimai 
irieš “menševikus” joje pri
eina iki idiotizmo. Bet jei
gu ir nepaisyti tų žioplų po- 
emiškų “priemonių”, at
kreiptų prieš Gruzijos soci
aldemokratus, tai reikia pa
sakyt, jogei rezoliucijos tu
rinys nedaro garbės "jos au
toriams.

'Jie sugalvojo teoriją, kad 
dabartinėje aukšto ‘kapitali
stinio išsiplėtojimo gadynė
je mažos tautos negali būt 
tikrai nepriklausomos, ir ši
ta teorija pasiremdami, tei
sina bolševikišką Gruzijos 
pavergimą!

Bet ta teorija yra tiktai 
“radikališkų^ jos autorių 
smegenų šlubavimo ženk
las. Kapitalistinis plėtoji
mąsi veda ne prie to, kad iš
nyksta nepriklausomybės 
pamatas mažomsioms tau
toms, bet prie to, kad visos 
tautos tolyn labyn susijum 
gia ekonominiais ryšjais. 
šiandie, galima sakyt, kiek
viena valstybė yra priklau
soma nuo kitų valstybių: 
Vokietija priklauso nuo 
Francijos ir kitų Santarvės

1. Taip vadinama “ne
priklausoma” menševikiš- 
ka Gruzija, gulinti tokio
je srityje, kur susiremia 
Europos imperialistų inte
resai, kaimynystėje Azer- 
beidžano ir jo kerosino'valstybių, Francija — nuo 
laukų, butų žaislas didžių
jų valstybių rankose.

2. i n “Nepriklausoma”

Anglijos, o ypač nuo Ameri
kos; Anglija priklauso nuo 
Europos kontinento, ir t. t.

* V- • f • * *

Gruzija, kaip ją jsivaiz- Dėlto šiandie jau kyla suma
nymas, kad visas valstybes

j prastas dalykas Amerikos

dencija prie visų tautų su- šiai spėt, jogei lapkričio rin-

Jeigu prie to atsiminti, jo-mo. Juo platesnes žmonių
masės yra įtraukiamos į1 gei La Follette’o kandidatu- 
pramonę ir prekybų, įuo la- rai buvo labai didelė kliūtis 
biaus politika darosi ne vien tame, kad progresistai ne
tiktai profesionalų politikie- r statė savo atskirų kandida- 
rių reikalas, bet- — visos tų sąrašų valstijose, taip 
liaudies. Liaudis gi nori, kad daugybė žmonių, šimpa- 
kad valstybės įstaigose bu- tizavusių La Follette’ui, bu
tų vartojama kalba, kurių vo priversti rinktis sau kan- 
ji supranta; kad tų įstaigų'3’1''4'”'" 
vedėjai * ne iš centro pasta
tytieji biurokratai) bet žmo
nių renkami atstovai, kurie 
pažįsta žmonių reikalus. Vi
sa tai neišvengiamu budu 
gimdo masėse pasipriešini
mų tokioms iš daugelio tau
tų sulipdytoms valstybėms, 
iš kokių susidėjo didelė dau
guma Europos prieš karų. 
Kai kurios tų valstybių jau 
yra sugriuvusios, ir jų vie
toje yra atsiradę eilę tauti
nių valstybių.

Taigi ta mintis, kuri yra 
padėta į pamatų menamajai 
Purcell’o rezoliucijai, *yra 
vienpusiškų. Ji pabrėžia tik
tai tų kapitalistinio plėtoja 
mosi tendencijų, kuri sutin
ka su imperializmo tikslais.

Visa tos rezoliucijos “iš
mintis”, trumpai išreikšta, 
yra tokia: jeigu Gruziją ne
būtų užgrobę Rusijos bolše
vikai, tai ji butų patekusi į 
kitų didžiųjų valstybių ran
kas! * 

C*. • l

Bet ar Gruzija butų pate^ 
kusi į kieno rankas, ar ne, 
tai juk yra tiktai spėjimas. 
Jeigu laikytis tokios pat logi 
kos, kaip tos menamos rezo
liucijos autoriai, tai galėtum 
pateisinti kiekvienų bandi
tizmų. Nes apie kiekvienų 
banditų galėtum pasakyti, 
kad, jeigu ne šitas' banditas 
butų apiplėšęs žmogų, tai tų 
patį žmogų gal butų apiplė
šęs kitas banditas, kadangi 
banditų pasaulyje yra daug.

Mes dar vis nežinome, ar 
p. Purcell.tikrai yra tokių 
rezoliucijų pagaminęs, kaip 
skelbia komunistų agentū
ra. Bet jeigu taip; jeigu ji
sai iš tiesų taip aplaižė bol
ševikiškų budelių čebatus 
Gruzijoje, kaip giriasi Mas
kva, tai reikia palinkėti, kad 
Anglijos darbininkai grei
čiaus atsikvošėtų ir parody
tų jam jo tikrųjų vietų.

Washingtone tapo pa
skubtos galutinos oficialės 
skaitlinės rezultatų rinkimų, 
įvykusių lapkričio mėnesy
je. Jos rodo, kad republiko- 
nų kandidatas į,prezidentus, 
Calvin Coolidge, gavo 15,- 
718,789 balsų. Demokratų 
kandidatas, John W. Davis, 
gavo 8,378, 9621).; ir nepri
klausomųjų progresistų kan
didatas, Robert M. La Fol- 
lette, — 4,823, 319. b. Viso 
balsų paduota 28,920,070.

Prezidentas Coolidge gavo 
absoliučių visų paduotųjų 
balsų daugumų. Už demo
kratų kandidatų jisai gavo

duoja menševikai, greitai
pavirstų baze buržuazi- sujungti į įjaiktą ir sudaryti matome, 
niai, gal net monarchinei iš jų “jungtines valstybes”--La Follette surinko beveik 
reakcijai ir intervencijai pradžioje visos Europos, o penkis miliomis balsų. Ka- 
prieš sovietų Rusiją. 1 paskui ir viso pasaulio, daiigi nėra jokios abejones,

kad prugresistas

* Penktadienis, Gr. 26. 1924
f 

Argalfts.

Malčat!..
kunigas vyriausybėj sėdi, kuni
gas ūkį tvarko, kunigas mokyk
lose viešpatauja. Ir štai kunigas 
iškyla kaimiečio žmogaus sąmo
nėje, kaipo didžiausias baubas, 
kaip pikto genijus, visur viešpa
taująs, viską rėdąs, visur vienu 
žodžiu nulemiąs. Baisus tas bau
bas, bet ką padarysi?

Kaimo žmogaus sąmonė pri-

L “L. ž.”J Aš vieną sykį pasa
kiau sau:

—Suk juos devynios. Nesikišiu 
j politiką... Tesipiauna, tesi- 
smaugia... Tegu kumštimis ir 
vienas kitam dantis daužo, tegu mityvi dar, o gal tik susidėjus 

ragą dabartinėmis apystovoms supri- 
mityvėjo. Juk ir laukiniai žmo
nės turi piktą dievą, kuris nieko 
gera nepadaro žmogui, bet už 
tat jo ir bijomasi, lenkiamas i, 
jam aukos duodamos- Del to, 
kad ką nori daryk, o pikto, po
žemio dievo lemties neišvengsi.

išpučia . Tokioj padėtyje atsidūrė ir 
para- musų kaimas. Spirkis kaip nori, 

piją ir avinai atsiduria vinkliu* kalbėk ką nori, o visgi kunigas

O ar jus galite suprasti, ką

lopuočius mužikus j ožio 
riečia. Bet tik manęs nekabina.

Neištrivoju ir tiek.
O neištrivoju štai kodėl.
Vienok “pabažnos” parapijos 

klebonas sumano pamokyti kele
tą atkaklesnių avinų. Jis pasi
griebia sukeltus davatkų šmeiž
tus prieš tuos, avinus, 
tuos šmeižtus, sukiršina

didatus valstijose republiko- čitdll(im poioženiji. 
nų arba demokratų sąrašuo
se, — tai tenka pripažinti, reiškia būti kunigų akyse v is- ta instancija, kuriai jokia srovė 

parti- kliučitelnom paloženiji? 

nepa- pastatomi

rie išėję po pamaldų 
butų ęios neina svetimų kiaulių skers- džia, toksai ir teismas... Kad tik 

i po prie žmogaus prisikibti, tai ir 
kojų, o turi silpnybę pasiskaityt suėda ant amžių-..” 
indeksuotą laikraštį ar knygą. | Tai ne vieno 

vv/, ncvucį Į/moįvaiia, kad
neriją, ir butų nesitenkinę kunigėliui, Dievą į kelnių kiše- 
vien tiktai pastatymu kan- nių įšidėjus, nepadoru eiti su re- pamatė, o žino, kad 
didatų į prezidentus ir vice
prezidentus, bet butų turėję 
kandidatų sąrašus ir į kon
gresą, ir į valstijų legislatu- 
ras, ir į miestų valdžias kur 
buvo tų valdžių rinkimai), 
tai už progresistus butų bu
vę paduota dar bent dyeje-1 Tavo gyvuliai mušami, tu eši

r į teismą kitomis akimis 
n ?

savu “veto” nulemia savaip.
Kaimo žmogaus akyse net ir

kad šitas “trečiosios 
jos” judėjimas turėjo 
prastų pasisekimų.

