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Amerikiečiai neina 
Klaipėdos komisijom

40 darbininkų žuvo 
eksplozijoje

Jugo-Slavijos ultimatum 
Bulgarijai

Anglija nesulaukia atsakymo 
dėl Francijos paskolų

Amerikiečiai-atsisako da
lyvauti Klaipėdos 

komsijoje
Jau antras amerikietis atsisa

kė nuo siūlomos vietos.

DETROIT, Mich., sausio 3.— 
Buvęs Amerikos ambasadorius 
Japonijoje ir vėliaus komisijos 
narys Meksikoje, Charie» Beė- 
cher Warren, vakar pasiuntė 
tautų sąjungos tarybai kableg- 
ramą, atsisakydamas įeiti tri
jų žmonių neutralinūn komisi
jom kuri turės spręsti dėl Lie
tuvos ir Lenkijos ginčo apie 
Klaipėdos uostą.

yVarren savo atsakyme sa
ko, kad jis turi kitokiij svar
bių pareigų, nuo kurių jis ne
gali pasiliuosuoti. yVairen bu
vo kviečiamas pirmininkauti 
tai komisijai, kuri turėjo susi
tink ti sausio mėnesy ir užbaig
ti savo darybą taip, kad galėjus 
raportuoti tautų sąjumgos ta
rybai, kada toji susirinks ko
vo 1 d.

Ta komisija turėjo spręsti 
ginčą tarp Lietuvos ir Lenki
jos dėl pastarosios reikalavi-( 
mo laisvos prekybos, laisvo 
tranzito ir laisvo priėjimo prie 
juros per Klaipėdos uostą, ku
ris prįldauso Lietuvai.

Tavo Namas
šiais metais ta a būtinai reikia 
galvoti apie rttve urną. 0 tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” akinis varih 
“NAMAI-ŽEMfi”. > Yį 

Čia anrasi kokiu namu kiti 
parduoda ir perka ir kiek mo
ka. O gal čia nžtiksi ir savo m-> 
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir lauki tokios 
progos.

Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-ŽEMfi.

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

Buvęs Amerikos ambasado
rius- Belgijoje Brand Whitlock, 
kuris taipjau buvo pakviestas 
į&iti ton komisijom jau pir
miau atsisakė nuo siūlomosios 
i am vietos.

40 darbininky žuvo 
eksplozijoje

Daug lavonų jau atrasta griu
vėsiuose Corn Products Co. 
krakmolo dirbtuvės.

PEKIN, 111., sausio 3.-— Šian
die Corn Products Co. krak
molo dirbtuvėje ištiko smarki 
dulkių eksplozija, kurioj gal 
virš 40 darbininkų liko užmuš
ta ir didesne dalis dirbtuvių 
sugriauta.

Pusiau oficialinis kompanijos 
pranešimas sako, kad tikrai ži
noma, jog 35 darbininkai žuvo, 
šeši darbininkai prapuolė ir vei
kiausia irgi yra žuvę, 11 darbi
ninkų gal mirtinai sužeista, 17 
sužeistų guli ligoninėse ir 14 su
žeistų guli namuose.

Prie dirbtuvės nieko neprilei- 
džiama ir ginkluota sargyba pa
stoja kelią kiekvienam, kuris 
tik bando prieiti prie sugriautos 
dirbtuvės.

Devyni darbininkai žuvo pen
kiuose vagonuose. Ekspliozija 
numetė vagonus nuo bėgių ir 
juos apvertė ant šono, taip kad 
darbininkai negalėjo išsigelbėti. 
Jie per tris valandas šaukėsi pa- 
gelbos, bet nesusilaukė ir žuvo 
liepsnose.

Keletą lavonų jau atkasta iš 
po griuvėsių, taipjau keli mifė 
ligoninėse. Dabar kasinėjama 
likusius griuvėsius ir jieškoma 
daugiau lavonų.

Paprastai krakmolo dirbtuvė
je dirba apie 250 darbininkų, bet 
laike eksplozijos dirbtuvėje buvo 
tik 72 darbininkai ir tik retas jų 
teišsigelbėjo nesužeistas.

Po ekspliozijos kįlo gaisras, 
kurį gesinti pašaukta ugniage
sius ir iš apielinkės miestelių. 
Bet gesinimo darbas buvo labai
M--..— -

Naujieny Kontesto 
vedėjas

... ...... ............. .- 9 

esti Naujienų ofise, kas
dien dienomis, o taipgi 
vakarais scredomis ir 
subatomis. Nedėliomis-gi 

esti nuo 12 vai. iki 2 vai. 
po piet. Visi dalyvaujan
tis konteste gali jį pažy
mėtomis valandomis ma
tyti, gauti informacijų ir 
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sunkus delei didelio šalčio. Tuoj 
po eksplioaijos prie dirbtuvės su 
bėgo šimtai žmonių, daugiausia 
giminės dirbusiųjų tose dirbtu
vėse, bet ginkluota sargyba 
juos sulaikė ir neprileido prie 
dirbtuvės. Gelbėti nelaiminguo
sius irgi nebuvo galimybės, nes 
karštis buvo tokis didelis, kad 
gelbėtojai iki neužgesino gaisro 
negalėjo į dirbtuvę įeiti. Išsigel
bėjo tik tie, kurie patys išsten- 
ge išbėgti iš degančios dirbtu
vės. Daugelis jų yra labai ap
degę.

Spėjama, kad eksplioziją pa
gimdė elektros kibirkštis, kuri 
pateko į krakmolo dulkes. Dul
kių gi ekspliozija visuomet būna, 
labai smarki.

Frank Lichtweiss, 28 m., iš 
Peoria, užkluptas gaisro ir eks- 
plięzijos, per visa valandą dai
navo nelaimingiesiems, kad juos 
nuraminus. Tik kada išsigelbėjo 
visi, kas išsigelbėti galėjo, jis 
šoko iš lango. Jis yra labai ap
degęs ir su sužeistomis akimis.

Pekiną jau ne pirmą kartą pa
tinka nelaimė. 1917 m. vasarą 
Columbia laivas užvažiavo ant 
seklumos ir sulužo. Toj nelaimėj 
žuvo 87 Pekino gyventojai.

Jugo Slavija pasiuntė ulti
matumą Bulgarijai

Protestuoja prieš leidimą sugrį
žti ex-karaliui Ferdinandui

ATHENAI, sausio 3. — Jugo 
Slavijoc. valdžia vakar pasiuntė 
ultimatumą Bulgarijos valdžiai 
prieš ąugrįžimą Buvusio Bulgari
jos karaliaus Ferdindu^O, slaptą 
didinimą Bulgarijos armijos ir 
prieš Bulgarijos kėsinimąsi ant 
Aegejos portų.

Graikijos valdžia yra labai su
sirūpinusi -padėtim.

Mažosios šalys tyli dėl 
Francijs paskolą

Lenkija, Jugo Slavija ir Ru
munija neduoda jokio atsa
kymo į Anglijos paklausimą.

LONDONAS, sausio 3. — 
Anglija vis dar laukia atsuk y- 
inp iš 'Lepkijrts, Jugo Slavijos 
ir Rumunijos į jos paklausi
mą kaip gautoji iš Francijos 
naujoji didelė paskola tų šalių 
apsiginklavimui paliečia užtik
rinimus, duotus už senąsias 
skolas. Veikiausia, kad paklau
simas bus pasiųstas pačiai 
Francijai, jei tos Francijai tar
naujančios valstyibes neduok 
patenkinančio atsakymo. Taip
jau tapo ‘patirta, kad ir Jungt. 
Valstijos yra giliai finansiniai 
užinteresuotos tuo paklausimu.

Tarp senųjų skolų, kurių 
gvarantijos ga|li |biuti pastaty
tos pavojun duotų Francijai 
naUjų gvarantijų už ginklavi- 
rnosi paskolą yra Jungt. Val
stijų, Anglijos, Francijos ir 
Italijos suteiktieji pašalpos 
kreditai Lenkijai, Cecho Slova
kijai, Rumunijai, Vengrijai, 
Jugo Slavijai, Armėnijai, Aust
rijai ir ’Pabaltijos šalims. Tos 
paskolos liko gvarantuotos nie- 
airiais taksais ir valstybės 
nuosavybėmis, kurios gailėjo 
>uti vėl užstatytos, šį sykį 
francijai.

Taipjau eina gandų, kad to
sios šalys yra labiau Francijai 
jrafciskcjlinuisios negu skelbia
ma ir kad toms šalims buvo 
duota slaptų paskolų.

DRESDEN, Tenn., sausio 3. 
—Renfo Tucker, 27 m., narys 
pasiturinčios Šeimynos iš Ful- 
;on, Ky., liko nuteistas 18 metų 
rnlSiimnn uv. iirnunlimA. ti*c Mil-

Skilimas tarp Rusijos 
ko munistą
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Jaunieji komynictai reikalauja, 
kad ir jie butų prileisti prie 
valdžios.

iRYiGA, sausio 3 (Rašo Do- 
nald Day). —*• Jaunieji Rusijos 
komunistai, kurie įstojo parti- 
jon po 1917 m., atsisako gar
binti senuosius komunistų va
dovus ir per savo vadovus rei
kalauja, kad ir jie butų prilei
džiami prie augštesncs val

džios.
Karo ministeris Trockis ne

senai parašė keletą straipsnių, 
kuriuose ‘ jis pritarė jaunųjų 
komunistų judėjimui; reika
laujančiam slapto balsavimo, 
laisvės žodžio ir laisvos spau
dos ir nevaržomų rinkinių. Ne
senai komunistu partijos cen- 
tralinio komiteto susirinkimas 
išnešė rezoliuciją, kurioj Troc
kį už tokį jo žygį skaudžiai pa
bare.

Apie 30 komunistų laiko 
Rusijos valdžią savo. rankose 
jau nuo pradžios bolševikų įsi
galėjimo ir jie buvo neabejo
tini Rusijos diktatoriai. Dabar 
komunistuose įvyko, pklilimas. 
Jaunesnieji komunistai, kurie 
įstojo partijon vėliau, reika
lauja, kad ir juos prileistų prie 
augščiausių vietų ir duotų pro
gą pabūti šalies viršūnėje.

Bolševikų komisarai jau ne
bėra komuhistais. Jie dabar 
yra kapitalistai. Jie nacionali
zavo ir reorganizavo visas di
džiąsias Rusijos industrijas, 
kiekvienam gaunant savo dalį. 
Ta apie 30 komisarų grupė ir 
jų šeimines sudaro kaip ir ben
drą direktoratą.

Opozicijos žymiausiais }va
dovais yra Preobražehski ir Sa- 
pronov. Jie reikalauja -sugrį
žimo prie tyrojo komunizmo. 
Jiie sako, kad bolševikai pgnai- 
kino vienus didžponius, kad 
jų vieton pastačius kitus ir kad 
inteligentija liko sunaikinta, o 
jos vieton pastatyta kitų šalių 
iiiteligeirtija, kuri tarnauja da- 
bartiniems didžponiams ko
misarams.

Vis didesnis žydų skaičius 
bėga iš Rusijos į Pabalti jos 
Šalis ii* bando dasigauti j Ame
riką. Tai parodo tik rūstumą 
padėties pačioj komunistų par
tijoj. Jie sako, kad nežiūrint 
Trockio rėmimo, tie jaunieji 
komunistai darosi vis didesni 
anti-semitai ir kad todėl gali
ma tikėtis su laiku Rusijoje 
milžiniškų pogromų.

Gaso ekspliozijoj žuvo senas 
žmogus.

CHICAGO.-— Wm. Salzman, 
70 m., namų savininkas, liko 
užmuštas ekspliofdavivs gaso 
pervadai namuose prie 1941 
Wabansia Avė. Krosniai apvir
tus užsidegė visas namas ir 7 
žmonės vos įstengi išsigelbėti. 
Jieškoma dar vieno žmogaus, 
kuris gyveno rūsy kartu su 
Salmanu, bet jo niekur nesu
randama ir spėjama, kad irgi 
galėjo žūti ekspliozijoj.

PINIGU KURSAS
Vakar, sausio 8 d., užsienio pini

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

Anglijos, 1 sy. sterlingų .... . $4.30
Austrijos, 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos, 100 frankų ..... $4.42
Danijos, 100 markių ............ $17.55
Suomijos, 100 markų ........ ... $2.48
Italijos, 100 lirų ................... $4.30
Francijos, 100 frankų ........... $4.98
Lietuvos, 100 litų ...... „......  $10.00
Norvegijos, 100 kronų ........ $14.30
Olandijos, 100 kronų ......... $37.77

Bulgarija leidžia sugrįsti 
ex-karaliui

ĄTHENAI, sausio 3. — Bul
garijos valdžia, vakar davė bu
vusiam karaliui Ferdinandui 
leidimą sugrįžti į Sofiją. Kara
lius Ferdinandas yra kaltas už 
įtraukimą Bulgarijos į karą Vo 
kieti jos pusėje ir pasibaigus ka
rui turčjo apleisti sostą ir bėgti 
užsienin. Jis abdikavo 1918 m. 
ir pavedė sostą savo sunui Bori
sui. Nuo to laiko Ferdinandas 
gyveno Austrijoj.