Jeigu pfogresistai
stoję į rinkimų kovų, ture- įr nesliaužioja kunigėliui 
darni visoje salyje gerai su- illdeksuota laikraštj - 
organizuotą partijos masi- Be t0 kai kada pi.asitaria/
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Įjoksai žmogus savo įtakos pada- 
| Tai aršiau pragaro. Į tokią pa- ryti negali, — tai teismas, netu- 

i visi manomieji ri jokios reikšmės.
kaimo bedieviai, reiškia tie, ku-1 Bet palaukite, kaip musų kai- 

u., j;. į)a^ny- mas £Įuri } teismą... “Kokia val-

asmens many
mas, manymas visų, kurie švie
sesnio posmo valdžios darbe ne- 

Į tasai pos
mas privaio būti, dėlto, kad “ko
kia valdžia”.... Reiškia, valdžia,

volveriu ant bačkos. .........
I Tokiems žmonėms skelbiamas 
teroras, iskliučitelnoje položeni- su kuria kaimo žmogus susidu- 
je») į ria policisto, jaštininko, arba to

Reiškia, kiekvienas piemuo paties neįšyeng’amo kunigo as- 
turi teisę paleisti į tavo langą menyje, vargšo lopuočio sąmonė- 
akntenj, nes tu esi bedievis. Kiek je iškyla, kcipo baisiausias pik- 
viena davatka turi teisę spjauti tybių demonas, dcvingalvis sma- 
tau į veidą, nes tu esi bedievis, kas, viską rijąs, net pačius žmo- 

t j- i j nes. O ką benorėti) kad kaimietsi
tas milionų balsų daugiaus, apvagiamas, nes tu esi bedievis. h-j teismą kitomis akinus žiurė- 
ir jie butų sukirtę demokra-l Kai kas gali pamanyti, kadras tų? '
tus. Ir šiandie, ta naujoji citu°J« viduramžius, inkvizici-i Obuolys ip.h) obelies netoli 
partija jaustųsi turinti tvir- jOS Ne. Ne švento Balt- krinta. r

i ranuej aus nakties išvakares no-1 Miestas gyvena kultūros gy
lą pamatą po kojomis. |rju aprašyti, bet dabartinį kiek- veniniu, miestą^ džiaugiasi, kad 

Labai blogą patarnavimą vieno Lietuvos kaimo, tolimo už- musip-diplomatai turėjo progos 
progresyviam judėjimui at- kampioxgyvenimą. ‘pasimatyti su tokios ir tokios
liko tie elementai, kurie per . O cituosiu ne ką kitą, tik Uiš- valstybės prezidentu ir išrūkyti
.paskutinius dvejus metus k!!-,kp eva“ lok?ų “bedie- 1,0 «««* 
1 " viii Lcinoiunpiii duv-nkn tornra
priešinosi atskiros partijos 
suorganizavimui. Reikia ti
kėtis; kad vasario 21 d., kai 
įvyks Progresyviu Politinio 
Veikimo Konferencija, tų 
elementų nuomonei daugu
ma nepritars.

vių”, kenčiančių davatkų terorą. 
“...Kaip gali gelbėk mus iš tos 
nelaimės, dailink 
kleboną..” 
rašydamas.

i Nelaimė kalbamuosius' žmones 
todėl ištiko, kad jie vieną syk 
nuėjo aplankyti savųjų kapus ir 
pavaikštinėjo po senos, karo me
tu sudegusios bažnyčios griuvė
sius. Pamačiusi davatka “bedie- va> kaip neturiu- 
vius” kapuose, nubėgo ir prane
šė klebonui, kad jie, bedieviai, 
kapuose vaikštinėja ir, matoma, 
aukso ieško. Netrukus pasirodė, 
kad tą auksą jie radę. Klebonui 
dėkinga priežastis pradėti prieš 
bedievius akciją. • Grasina sun
kiausiu teismu. “Kaltininkai”, 
nesi jausdami save kaltais, nes
nieko nėra padarę, nei aguonos 
grūdo neradę ir nepasisavinę, iš
syk juokėsi tikįai. Bet kunigas, koks didelis, riebus, juoda suta- 
m.atomai, padarė presiją į ištiki- na įsivilkęs ant visų rėkia: “Mol
inąsias avis ir “kaltininkams” čat!...”
plaukai pasišiaušė. Kur kreiptis, | q to didelio, juoda sutana 
kaip apsiginti? “Daugiau niekuo - 
nenušikaltomc, tik vienas cicili- 
kiškai mintijame, o kiti ne ir pa
kalbame.

—“Jau ir prašėme kunigo, ir 
maldavome, kad jisai nutildytų 

, davatkas, nes patsai žino, kad 
tų valstijų išstumtų iš ant-Jokios piktadarystės negalėjome 
rojs vietos senąsias partijas.

Miestas idėjas gimdo.
O kaimas? Kaimas, lyg pris- 

žodžius apie meigta varlė kaparojasi ir, nete- 
Vadinasi, į laikraštį kęs vilties į geresnę ateitį, pa

miršo ir vaitoti. .
Tyli.
—Ponuli, ar negalima užbaigti 

su mano reikalu, nes mano ru
giai byra, Onytė koj^ nusilaužo, 
reikia vaistų pargabenti. Laiko,

Aukščiaus minėtosios ofi
cialės skaitlinės rodo, kad 
progresistų kandidatai į pre- 
ziclentus ir vice-prezidentus 
pralenkė demokratus dvyli
koje valstijų: Californijoje, 
Idahoje, Iowoje, Minnesoto- 
je, Montanoje, Ne vadoje, 
Norfh Dakotoje, Oregone, 
South Dakotoje, Washingto- 
ne, Wisconsine ir Wyomin- 
ge. Vienoje iš tų valstijų — 
Wisconsine — progresistai 
sukirto ir demokratus ir re- 
publikonus.

Prie gerbs organizacijos 
visose šitose valstijose pro
gresistai tuojaus užimtų pir
mų vietų ir visoje eilėje ki-

-| Molčat!...
» Ir iš visų kampų girdisi reikš

mingas ir sunkus, lyg betono 
mūras: “Molčat”.

Molčat klebonijoj, molčat val
sčiaus raštinėje, molčat mokes
nius mokant, molčat karvę iš 
tvarto už mokesnius bevedant— 
visur moFat.

Tai va iš kur kyla pas žmogų 
mintis, kad ir ten, Kaune, kaž

padaryti. x
Patshi, ėmus kalboms kilti, ap

žiurėjo, patyrinėjo ir pasakė, 
kad tik bobų plepalai. Jau ir nu
rimę buvome. ,

O dabar vėl pradėjo...
Matomai, kunigas apsigalvo-' bandysi 

jo, kad čia gera proga iš pakly- h 
dusių avinų galyų “cicilikų” raa- 
gą išmušti teroro keliukai ir su
kėlė davatkas.

| Ir kai “cieilikai” riksmo nugą
sdinti nuėjo su kunigu tartis, 
kad šmeižtus atšauktų, ar nors 
suramintų davatkas, jiems buvo 
taip pasakyta, ką galima su
glausti į vieną žodį:

—Molčat!...
Nutilo žmoneliai.
Ką tu su šių laikų uriadirinkii 

padarysi.
| Vien nedrąsiai vieno kito

, Iš Okupuotos Lietuvos
Dar vieni į gatvę.

VILNIUS, 4, X11X LB.J. — 
Prieš porą savaičių išmetė lie
tuvių našlaičius iš miesto seniau 
Pranciškonui vienuolyno mūrų 
ties Lydos gatvo N r. 7. Vai
kai išvaryta, daiktai išmesta 
kieman. Lietuvių mokykla pa
sisavinta be atodairos į gyvus 
lietuvių reikalus.

štai dabar vėl apygardos teis
mas, reikalaujant valdžios dele- 
gaturai, nusprendė mesti lietu
vių bendrabutį ir našlaičių prie
glaudą iš namų Našlaičių gątvčj. 
Keikia pridurti, kad Pranciško- 
nų mūruose lietuviai gyveno' kiausjasj; ]cą‘daryti, kur kreip 
daugiau per 20 metų, gi ties Na- įjSj |lla) šiurkščių dvasiškojo 
šlaičių gatve nuo karo pradžios. Iiagų išsigelbėti.

up&irėdžnisio pasaulyje daugiau 
nieko nėra- 1

Tuščia ir juoda.
Tai kur tu čia, kaimo žmo

gau, besikreipsi, kam besiskųsi. 
Jei dar anksčiau buvo beprasi- 
blaivę orizontai, jei ir buvo ža
dėta šviesesnė dienelė, tai dabar 
viską užslopino “Molčat!” ir kai
mietis nutarė šliaužioti po kuni
go, to įvairiuose reikaluose kai
mo gyvenimo lėmėjo, kojų ir 
niekad nei žodžio niekam apie 
savo vargą nepasiskųsti. Nes pa-

- atsidurs1 
telnom položeniji.
. Ir žmogus, kuriant 
mintis šmėkštelėjo 
ras, vien šviesų taką palikus, bet 
neįsisąmonejo j j, — pabūgsta k u 
nigo ir sukiršintu lįavatkų tero
ro, pasiryžęs v-t ir nesamą kal
tę ant savęs priimti, kad tik
tai paliktų ji ramybėje. Tai daro 
ir mano nupasakojamieji “be
dieviai”. Ir tikras esu, kad tie 
žmonės sekančiais rinkimais ir 
pasiklaus kunigo:
1 —-U,ž ką, kunigėli, balsuoti?

- -O ką, nežinai dar?
-Sako, kad geriausiai va už

v iskliuči-

laisvesnė
lyg rneteo-

Metant lietuvių vaikus, visai ne
silaikoma įstatymų apie butinin- 
kus. I

Kur tu, brol, kreipsies, jei ku
nigas visu kuo valdo,

Kunigas įsakinėja

—Malcat!
Ir štai, keletas žmonių suma

niu kunigo manevru atvesti į 
pohęij ai, > 1 gerą keli ą,..' ’



Penktadienis, ftr. 26, 1'924

m

Lietuvos paviršius ir 
gelmiy turtai

ęlimo, statybos reikalams. Bet 
pramoninio eksploatavimo ne
girdėt.

Molio įvairių ryšių ir spalvų 
randama didesniais ir mažės-

“T.*’J Dabartinis Lietuvos 
paviršius yra susidaręs erętinių 
veiksmų budu ir jame labai žy
mus ledainečio pėdsakai pavida
le apvalių kauburių, ilgų iškilių 
“nugarų” ir nelygiai išgaubtų 
slėnių. Tokiame paviršiuje geo
loginiai klodai guli gana lygiai 
vienas po kito, nėiA sulaužyti, 
iškelti viršun ir sumaišyti, kaip 
vulkaninės kilmės paviršiuose, 
ir dėl to jame daug mažiau yra 
gelmių turtų, negu pastarajame.

Šituo galima išaiškinti, kodėl 
lig šiol be vienų anti/ų pėdsakų 
Lietuvos paviršiuje nesurasta 
svarbesniųjų metalinių ir mine
ralinių turtų, — kaip akmeninis 
anglis, geležis, ir kiti paprastieji 
ir brangieji metalai ir mienera- 
lai. Tas nesuradimas dar nerei
škia, kad tų turtų visai nebūtų 
toje ar kitoje Lietuvos pavir
šiaus gilumoje- Paskiausiais, 
1924 metų vasarą atliktais, prof. 
Smith Sibingos geologiniais Lie
tuvos paviršiaus tyrinėjimais, 
nustatyta akmeninės anglies pė
dsakų ir geležinės anglieszpedsa-: 
kų ir geležies rudos esinias juros 
sluoksny, kuris prieina arčiau į 
Lietuvos paviršių ties Papilės 
miesteliu, Ventos upės pakraš
čiuose. Taip pat negalima gyn- 
čyti, kad nėra tų turtų ir kitose 
Lietuvos dalyse, kurios dar nėra

niais sklypais visoj Lietuvoj. 
Kai kur randama baltai melsvo
jo molio, (šlyno) artimo fojan- 
sui. Molis nuo 'neatmenamų lai
kų Lietuvoj naudojamas žiedy
nui (keramikai) ir statomųjų 
plytų degimui. Didesnio masto 
įvedimas eina apie Kuršėnus, 
Seirijus, Prienus, Marijampolę 
ir kitur.

Smėlio taip pat įvairios rųšies 
ir dydžio sklypų randama visoj 

"I ietuvoj. Ypač daug ir gero pa
upiuose ir pajūry. Yra didesnių 
smėlynų Lietuvos rytuose- Stik
las dirbti iŠ Lietuvos smėlio lig 
šiol buvo tik mėginamas. Šalia 
smėlio tankiai pasilaiko ir viso
kio žvyro, tiktai pylimo ir staty
bos reikalams. Naudojamas pla
čiai keliams pilti.

Kulakmenių (žemaičių kulių) 
randama paviršiuj, dirvoj ir gi
liau daugiau mažiau visoj Lietu
voj. Didelių akmenynų esama 
pietų vakarų Žemaitijoj (Vevir- 
ženai, Kuliai, Kartena) ir Trakų 
apskrity. Kulakmeniai turi ver
tės plentų statyboj ir taisyme, 
statyboj, tekinime.

Dumblo yra ežerėliuose, kūd
rose ir pelkėse. Tinkamas laukų 
tręšimo tikslams.

Rusų tyrėjų daviniais, Lietu
voj randama brangus akmuo 
granitas.

nuodugniau ir naujesniais meto-į 
dais ištirtos. Lietuvos gelmių 
turtai turi panašią sudėtį mine
ralinių turtų eretinės kilmės 
kraštų^ kurie bendrai nėra laiko
mi įžymesniais gelmių turtais.

Tarp jų tenka paminėti pir
moje eilėje gipsas geros rųšies 
(alebastras) Biržų apylinkėje ir 
blogesnės rųšies Joniškio ir Pa
svalio apylinkėse. Gipsas plates
niu pramonės budu lig šiol Lie
tuvoje neeksploatuojamas.

Paprastosios druskos (ihturi
nio natro) prof. Juodelės tyri
mais esama panemunių ruože 
nuo Stakliškės, Birštono, pro 
Nemunaiti ligi Druskininkų ir 
toliau į pietus. Bet jos klodai 
yra labai giliai ir šiandieni
niams eksploatacijos būdams 
yra per brangus ir neprieinami. 
Sūrus vandens, tryšką iš vers
mių Birštone, Druskininkuose, 
Nemunaityje, Stakliškės apylin
kėse, naudojami gydymo tiks
lams, o paskiausiuoju metu Bir
štono vandens yra gazuojami, 
pilstomi į bonkas ir parduodami.

Geležies rudos junginių su 
durpine žeme (pelkinės rudos) 
randame Lietuvoje. daugely vie
tų, ypač ten,' kur yra durpinių 
pelkių. Seniau, unijos laikais, ta 
ruda buvo eksploatuojama. Nuo 
tų metų eksploatacijos vietos ga
vo “Rudų*, ”Utų” ir “Budų** 
vardus. Vietų tokiais vardais 
ypač gana daug šiaurinėj Suval
kijos daly. Dabar tos geležies 
rudos nenaudojamos. Prof. 
Smith Sibing.i savo geologinės 
ekspedicijos metu 1924 m. vasa
rą atrado k’ Uesnės gelež. rudos 
pėdsakų min.'taine juros sluoks
ny.

Durpės Lietuvoje yra išmėty
tos po visą kraštą. Jos yra vi
sur, kur tik yra žerfių slėnių, šla
pių vietų. Didžiausį jų plotai ži
nomi apie Šiaulius — Tyruliai, 
prie Kauno — Didysis Raistas, 
ir netoli Zapyškio — Ežerietis. 
Viso Lietuvoje durpynų yra apie 
20,000 h. gilumo nuo 3—9 mfct- 
rų. Pramoningai eksploatuoja
ma durpės Ežericčio ir Reikavo 
ežero, ties Šiauliais.

Kreidos klodų yra Nemuno 
viršupy anapus Gardino. Apie 
platesnę eksploataciją nežino-

Jura išmeta visu pajūriu gin
taro, kuris Klaipėdoj ir Palangoj 
apdirbinėjamas pramoningai. M-

No. 1861. Ši suknia turi tik dvi 
siūles, bet kas gali pasakyti, kad ji 
taip paprastai pasiuvama. Iš leng
vos materijos arba šilko ji bus ytin 
graži.

Sukirptos mielos 14, 16, motų, 36, 
38, 10 ir 42 colių per krutinę, \ 

> 38 mierai reikia 7% y ardo 40 colių 
materijos ir % yanlo skirtingos ma
terijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytą pavyzdžių, prašomo iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.
^NAUJiTnOS Pattern'DepL

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

siųsti n?an pavyzdį No..............
Mieros .......................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)
ma.

Kalkakmenio (klinčių) ištisų 
klodų žinoma Ventos ir Mūšos 
rajonuose. Mažesnių klodų ir at
skirų akmenų randama visuose 
kituose paupiuose ir šalies vidu
ry. Pramonių ingai eksploatuoja
mi tie klodai lies Šiauliais.

Smelakmenio kimių žinome 
Nemuno pakraščiais, kame jie 
kai kur išeiga aikštėn gana dide
liais masyvais, kaip, pavyzdžiui, 
ties Vilkijos miesteliu prie Ne
muno. Lietuvos smėlakmuo yra 
minkštai ir duodasi lengvai ta
isyti. Galėtų būti taikomas grūi-

MADOS

(Adresas)

(Miestas h valat.)

FRANK P.
WATEKA1TIS

Nelaimės kasyklose
------- ----- . .« ; - .į

Nelaimūs Jungtinių Valstybių 
kasyklose, kurios neša nelai
mingas pasekmes mirties, susi- 
žeidimo, netekimo nuosavybių, 
per daug dažnai atsitinka, ne
žiūrint į tai, kad viskas yra 
daroma, kad sumažinus jų 
skaičių. Toki pranešima duoda 
Kabyklų Biuro Direktorius H. 
Fciter Bain savo metiniame 
..apoite Vidaus Sekretoriui.

f* e r trylika metų nuo 1911 
iki 1923 m. Biuro rekordai ro

tas valstybes suprasti pavojų, 
kuris pasidarė toks paprastas, j 
kad dažnai perleidžiamas, ir 
parodyti,^ kad apsisaugojimo 
budai yra žinomi ir prieinami.