Anglija remia Graikijos 
monarchislus

Graikijoj einat ginčai už plebis
citą.
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ĄTHENAI, sausio 3.—■ Grai
kijoje dabar eina dideli ginčai 
apie tai, ar reikalinga daryti 
plebiscitą dėl įvedimo šaly res- 
publfkos. Venizelos ir niekurie 
respublikonų pageidauja, kad 
tą svarbų klausimą, kaip mo
narchijos panaikinimą ir įstei
gimą respublikos nuspręstų 
patys žmonės visuotinu balsa
vimu. • Bet didžiuma respubli
konų tam priešinasi ir reika
lauja, kad tai padarytų dabar
tinis steigiamasis seimas, ku
ris vistiek atstovaująs žmonių 
valią, nes jį išrinko žmonės 
visuotinu balsavimu.

Anglija vartoja visą savo 
įtaką parėmimui monarchistų. 
Net ir Anglijos bankas atsisa
kė suteikti Graikijai paskolą 
dėlto, * kad Graikijoje norifriė 
įsteigti respubliką.

Lietuvių-Latvių 
Kongresas.

Ryga, — XII—-10. Latvių- 
Lietuvių Vienybė ateinantį pa
vasarį rengia didelį intelektua- 
lio ekonominio šių dviejų tau
tų susiartinimo kongresą, ku
riame dalyvauti kviečiamos apie 
40 latvių organizacijos ir visos 
organizuotos lietuvių kuopos 
Latvijos. Kviečiama ir Kaupo 
bei Klaipėdos Lietuv.-Latvių 
vienybės tais pačiais pagrindais, 
kaip Latv.-Liet, Vien. Progra
moj numatyta: a) pamaldos, 
b) pasveikinimai, c) brolių ka
pų lankymas, d) spektakliai 
operoj, dramoj, dailės teatre, c) 
bendra paroda , chorai' ir 11 
paskaitų. Kongresas tęsis tris 
dienas. (E.).

Daug čiužinėtoji; užsimušė.
........ . ....—•

MIUNCHENAS, Bavarijoj, 
sausio 3. — Daug vokiečių čiu
žinėto! ų lyžomis jau užsimušė 
bečiuįnėdami po Bavarijos 
kalnus. Kiekvieną žiemą į Ba
varijos A'lpus, Silezijos kalnus 
ir Juodojo Miško apygardą su
važiuoja daugybę to sporto my
lėtojų ir daugelis jų ten randa 
-sau mirtį, bečiužinėdąmi dyžo
mis nuo aukštų kalnų.
/... ..............

Reichsbanko galva Londone.
.LONDONAS, sausio 3.— Pa

sak Daily Telegraph, į Londo
ną atvyko Vokietijos reichs
banko naujasis prezidentas Dr. 
Hjalmar Schacht pasitarti šu 
niekuriais žymesniaisiais Ang
lijos finansistais.

-'i

Lietuvos darbininkų sa
vaitinis laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
Gaunamas “Naujienų” 

Ofise ir skyriuose.

Prancūzai mažinsią oku- 
| nacijos armiją

Į kelias savaites ištrauksią iš 
Ruhr 40,000 kareivių.

PARYŽIUS, sausio 3. — Pa
tirta šiandie, kad Francijos 
Ruhr ir Pareinio okupacinė ar
mija bėgyje ateinančių kelių sa
vaičių bus sumažinta 40,000 ka
reivių.

Tvirtinama, kad Francijos 
valdžia nutarė laikyt okupuota
me krašte mažiausiai reikalingą 
skaičių kareivių palaikymui oku
pacijos.

Tie kareiviai bus išgabenti ke
turiais atvejais. NiekUrie jų 
pasiliks pasieny rytinėj Franci- 
joj, o kiti visai bus demobili
zuoti, prisilaikant 18 mėnesių 
kareiviavimo įstatymų. Del tų 
įstatymų dabartinė armija bus 
sumažinta dešimčia divizijų.

Francijos atsakymas Vo
kietijai busiąs taikus

PARYŽIUS, sausio 3.— Pre- 
’mieras Poincare išvažiavo į 
savo vasarnamį laukti senato- 
rinių rinkimų ateinantį septin- 
tadienį, K

Prieš išvažiuojant Poincare 
užbaigė rašyti savo atsakymą 
Vokietijai į pastarosios notą. 
Atsakymas ta-po pasiųstas 
Briuseliu Belgijos valdžios už- 
gyrimui, kad abi valdžios ga
lėtų duoti vienodą atsakymą. 
Tikimąsij kad Francijos atsa
kymas bus įteiktas "fteidhtur 
penktadieny ar šeštadieny.

Patirta, kad Poincare laiko
si taikaus tono visa'me savo at
sakyme ir užtikrina Vokietijai 
Francijos valdžios sutikimą 
kooperuoti su vokiečiais atstei- 
gime administratyvės sistemos 
Ruhr ir Pareinio krašte.
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LAIVAS SU 40 ŽMONIŲ 
PRAPOLfi.

NEAPOLIS, sausio 3. — 
Laivas Aflriatico praneša, kad 
jis gavo Vidurže'mio juroje 
šauksmą pagelbos nuo Italijos 
laivo Mutlak. Adriatico nu
plaukė į nurodytąją vietą, bet 
nors j ieškojo 12 valandų, bet 
Mutlak nerado. Manoma, kad 
Mutlak paskendo su visa savo 
įgula iš 40 žmonių. .
..... . ,j.n ■

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

b. i • ’ » *
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To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

MąjJIENOS
1739 S.HalstedSt. 

Chicaaolll.

Iš farmeriy streiko
Pieno Chicagon mažai prista

toma. Pirmieji susirėmimai 
su. streiklaužiais.

CHICAGO. Chicagos apie
linkės farmerių streikas jau 
pradedamas yra jausti. Chica- 
gon pieno labai mažai atgabe
nama. Bandoima jo atsigabenti 
iš tolimesnių miestų, bet ir iš 
ten pieno febai mažai gauna
ma. M?lwaukee farmeriai vi
sai atsisakė siųsti pieną Chica
gon, tuo išreikšdami užuojau
tą streikuojantiems Chicagos 
farnieriaims.; Daugelis pieniny- 
čių, kur pienas buvo priima
mas nuo farmerių ' ir paskui 
supilstomas Į bonkas ir gabe
namas į Chicago, užsidarė ne- 
gaudanios pieno.

Tarp farmerių atsirado ir 
streiklaužių, kurie bandė pri
statinėti pieną Chicagos piw- 
nyčioms. l’.irmas susikirtimas 
e,u tokiais streiklaužiais ištiko 
Wauconda, kur st’rcikieriai at
ėmė kelių ūkininkų pieną ir iš
pylė jį gatvėn. Farmeriai pi- 
kietuoja ir kitas pieno stotis, 
kad niekas negalėtų pieno at
gabenti pardavimui už pigesnę 
neigi! reikalaujama kainą. (

Farmeriai sako, kad šis strei
kas yra Chicagos pienininkų, o 
pienininkai sako, kad lai yra 
farmerių streikas. Farmeriai 
sako, kad pienininkai patys 
sudaužė kontraktą ir paskelbė 
mokėsią ūkininkams daug žc- 
.mesne kainą. Kaip apskaibi- 
4na. pienininkai 'dabar uždirba 
po 3</^c. ant kvortos pieno, bet 
jie tuo nepasitenkina ir nori 
dar didesnio pelno, kurį nori 
išrinkti iš ūkininkų, -nenupi
ginę pieno kainas vartotojams- 
miestiečiams.

parduoda
s, o no

kiau-

Farmeriai 
sinetoną 
griebtą pieną 
lems.

šiandie — giedra, į vakarą 
apsįniaukę; šalčiau.

iSaulė teka 7:18 v., leidžiasi 
4:31 v. Mėnuo teka 3:50 v. v.
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VIDURNAKTI KRUP’Ų

MIGAI
ROCKFORDO

Lietuvon
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L. BUTKEWICZ 
2502 W. 69-th St 
Chicago, IlUnois.

PAUL JAUGAS 
1116 Market Str. 

De Kalb, UI.

TON Y WILLIS, 
856 West 122nd St

West Pūliniai!, III,

JOSE
6059 S

MISS ANNA PORITZ 
1900 Racine Avė., 

Racine, Wis.

ANTON PAKŠYS, 
220 Mihvaukee Avė, 

Kenosha, Wiš.

ANTONAY SHARKIS 
942 W. 34th St.

JOSEPH SAUCIULIS 
P. O. Box 253 
Bra^lley, Ohio.

PAUL P. SHVELNIS 
1443 N. Paulina Str. 

Chicago, III.

v • :

KAZIMIERAS POCIUS 
12053 So. Halsted St., 

Chicago, III.

C. YUCIUS, 
1579 Mihvaukee Avė, 

Chicago, III.

r?.

MISS. L. P. NARMONTA
3223 *So. ParnelI Avė. • 

Chicago, III.

MIKE BUDAS, 
7018 Egglęstone Avė 

Chicago, UI.

P-IA MILĖ PAULAUSKIENĖ 
3619 Deodor St, 

Indiana Harbor, Ind.

FRANK ŠOVA, 
4014 So: Rockvvell St

Chicago, III.

MRS. AGNĖS SEDLAUSKI 
3355 So. Morgan St., 

Chicago,; III.

LEO SHWEGŽDA 
4917 W. 14th St., 

Cicero, III,

ką-gi tada
Tūkstančiai motinų

Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnes ir geresnes 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St 
Rockford, III.ANTON GUDAUZIS

Box 358
Benton, Ilk.

čia ir visokius nuosavybes 
reikalus geidausią atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estą te 
and Loan Co.

STASYS GIRŠTAUTAS, 
8324 Navy Avė.,

> Detroit, Midi.

M

JPH SPRINT 
So. Kiidare St

Chicago. IU.

KAZIMER RAŽAS,
< 4438 So. Fairfield Avė., 

Chicago, III.
Jis pasirodė labai darbštus ir 

gabus ir šiame kanteste lošia la
bai svarbią rolę.

OHN JASULEVIČIA
Box 58, 

Valier, Penna. >

ALEX PRANIS, ....................................  I..........
3809 Deal St., Indiana Harbor, Ind

A. MUKEVICH................. . .............. ...........................
3210 Emerald Avė., Chicago, Iii.

MISS JOSĖ DAMBRAUSKAITĖ, ............................
1817 String St., Chicago, 111.

MISS MARY PHILIPS, ............................. <...............
2213 W. 22nd St., Chicago, Iii.

SIMON JUODSNUKIS, ............................. Į,...............
Freemonsforth, Iii.

Kuomet tavo vaikutis tanvpd vižpvil- 
tas krupo vidurnakty — I _ 
reikia daryti? - - ■ 
jau išrišo šį klausimą su užsiganedi- 
jimu. Vienas mažas doztlis Dr. Dra- 
ke’s Glessco tuojaus prašalina krupų 
j keletą minutų du dožus. Tai saugus 
ir geras vaistas kūdikis nuo jo ne- 
vems. Šio vaisto daugiau parduoda
ma negu kokio kito Amerikoj. Garan
tuojamas visų vaistininkų, 50c. bute
liukas — vertas $50.00, 2 vai. ryte.

Kas laimes didelį Columbia sedaną vertės $1700? 
Kas laimės Chevorlet sedaną vertės $920?

Kas laimės Fordą vertės $428.73?
MISS L. NAMONTA, . .......................... ............... ..

3223 ParnelI Avė., Chicago, UI. 
FRANK ŠOVA, ...........................................................

4014 So. Rockwell St., Chicago, UI 
MRS. AGNĖS SEDLAUSKA, ............................. L .

3355 So. Morgan S t., Chicago, IU. 
LEON SHWEGZDA,........................... ........................

4917 W. 14 St., Cicero, IU.
KAZIMER YUCIUS, ...................................................

1579 Milwaukee Avė., Chicago, IU.
TONY VVILLIS, ............................................................

856 W. 122nd St., Chicago, IU.
STASYS GIRŠTAUTAS, ..........    .....

8324 Navy Avė., Detroit, Mich. 
KAZIMER POCIUS, ........................... ........................

12053 So. Halsted St, Chicago, III. 
ANTON PAKLYS, ..................‘.......... ..........................

220 Milwaukee Avė., Kenosha, Wis.
MRS. MILIE PAVLAUSKI, ......................................

x 3619 Deodor St., Indiana Harbor, Ind,
ANTON GUDAVIČIUS, ...........................................

P. O. Box 358, Benton, Ui.
ANTHONY SHARKIS, ..............................................

942 W. 34th St, Chicago, IU. 
CAZIMER RAŽAS, ............... ............... .......................

4438 So. Fairfield Avė., Chicago, IU.
L. BUTKEWICZ, ..........................................................

2502 W. 69th St., Chicago, III.
MIKE BUDAS, ..............................................................

7018 Eggleston Avė., Chicago, III.
WM. SHIMKUS, ............................................................

3817 So. Emerald Avė., Chicago, IU. 
KAZIMER STALMOKAS,..........................................

1’417 S. 50th Avė., Cicero, 111.
PAUL P. SHVELNIS, .................................................

1443 N. Paulina St., Chicago, IU.
KAZ. BRAZEVICZ, ......................................................

921 So. Sheridan Rd., Kenosha, Wis. 
JOSEPH SANCIULIS, .....................L..........................

P. O. Box 253, Bradley, Ohio.
PAUL JAUGAS,............................................................

1116 Market St., De Kalb, III.
JOSEPH SPRING, .......................................... ..............

6059 So. KildeV St., Chicago, IU.
JOHN TUNKUN, ................................ .........................

Rt. 1, Box 37, Luther, Mich.
KASTANT GALDIKAS, ......................  „............

3016 Normai St, Chicago, UI.
A. N AINIS, ............................ .............. r.,.....................

21 Chipmun St., Waterbury, Conn.
KASTANTAS BULKA, ..........!..U...............................

4127 So. Maplefrood St, Chicago, III. 
JOHN JASULEVIČIA, .................................................

Box 58, Valice, Pa.

KAZ. BRAZEWICZ 
921 So. Sheridan Road 

Kenosha, Wis.

<.♦*.«£ y„'f |v v Vmt
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NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.
ir

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

PADAROMaPIRKIMO IR PAR- 
į DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. • 

V—.............. ■ i li».nnr.M i ■■———>

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
f27 N, Dearborn St., Room 111-13 

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

M23 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1810 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

I"~ 1,11 ..... «
JOHN KUC&1NSKAS

VIETUVIS ADVOKATAS 
2221 W. 22nd St^ arti Leavitt St.

Telephonaa Canal 2552 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Ša
radoj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Ve<la visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaui 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmiestyj: 
Room 1726

' CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washir.£ton St.

Cor. VVashinfftou & Clark

> Nam-į'Tei.r Ryde Pąrk 339S
T |

............................ ............................ ............................. i.,i>

' JOHN !. BAGDŽIŪNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuosb » Teismuose. 
Egzaminuoja Abstraktus, Padaro 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

ir jgaliojimus.
7 South Dearborn Street ’ 

Room 1538 Tribūne Bldg.
Telefonas Randolph 3261 1 f

Vakarais: 2151 West 22 Sfrreel • 
Telefonas Canal 1667

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

1811 Recter Building
7» West Monroe Street, Cbieago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3208 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
v— -...... --- j

J. P. WAITCHES 
LAWYER I.ietu’ryH Advokatą, 

Dienomis Room 614-516 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 Sa. Wabash Ava.

Td.: Pullman 6377.

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

?9 So. La Šalie St. Room 530 
Tel. Central 6390

Vsk. 3223 S. Halsted St.. Chicaga 
Tel.'Yards 4681

•

Pirkit Dabar
Nelaukite ilgiau — nes jus nega

usite pirkti jūsų siutus ar overkautus 
tokia žema kaina, net sezonui pasi
baigus.

Vienas rūbų išdirbėjęs turėjo per
daug stako ir pirkonve nuo jo per
viršį beveik musų pačių kaina. Atei
ste ir pasižiūrėkite į musų išpuoštus 
angus ir musų kainas, tikrai at
kreips jūsų atydą. Užganėdinimas. 
garantuojamas! Vyrų, vaikinų ir 
, aunuolių 1 ir 2 kelnių siutai, $15.50 
ir augščiau. Vyrų, vaikinų ir jau
nuolių overkautai $5.50 ir augščiau. 
Vaikinų 2 kelnių siutai ir overkautui 
$7.75 ir augščiau. Atdara kasdien 
nuo 8 ryto iki 9 vai. vakare. Suba- 
ornis nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. va
kare. Nedėlioj nuo 8 vai. ryto iki 5 
vai. po pietų.

S, GOROON,
739 W. 14th St. '

Pirmos durys j rytus nuo Halsted St. 
prie 14th SU

ffiBllilIlIlIlillIlihlllllllllllllllllllllH
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KORESPONDENCIJOS

kuo

Telefonais

rasite

Garsinkities “Naujienose Garsinkifės Naujienose

tas hian rodo,

Chicago.

nes

JIE YRA 
APKEPTI

ATDARAS VISA DIE
NA LIG 8 VALANDOS

dėt ir nuo 7 iki 8:30 vai 
Jedėliomis nuo 10 valas-

3113 South 
Halsted St.

toks 
vieto-

“mergmų 
Savo val

ties at- 
žmonės. 
kad buk
progre-

Kaina 35c. 
aptickoae

— pasi
kalbėti 

aplinkui

Ofiso vai.: d iki 12] 
8259 So. Halsted St

žmo
nėse-

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

V ai and o s nuo ' 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 tiri 9 ■» 
rakare.

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Pat. Biure.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojai ir Chirurgas 

9HX BN. HaUted St.
Tel. F&nlevard 7179 

Rezicl. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Kenvood 5107
Valandos: nuo 9 Iki 11 vai. ryto; 

ano 5:80 Iki 7:81 vakaro.

Dr. Benedict Avon
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. G3 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0610

darbu
ką jie 
“darb- 
ir pa- 
kolek- 

našlaičiams, nes r > SLA. 
trys kuopos rengia

Ant.
Mik.
Sim.

Banelis, Ku-
J. įLeonaitis, Podicislo

Adelė 
Kar. Kru- 

Uršulė Nača- 
Julė 
Čilė 
Ura.

Draugystės< D. L .Keistučio na 
riv. žiniai.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Te’ephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

tai reikėjo išsišiepusiam 
draugo numerio. 

Mano draugas 
kad

Chicago, III 
5 po pietų; 

ed. pagal sutarti.

Gydytoju, Chirurgu ir Akuieria

8815 South Halated St. 
Tel. Boulevard 1401

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

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 U 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL

LUCKY 
STRIKE 

CIGARETAI

buvęs chicagietis,
Žino-

Taupymo Skyrius First Trust 
ir Saving Banko

Tel. Blvd. 8188 
M. Woitkevridi 

BANIS 
AKUŠERKA 

[Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote* 

Į rims prie gimdy
mo kiekviename 
[atsitikime. Teikiu 
[ypatišką prižiūri- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy-

M erginių miestas. Lietuviška 
valdžia ir kiti dalykai.

Dr. A. 1 KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

8803 S. Morgan StM 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

DR. P. G. LUOMONS 
Lietuvis Danty Gydytojas 

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

Tel. Ganai 6222 
Vai.: 9—12 r; 

6—9 vak,

Tas yra paranku netik musu 
150,000 taupymo depozitorių, 
bet taipgi dėl tu, kurie norėtu 
pradėti naujas sąskaitas ir imti 
naudą iš saugumo, patarnavi
mo ir parankios vietos, kurią 
šis bankas pasiūlo.

Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jį, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optoraetrist, 

3639 W. Rooeevelt RdM 
Phone Cravrford 3140

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Depozitai padėti prieš 15 die
nų sausio, palūkanos bus mo
kamos nuo 1 dienos sausio

Ganai 8257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z, ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 4 po piat, 
6 iki 9 vakare

NedSliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1831 So. Halsted St., 

lutpi 18 ir Halsted St.

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

DR. CHARLES SEGAL
4 Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

j Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų lijrų- 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po 
vakaro.

dos ryte Iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2888

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 .
Naktinis Tol. Drexel 2279

Antanas Nagrodskis.
1005 Gent avė.,

Johnson City, Iii

Viskas' tyla, 
apie 35 metelių kad 

i: “Jėzus is 
Žmones stižiu- 
, kiti pyksta, jJjgrDR. HERZMAN^

•—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1028 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

f Dienomis: Canal 
3110. Nakti 
Drexel 0950

Boulevard 4136

akimis, pasitairaak 
BLUMENTHAL

Optumetrtet
b Tai. Boutovard MS7
* 4648 6. Aibland Ava

Kampu 47-toa gat
2-roa lubote

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

DR. A. J. BERTAŠIUS 
8454 So. Halsted St.

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

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2291 W. 22 St., kampas Leavitt St. 
Phone Canal 6222

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

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
3149 So. Mor 

los nuo 
2 iki 2 ir 
Telefonas Yard

THE CENTRAL DRUG COMPANY.
------zShcnandoah, Pa,

Tel. Boulevard 9537

DR. MARY A 
D0WIAT— S A SS

sakant nemokėjau, tik 
privažiavęs 
(pasiėmiau 
užsimokė-

>: tai musų 
Manau sau, 

dirba, kad juos vadina 
štųs.“ Ilgai nelaukus jie 
sisako, kad atėję pinigų 
tuoti našlaičiams, nes 
vietinės 
šeimyniškų vakarienę, tai jie 
renką aukas produktais ir pi
nigais, kad sušelpus našlaičius.

Štai ir kitas ateina 
kalbėti. Pradedame 
apie mainas, 
vien til$ kasyklos. Po to, ma
no draugas išsivedė mane pa
sivaikščioti, parodyti miestelį 
Parodė didelę dailių Higt 
School, Rymo katalikų bažny
čių, kurioj klebonauja kun 
Bringmonas, Tautiškų bažny
čią, kurioj klebonauja kun.

Siunčia pinigus Lietuvon 

G. Benešios 
1616 W. 47th Street

Ireg. S. V,
Pastebfildt jų pastanga^ nuryti Sitų ska
niausi viduriu pa!iuosuotojq, kokis tik 
kuomet nors buvo padarytas. Ir jis yra 
lengviausiu, vienok veikia pasekmingiau- 
siai 1 Motinos -jus nežinote to smagumo 
jausti, mnlonr-.ni), pasitikėjimą ir užsi- 
ganėdinimij, jei jus nenaudojate Baubino, 
kuomet kūdikis pasidaro neramiu, suer
zintu, piktu—tat yra tikri žeklai vidurių 
užkietėjimo. Miegok Viąnakt ramiai, nes su 
austančiu rytu kudikiy vėla bus linksmas 
kai visuomet. Bambino atliks savo darbą 
ir atliks gvrai i

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

Telefonas Boulėvard 7042

DR. G. Z. VEttLIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Šio banko stakas yra valdomas per stakholderiug iš
FIRST NATIONAL BANK OF CHICACO.

Sudėtinis resorsas viršija $350,000,000.00. x
Deazrborn, Monroe ir Clark Gatvių

First National Bank 
duktoriiif. prašo lipti laukan. 
L Man reikėjo susiraski Main 
gatve. . Kur ieškoti? Klausiu 
vieno vaiko, kur yra Main gat
vė, , rodo į vieną pusę, sako, ta 
vieta, kurios aš ieškau esanti 
už dviejų skersgatvių- Bet ei
nu ir tris, o vis neprieinu. Pa
sigavau kitą vaikėzą, klausiu 
Main gatvės 
kad reikia piti atgal. Traukiu 
atgal, priėjau vėl apysenį žmo
gų, klausiu “Please, Main 
Street, Si r? 
rodo man* pirštu ir sako 
kur

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirtrras

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Cnlcago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2 -3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicagą

Vietos D-stė D. L. K- Keis
tučio Šiuomi praneša visiems 
savo nariams, ypač kurie šiuo 
tarpu gyvena kituose tolimes
niuose miestuose, kad ta drau
gystė turi tikslo susivienyti su 
kita vietos (Iraugija, būtent su 
iL. R. Simano Daukanto drau
gija. Darbas prasidės nuo me
tinio susirinkimo, t. y. sausio 
mėnesį 1924 m. Kurie iš narių 
turėtų ir norėtų duoti kokių 
nors patarimų tuo reikalu, ar
ba norėtų gauti kokių infor
macijų, prašom kreiptis šiuo 
draugystės sekretoriaus adre-

vai- 
veikalėlis “Trokštu 

be to dar buvo dainų,

“Please, 
Jis nusišypsojęs 

štai
Reiškia, aš jau Mainstry- 

O tas Mainstrytis toks 
kaip Chicagos Bridgeporto ko
lonijos 33 gatvė. Yra biznių, 
gatvė siaura. Jau pradėjo visai 
temt 
ieškoti savo 
Vos suradau 
nustebo, pradėjo bartis, 
nedaviau jokios žinios, kad jis 
man negalėsiąs nieko gera pa
rodyti, nes jau tamsu... na, ir 
daug daug kitų dalykų.

Štai pasibeldžia į duris ir įei
na du žmonės — simpatingi 
vyrai. Mano draugas supažin
dina ir sako 
tųs vyrai.

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie net prašo daugiaus! 

Bet kuomet jie yra labai jauni ir dar ne- 
ęali kalbėti, tuomet jų akys kalba už 
Juos—tik piistebėkit k;iip jie užsidega 
džiaugsmu, kuomet motina paima bonką

Telephone Yardi 59M

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

Žukauskas.
Lietuvių Knygyną, ete 
ma, patamsyje maža ką ten pa
matysi. Supažindino su keletu 
gerų žmonių ir pradėjome kal
bėti apie Westvillę.

Gyventojų esą apie 8,000, 
daugiausia lietuvių. Dirba dau
giausia kasyklose. Lietuviai 
žmonės daugiausiai progresy
viai. Lietuvių draugijų yra ke
letas, vien Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje yra trys kuopos. 
Lietuviai daugumoj užima ir 
valdiškas vietas, p. P. Daujo
tas yra miesto majoras —< žmo
gus labai malonus ir manda
gus; iš pažiūros ir apvalkalo 
nepasakysi kad jis yra majo
ras, visai paprastas žmogus, 
bet išmintingas, be jokio pasi
didžiavimo, draugingas. Pasi
sakė, kad skaitąs ir “Naujie 
nas.”

'Policijos šefu yra p. Wm. 
Moyer, irgi simpatingas vyras, 
gana prielankus lietuviams.

Pašte dirba p. Šimkus, First 
National Banke p-lė Alena Rft- 
duRiutė, pasižymėjus vietos 
darbuotoja. Ir daug kitų vie
tos biznių yra lietuvių ranko
se. Vienoj vietoj užėjom lie
tuvę patarnautoją, kuriai ma
ne draugas pristatė kaipo chi-1 
cagietį ir sakė, kad aš jai at
gabensiu vaikiną iš Chicagos. 
Mergina tik paraudo, akutės 
sublizgėjo ir sako: meldžiu. 
Gaila, kad aš jau vedęs...