[FILIS] I 
---- .--------------------------------- —Tp- I 
PABRANGINAMI VALSTIJOS

MOKESNIAI
_______

CHICAGO,X gruodžio 23. —. 
Illinois valstijos taksų komisą-1 
ja Springfiel.de nutarė šiems 
melams pabranginti niūkesnius 
nuo nuosavybės turto. Mokes
nių mokėtojai turės šiemet mo
kėti 15 centų daugiau, už kiek- 

do, kad 23,822 neteko gyvas
ties Įvairiose nelaimių rūšyse 
minkštų Jungtinių Valstybių 
anglių kasyklose. Gazo ir ang
lies dulkių ekspliodavimas bu
vo priežastimi 3,185 mirčių, 
arba 13 nuošimčių viso skai
čiaus. Kiti visi ekspliodavimai 
paėjo nuo' anglies dulkių ir 
dėlto anglies dulkės buvo prie
žastimi didesnio mirčių skai
čiaus.

Nežiūrint kasyklų darbinin
kų, prižiūrėtojų ir valstybės 
inspektorių gerų norų Biuro 
išmėgintos rekomendacijos su
laikyti tuos ekspliodavimus ne
buvo priimtos taip greitai ir 
taip plačiai, kaip kad reika
laujama, ‘ jei norima mirčių 
skaičius sumažinti. Dėlto, nors 
ir mažas buvo, progresas kaip 
sumažinimas mirčių paeinąn-. 
čių nuo ekspli<j>davįmo, mirties 
skaičius nuė gazo" ir dulkių, 
ekspliozijų nesimažina. Viena 
valstybė, Utha, po nelaimės 
.kasyklose, kurioje žuvo 171 
žmogus' priėmė visus išmė-j 
gintus budus išvengti ir nepri
leisti gazo ir dulkių ekspliozi- 
jų. Yra reikalingas aktyvus 
vajus, kad privertus visas ki-

vieną $100 vertes savo nuosa
vybes, tai yra vietoj 50 centų 
mokės 05 centus.

A. F. CZESNA 
-MAUDYNES

Turkiškos, sulfurines va
nos ir elektrinis gydymas

Dabar naujai išradonie minera- 
linesl sferines vauas, kurios yra ge
ros nuo visokią ligą: reumatizmo, 
cirkuliacijos, kraujo ir t. t.

Masažinis braukymas, elektriniu 
ir švedišku budu. Su musų pilnu 
setu instrumentų mes galimo su
teikti 25 skirtingus treatmentus.

Namas naujai ištaisyta ir padi
dinta. Yra vietos dėl* 150 ypatų. 
Iš toliau atvažiavę gali būti' sa
vaitę laiko arba taip ilgai kiek rei
kalinga.

Moterį! skyrius atdaraS^Utarnin- 
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

- Atdara dienomis ir naktimis.

1657 W. 45th St., 
kampas So. Paulina St.

Phone Boulevard 4552 *

Ten ir Atgal Ekskursiją
White Star Line J

New York iki Klaipėdai $186
New York iki Kaunui .. $205 Augščiau

ir atgal.
Pagal 
Laivą

Trečios Kluso,s — Revenue Taksų $5 Ekstra 
Darykit dabar planus atlankyti savo

• draugus namie/

KLAUSKITE AUTORIZUOTU AGENTŲ
Arba White Star Line ir Red Star Line 

127 So. State St., Chicago, III.

Nupiginta iki —Nupiginta iki
$38.00 DA|||A $38.00

(Modelis II) ” (Modelis II)

■ Ta kaina bus tiktai 30 dienu
Labai daug žmonių bijo pirkti RADIO, nes jie mano, kad RADIO 

yra perdaug komplikuotus dalykas vartojimui. Ta baime jau praėjo. 
Musų Inžinierių Departmentas, po ilgo patyrimo, išdirbo labai gerą 
stiprų LONG DISTANCE tubo setą (Modcl II), kuris yra labai 
PAPRASTAS sudėjime, kad ir KŪDIKIS gali ji sudėti, šis PRAK
TIŠKAS sotes suteikia aiškų balsą iš tolimų stočių, 1000 iki 1500 my
lių tolumo, šis Modelis II KADIO taip yra geras, ar dar geresnis už 
kuriuos ima didesnes kainas. Musų RADIO yra pigus todėl:

1. Jis yra PAVIZDINIS.
2- Mes parduodame jų LABAI DAUG.
4. Jus gausite tiesiai iš DIRBTUVES.

be krautuvės išlaidų ir pelno.
4. Mes parduodame juos už CASH, kad išvengus knygVedystės 

išlaidas.
RADIO suteikia jums daug smagumo. Palinksmins jumis ar jus 

gyvenate mieste arba ant kaimo. Jis pagelbės išmokti gerai anglų 
kalbą. Jįs pagelbės pamokinti jūsų kūdikius. Jis yra geriausia 
DOVANA. Jis yra ekonomiškas; pirmos išlaidos yra ir paskutines 
išlaidos. Turi parduodama vertę.

Su kiekvienu RADIO mes siunčiame pilną nurodymą, kaip susta
tyti ir kaip operuoti. >

Kaina šio gero Modelio H RADIO tiktai $38.00. Jis turi viską, 
nieko nereikia dapirkti.

Pirmos klasos laikrodžių,, laikro
dėlių ir auksinių daiktų taisytojai?,' 
Taipgi mes užlaikomo geriausio iš
dirbinio laikrodžius, laikrodėlius, 
žiedus ir visokius auksinius daik
tus; ir pai duodame juos už žemiau
sias kainas.

Tel. lioosevelt .1866 J

652 W. 18-th h’L, Chicago, 111.

(Naujienos)

uney Orderį už $38.00 (Trisdešimčia rasite

Vartoki t šį kuponu kuomet pirkaite 
STANDARD RADIO CO 
504 Citizens Bldg., 
Cantoių (,)hio. ...

tis aštuonis dolerius), malonėkite prisiųsti vieną Modelį II* ItADIO 
setą , įskaitant viską gatavą vartojimui ir nurodymus.

Su pagarba, 
Mano vardas ... •................................................ .......

Adresas ................... .......................................

HH.MII II I ..............i .....................  nTi i

Virš 160,000 taupymo 
deposcUorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIU 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankumą šios 
Rankos.

k, t ............................. b. o*.

DR. VAITUSII, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIAUSTAS

Patengvins akių įtempnnų, Kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę fe toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan* 
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiamą į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augliau. 
Vai: 10. iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St. . 
Phone prulevard 7589

Saugumas dėl aupymo
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO.] Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visą dieną sūbatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Dearborn, Monroe; 
ir Clark ? Streęts,;

- ---------- v„., . ..................

Babies Love lt /

žemutinio f 1 o r o

Del skilvio ir viduriu 
gumų iš.’ prfežasties, efentų / 

■ augimo, nieko nėra germinio 
kaip šis saugus Kūdikių 
LąfcątiVe.

, /■ * » ..

Mrs. Winslow’s 
Syrup

, ................ .................................. - L I .............. ..

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
usidęjimui pirkiniij: 
’ie yra sulenkami; 
mka dėl daug paki
lių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeinri-

' . ninkei, kuri perka 
daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šj skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, BĮ.

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C., D. O., N. T.

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų^ naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicago, III. 
BrightonzPark, 2-rų lubų. Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakąre. 
nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Tclephone Lafayette 4543^»ll HM............ ....................................... II >

.................. ... .. ... i i.U.) IAii.ii i M...

DRAUGAI AMERIKIEČIAI!
DIDELI NUOTIKIAI DABAR DEDASI 

LIETUVOJ! 3
Jeigu jus norite tai žinoti, skaitykite Lietuvos darbininkų 

laikrašti

“SOCIALDEMOKRATĄ”,
kurį leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partija, gyvuojanti ir kovojanti 
už darbininkų reikalus Lietuvoje jau arti 30 metų.

“SOCIALDEMOKRATAS” yra vienintelis Lietuvos susipratusių 
darbininkų laikraštis, ir todėl jis įdomus visiems netik Lietuvoj, bet 
ir Amerikoj pasiskaityti.

UŽSAKYKITE “SOCIALDEMOKRATĄ” 
IR SAVO GIMINĖMS LIETUVOJE!

f

Tai bus geriausia jiems svečių dovaną, ir jie minės Jus už tai per 
ištisus metus. Lietuvos žmonės nori skaityti laikraščius, bet gyven
dami skurde, neturi lėšų jiems pirkti. Todėl pagclbčkite jiems šia
me reikale!

“Socialdemokratas” išeina kas 
savaite Kaune.

KAINUOJA: Amerikon — metams .........;...... ........ $2.10
pusei metų .............. ..................... . $1.20

Lietuvoj —- metams .............................  $1.20 (12 lit.)
pusei metų................. ...t.....— $0.60 ( 6 lit.)

Adresas: ’ ,
“SOCIALDEMOKRATAS", KAUNAS,

KeMuČio g.. 40, b. 1. Lithuania
Užsisakyti galima ir per “Naujienas”.