Bažnyčių, kaip minėjau, yra 
dvi: Rymo ir Neprigulminga. 
Kaip žmonės pasakoja, tai ne- 
prigulmingai geriau sekasi, nes 
žmonės sako, jos kunigas esąs 
žmoniškesnis ir progresyves
nis negu Rymo.

Draugijos čionai nesnaudžia, 
bet ką galėdamos veikia bent 
rengdamos vakarus, vakarie
nes, teatrus, koncertus. Čia 
nesenai buvo surengtas kon
certas ir J. Babravičiui, bet fi- Į 
nansiškai nenusisekęs, 
silankę vos apie 75 
Priežastis to buvus ta, 
rengėjai nepasitarę su 
syviaja dalim, o Rymo žmones 
koncertų nelanką.

Jaunuomenės yra gana daug, 
daugiausiai merginų, ir dar ne 
bet kokių. Yra gražių ir pasi
turinčių tėvų. Neveltui chica- 
įieėiai “vagia“ Westvillės lie- 
tiivaites, ir dabar daugelis chi- 
cagiečių turi _We«tviMės savo 
gyvenimo draugėmis.

Dabar Westvillėj daug kal
bama apie ristynes, kurios čia 
(vyks ateinantį sekmadienį, p. 
J. Kroirieiio svetainėje, 
nes ypač norį pamatyti 
nai atvykusį driituolį K. Po
žėlą. —-Juozas.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytoją* ir Chirurgas 

25 S. Wasnington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telsnhons Central 806c 
1824 VTabansia Ava. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 ild 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Daug girdėjau apie garsiąją 
VVestvillę, bet niekad neteko 
nuvykti ir pamatyti, kaip ten 
kas dedasi.

Daugiausia Westville yra pa
garsėjus merginomis — jų 
daug ten ir dar pasiturinčių 
tėvų. T(xled chicagiečiai ne
snaudžia. Kaip pasakoja, tai 
atvažiuoja chicagietis su m&- 
kabi Ii u, įsižiūri kokią šviesią- 
i'lgaplaukę ir tik capt, kaip va
nagas paukštelį ir tempia Chi- 
cagon.

Mane žingeidumas ėmė, nes 
aš sau negalėjau įsivaizdint 
kaip tai galima. Bet gavęs pro
gos išsipirkau biletą DanvŪen, 
nes į Westvillę traukinys nei
na. Važiuoju atsilošęs vagone 
ir galvoju apie tą 
miestą“ Westvillę. 
dentuveje prisistatau, kad tai 
dailus, didelis miestaA, daug 
merginų gatvėse, visos jos ta
ve žiuri ir tik mirksi.

Kada aš taip atsisėdęs sau 
svajoju, visur tyla, pasažie-

Mrs. A MICHNIEViGZ-VIDIKIENi
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampa* 81 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Palng

Tel. Yards 11191
Baigusi akušeri 
jos kolegija; i) 
gal praktakavu į 
si Pennsylvani i 
jos ligonbučiuc 1 
se. Sąžiniškai pa j 
tarnauja, viso-, 
kiose ligose priri 
gimdymą, laikt 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir kito 
Iduose reikaluo 
se moterims ii 
merginoms; kreij 
kitis, 
pageltą.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland A v*. 
Tel. Boulevard 7820

Vai. 2 iki 4 ir 6 ild 8. Ned. 10 Iki 12 
Namai 6641 S. Albany Ava.

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

Office Houfs: 10 ild 12 pietą 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PMYSTCIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietą 
T*l. Lafayette 0098

oavings
James B. Forgan chairmanas, Melvin A. Traylor, prezidentas

Vietos LMPS ir ALDU) 
pos buvo bendrai suruošę 
da? Red.) vakarą. Buvo 
dinama 
mirties, 
deklamacijų ir muzikos. Vai 
dmimas atlikta gerai. Vaidini 
me dalyvavo: Pi4vte»lio rodę — 
Al. Daukšis, Pi 1 velionės — Sta
sė Kunskienė, Čilės 
Pikšiene, Raulo —- 
tūlis, Rožės 
jienė, Žebrauskienės 
Jasevičienė, Piemens 
Kunskaitė, Žakiienės 
Gvergždienė, Kaimyno 
kad. Miliūnas, Žydo 
Jonelaitis, Girsargio 
Načajus,( Kaimiečių 
Šleževičius 
nigo
— Nik. Miliukas ir A. Jonelai
tis. Visi savo roles išpildė ge
rai. Suvaidinti koks nors vei
kalėlis čia ne taip lengva, — 
stoka tinkamų žmonių, o ir 
publikos, kaip tokiame maža
me miestely, negali būt daug 
(lietuvių čia gyvena visai nedi
delis būrelis). Bet vaidintojai 
dirbo eniergingai, kiti dagi po 
dvi role^,pasiimdami.

Vaidinimui pasibaigus mer
gaičių choras p. Urš. . Gvergž- 
dienės vedamas padainavo lie
tuvių dainelių, kurios publikai 
labai patiko. Piano skambino 
pdė Katrina Rusaiskiutė, o dek
lamavo p-*lės Katrina ir Juzė 
Jaaevičiutės ir Jadvyga Ir Ju
lijona Kunskaitės. Muzikantai 
buvo pasikviesti iš West F rank- 
forto.

Gera butų, kad dažniau tokių 
pramogų galėtume turėti.

—Ant. Gudauzis.

n St.,
8 iki 10 vai. ryto 

nuo 8 iki 9 v. v
0867

šą: “Subway v • _ Clf.
Klausiu kitų, sako, kad reikia 
imti gatvekaris ir važiuoti 
vakarus, privažiavus miestą 
išlipti ant “skvero“ ir pasigau
ti Westvillės gatvekarį.

“Pasigavau“ gatvekarį, už
simokėjau septynis Ycįntus — 
geriat 
įmečiau į dėžę, 
“skverų“ išlipau, 
biletą į Westvi-Hę, 
jau dar 18 centų, na ir vėl apie 
pusvalandi traukia Westvillėn. 
Pravažiuojamo kdlis kaimelius, 
bakūžes ‘mažos, nelyginant Lie
tuvos bakūžes, kai kuriose vie
tose žmonės matyt dar pras
čiau gyvena negu Lietuvoje. 
Važiuojame dar toliau ir štai 
išsišiepęs žiūriu į parašus. Skai
tau: Post Office of Westville, 

ir kon-

riai skaito laikraščius, žurna
lus, ir aš mėginau skaityti, bet 
nevyksta, galvoje sukasi West- 
viBe... štai tnaiikinys sustojo 
prie Momence, kai kas įlipo, 
kiti išlipo, ir vėl keliaujame 
toliau. Viskas' tyla,. bet štai 
moteris 
sukliks angliška 
m y savi or’\.. 
re, vieni šypsos.
mane irgi pradėjo nervuoti —- 
tiesą pasakius, mane ne ta dai
na ar giesmė taip nervavo, 
kaip jos balsas. Balsas 
gergždžiantis, iškiliręs, 
mis sucypia, vietomis sukler- 
kia. Netolimais sėdi jaunas 
vyras ir sako angliškai: Ką 
tamsta manai? Aš patraukiau 
pečiais. Ką gi galėjau jam at
sakyti? O jisai: “Aš esu apke
liavęs visas Suvienytas Valsti
jas, bet maji dar neteko to gir
dėti traukiny. Ar neverta bu
tų tokius žmones pasiųsti į li- 
gonbutį ?“

Po daugiau kaip trijų va
landų važiavimo privažiavome 
Danvillę. Stotis daili, bet kur 
gi ta Danvillė? Visa, kas ma
tyt, tai stotis ir parašas “Dan- 
ville.“ Klausiu patarnautojų, 
jie sako: eik ton pusėn. Einu, 
randu t rėptus žemyn ir para- 

Manau sau, tai 
visgi ne Danvillė.

SLAlMPCi* Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SĄNARIUOSE

RĘUMATIŠKI Skuadejimai
Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik 

nusipirksi buteliuką 
, MEŠKOS BALSAMO

(Bear Balsam)
ir vartosi pagal nurodymą, kaip ir daugelis tūkstančių kitų, ken
čiančių vaitojo ir vartoja.

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietinį aptiekorių arba parda
vėją, prisiųslę mums 35c. ir 5c. už pasiuntimą, m«es tuojaus išsių
sim buteliuką Balsamo •} r----------
24 E. Centre^Strcet,

Telephone Yarda 1582

DR. J. KDUS
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgą*

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 ild 8 v 
cago, III.
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Nesudaro Komisi
jos Klaipėdai.

Tautų Sąjungos taryba 
kvietė du amerikiečiu užim
ti pirmininko vietą tam tik
roje komisijoje, kuri turės 
isspręsti Lietuvos ir Lenki
jos ginčą dėl Klaipėdos. Pir
ma kvietė p. Brand Whit- 
lock’ą, buvusįjį Jungtinių 
Valstijų ambasadorių Bel
gijoje, o kuomet jisai atsisa
kė, tai — p. Charles Beecher 
Warren’ą, buvusįjį ambasa- 
sadorių Japonijoje. Bet at
sisakė ir šis.

Klausimas, ką dabar da
rys Tautų Sąjungos taryba: 
ar ji toliaus ieškos, tarpe 
Amerikos diplomatų žmo
gaus, kuris sutiktų pirmi
ninkauti tai komisijai, ar ji 
pakeis savo planą ir į komi
sijos pirmininkus pakvies 
kurios nors kitos šalies at
stovą? Butų geriaus gal, 
kad Amerikos žmogus užim
tų tą vietą, nes Amerika yra 
mažiaus suinteresuota Klai
pėdos klausimu, negu Euro
pos šalys. Bet išrodo, kad 
amerikiečiai yra perdaug 
“busy” užsiimti tuo dalyku.

Pagalios, Tautų Sąjungai 
gal teks, jeigu ji būtinai no
rės turėti amerikietį toje 
komisijoje, pakviesti kokį 
nors nuobodaujantį Euro
pos hoteliuose turistą.

Kr i zis Sovietų 
Rusijoje.

Pastaruoju laiku ateina iš 
Europos daug žinių apie 
nesutikimus Rusijos komu
nistų partijoje ir apie sunkų 
ekonominį krizį Rusijoje. 
Plačiaus už kitus praneša 
apie tai Chicagos “Daily 
News” korespondentas, Ma- 
ckenzie. Jisai jau senai 
švaistosi po bolševikų žemę 
ir siuntinėja iš tenai kores
pondencijas telegrafu bei 
krasa. Paskutiniai jo pra
nešimai ateina tiesiog iš 
Maskvos, todėl tenka ma
nyt, kad paduodamos juose 
nepalankios sovietams ži
nios yra teisingos; kitaip 
juk bolševikų cenzūra nebū
tų jas praleidusi.

Įdomiausia tarpe tų žinių 
yra ta, kad Rusija šiandie 
turi didelę bedarbę. Pasak 
minėtojo korespondento, 
Rusijos bedarbių skaičius 
dabar siekia daugiaus, kaip 
miliono. Tai butų labai 
stambi skaitlinė net augšto 
pramonės išsivystymo kraš
tui; o Rusijai, kurios pra
monė yra visai menka, to
kia skaitlinė yra stačiai pa
sibaisėtina. Juk ji išviso 
kažin ar turi daugiaus kaip 
du arba tris milionus gry
nai pramonės darbininkų. 
Daugiaus kaip milionas be
darbių Rusijoje todėl reiš
kia kuone visišką pramones 
sustojimą.

Nieko nuostabaus, kad 
prie tokių sąlygų kyla nesu
tikimai ir ginčai net toje 
neskaitlingoje (palyginus 
su bendru Rusijos gyvento
jų skaičium) klikoje, kuri 
yra susispietusi apie valsty
bės vairą. Negelbsti nei dik
tatoriška tvarka* valdžios 
partijoje. Išrodo, kad dik
tatūra darosi kaip tik svar
biausia einančiųjų, tenai da
bar ginčų priežastim. Prieš 
valdančios srovės diktatū
rą opozicija bolševikų eilėse 
stato \ reikalavimą “slapto 
balsavimo”, “spaudos lais
vės” ir t. t.

Nežiūrint, kurios srovės 
pergale pasibaigtų ta kova, 
)amatinis dalykas visgi yra 
ne ji, bet tos sąlygos, kurios 
ją iššaukė. Kodėl gi ekono
miniam Rusijos gyvenime 
vyko toks skaudus krizis, ir 
<ą jisai reiškia?

Rusijoje jau beveik dveji 
metai yra vykinama vadina
moji “naujoji ekonominė 
politika” (arba “NEP”) ku
ri tapo įvesta po Kronštadto 
jurininkų sukilimo ir didelių 
darbininkų streikų Petro
grade, Maskvoje, ir kituose 
Rusijos centruose. Ji prasi

dėjo “laisvės” paskelbimu 
vidaus prekybai. Po to se
kė sovietų valdžios pastan
gos atsikratyti nuo smul
kiųjų industrijos įstaigų, 
pavedant jaš į privatines 
rankas. Stambiąsias pra
mones vąldžia pasilaikė, mė
gindama tečiaus jas suor- 
organizuoti “naujais”, biz- 
niškais pamatais. Iš savo 
Tankų ji taip pat nepaleido 
ir prekybos su užsieniu.