%iiii i- j iii ■ ■ ',n i............. 

Prolitigų žmonių stovis 
yra geriausias kuo
met jie yra sveiki.
Būti sveikame stovy

je, tai reiškia būti ge
riausiame stovyje. Pro
tingi vyrai ir moterys 
nori būti tokiame sto
vyje ir kodėl jie nega
li būti ?

Chiropractic gydy
mas suteiks jums svei
katos stovį. Sekite sau
gų kelią — linkui Chi- 
ropractic.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47 SU, Chicago, III.
Tel. Boulevard 7006 

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Ne dilioj nuo 10 iki 12 dieną

•
Dykai nuo dusulio ir nuo 

augštos temperatūros 
kenčiantiems

Dykai išbandymas metodo kurj gali 
vartoti kiekvienas be jokių nesma

gumo arba sugaišiino laiko.
Mee tinime metodą kaip sukontroliuoti 

dusulis ir mee norime, kad jus i\bandy- 
tum6t ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jus senui sergate ar dabur pradėjo
te sirgti, ar tai yra kai|>6 rhrcniėka Astb- 
tna arba augšta temperaluta,. jus priva
lote reikalauti dykai ifbandymui musų me
todo. Nedaro skirtumo kokiame klimato 
jos gyvenate, jūsų amžius arba užaiėmi- 
tmm, jei jus kenčiame nuo dusulio arba au- 
gštos temperatūros, musų metodas pagel
bės jums greitai.

Mes specialiai norime pasiųsti tiems 
kurie turi le vilties liga*, kur visokios 
t'prmi* įkvėpuoju učių goduoliu. opiumo 
prirengiinų, “patentuotu durnu' ir tt . 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti kiek
vienam mu»u iįkafcčiai:, kad musi| meto
das yra pakirtus pralallnti visus negali-, 
mus kvėpavimus, visus tuos iieinalonius 
paroxyzmus.

Taa. dykai pasiulymas yra labai svarbu, 
kad nepraleldus bent viena diena- Rąžyki
te tuo jaus ir pradėkite metodą tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik aUdųskltc kuponą. 
Darykite tai šiandien — jums nereikia 
mokėti nei už pašto ženkleli.“VADOVAS”

Mokslo, literatūros ir religijos mėnesinis žurnalas. 
Amerikoje ir užsienyje.

Prenumerata metams........................................... $2.00
Pavienis numeris  .......................................  20c

Antrašas:
“VADOVAS”, 

Hatfield Hali, Northwesterp University, 
Evanston, III.
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Dykai bandymo kuponas 
Frontier Asthma Co., Km. C.

Niagara and Hudson Sts., Buffalo, N. Y 
Atsiųskite dykai bandymui jūsų me

todo pas:

:sasaxs«a. .-"-■■■-——r'1 .....„rjszrF.
DRAUGAI!

Užsisakykite sau ir savo giminėms Lietuvoje jaunimo laikraštį

abL JI lx JD
Jį leidžiu Lietuvos socialdemokratų jaunimo sąjunga “žiežirba”.

Išeina kas mėnuo Kaune.
MAlNA: Amerikoj luetanid .... ..................................... (»()c

Lietuvoj nfetąriis ............... ....... 30c (3 lit.)
j . AdreBay:

“ŽIEŽIRBA”, KAUNAS, 
Kęftgčio g. 40, b. 1. Lithuania

Town of 
Lake

Naujieną Skyrius perkel
tas į naują vietą.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau
jienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon, 

G. Benosius
u:p; w .t7ii> s1 -.i
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CHICAGOS Šiandie Dzimdzi-Drimdzi

ŽINIOS
VakAre, lybiai 8 v. v.šiandie

šv. Jurgio parap. s^et., Bridge 
poite. Dzin dzi-Driindzi artista i 
pradės krėsti savo “Jovalą” ir 

.vaidinti “Laisva Lietuva.” Vi 
si rengiasi eiti “Dzinidzi-Drim- 
dzi “Jovalo” pažiūrėti. Mat vi
sus už interesavo pirmas jų pasi- 

Mrs. Alma Oliver atėjo į savo rodymas ir geras atsiliepimas 
vyro Dr. Henry E. Oliver, 629 buvusios publikos ir laikraščių 
Divei;ey Parkway, raštinę ir 
bandė ni.sinuodinti. Nusinuo
dinti jai nepasisekė ir ji pa
sveiks. Bet pasveikusi tųi*es 
stoti teisman už teismo panieki
nimą, kadangi ji sulaužė injunc- 
tioną, draudžiant) jui lankytis 
vyro raštinėj. Jos vyras išgavo 
injunetioną pasiskundęs teismui, 
kad ji gadina jam bizių ateida
ma į jo raštinę, keldama -ten 
triukšmą ir išvaikydama pacien
tes.

Bandė nusižudyti — pateko 
teisman.

Daugis rengiasi eiti antru kar
tu žiūrėti “Jovalo.” Tad, reik.a 
manyti, publikos bus pilna jur
gine. 1

Kristaus gimimas
Mokslo Draugu paskaita.

JUOZAS ŠIMKUS
CHICAGOJE

i ( .Sekmadieny, gruodžio 
Raymond Chapely įvyko 
Mokslo Draugų paskaita. 
,tė Naujienų Redaktorius d. P. 
Grigaitis apie Kristaus gimimą 
Apie .pusę savo paskaitos p. P. 
Grigaitis pašventė aiškinimui 
Kalėdų šventės istorijos. Pas
kiau aiškino ką sako apie Kris
taus gimimą visos keturios evan 
geli jos ir ką sako apie tai' pat’ 
Istorija.

Paskaita buvo labai įdomi kaip 
laisviems, taip ir tikintiems. Juk 
kiekvienam yra svarbu žinoti ką 
sako istorija ir evangelijos apie 
Kristaus gimimą, dr istorija su
tinka su evangelijomis. Ypač g* 
įdomi yra Kalėdų istorija: jos 
stabmeldiškoji kilmė ir kflip ji il
gainiui virto krikščionių Kris
taus gimimo šventė.

Kadangi paskaita buvo prieš 
pat Kalėdų švent , tai ji tuo bu
vo dar įdomesnė ir todėl jos pa
siklausyti susirinko nemažai 

! žmonių.
Paskaita paįvairino p. Juozą’ 

, gražiai padainuoda
mas, pianistui p. Jonui Byans-

21 d., 
eilinė 
Skai-

Atsiimkit laiškus iš Pašto
* . Į —»» — *■! ilO II

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina i vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klaust prie langelio kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobe j nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas ląiko 
tik keturiolika dienų nuo 
skelbimo,

Alekniene Marta 
Apkianci Antanu 
Anastazrja Sesno M 
Bagdanavicius Stanislavvas 
DaVidanis Dr A 
Dauchgie Juazapas 
Dargis Eva * 
Frejgis Klemens 
Gacieni Marite 
G rėdys Zofia 
Kaminski John 
Karparavicez Stanislova^ 
Kazlauskiene Marijona 
Kenzgajla Kazimeros

PAS ARG A
rfESIGA RSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai ii streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
‘dant Naujienų darbininkai geriaus 
'Alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieikoji- 
mai, aps i vedimai, asmenų jieekoji- 
mai ir Lt. turi būt iš kalno apmmca-

NAMAI-ŽEMĖ
AURORA, H.I..

Ar žinot kokią geriausią dova
ną Kalėdoms pirkti? Nusipirk pui
kų namą ant 2 pagyvenimų ir da 
yra štoras dėl groserio. Namas 
mūrinis, ant kampu, gražioj vietoj, 
ant bulvaro, 2 karu garažas, lotas 
didelis 50x162. Viskas vėliausios 
mados. Rendos neša ant metų 
$1,500. Galit pirkti su mažais . pi
nigais ant lengvų išmokėjimų, arnigais ant lengvų išmokėjimų, 
cash $12500. Matykit savininką.

537 Galina Blvd., 
AURORA, ILL.

rfraiia—K«■   ■■■m ! ■ nHf m ■nu i

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1924 metams: Pir
mininke Petr. Kvietkienė, 3231 S. 
Union Ave.(; Vice-pirtn. Petr. Se- 
nulienė, 3105 S. Union Avc.; Nut. 
rašt. E. Jozaitienf, 736 W. 61 St.; 
Fiu. rašt. 11. Camey, 6920 S. Peo- 
ria St.; Kontrolės rašt.'U. Radze
vičienė, 3347 S. Union Avė.; Iždin. 
B. Bakienė, 6759 Elizabeth St.; 
Kasos glob. A. Dudunienė ir O. Ja
nušauskienė; Maršalka Pet. Grigo
nį enė.

Penktudienis, Gr. 2£; 1924

pa*

902 
905 
906 
908 
919 
920 
921 
936 
937 
)39 
957 
958 
959 
961
970 Uiusiaitis VVincas 
976 
977 
986 
991 
997 
998 
1OOO 
1001 
1001 
1009 
1017 
1030 
1036 
1037

Lobikis George 
Malaskevcini Jakubin 
Mickus Theodor , 
Pakaniš Mlkl1 
Petroniene A 
Petrulis John 4 

1 Piliponis Antanas 
Pocius Ludvlkas • 
Rasztutiš Jonas 
Rumbutis Chas 
Schakis Xavoras 
Szaputeni Petronėle 
Vaitukaitis Mrs Mary 
Vaineikis Agata

Pranešimai

Jeigu kūne apskelbimai pasirodo 
uhejotini, Naujienų administracija pa
uliška teinę jų netalpinti, kol neii- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat-. 
•akys etikos reikalavimams.