Užsibrėžusi šitokį planą, 
bolševikų valdžią manė nu
šausianti du zuikiu. Viena, 
ji tikėjosi, kad, tvarkyda
ma tiktai pačias stambiau
sias pramones, ji sugebės 
vesti jas pelningu budu ir 
laipsniškai išvystyt jas taip, 
kad jos pavytų kitų kraštų 
industrijas. Kuomet to bus 
pasiekta, tai Rusija bus 
“pribrendusi socializmui”, 
ir bolševikai išnaujo pradės 
savo eksperimentą, kuris 
pirma jiems taip nepavyko.

Bet kuomet ateis laikas 
antru kartu pradėt vykinti 
socializmą Rusijoje, tai bol
ševikai jau turės visą reikia
mą tam tikslui galią kaip po
litikoje, taip ir ekonomijoje, 
jeigu jie “pereinamuoju lai
ku” bus nepaleidę iš savo 
rankų valdžios ir jeigu val
džia kontroliuos a stambiąją 
pramonę bei užsienių preky
bą. Su “prekybos laisve” 
tuo budu bolševikai Sstengėsi 
sukombinuot valstybinį ka
pitalizmą ir diktatūrą vals
tybėje.

Visi gerai atsimena, kaip 
bolševikų samdiniai, komu
nistiniai agitatoriai, viso
mis pasaulio kalbomis 
garbino tą “genialin- 
gąjį” Lenino planą. Vie
nok . jau _ dabar ma
tome, kad jisai, kaip ir visi 
pirmesnieji jo planai, atve
dė Rusiją prie katastrofos.

Kai kam pradžioje išrodė, 
kad “naujoji ekonominė po
litika” pastatys Rusiją ant 
kojų. Ji ištiesų atnešė dide
lį palengvinimą tuo atžvil
giu, kad atidarė takus lais
vesnei prekių apyvartai. 
Kas turėjo prekių, galėjo 
dabar jas parduot tiems, ku
rie jų reikalingi, nesibijant 
bausmės. Po “laisvės preky
bos” paskelbimo Rusijos 
rinkose ėmė rodytis vis dau
giau ir daugiau prekių, ku
rios pirma buvo slepiamos, 
ir ačių tam susidarė toks 
įspūdis, kad ta reforma stai
giai pakėlė ekonominę Ru
sijos padėtį. ?

Laisvesnė prekių apyvar
ta, be abejonės, prisidėjo ir 
prie to, kad atsirado dau
giaus darbo pramonei. Ypa
tingai daug reiškė ta aplin
kybė, kad dabar ėmė nešti į 
miestus savo produktus ūki
ninkai: turėdami galimybės 
parduoti, jie galėjo pirkti 
pramonės prekes.

Šitais gerais rezultatais te 
Čiaus ir išsisemia visas “Ne- 
po” naudingumas. Jisai at
gaivino prekių apyvartą, 
bet jisai neįstengė pakelti 
gamybos produktingumą. 
Sovietų kontroliuojamosios 
pramonės gaminiai paliko 
taip pat brangus, kaip buvo 
pirma, arba pasidarė dar 
brangesni (dėl padidėjusios 
biurokratizacijos įmonių ve
dime); žmonių masės jų ne
įperka. Ir šiandie, jiežiu- 
rint to, kad Rusijos žmo
nėms trūksta net papraš- 
čiausiųjų dalykų, sovietų 
sandėliai yra užversti pre
kėmis. Dėlto pramonė ir 
sustojo.

Kažin ar bolševikai pa
jėgs iš šito krizio išsikasti.

kinti žmonėms, kas ištiesų bu
vo tie dalykai, kuriais kunigai 
remia savo neva noksią. Tą 
Mokslo Draugai ir daro.

“Draugas” už tai pdusta juos. 
Ar nebūtų geriau, kad jisai, 
ažuot piktžodžiavęs, imtų ir par 
mėgintų sukritikuoti tą, ką Mo
kslo DraUgai aiškina apie Kris
tų savo paskaitose ?

Parodykite savo gabumą, ger
biamieji. Juk jus iš to duoną 
valgote.

SOVIETŲ VALDŽIOS 
KLAIDA.

Apžvalga
PLUSTA.

Lietuvos komunistų; partijosi 
centro komitetas paskelbė ilgą 
litaniją vadinamųjų “tezių”, ku
riuose išdėstoma dabartinis 
partijos nusistatymas Lietuvos 
vadujinės ir išorinės politikos 
klausimais, šešioliktaini tų 
“tezių” skamba taip:

“Apvertinus klaidas, So
vietų valdžios padarytas Lie
tuvoj 1919 metais jr atkarto
tas 1920 m., kada, nežiūrint 
į visų kalbos lygybės paskel
bimą, ištikrųjų įstaigose vieš
patavo rusų kalba, kada vie
tos kalbos sovietų įstaigose 
beveik nėbuvo vartojamos, 
L. K. P. proletariatui laimė
jus neturės ignoruot klausimo 
apie kalbą sovietų įstaigose.

“Dabartinės > < nepriklauso
mos Lietuvos ribose prisieis 
(I “N.” Red.) , įvestį; lietuvių 
kalbą, t. y. gyventojų dau
gumos kalbą, kaipo oficialę, 
suteikiant visieiris vietas pi
liečiams teisės susinešt su 
visomis sovietų įstaigomis 
savo prigimta kalba.”

k Matai, Lietuvos komu
nistai šiandie jau pripažįs
ta, kad bolševikai padarė “klai
dą”, kuomet, įsiveržę Lietuvon, 
ignoravo vietinių! žmonių pri
gimtąją kaĮbą h’ visose sovietų 
įstaigose įvedė tiktai rusų kal
bą. Lietuvos komunistai žada 
tokių “klaidųį” ■ ateityje nebe- 
daryt.

Ateitį, kurios^ .geidžia koipu- 
nistai Lietuvai, mes galime ra
miai palikti jų svajonėms, nes 
tuomet, kai Lietuvos proletaria
tas laimės, tai senai bus ir “dū
kas” komunistų išnykęs Lietu
voje. Bet aukščiaus paduota- 
sai komunistų prisipažinimas 
dar kartą parodo, kaip toli jie 
visą laiką stovėjo nuo to, kad 
teisingai supratus ir išreiškuf 
darbo žmonių reikalus.

“Vieninteliai proletariato at
stovai” atėjo į Lietuvą “va
duot” darbininkus ir valstie
čius, ,bet — nepasirūpino net 
sutvarkyti įstaigas taip, kad tie 
darbininkai ir valstiečiai galėtų 
susinešti su jomis * prigimtąja 
kalba! Ir tai, nęžiurint to, kad 
priešakyje,tų ‘^aŠuotojų” mat- 
šavo , asmens, kilusieji iš Lietu
vos liaudies — Kapsukas, An- 
įarietis ir k.! •

Tik po to, kai Lietuvos žmo
nės paėmė jiems pagalį ir išvi
jo juos lauk, tai jie ėmė galvot, 
kodėl jiems taip prastai pavyko 
ta “vadavimo” misija.

Ir tik po trejų ar ketvertų 
metų galvojimo jie dasiprote- 
jo, kad buvusi padaryta—“klai
da.”

Bet ar ištiesų tai buvo klai
da?

Ar prigimtoji žmonių kalba 
yra toks menkniekis, kad jos 
galima “per neapsižiūrėjimą” 
nepastebėt ?

Pas Rusijos bolševikus, deja, 
toks pat “neapsižiūrėjimas” pa
sireiškė ne tiktaf sulig Lietu
vos. Lygiai taip pat jie Igno
ravo ir tėbeignoruoja žmonių 
calbos teises, pav. (įruzijojeį 
curią jie, kaip žinia, “išvadavo” 
daug sėkmingiau, negu Lietuvą, 
raudonosios armijos durtuvais. 
Yra faktas, kad nuo pat sovie
tų reformų įsteigimo toje Kau-» 
kazo respublikoje tenai tapo į- 
vesta ta pati rusifikacijos siste
ma, kuri viešpatavo i carizmo 
gadynėje. , :!/. j,

RusifikatoriŠka bolševikų po- 
itika Lietuvoje buvo ne pripuo- 
amas reiškinys, ne “klaida”, 
jet neišvengiama jų visos “mi
sijos” pasekmė.

Bolševikai turėjo atsinešti ją

Chicagos kunigų laikraštis 
lab&i pyksta, fk(ad grupė 'žmo
nių, pradėjusių šį rudenį reng
ti mokslines paskaitas Chica- 
•goje, įdėjo į savo programą taip 
pat ir klausimą apie Jėzų Kris
tų. Jisai taip supyko už tai, 
kad ėmė plūsti paskaitų rengė
jus “asilais”, “chamais” ir ki
tokiais kunigiškos teologijos žo
džiais. /

“Draugo” piktumas yra su
prantamas. Jisai nori, kad re
ligijos klausimų aiškinimas bu
tų “dvasiško stono” monopolis. 
Iš to kunigėliai, mat, daro biznį. 
Kaip kiekvienas biznieris, jie 
nemėgsta kompeticijos (konku
rencijos).

Bet dalykas, žinoma, yrą ne 
tame, kad, kaip “Draugas” spė
ja, Mokslo Draugai ketiną pa
veržti biznį kunigams. Jie ma
no, kad iš Dievo vardo joks biz
nis neprivalo būt daromas. Pa
tys kunigai juk pripažįsta, kad 
Kristus, po kurio firma jie sa
vo biznį varo, nepaisė turtų ir 
net. botagu vijo iš bažnyčios 
pirklius bei pinigų mainytojus.

Jeigu, tečiaus kunigai nesuge
ba kitokiu užsiėmimu * pelnyti 
sau gyvenimą, tai jie bent pri
valo varyti savo biznį pado
riai, be humbugų, be apgaudinė
jimo. Kad jie paliautų apgau- 
dinėję žmones, tai reikia paaiš-1Lietuvon jau vien dėlto, kad jie

atėjo į Lietuvą k;aipo užkariau-Į Varšuvos reikalavimo įvesti vi- 
tdjai. Užkariautojas elgiasi ta
me krašte, kurį jisai užkariavo, 
nė kaipo jo gyventojų tarnas, 
bet kaipo jų viešpats, valdovas.
Ne jisai jų valią pildo, bet jisai 
reikalauja, kad jie pildytų jo 
valią.

Bet jeigu bolševikai butų ir 
norėję elgtis kitaip, negu visi 
užkariautojai elgiasi pavergtose 
šalyse, jie vis viena butų nega
lėję Lietuvoje atsižadėti rusi- 
fikatoriškos politikos. Lietuvoje 
nebuvo nei tokios organizacijos, 
kuri butų pajėgusi stipriai pa
remti Maskvos diktatorius, nei 
pakankamo skaičiai bolševi-, 
kams palankių apšviestų žmo-4kui gyvena lietuviai, 
nių, iš kurių butų buvę galima 
sudaryti valdžios aparatą. Jei
gu bolševikai norėjo valdyti Lie
tuvą, tai jie tūrėjo importuoti 
Lietuvon komisarus iš Rusijos, 
Gudijos ir kitur. Tasąi gi imį- 
portuotasai tavoras ne tik ne
pažįsta Lietuvos žmonių kalbos, 
bet labai mažai tenusimano *ir 
apie Lietuvos žmonių reikalus.

Aršiausias bolševikų nusidė
jimas sulig Lietuvos yra ne ta
me, kad jie, atėję į ją, ignoravo 
Žmonių kalbą, bet tame, kad jie 
laužosi Lietuvon ir mėgino jėga 
įvykinti joje tokią tvarką, ku- 
rlūs Lietuvos žmonės benorėjo.

Lietuvos komunistų vadai te
čiaus, matyt, da ir šiandie to 
paprasto dalyko nesupranta. Jie 
gailisi tiktai to, kad tas krūvi-* 
no smurto žygis nepasisekė. ‘

Iš to matyt, kad jie kaip buvo; 
taip ir tebėra maskvinio/ “rau
donojo” imperailizmo klapčiu
kai, o ne Lietuvos darbininkų 
draugai. t/

soj Lietuvos šalę ofocialinės 
lietuvių kalbos dar ir lenkų. 
Kuo daugiau duosim, tuo dau
giau prašys.-

Lenkai yra nepasotinami. Kur 
ne kur, bet Klaipėdoj j jo turi 
ne daugiau teisių, kaip mes prie 
KaraliaučįMs. Varšuva sakjt 
jog Klaipėda ji reikalinga, bet 
kokio dalyko nenorėtų ji sa
vintis? Mes atsimenam, kaip 
Pilsudskis, socialistų endekas, 
žygiavo į Kievą ir toliau, kad 
užtikrinti Lenkijai svarbų Ode
sos uostą,, kuriam gal tik už
klydusį lenką terastam. Klai
pėdoj irgi nėra lenkų, o aplin- 

taip jog
Varšuva ypatingų privilegijų 
negali turėti. Lietuva gali įsL. 
leisti ją taip kaip ię visas kitas 
valstybes — Latvi j ą, Rūsiją. Ir 
tai jau butų nemažas pasiauka- 
vimas iš lietuvių- pusės. Atsi
minkim tiktai, kiek lenkai 
mums padarė ir vis dar daro 
skriaudų. Kas gali į tai žiūrėti 
šalta širdim? Lietuvių tauta 
yra taikinga, bet kuomet jos 
teisės mindžiojamos, sunku ir 
jai tylėti.