Norintieji paslgardnt 1 sekamos dl» 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne Viliau, kaip 9 vai. va
karo.

PARDAV IMU l bizniavus 
arba mainysiu ant gyvenimo 
cijos. Namas visas geras 
vieta visokiam bizniui.

Kreipkitės prie savininko
8205 So. Morgan St. 

Klauskit Mr. Gla\v«ky

pumas, 
reziden- 

ierair

Draugystės D, L, K. Keistutis mė
nesiniai susirinkimai būna kas pirmą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 1 vai. 
po piet, M. MeldaŽio svetainėj, 2242 
W, 23rd Place.

DRAUGIJOS IR 
. ORGANIZACIJOS

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS, 
Chicago, III., Valdyba 1924 metams: 
Pirmininkas Thom-as Janulis. 8430 
S. Morgan St,; Vice-pirm. A. Vais- 
villa, 8324 S. Union Avė.; Nut 
rašt. Petras P. Kenutis 4118 Gla- 
dys Avė,; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasier. J. Jo* 
kubauskas, 8213 lame St.; Kontro
lės rašt. K. J. Demereckis, 3331 
Wallace St.; Knygiai F. Valančius, 
953 W. 34th PI. ir VI. Stankus, 
1819 So. 50th Avė., Cicero; Marš, 
Julius Racevičia. 8326 Union Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENbYSTfi

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie* 
iinkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. ’ Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-18 Ogden Avė. 
Phone Lawodale 0114.

f 
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ISRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas karš

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

6530 So. Robey St. 
Tel. Prospect <3926

SIŪLYMAI KAMBARlįĮ
KAMBARYS UŽ DYKA 

Atiduodama apšildomas kambarys už 
dyką vedusiai porai arba našlei, kad 
ir su pora vaikų. Išlygas paaiškin
siu ant vietos. Atsišaukite po 6 v. 
vakare, nėdelioj visą dieną.

4329 So. Washtenaw Avė.

LIETUVOJE PARSIDUODA ant 
upės Minijos vandeninė fabriku, 
verpykla vilnų, su pilniausiu koin- 
pletu, malūnas elektros 
tas, 20 hektarų žemes su 
siais dėl ūkio trobesiais ir už 
ką 
čių

apšvies- 
pnikiau- 

v iš
reikalauja apie dešimtį lukslan- 
doletių. Adresas.

Lietuva, Telšių apskr.
j Žarėnų valsčiaus, 
' fabrikas Keturakiai, 

Aleksandra Girdvainiene.

PARDAVIMUI naujas 6 kambarių 
muro bongalovv Brighton Parko apie- 
linkėj. Aržuolo trimingai, bufetas, 
bukeisai, tile grindis ir miegami por- 
člai, reikia pamatyti kad įvertinti. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu į lo
tus, Savininkas J. Mosgers, 6223 So. 
Francisco Avė. /

MORTGECIAl -PASKOLOS
MES padarome ir perkame ant

rus morgičius siekiančius $200 iki 
$5000.00, lengvais išmokėjimais . u? 
6% palūkanų ir mažą komišiną 
Taipgi perkame kontraktų doku
mentus.

* UOUIS STERN & CO., 
Suite 1029 — Burnham Bldg.

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS

LIETUVIŠKOS TEATR. DRAUGYS
TĖS RŪTA No. 1 Valdyba 1924 me
tams: pirm. J. D. Doveika 3000 
W. Persing Rd.; padėjėjas A. Sa- 
baitis 1947 So. String ,st.; prot. 
rašt. F. Žukauskas 440|) S. Rich- 
mond St.; fin, rašt. J; Razmenas 
916 W. 18 Pi.; kontr. rašt. F. Auš
ra 3009 S. Union av.; kasos glob. 
A. Kavaliauskaitė 2850 W. 40th 
St.; Kasierius J. Vilius 833 W. 33rd 
st.; maršalka K. Mickus.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS* 
TĖS valdyba 1924 m.: pirm. A.Liek- 
nickas 3364 S. Haslted; padėjėjas 
J. Norvaiša 3318 S. Aubum Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Demereckis 3321 S. 
Wallace st-; fin. rašt. P. l’aužolis 
8524 S. Halsted; kasier. A. Urbo
nas 3338 S. Aubum Av; kasos gi. 
Fr. Kiaunė ir A. Knistaųtas; mar
šalka Ant. Strazdas. — Susirinki
mai laikomi k4s mėn. antro šešta
dienio vakarų A. Urbono svet. 3338 
S. Aubum Avė. Nariais priimama 
sveiki yyrai nuo 18 iki 40 metų 
amž.

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO val
dyba 1924 m: pirm. A. J. Zalatoris 
827 W. 38rd St., padėjėjas V. Kriš
čiūnas 930 W. 33rd st.; nut. rašt. 
Kaz. Dcmereckis 3331 S.. Walace 
st.; fin. rašt. V. Pakeltis 3546 S. 
Union av.; kontr. rašt. St. Grikštas 
3520 S. Lowe av.; kasier. Jonas 
Maželauskas, 3259 S. Union av.; ka
sos glob. Jonas Julijonas; maršal
ka Karolis Steponavičia; — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėneęio 
pirmo šeštadienio vakarą Jono Ma- 
zeliausko svet. 3259 S. Union Av. 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 m*, amžiaus.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAš. ir PAS. KLIUBO Valdyba 
1924 nv.: pirm. J. Bočiunas 2046 
Pierce Avė.; padėj. A. Sabeckis 
2042 Homer St.; nut. rašt. P. In
drei? 1626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. J. Radišauskas 5124 Dakin 
St.; kont. rašt. P. Labanauskas 
1740 N. Lincoln St.; iždin. J. Ma- 
krickas 3256 LeMoyne St.; iždo 
globėjai: J. Neff ir P. Lapienis. —- 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmo ketvirtadienio vak. 
Liuosyhės svet., 1822 Wabansia Av.

_______ ______________1----- ,-------- -——.

DRAUGYSTĖS ATG1MTIES LIE- 
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO* 
TEKŲ Valdyba 1924 metams: 
.Pirm. K. Lengvinas, 3356 South 
Lov’C Av., Padėjėjas J. Kazlaus
kas, 920 W. 54th PI; Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 Lowe av; 
Fin. rašt. P. Zaveckis, 3535 So. 
Halsted st; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 W. 35th st; Kasos 
glob. J. Saldukas, 3701 So. Hals
ted st. ir M. Juršis, 2612 W. 47th 
st; Kasier. Š. Balsis, 3701 South 
Halsted st; Maršalka Z. I.emps- 
kis, 3632 Lowe av. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. pirmą sek
madienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union 
Av.

Užvakar Chicagon atvyko pa
garsėjęs ristikas Juozas Šimkus, žiūronas, 
Prieš 7 metus Šimkus gyvenoj 
Chicagoje. Po to pasileido ven-akompanuojant, keletą dai- 
dravoti po visą Ameriką. Ame-;ne^u; Lnngi dal Caro Bene 

. /Tt..;,.. ! z Raiškas
Per visus tuos metus jis Pas I*^veH (A. žemaičio), Ant 
Taigi Šimkus yra profe-' žolynėlio (savo kompozicijos) ir 

sion dis ristikas\ Jau ši menesi i^aza Piccoia Zingara (iš R. Leo- 
jis ritosi New Yorkę, Newai*kc, Į vanca^° sporos “Zaza”). A- 
Hartforde ir Philadelphijoj. Vi-Įbiems artintais, kuriuos ne visa 
su r ristynes Laimėjo. galima užgirsti, publika liko

Šimkus sveria apie 170 svarų ;iabai patenkinta. Abu jie yra 
ir yra skaitomas to svorio labai Progresyviai, mokslą gerbiantys 
geru ristiku. į vyrai ir todėl jie su džiaugsmu

Klausiamas ar ilgai Chicago-' Priėmė pakvietimą savo daino
je mano pasilikti. Šimkus atsakė, inuzika 'paįvairiati Moks- 
jog kai kuriam laikui jis pasi- Draugu paskaitą, 
rinksiąs Chicagą savo buveine. ■ Sekamą Mokslo Draugų pa- 
l'iesa, Chicagos oras jam nela- skaito bus ateinantį sekmadienį, 
bai pat i n k a. Perdau g
Mat. visas tas žiemas jis pralei- Raymond Chapely, 816 W 
do pietinėse valstijose, 
pripras, — ir bus gerai

Taigi lietuvių ristikii skaičius'su mokslu 
Chicrgoje didėja. Ir gerai.

—Rep.

riką jis išvažinėjo skersai ir Kompozicijos),
ilgai 
ri tos

galta. gruodžio 27, d., 10:30 vai. ryte, 
lįst 

St. Skaitys I)r. A. J. Karalių* 
temoj: Kova katalikų bažnyčios

—Rep.