Busimieji kivirčai dėl Klai
pėdos parodys mums nen%ažti^į 
naujo. Neužilgo pamatysime, 
ar lenkų militari«mas, ar teisė 
turi vyriausią balsą Centralinėj 
Europoj. Lietuvai liekasi tik 
vientas kelias—ginties iki' pas
kutiniųjų ir neužleisti savo po
zicijos. —M. V.

Salėje skambėjo jau ne juo
kas, bet stačiai žvengimas. 
Klausytojų,, išskyrus rengėją, 
linksmumas buvo neapsakomas.

čia Misteris Chornetas nusto- 
jo kantrybės:

—Aš tiesą sakau.
Klausytojai griuvo iš kėdžių 

besijuokdami.
Chornetas pakalusė vieną ar

ti sėdint# kalusytoją:
—Ar Tamsta randi ką nors 

juokinga mano žodžiuose?
—Taip, taip! Cha —cha — 

cha! Tęski, Tamsta, tęski! — 
atsakė bekvatodamas paklaus
tasis.

—Tai įžeidimas! — sušuko 
perpykęs Chomėtas.

klausytojai plyšte plyšo juo
kais. Vienas apsiašarojęs nuo 
juoko klausytojas sušuko:

—Toliau, toliau, Tvenai!
Tik čia rengėjas dasiprotėjo 

kame dalykas. Jis atsistojo ir 
išaiškino nesusipratimą.

Tuoj juokas aptilo ir klausy
tojai rimtai sėdėjo.

Bet Chornetas jau negalėjo 
nusiraminti.

Jis paaiškino, salėje tylu pa
sidarius, kad jam >' dar niekur 
netekę matyti panašų miestą, 
taip gausiai asilų ir idiotų ap- 
gyvėtitą.

Pasakas tai apleido salę.
—P. B.

Lenkai ir 
Klaipėda

Šis Tas Iš Gyve- 
* nimo Marko

Tvane
■ , . ir, :

Miręs jau amerikietis jumo
ristų karalius, Markas Tvenas 
(Mark Twain) labai įdomiai 
skaitydavo savo jumoristinius 

kurinius ir jo klausytojai juok
davosi visuomet ligi ašarų:

čion, Amerikoje, visi tai ži
nojo ir užteko Tvenui tik pasi
rodyti estradoje, o publika jau 
šypsojosi, praskambėjus gi ke
liems žodžiams kildavo nenu- 
s!abdomas juokas/

Vieną kartą Tvenas buvo pa
kviestas skaityti viename mie- 

r stelyje, bet paskutinioje dieno
je kaž kas jį sulaikė ir jis pra
nešė, kad negalįs atvykti.

Rengėjai to vakaro* nutarė 
pasikviesti kitą lektorį. Numa
tytas buvo tūlas misteris Chor- 
netas. Jis ir buvo pakviestas 
su paskaita tema apie girtybės 
pragaištingas pasekmes.

Sutikimas Chorneto taip vė
lai buvo gautas, kad jokiu budu 
negalima buvo publiką Įįšpėti 
apie ištikusį pamainymą.

Misterį Klemensą (Clemėns 
—tikrasis Tveno vardas) to 
miestelio) gyventoj ųĮ nieks ne
pažino.

Kuomet atvyko Chbrnetas ir 
rėrigėjas vakaro jį pristatė pub
likai, tai niekas nekreipė domės 
į jo vardą, nes visi žinojo, kad 
Markas Tvenas — pseudoni- 
riias, ir todėl visi manė, kad 
Chomėtas — jo tikrasis vardas.

Misteris Chornetas 
giai nusilenkė , 
pradėjo:

—Gerbiamieji! 
mas — 
kimas...

Klausytojai ėmė juoktis. Mis
teris Chornetas suprato, kad jo 
rimtais žodžiais juoktis negali
ma, ir todėl tyliai pakalusė 
rengėjo, ar tvarkoje jo taule- 
taš; gavęs teigiamą atsakymą, 
nusiramino ir tęsė toliau:

—AlkogoliO gėralai dūdgiau 
nūheša aukų, negu ligos.

į Klausytojai juokėsi pilna 
burna. Chornetas negalėjo su
prasti, ką tas rėikštų, ir tęsė:

—Girtavimas žudo šeimynos 
laimę.

Salėje vėl kilo juokas.
—Girtybė žūdo jaunas žy

dinčias dienas!
£ia pakilo toks juokas, neti 

salė drebėjo.
Chotnetas tiesiog nežinojo ką 

daryti. JiS pamanė, kad jį no
rima kvailiu paversti, todėl nu
tarė paskaitą tęsti:

—Mes tarime .pasmaugti tą

Vos spėjo Lietuva apsiskelb
ti nepriklausoma, Lenkai iš vi
sų pusių ėmė statyti jai pink
les. Pirmiausiai stengėsi pa
griebti visą šalį; kuomet tas 
nepasisekė, tai okupavo Vilnių, 
o dabar veržiasi prie Klaipėdos. 
Tai nėra vien ekonominiai mo
tyvai, kurie veda lenkus prie 
musų ta vienintelio uosto. Jie 
turi savo žinioj Dancigą; žada 
statyti dar vieną uostą, taip 
jog jiems juros užtektinai. Klai
pėda stovi nuošaliai nuo 'Len
kijos ir paskutiniosios preten
zijų mes negalim kitaip išaiš
kinti, kaip tik norėjimu apsupti 
Lietuvą iš visų pusių ir, atėjus 
patogiam momentui, pagriebti 
ją. štai kodėl turime atkakliai 
kovoti su Varšuva dėl Klaipė
dos.

Visas klausimas dabar per
duotas Tautų Sąjungai, kuri 
gal ir išspręs laimingiau^ negu 
Vilniau^. Bet kai svarstymo 
diena nebetoli, lenkų laikraštis 
“Kurjer Polski” ramina savo 
skaitytojus, kad dėl Klaipėdos 
nesą ko rūpintis, nes Lenkija 
vistiek nepralošianti. Jeigu 
Taiit'ų 'Sąjunga nuspręs viską 
jų naudai — gerai; jeigu ne, 
tai Lenkija atsisakys pripažin
ti ir reikalaus vistiek savo.

šis Varšuvos laikraščiS pra
nešimas yra gana karakteringas 
ir atatinka lenkų valdžios poli
tikai. Sulyg jų, tas yra teisin
gas, kas jiems gerai.

žinoma, niekas neprivers len
kų priimti Sąjungos nusprendi
mą, vienok tai dar nereiškia, 
kad jie gali reikalauti kas tik 
jiems ateina įį galvą. Europai 
pradeda nusibosti Lenkijos kap
rizai. Keletą metų atgal pa
saulis buvo atidavęs savo širdį 
suskaldytai ir pavergtai lenkų 
tautai, o dabar jau dauguma 
atšalo ir ėmė jų neapkęstį. Vos 
atgaivinę savo valstybę jie puo
lė mažesnius kaimynus ir api
plėšė juos. Nuo* savo imperia
listines politikos jie neatsisako 
ir iki šiai dienai,, ką geriausiai 
nurodo Klaipėdos ginčas.

Lietuvos pozicija turėtų bū
ti stipri ir nepajudinama. Ne 
per Lenkų malonę mes įgijbm 
Klaipėdą ir todėl nėra reikalo 
jiems teikti ypatingų privilegi
jų, ypač kuomet jie pagriebę 
laiko Vilnių. Jeigu nusistebė
tume Klaipėdos klausime, žiu-1 
rėk, neužilgo sulauktume iš girtybės slibiną.

X^kUD1K1v^<

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

TINKAMAS!. SUVIRŠKINIMAS 
MAISTO SVARBUS

Motinom* ir motinom* jau* 
n« kMlkl*.

Kildikty aprOplnlmu Ir M- 
n<Jlma* yn. dalyku tyro* 
■varbo* kelmynai ir latftai ’ 

ir m<* janUame, kad tai 
yra dalykas, kurj **m tu
rime noHarUUla laiko
tarpiai* atvirai ir laisrai 
pergvIldentL
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Daugelis motinų su smagumu gi
riasi kad jų vaikai “valgo viską.” ši
tos motinos nesupranta, kad vaiko vi
duriukai nėra ant tiek jau išsivystę, 
kad galėtų tinkamai virškinti bile ką.

visi kiti organai ar muskulai, išsi
vysto laipsniškai iki pripranta prie j 
valgių suaugusiųjų.

Joks maistas nėra naudingas jei nė
ra pilnai suvirškintas. Augantis vai
kas gali suvalgyti valgį skirtą, suau
gusiam, o vienok negauti užtektinai 
sotumo, vien dėlto, kad jis tą mai
stą negali asimiliuoti.. Svarbiausi da
lis kūdikių penėjimo yra tinkamas pa
rinkimas valgių. Tokie valgiai kaip 
šutintos pupos, virti kopūstai, keik- 
sai, blynai ir kepti valgiai užganė
dina suaugusius bet netinka vaikams.

Pienas .turi būti duodamas jiems 
su kiekvienu valgiu, nes augantis vai
kas tiek pat pieno reikalauja kiek kū
dikis. Parink pieną kurįs Švarus ir 
sveikas. Eagle Brand Pienas ypatin
gai tinka vaikams dėlto, kad suteikia 
reikalingą sotumą augimui, ir prie 
to lengvai virškonvas.

tai musų

manda-
apsižvalgė ir

Nesusilai'kįy- 
šaliės prakei-

Borden’s Eagle Pienas šiandien au
klėja daugelį vaikų, kurių, tėvai ir 
pratėviai buvo išauklėti Eagle Pienu 
‘60 ir ‘70 metais. Kada pasvarstai, 
jog Borden’s yra pienas vaftotas per 
tris gentkartes, ir kurį kasdien var
toja vis daugiau ir daugiau žmonių, 
tai turi būti tam priežastis. O prie
žastis ta, kad jis pasirodė saugus, 
tinkąs pei‘ tiek laiko, ir žmonės juo 
užsiganėdinę.

4
Nežiūrint kur eisi- šitoje šaly' ar 

Kanadoje visur gausi Borden’s Eagle 
Pieną šviežią irę sveiką veik kiekvie
noje krautuvėje. Visais atžvilgiais tai 
vienatinis saugui pienas auklėti ku- 
dikįus, kuomet motinos pieno nėra.

Kada prisieina jūsų kūdikius iš
auklėti j stiprius, sveikus vyrus bei 
moteris, iniekas nėra taip svarbu pir
mose dienose kaip maistas. Del tos 
priežasties žmonės senai nvetč bąn%. ; 
dinėję. Išmintingi žmonės nerizikuo- v 
ja. Jei motinos pieno nėra, jie nesu- 
sirupina, bet tuoj pradeda vartoti 
Borden’s Eagle Brand Pieną. Pasi
naudok patyrimu milionu vaikų lai
ke paskutinių trijų, gentkarčių.

Skaityk atydžiai kas savaitę Situs 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

K? Tik Atspaudinta
Knyga dėl piano solo, turi 25 gerai 
žinomus lietuviškus Šokius, prireng
tus labai lengviu budu. Kaina 75c. 
kiekvieno,.apmokėtu persiuntimu.

GEORGI & VITAK MUSIC CO.
4639 So. Ashland Avė.

Chicago, III.
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Kai Kurios Lietuvos Pre 
kybos Perspektyvos

Pažvelgus į skaitlines tos ar 
kitos šalies importo bei ekspor
to galima spręsti apie krašto 
kultūrą bei ekonominį gyveni
mą. Jeigu importas viršija 
eksportą, tuoj suprasime, kad 
krašte ar valstybėj neviskas 
tvarkoje, ekonominis gyveni
mo lapisnis nepasiekęs reika
lingos aukštumos, o gal šiaip 
kokią nors laikiną naštą valsty- 

\ bS velka ir negali savo ukiu ga- 
\ nėtinai užsiimti. Amerika, An- 
' glija, Japonija plačiausiai išvys- 

čiusios širvo prekybą laikomos 
/ galingiausiomis kaip ekonomi

nėmis taip ir kultūros jėgomis. 
Vokietija irgi ligi karui, kol 
vedė smarkią bei aktingą pre
kybą, kilte kilo, gi pralaimė-Į 
jus didįjį karą, netekus daugy
bės prekyviečių pradėjo dide
liais žingsniais ekonominiai 

\ smukti ir šiomis dienomis pri
siartino paties skaudžiausio kri- 
zio.

žemės, tiksliau, dirvos Lie-; 
| tuvoje randasi gana įvairios ir 

žiūrint statistikos galima pa-, 
stebėti, kad nederlingos, visiš
kai netinkamos dirbti, yra la
bai mažas nuošimtis, 
mio galima rasti 
baltžemiu ir bagiant 
miu. Neminint jau įvairiausių 
molinių, durpinių ai’ smėlinų 
žemės rūšių. Tokioj Lietuvos 
dirvoj gali gana gerai augti į- 
vairųs javai. įdėtu va savo ja
vų gali daugiau turėti nei kitos 
kurios jai lygios valstybės. Bet... 
neužtenka turėti gera dirva, 
reikalinga dar sugebėti tinka
mai įdirbti. Be sumanaus į- 
trešimo, išdirbinio, sutvarkymo 
jokio dirva neduos patenkinan- 

. čių vaisių. Dirstelėkime kaip 
Į eina Lietuvoje žemės dirbimas 

dabartiniu metu. Bendrai 
imant, neblogiau žemė įdirba
ma, negu kaimynėje valstybėse 
—Lenkijoj, Ukrainoj, Rusijoj,1 
dalinai Latvijoj bei Estijoj, bet 
toli gražu negalima lyginti Lie
tuvos žemės kultūrą su Vakarų 
Europos. Jau Lietuvoje nedir
bama su medinėmis akėčkj|mis' 
beį žagrėmis, nelaikoma dirvo
nais,kai Rusijoje, ištisi plotai, 
bet toli gražu netobulai žemė 
dirbama. Trilaukiai dar tik kai- 
kuriose vietose pakeisti daug- 
laukiais, sodžių daugybė neiš- 
skirstyta viensėdijomis knisa 
savo “šniūrus” dažnai keletos 
kilometrų ilgio. Didesnė pusė 
Lietuvos žemės ūkių dar apie 
mašinų vartojimą supratimo 
neturi. Mašinomis dirbama tik 
vakarinėje Suvalkijoje ir kai- 
kuriose Pakuršės apskrityse.«

Toliau, mineralinių trąšų var
tojimas ir gi sulyginamai ne 
taip jau išsiplatinęs. Namieje 
gaminamo mėšlo gerai dirvoms 
įtręšti toli gražu neužtenka, o 
juo labiau nemokant jį konser
vuoti. Mėšlus paliekamas per 
visą rudenį, žiemą įr pavasarį 
tvartuose. Pavasarį susirinkus 
daugybei mėšlo, jisai ima kais-’ 
ti ir degti, visiškai nustodamas 
žymios savo trasos dalies. Kai 
kurie ūkininkai, atšilus, ima 
mėšlą vandeniu laistyti, bet tas 
retai gelbsti ir žemdirbys ne
tenka žymių savo trąšų dalies, 
be ko ir dirva negali tobulėti, 
tinkamą vaisių išduoti.

Noro dirbti Lietuvos žemdir
biai turi, tik dažnokai nemoka 
tą darbą tinkamon vagon pa
kreipti, kad pusėtinos naudos 
turėjus. Kartais daug dirbama 
iš- parpatimo, be jokios naudos 
ir nedirbama ten, kame neabe
jotino pelno galima turėti. Pa
vyzdžiui ganevai paliekama ’ iš
tisiems metams bevaisiai pūdy
mai, kurių sekančiais metais į- 
dirbimas reikalauja didelio tru- 
so' ir prakaito, žodžiui, nevyk
domas pagrindinis darbo princi
pas, mažiau darbo aikvoti ir 
daugiau naudos turėti. '

Jeigu prikergsime dabartinės 
Lietuvos keblias ekonomines są
lygas, stoką kredito, eksporto, 
sustojimą, tai gausis tasai liudt 
nas Lietuvos žemės ūkio vaiz
das, stovįs pagrinde visos tau
tos gyvavimo. Prieš karą ir

Dirvože- 
pradedant 

juodže-

laike karo, ligi aukso valiutos 
Lietuvoje įgyvendinimo 70%— 

i 80% viso eksporto eidavo Vo
kietijon ir Mažoj on Lietuvon, 
dabar gi, nukritus markei ligi 
nuliaus, visas išvežimas susto
jo, svabiausioji prekyvietė už
sidarė, nes Vokietija nepajėgia 
Lietuvos produktus įpirkti, tu
rėdama žemą valiutą. Kitos 
valstybės Lietuvos žemės ūkio 
gaminius, nelabai nori pirkti dėl 
jų prastos kokybės bei sulygi
namai mažos kiekybės. Užsie
nio pirkliai visuomet užintere- 
suoti gauti geresnės rųšies pre
kes ir kaip galima didesniame 
skaičiuje, nes gabenant didesn 
nėjnis partijomis pati prekė 
daug, pigiau atseina. Lietuva 
neturi taip reikalingų grudų 
kultūrinimo įstaigų — selekci-j 
j oš stočių, neturi elevatoriuj 
grūdams supilti bei tinkamai 
išvalyti, minėtos įmonės dar tik 
pradedama kurti. Išvežama iš 

[Liėtuvos daugiausia neapdirbti 
'žemės ūkio produktai — žalia 
medžiaga, nes Lietuvoje nesi
randa įmonių, kurios tą darbą 
atliktų. šis dalykas labai 
skaudžiai atsiliepia į ekonomi
nius Lietuvos reikalus. Daž
niausia Lietuvos produktai už- 
sienyj apdirbti grąžinami im
portu atgal, palikdami sveti
moms šalims apdirbimo atma
tas ir duodami gerus muitus iš
vežant.

Kredito stoka deliai mažo litų 
skaičiaus neleidžia Lietuvos 
žemės ukiui plėstis, augti ir 
laike karo žymiai v nukentėju
siam atsigauti. Visa litų atsar
ga paleista prekybom, peš pa
staroji žymiai nuošimčiauja, gi 
žemės ūkis nepajėgia tiek pel
no duoti ir užtatai kredito ne
turi.

Nemažai trukdo Lietuvos že
mės ukiui augti ir dažnai neti
kusi valdžios politika. Leidimas 
■įvelti iš užsienio javus be jokių 
i i j >, s t r ažais muitais, ėmimas 
mftitų už javų ir kitų žemės 
ūkio gaminių išvežimą labai 
skaudė žemės ūkį. Toliau, ne
tikęs šelpimas žemės ūkio or
ganizacijų, asignuojant dideles 
sumas pinigų politinėms orga
nizacijoms, (Ūkininkų sąjun
gai) o sulaikant pašalpą drau
gijoms, kurioms vien tik žemės 
ūkio kultūros kėlimas rupi. Tai 
žemės ūkis. Pažiūrėkime kitas 
eksporto šakas.

Apie Lietuvos žemės gelmių 
turtus rimtam ekonomistui ne
tenka kalbėti, šis klausimas 
dar tik dainose, pavadinimuose 
—poezijoje keliamas, o su to-Į 
kiais argumentais 
ruoti netenka. Gal 
naudingo Lietuvos 
slugsnyje ir yra, bet ligi šiol vi
sa tai dar tėra incognita.

Miškii eksportas ir visiškili 
negalimas, nes dabar Lietuvos 
miškai sudaro apie 18% bend
ro ploto, o tokiomis sąlygomis 
jokia valstybė užsienin miško

daug ope- 
ko nors 
žemeles

i negabena. Mišką 
kraštai turintieji 80% miško 
lyginant su bendru plotu. Ju6 
labiau Lietuva negali mišką 
kirsti, nes jis karo išnaikinta 
ir dabar’ silpnai auginamas,

I veisiamas. Nei vienais metai 
nesugebama reikalinga norma 
mišku užsėti, dar valstybės ap
aratas šiame atvejuje tinka
mai nesusitvarkęs.

Ežerų, upių, jūrės produkci
jos eksportai randasi visai silp
name laipsnyje dėl silpnos tech
nikos, kuria tie produktai ga
minami. Stoka taisyklių, ku
riomis vaduojantis galima butų 
daugiausia naudos iš Lietuvos 
vandens turtų turėti, naudoji
mas tinkamų tinklų, jurėje sto
ka žuvininkų laivelių ir susto
jimo vietų, toliau, stoka kon
servacijos įmonių — visa tai ne
leidžia kaip reikiant šiai Lietu
vos ūkio šakai plėtotis ir duoti 
pageidaujamų rezultatų.

Taigi iš visa aukščiau minėto 
regime, kad nelabai koki reika
lai su Lietuvos žemės ukiu. Qal 
geriau dalykai pramonėje? Bet 
įr čia tas pats, jeigu dar neblo
giau. Nors ir labai valdžios 
proteguojama, bet šiandien Lie
tuvos pramonė kudiltfo žings
nius daro. Prieš karą palygina
mai geriau stovėjo, tuomet ga
lėjo savo gaminius Rusijon eks
portuoti, ko šiandien negalima* 
Europos šalys Lietuvos dirbinių 
mažai reikalingos, jos pačios 
ganėtinai prisidirba. Del to tai 
sunkios dienos Lietuvos pra
monei tenka gyventi. Reikia 
pastebėti, kad kai kurios pra
monės šakos, esančios tik už
uomazgoj, ateityj gal tinkamai 
išsivystys, bet kol kaš ganaišsivystys, bet kol kaš 
silpnokai išrodo.

į Apibudinę keletu žodžių 
kurias Lietuvos ūkio šakas, 
žiūrėkime, ar jos auga, ar 
gebės ateityj atsistoti ant kojų, 
ar sugebės išlaikyti ekonominę 
Lietuvos, kaipo atskiros valsty
bės vienetą.

Šiuos klausimus bejrišant su
siduriama su kaimynių valsty
bių konkurencija, o ypatingai 
su plačiąja Rusirja. šiandien 
Lietuva dažnai turi aktyvų pre
kybos balansą — eksportas vir
šija importą — pagalvokime, 
kas bus kai Rusija atsistatys, 
pradės savo žemės ūkio gami
nius užsienin leisti. Lig šiol 
Lietuvai sekėsi prekiauti vien 
dėl to, kad Rusija griuvėsiuo
se. Juk prieš karą visą pasau
lį javais ir gana gerais javais 
užpildavo, o dabar dar pati iš 
kitų reikalinga! Jeigu atsisto
tų Rusija ant savo ekonominių 
kojų, tai visas pasaulio preky
vietės į ją pakreiptų savo užsa
kymus, nes didesnėmis partijo
mis ir sulyginamai geresnės ko
kybės žemės ūkio produktų gau
tų, nei iš Lietuvos, ar kurios ki
tos, pastarajai artimos, valsty
bės. čia Lietuva atsispiirt’( 
tik turėdama daug aukštesnę

išveža tik nei Rusijos žemės ūkio kultūrą, 
o tas visiškai galima, nes Lietu
va būdama prie pat vakarinių, 
kultūringų Europos valstybių, 
lengvai perima radikales žemės 
ūkio vedimo priemones ir, žino
ma, daug kartų greičiau nei at
silikusioj! Rusija. Tobulėji
mas Lietuvos žemės ūkio eina 
labai sparčiai ir šių dienų žem
dirbystė, nors, kaip minėjau, ga
na netobula, nesulyginama su 
prieškarine. Daug naujų 
lykų šioj srityj (įvesta ir dar 
daugiau ^enų atsikratyta. Kas 
prieš karą mineralinių trąšų ži
not nežinojo, dabar, nors ir 
maža litų turėdamas, perka, 
nes supranta, kad nemažos nau
dos turės. Ūkio mašinomis 
dirbant prieš karą kur-nekur 
dvare, dabar matyti kiekvieno 
ukįtninko dienos klausimas jas 
įsigyti.

Iš šių pavyzdžių matome, kad 
Lietuvos ūkis auga ir todėl ga
lime tikėti, jog ateityj visiškai 
kitaip atrodys.

Baigiant tenka pridurti, kad 
matant žemės ūkio augimą, 
augs ir prekyba žemdirbystės 
paminiau, neteks bijotis' Ikon-* 
.kurencijos iš milžiniškų javų 
frajnintojų ir visą laiką galima 
bus turėti dktyvų prekybos ba
lansą, su dideliu pelnu visai Ša
kai, tik, žinoma, neužmirštant 
vienos sąlygos — jeigu Lietu- 
Vos žemės ūkis tobulės, darysis 
nuolatos kulturingesnis.
'■ Apie Lietuvos pramonės dir
binių prekybą sunku kas šiuo 
tarpu sakyti, matant jos tik 
Užuomazgą. Tam ji turi ir di
delių kliūčių, tarp kurių svar
biausia, kad stoka pačioje Lie- j 
i—

tųvoje reikalingos pramonei Žo- me kultūrinime pasireikš Lietu- 
liosios medžiagos, pirmoje eilė- vos, kaipo ekonominio vienetu 
j e visokių rudų ir anglies. Tai- išsjlaiikymas ir gerbūvis^

—Lt šeimenis.gi tiktai žemes ūkio nuolatinia-

Stiprumo Gamintojas
Stimuliacija per alkoholinius tonikus, kai-kada 

priduoda stiprumo jūsų kunui. Jus privalot 
imti

SCOTT’S EMULSION 
garsiojo maisto-toniko, kas subudavos jumis, kuo
met kiti tęnikai neveikia. Scott’s Emulsion budavo- 
ja energiją ir palaiko jus sveikais. Paprašyk 
jūsų aptiekoriaus — Scott’s!

s Scott & Bownc, Bloomfield, N. J. 28-93

Koncertas ir Balius
Rengiamas ?

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitarpinės PaŠelpos

įNedėlioj, Sausio 6 d. 1924
SCJSOENHOFFEN’S SALĖJE, 

Milwaukee ir Ashland Avės.
Durys atdaros nuo 6 vai. vakare.
Programas prasidės 7:30 lygiai.

Visi lietuviai yra kviečiami atsilankyti į šį va
karą: puse peilio yra skiriama Mariampolės Realei 
Gimnazijai. •

Kviečia Rengimo Komitetas.

. ■!

*

kai 
pa- 
su-

Tek Lafayette 4223
.Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vii?mdos 
patarnauju kuogeriausiai

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

Daktaras
sako

gerkite 
karštą 
žiedų 
arbatą

kad jie visuomet

. $ J

PINIGUS LIETUVON '
NUSIUNČIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turimė tiesiogynj susisie-

Kreipkites 
kimą su Lietuvos Bankais.

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chica^o.