Lietuvių Rateliuose Maskviečių džiaugsmas

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

ar kviečia.

IŠSINUOMUOJA KAMBARYS 
Vienai ypatai su valgio pagaminimu 
ar be valgio, dailioj vietoj ir netoli 
ntio transportacijos.

Randasi
6637 S. -Rock-vveU St.

PRANEŠIMU TAISYKLĖS

Lietuviu vaikas gaus 
25,000 doleriu ' L

Maksviečiai džiaugiasi , kad Goim 
persas mirė, raportuoja Pa
dauža

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

1. Nuo lapkričio 15 d. š. ni. pra
nešimai dalinasi į dvi ■ dalis: vie
na — pranešimai talpinami dykai, 
antra — pranešimai apmokami.

2. Dykai m talpinami pranešimai 
/isų organizacijų, draugijų, kuopų, 
<liubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetų susirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaikščiosi
mus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikėjimiškų sęktų reika
lais visokių bizniškų parengimų; 
balių/ teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektoji* 
tiškų apeigų ' (išskiriant Baterijas), 
• r visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

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

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

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

ANT RENDOfe kambarys ap
šildomas — elektros šviesa. Ma
tyti galima vakarais..

1718 So. lįalsted St.
\ 2 lubos.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. l^engvais išmokjjimain. Di
delis numažinimas kainose.
.VALENTINE DRESSMAKTNB 

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

M. E» HUTFILZ, Manayar

Prieš r^it Kalėdas, J. Ma&ka 
liūno šeimyna, 135 W. 103rd St lauko

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA mergaitė dirbti gro- 
sernėj kaipo pardavėja, turi mokėti 
lietuviškai ir angliškai kalbėti ir su
prasti maždaug tą darbą.

Atsišaukite >
6002 So. State St.

vyrai išmokite moderninės
BARBERYSTĖS

Viena geriausiai apmokamų profesi
jų. Mes mokiname dieną ir vakarais. 
Darbas laukia su gera alga. Uždirb
kite kol mokinatės .

MOYER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.

REIKALINGA mergina arba mo
teris dirbti rėshmracijoj. Patyri
mas nereikalingas.

Kreipkitėd:
• 1913 W. Lake St.

Melrose Park, 111.

REIKIA DARBININKŲ

Pilietystės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etiniai ogi jos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS:

ROSELANDO L. A. BENO Valdyba 
1924 metams: pirm ir dirigentas 
Geo. Victor 9431 Champlain Avė., 
Tel. Chestcrfield 0498; padėjėjas 
.1, Chemauskis 10610 Edbrooke 
Avc., lel. Pullman 5692; rašt. 
Fr. Puchkorius 10910 Edbrooke 
avc., Tel. Pullman 5516; kasier. 
Jonas Bnmglauskis 10712 South 
State st., Tel. Pullman 8303; ka
sos glob. VI. Vasiliauskis 10728 
Wahash Avc; maršalka Geo. Kris- 
topaitis 209 E. 107 st., Tel. Pul- 
Iman 8349. — Repeticijos laiko
mos kas antradienis,, susirinki
mai — pirmą antradienį kiek
vieno mėnesio Visų SS. Parapijos 
svet., Roseland.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGY 
STĖS SAVITARPINĖS PAŠAL
POS Valdyba 1924 metams: Pirm. 
J. Mickevičius, 856 N. Francisco av. 
Vice-pirm. J. Ascilla, 1448 North 
Paulina St.; Prot. rašt. A. Lunge- 
vičia, 1737 N. Robey St.; Fin. rašt. 
V. M. Biiedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; Kasier. John Degutis, 1521 
N. Irving Avė.; Iždo glob. Ign. 
čerauskas, 33^7 W. Lemoyne St. 
ir. J. Radišauskas) 5124 Dakin St.; 
kont. rašt. B. Tipshus, 1620 N. Lea- 
vilt; Marš. J. Dauginis, 4434 S. Tal- 
man Avė.; Daktaras-kvotėjas A. 
Moritvidas, 1824 Wabansia. Avė. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį, 2 vai. po 
pietų, Związek Polek salėj, 1315 N. 
Ashland Avė.

GARFIELD PARKO LIET. VYRU 
IR MOTERŲ PAŠELPINIO KLIU- 
BO Valdyba 1924 metams: Pirm. 
Napoleonas Vilirnaitis 3154 Doug- 
las Blvd; Pirm, padėjėjas Anta
nas Matukas 4041 W. Madison 
si; Fin. Sekr. Vincas Manikas 17 
S. Springfield av; Nutarimų rašt. 
Marijona Mcdalinskas 5564 \V. 
Jackson Blvd; Kasierius Mykolas 
Kaziunas 3959 W. 16th st; Knyg- 
vedis Jurgis Mcdalinskas 5564 
Jackson Blvd; Ligoniu globėjas 
Martinas Krisikčnas 709 Indc- 
pendencd Blvdj/ Kašos globėjai 
Juozas Petrulis, Teodorija šaltis 
ir Petras Petronis; Maršalka An
tanas Rudis.

VYTAUTO BENO Valdyba 1924 me- 
tams: pirm, ir dirigentas Jos, 
Keturakis 4040 S. Francisco av., 
telef. Lafayette 4167; padėjėjas 
Jos, Balakas.1432 So. 50 Court, 
Cicero: nut. rašt. Jonas Barčis 
1437 So. 49 Court Cicero; fin. 
rašt. Ben. Stanevičia 1747 South 
Halsted si; kasierius Alekfl. šim- 
kailis 2818 W. 39 PI; khsos glob. 
Jos. Mačis 1900 S. Union av. ir 
J. Pelraitis 5639 S. Paulinu st; 
maršalka Jonas Bernotas 663 W. 
14 PI. —» Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rą antradieni kiekvieno mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. Union a v.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm. Ant Margcvičia; pa
dėjėjas Kazimcras Kazlauskas; 
prot. rast. Izidorius Ju.ščius; fin. 
rašt. Vincas Norkus 639 W. 18 
st.; kontrol. rašt. Fr. Bakšans- 
kis; kasos glob. Vincas Grcitjur- 
gis; kasier. Petras Paulauskas; 
1 maršalka Vincas Balsevičių, 
H marš. Ant. Klimaitis; ligonių 
glob. Ant. Ribinskis; teisėjas 
Ant. JuŠčius. — Susirinkimai lai
komi kas mėn. antrą šeštadieni, 
7:30 v. v. salėj 1900 So. Union 
avė.

VYRŲ

----------r
Tavorščiai geria munšainą, 

muzika ausis gadina. Vyrai 
dainuoja “Lai gyvuoja komuniz 

,mas,’ moterys keikia buržujus.
• i Vistu namas braška. Iš 

gavo iš advokato nurartiinahčią girdėtis didelis triukšmas, 
žinią, kad jų sunui Juozui pri-j įėjau vidun. Tavorščiai 
teista 25,000 dolerių atlyginimo nenaši kiek išmanydami: 
už sulaužytą koją. ■■ !i ‘ ‘ ’

Dveji metai atgal Chicago ir sį, keikia buržujus, j _U_ _ 1_ _ __  _  j a •
Gompersas mirė 

— visi vienu baku man atsako 
Mirė didžiausias darbininkų 
skriaudėjas, — vos ištarė mun- 
šaino nukankintas tavorščius...

Visi gėrė kiek turėjo, visi liiik 
sminosi, spyčius sakė, visi džiau 
gėsi, kad Gompersas mirė.

Padauža žiurėjo, žiurėjo i tuos ‘ 
fanatikus, jam pasidarė gaila tų 

ypatingai 
atsiminus, jogei jie keli metai 
atgal dar buvo sukalbami, tūli 
dar buvo žmonės, šiuo budu bai
giasi pasaulio garbe. Padaužai 
koktu pasidarė ir jisai išėjęs 
greitai šiuos žodžius jums paira-

VVestem Indiana traukinys su i kas pasidarė, 
‘žeidė Juozo koją, kurią vėliau 
teko nupjauti. Byla tęsėsi gana 
ilgai iki pagalios Apeliacijos teis 
nias neišnešė galutino nuspren- 
džio.

links 
dai

nuoja, geria, juokiasi, bučiuoja- 
. Paklausiau

Draugija Apveizdos Dievą laikys 
priešmetinį susirinkimą sekmadienį 
gruodžio 28 d., 1924 m., 12:30 vai. po 
pietų Mildos Svetainėje, 3146 Halsted Į 
gatvė. • Visi nariai pribukite, nes yra • 
daug svarbių reikalų aptarti priegtam, 
bus rinkimas naujos valdybos atei-| 
nantiems 1924 m? ir užsimokėkite vi- _
sus užsilikusius mokesčius.

Nut. rašt. S. Gondtauskaa.

Humboldt Parko Lietuvių Politiško 
Kliubo mėnesinis susirinkimas ivyks 
pelnyčio j 26 dieną gruodžio, 7:30 vai. 
vakare, 3301 Evergreen Avė., Chica- 
go, III. Visi nariai malonėkite būti 
laiku, nes turim svarbių reikalų.

A. Vaiskia, rašt.

Garfield Park
Tui »ut Garfield Parko vaikų sukvailintų žmonių, 

draugijėlė užima pirmą vietą 
veikime. J: gruodžio 28 d., 3720 
W. Harrison St.„ rengia koncer
tą Pratlžia 5:30 v. v. Gerai, 
kad nors vaikučiai pradeda veik
ti. Nors jiems lietuvių kalba, 
kfdpnr svetima buvo, bet pastan
gomis p-lės S. Staniuliutės, jai 
vadovaujant draugijėlės choru, 
jie susipažino su lietuvių kalba 
ir ją pamėgo. Dabar mokyto- Skelbimai Naujienose 
jum yra P. A. Stulga. Tikimą- duoda naudą dėlto, 
si, knd koncertas Ims sėkmingas, kad pačios Naujienos

—Vietini*, yra naudingos.

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

James Pearson, 
Drununond, Wb.Box 192.

—Padauža

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daupato kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

Parsiduoda visur

REIKIA tuojau 50 darbinin
kų. Nuolat darbas, gera 
keltis. Atsijįaukit:

Jacob I^anski,
3647 S. Roman Avė.

Anglų Kalbos 
Lietuvai Kalbos 
Aritmetikos 
Knyv.edystes 
Stenografijos 
Mašinėle rašymo 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

MOKSLO
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

nuo 7 iki 9:30 vai. vakare.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 S. Halsted St., Chicago, III. 
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.

m o-

t PARDAVIMUI

; iBARBERYSTĖS MOKYKLA
‘ Del vyru ir moterų, dienomis ir 

vakarais. Mokama 50% už uždirb
tus pinigu^ laike mokinimosi. Ga
lima uždirbti nuo $12 iki $20 į 
vaite.

International Barber Collegc
651 W. Madison St. 
609 W Madison St.

672 W. Madison St. 429 S. Clark si
PARDAVIMUI kampinė krautu

vė prie 48 ir 10- St., Cicero. Gera 
vieta dėl aptiekos; galima tuojau 
užimti. Matykit savininką.

Wm. L- Tambourc
6 S. Crawford Avc.

Tel. Nęvada 9356
-----------------------------------------M..................... ..................................................................■■ •

DELIKA'TESEN ir mokyklų reik
menų krautuvė, taipgi saldainių, ci
garų ir t. t. Randasi geriausioje vie
toje prieš pat mokyklą ir tirštai ap
gyventoje Ratiniais namais vietoje, 
North Side. Nėra jokios kompeticl- 
jos. Naujos mados rakandai, yra 
stako, pigi renda, garu Šildoma, yra 
gyvenimui kambariai dėl mažos Šei
mynos, gera proga uždirbti daug pi
nigų. Viską parduosiu už $1800, ar
ba už geriausį greitą pasiūlymą. Jei 
reikia atiduosiu išmokėjimais.

HOFFMAN
Prirengiamoji 
MOKYKLA

Viską parduosiu už $1800, ar-

atiduosiu išmokėjimais.
6237 N. Clark St. 
kampas Home Avė

-------------------------------------- -
PAJRSIDUODA labai geras Pianas 

dėl mokinių $60, verias dvigubai 
kam yra reikalingas- • Atsišaukit 
greitai, turi būt i&mufįntas j vieną 
ned&ią.

AfeiifoUkit
soe W. 14iik >J.

NAMAI-ZEME
DIDELIS mūrinis, 2 l'IAtų namas 

prie Marųuetle Bulvaro ir Maple- 
woo Aye., garu Šildomas, tile va- 
včfcį mrffmal,. trfrtringai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 W. 67 
St. Tel. Prospeet 1364

ĮSTEIGTA 1910

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

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

1537 N. Robey St. 
(Netoli Mihvaukee Avė)

DR-STĖS LIETUVOS VĖLIAVOS 
AM. No. 1. Valdyba 1924 m.: pirm1. 
J. Motuzas 4306 So. Wood St.; pad. 
A. Deivienė 5648 S. Bishop St.; 
nut. rašt. F. Motuzas 4069 S. Sac- 
ramento Avė:; fin. rašt. S. Ivanai- 
tis 4523 S. Honore St.; kasos glob. 
D. Botuzas 4306 S. Wood St. ir A. 
Motuzienė 4312 S. Hermitage Aye.; 
kasierius A. čėsna 4500 S. Paulina 
St.; maršalka P. Tiškevičia 4612 S. 
Francisco Avė.; ligonių glob. K. 
Dauba 3424 S. Union Avė ir J. 
Grudienė 3218 S. Wallace. — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno menesio 
antrą sekmadienį 1 vai. po pietų 
Davis Sųuare parko svet., prie 45 ir 
So. Paulina gatvių.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE- 

TU VOS. Valdyba 1924 m.: pirm. F. 
Bacevičia 5739-S. Peoria St.; vice- 
pirm. A. Tumkevičia 1948 String 
St.; nut. rašt. Ig. Žilinskas 2351 
Custer St.; turtų rašt. Fr. Micklin 
2820 W. 40 St., Phone Lafayette 
5211; kontr. rašt. A. Gurskis 655 
W. 18th St.; kasierius J. Jackas 
2436 W. Pershing Rd.; kasos glob.: 
S. Mažeika ir K, Kazlauskas; teisė
jas A. Tumavičią; teisėjo rašt. Fr. 
Metrikis; maršalka V. Balsevičia.— 
Susirii.-'imai laikomi kas mėnuo 
antrą st nadienį 1-mą vai. po pie
tų J. Manr.ausko salėj 1843 South 
Halsted St.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams: 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 38 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 3314 S. Aubum 
Avė.; nut. rašt. A. J. Lazauskas 
3339 So. Union Avė. (Phone Blvd. 
2293); turtų rašt. P. Norkus 3343 
So. Union Avė.; ižd. B. Butkus 840 
W. 33rd St.į kontrolės rašt. J. Ado
maitis; iždo ir ligonių globėjas K. 
Karackas; maršalka P. Gerlikas.— 
Kliubo susirinkimai laikomi kiek
vieno mėnesio pirma šeštadienį, 
Mildos svet., 8142 So. Halsted St.— 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 85 metų.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR- 
TO valdyba 1924 metams: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halsted St.; padė
jėjas J. Motejunas 3820 So. Lowe 
Avė.; nut. rašt. D. Gulbinas 3144 
S. Wallace St.; turtų rašt. A. J. 
Lazauskas 3339 S. Union Avė.; ižd. 
J. Žilvitis 3308 S. Emerald Avė.; 
Iždo globėjas B. Erešiunas 3404 S. 

( Union Avė.; advokatas A. E. Sta- 
sulanis 3236 S. Halsted St. — Su
sirinkimai įvyksta kas mėnuo pir
mo trečiadienio vakarą Mildos sve. 
3142 So. Halsted St.

LIETUVIŲ MOTERIŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO Valdyba 1924 metams: 
Pirm. J. Meib'unienė 4511 Archer 
av; vice-pirm. J. Skudiene 8258 So. 
Union av; nutar. rašt. E. Jozaitie- 
nė 736 W. 61 st; kontr. rašt. O. Da- 
raškiene 3018 Emerald avė; kasier. 
A. Mažeikiene 3021 So. Union avė; 
kasos glob. M. Urbonienė; maršal
ka G. Šapalienė.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ DRAU- 
GIJŲ ant Bridgeporto, Chicago, 111.. 
Valdyba 1924 metams: Prezidentas 
B. Butkus. 840 W. 83rd St.: padė
jėjas — J- Antanaitis, 840 W. 33rd 
St.; rašt. A. J. Lazauskas, 3339 So. 
Union Avė.; ižd. A. Zalatorius, 827 
W. 38rd St.; maršalka A. Vilkis. — 
Susirinkimai įvyksta kas mėnepis, 
paskutinio antradienio vakarą Mil
dos svet., 3142 S. Halsted St.

KENSINGTON. — TAUTIŠKOS 
DRAUGYSTĖS MYLĖTOJŲ LIE
TUVOS BROLIŲ IR SESERŲ val
dyba 1924 m-.: pirm. Stanislavas 
Barzdys 388 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas V. Markūnas 355 E. Ken
sington Avė.; prot. rašt. J. Valan
čiaus 10910 So. Edbrooke Avė.; 
turto rašt. V. Dargis J0520 S. State 
St.; ižd. J. Balvočius 138 E. 116 PI. 
—Susirinkimai laikomi pirmą penk
tadienį kiekvieno menesio vak., F. 
Shedvilo svet. 341 E. Kensington 
Avė. Nariai priimami visi sveiki 
vyrai ir moiftris nuo 18 iki 40 met

l'.IIU’Tl:’: K Al.’lf) DKzM’Cl.IO'- J 
dyba 1924. • Pirmininkas Liudvi
kas Yticis, 8328 Emerald AVe.; 
Pirm. pad. F. Bacenskas, 3338 Au
bum Avė.; Nut. Rašt. Leon Klep- 
• ir, !- 71 V> 33x1 .'3 ; l'in. i .n I. K 
zimieras Kriaunas 4037 Richji.ond 
St.; Kasos globėjai: Domininkas 
Krisčunas ir Mykolas Blazls; Ku 
sierius Juozap Balcunas; Maršalka 
Vincentas Bartkus.