Turtas virš $8,000,000.00
>........... ......... .. .........  '-------- --

Neleisk šalčiui 1
Nė Prasidėti. «

; Didžiausias Maskinis Balius
" . M ■ ... _____________ .______________

* šaltis paprastai esti nepai
somas, koliai jau pilnai neįsi
gali, nepaleidžia daugybes ne
matomų perų, kaip tai gripo, 
pneumonią, brochitis, etc.

Apsaugot galima tik tada, 
jei jie yra užpuolami iš pirmo 
šalčio pastebėjimo. Karštos 
maudynės, liuosuotojas, geras 
ir energingas ištrinimas su 
Vicks VapoRub prieš gulsiant 
tankiai prašalins šaltį per nak
tį. t ‘ K

Per valandas po to, kaip 
Vicks yra aptėpiamas, garai 
kamparo, šaltmėčių, ekulip- 
ttfs, Tymelio ir Turpetino ky
la ir yra įkvepiami tiesiai į už- 
kriestus oro kanalėlius. Tuo 
pačiu laiku Vicks persisunkia 
kiaurai ir akstiną odą, kaip 
linementas, priekaita ar plOs- 
teris.

Jis yra atkaklus dėl šalčio, 
taipgi tinkamas dėl gydymo 
j0^

Gaunamas visuose aptiekuo-
Z ' f'

VICKSv VapoRub
Rengiamas Lietuvos Seserų, Tautiška Dr-stė 

ATSIBUS SUBATOJE SAŲŠlb (JAN.) 5 d., 1924 m 
Lietuvių Liuoš^bes Svetainėje, 

49tos Ct.dr ,44ios Street ’ * v • -r- . f <
Pradžia 7:30. Mįazika J. Pociaus.

—r^yr-11.' 1 ■•-■-■t——r— .
. ■

CLOAK SHOP
1313 So. Halstėd Street

IŠPARDAVIMAS PRASIDĖS SUBATOJE, SAUSIO 5, 1924
IŠSIBAIGĖ MUSŲ LYSAS — EINAME LAUK IŠ BIZNIO 

Turime išsikraustyti iki vasario 15 dienos

I
I

Viskas išrodo kad yra daroma prieš mus — mes bandėme atnaujinti musų lysą, bet negalime Padaryti, nes 
begalo daug pakėlė rendos ir turime išsikraustyti. TAS NT7TIKĖTAS ATSITIKIAIAS MUSŲ BIZNYJE 
rado mumis pripildytą visą krautuvę naujais žieminiais ir pavasariniais rūbais — TAI YRA GERIAUSI KU
BAI kokius mes iki šiol esame turėję ir dabar kiekvienas dalykas turi būt parduotas su dideliais mums 
nuostoliais. MUSŲ NUOSTOLIAI YRA JŪSŲ LAIMĖJIMAS. Mes nustojome savo Tyso, jus gausite 
puikius bargenus.
Musų visas puikus stakas yra įskaitomas į šį didėli kainų numušimo išpardavimą — nieko nebus palieka
mą. ATEIKITE VISI PASIRENGĘ PIRKTI SAU ŽIEMINIŲ RŪBŲ PIGIAU NEGU PUSĘ KAINOS. 
Jus žinote musų krautuvę ir jus žinote augštos vertės musų tavorus — tikrai yra nusidėjimas parduoti to
kius kautus, apsiaustus ir dreses, siutus ir kailinius tokiomis žemomis kainomis, bet nes turime parduoti. 
MES NUSTOJOME SAVO LYSO IR EINAME LAUK Iš BIZNIO. Ateikite anksti subatos rytą. Ekstra 
pardavinėtojai bus čionai, kad jums patarnavus.

2.--------------------- . ..

RUiPTURA
IŠGYDOMA

Be Be
Peilio vdU Skausmo

Vertė mano gydymo metodo yra 
pripažinta daugelio žmonių, kurie 
tapo galutinai išgydyti. Mano re
kordai parodo labai daug išgydytų 
žmonių mano metodu. Aš imu tik
tai išgydomas ligas. Yra atsitiki
mų, kurių aš negaliu išgydyti. Tų 
aš atsisakau gydyti. Mano rekor
dai tą parodo taipgi.

Žingeidus atsitikimas:
“Keletas metų atgal aš turėjau 

rupturą iš abiejų pusių. Aš buvau 
nuvežtas j ligonbubtį ir ipan buvo 
padarytas operacija su peiliu. Pa
sekmė buvo pilnas nepasisekimas ir 
paliko inahe labai blogoj padėtyj. 
Paskiau aš nuėjau pas Dr. Flint įr 
jis išgydė mane be peilio visai ge
rai ir neliko jokio ženklo ruptu- 
ros. Tai buvo puikiauisai. Be pei
lio, be skausmo, be sirgimo. Bet 
aš likau išgydytas. Aš tikiu jums 
ir pilnai pasitikiu Dr. Flint gydy
mu.”

Vardas ir adresas suteikiamas 
pareikalavus.

VERICOSE GYSLOS $25
Aš išgydau pasididinusias kojų gy

slas be peilio, skaumo arba išlikimo 
iš darbo. Mano pačio metodu. Jus 
negalite gauti kitur tokio gydymu. 
Padaro kojas taip dailias ir gražias, 
kaip vaiko. •

SPECIALIS PRIŽIŪRĖJIMAS 
MOTERŲ. PATARIMAI DYKAI

Dr. E. N. Flint
322 So. State St., 5 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 

pietų, panedėliais ir ketvergah iki 
3:30 p. p., nedėllombs, uždaryta.

Daktarai visoje Amerikoje pataria savo ligoniams, 
laikytųsi pas save Bulgariškos Žiedų Arbatos ir, kad jie gertų karštą po 
pirmam persišaldymui. Jie žino, kad tai yra vienas geriausių dalykų, kad 
tuojau prašalinus persišaldymą — nes kuomet persišaldymas yra apleidžia
mas ir jis vėliau dasigauna į krutinę ir plaučius, tuomet pasidaro pavojus 
gauti influenzą arba pneumonią.

Bulgariška Žiedų Arbata, pirmiau vadinosi KRAUJO ARBATA, yra 
geriausiai žinoma ir labiausiai vartojama medicinoje žiedų arbata. Milijo
nai žmonių negali būti be Bulgariškos žiedų Arbatos, nes ji užlaiko juos 
sveikais. Jie žino, kad pagelbsti viduriams, kepenims, inkstams, kraujui 
ir žarnoms. • t t »

Kiekviena motina ir tėvas privalo duoti pilną puoduką Bulgariškos 
Žiedų' Arbatos savo vaikams sykį savaitėje. Ji pagelbsti užlaikyti juos 
sveikais ir augti sveikais ir stipriais.

Pasimatykite su savo aptiekoriumi šiandien ir pasakykit jam, kad jus 
norite gauti pakelį Bulgariškos Žiedų Arbatos. Jis teisingai patars jums 
vartoti tą šeimynų gyduolę.

PASTABA: — Jei jūsų aptiekorius negali jums suteikti, mes maloniai 
prisiusime jums didelį šeimynos pakelį už $1.25, arba 3 už $3.15 arba 6 už 
$5.25. Adresuokite Marvel Products Company1, 25 Marvel Building, 
Pittsburgh, Penna.

Vertos iki $47.50

f$29.75
Verti iki $75

Iš beaver, voverių, Viatkos voverių ir
< vietinių voverių

' i

Šokiams frakai ir ba
liams apsiaustai

Su karoliais ir embroidered apsiaustai 
ir frakai iš georgettte ir georgette ir 
lace kombinacijos. Jus galite pamatyti 
tas pačias dreses mieste nuo $35 iki 
$47.50. Mes turime jas parduoti tūojau 
nežiūrint kiek mes turėsime nuostolių už

100 SAMPELIŲ KAUTŲ
Trimuoti su gražiais kailiais.

Jus nerasite niekur geresnių rūbų Chi- 
cagoje. Jei jus norite gerų rūbų pi
giausia kaina, ateikite į musų krautuvę 
ir nusipirkite sau kautą už

Garantuoti Pliušiniai 
Kautai

Visos mieros iki 45 biustas — Kautai 
dėl visų moterų, tokie styliai kuriuos 
jus pamėgsite. Kiekvienas kautas ga
rantuotas, kad užganėdinus. Su pui
kiais Šilkiniais pa- 7 K
mušalais. ■ V

Verti iki $55
STAKAS VISŲ MIEKV IKI 54

Tie gražus kautai yra trimuoti gražiau
siu budu su dideliais kalnieriais ir dide
liais rankogaliais iš juodo Oppossum, 
Beaverette ir kitų gražių kailiukų. Iš
pardavimas prasidės subatoje.

Ateikite čionai anksti.

KAILINIAI KAUTAI $99
48 colių ilgumo

Pirkite musų kailinius kautus dabar 
pigiau negu pusę kainos, nes mes esa
me priversti eiti lauk iš biznio. Tarpe 
musų daugelio puikių bargenų yra gru
pė iš Marmink verti iki $210 kautai pil
nų 48 colių ilgumo kuriuos 
ries- pasiūlome už

kad mes pasiūlome šiamv išpardavime — tokios vertes yra kurJus niekur nerasite didesnių bargenų negu, kad mes pasiūlome šiamv išpardavime — tokios vertės yra kur 
reiškia didelį musų nuostolį*— yra tokios vertės, kur sutaupys daug dolerių musų kostumeriams. Jus ne
galite praleisti nepamatę musų kautų bargenų.

Nemo Liesinimoa num.883, tik
rai pigiu. Turi žemą viršų ir vi
dutini hijonų. Iš tvirtos Aviemai 
rausvos ar baltos materijos ; dy 
diiai 24 iki 8C ; atsieina tik $8. 

Jei krautuvėj nėra"* prisiųskit 
iniiiua eavo varčią, adresą ir 
$8. Mes pasiųsime.

Nemo Hygienic-Fashion Institute 
120 L. 16tn St., New York (Dept. S.i
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NAUJIENOS, Chicago, III, Penktadienis, Sausis 4, 1924

PROGA GAVIMUI DAUG BALSUPASKUTINE
NAUJIENŲ

Tiktai Keletas Valandų

dėl Gavimo Daug Balsų

VIEKU SMARKIAI

GRAND CAPITAL DOVANA ANTRA DOVANA

2336-38 Milwaukee Avenue Chicago, Illinois.

TREČIA DOVANA

Chicago, III

Del Informacijų Atsišaukit, Rašykit ar Tefefonuokit Naujienų Kontesto Dept 1739 South Halsted Street, Chicago, Illinnois, Telephone Roosevelt 8500

Thor Electric Skalbia 
moji Mašina verta

Balsų
2,500 
6,000 

13,000 
27,000 
45,000

Liko nuo Antro Periodo

5039 S. Ashland Avė 
Chicago, III.

PENKTA
DOVANA

AŠTUNTA DOVANA 
$75 vertės tavory 

orderis

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

$150

GEORGI & flTAK 
MUSIC ČO., 

4639 So. Ashland Avė 
Chicago/ III.

SEPTINTA DOVANA 
$100 vertės tavory 

orderis

Pirktas ir parodomas, pas

HENRY RHEIN’S JEWELRY 
STOĖE

1536 W. 47th St

$183.75
Pirkta ir padaroma 

pas

CHEVROLET SEDANAS
Įrengtas su ėxtra tajerais, tube, frontiniu bamperiu ir 

užrakinamas, Vertas $920.
Pirktas ir parodomas pas '

MILWAUKEE ĄVE. MOTOR SALES 
2504-06 Milwaukee Avenue, Chicago, Illinois

Bile tavory augščiau minėtos vertės, tik 
groseris nėra i tai Įskaitomas

* . .-''i'',' • •' .• ‘

Bus gaunamas pas

ANTRAS' PERIODAS, 
įskaitant septintų* ir aštuntą savaitę 
(užbaigiant sausio 5, 1924), sekamas 
skaitlius balsų bus išduodamas už 
prenumeratas:

Ford Touring Karas, su starteriu ir rėmais, vertas 
/ $428.73

Pirktas ir parodomas pas
FRANK BRESKA, AUTORIZUOTAS FORDO 

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

TREČIAS PERIODAS. ■ 
{skaitant devintą ir paskutinę savaitę 
(užbaigiant sausio 12, 1924), sekamas 
balsų sakitlius bus išduodamas i. 
prenumeratas:

Surašąs Balsų
Prenumeratos Kaina

Tikrai naujas, 1924 MODELIO, šešiy cilinderiy 
COLUMBIA SEDANAS 

Pilnai įrengtas, vertas $ f .700 
Pirktas ir parodomas pas

metų $4.00
“ 8.00
“ 16.00
“ 24.00
“ 40.00

metų $3.50
“ 7.00
“ 14.00
“ 21.00
“ 35.00

Del Informacijų ......... ‘ ‘ ________________ _
1739 South Halsted Street, Chieago, Alino s, Telephone Roosevelt 8500

Sesta Dovana t , 
HMht. Genuine Victrola, Sty-

liaus XI, verta

■H si5°
Pirkta ir parodama pas

metų $4.00
“ 8.00
“ 16.00
“ 24.00
“ 40.00

kitų miestų paštu
metų $3.50

“ 7.00
“ 14.00
“ 21.00
“ 35.00

Balsų
3,833 
8,000 

17,388 
86,000 
60,000

Iš kitų miestų paštu
3,333 
8,000 

17,333 
36,000 
60,000

$25 Auksu $15 Auksu 
$5.00

Ir dar 50,000 extra balsų gausite! 
Pirmame periode nuo lapkričio 12 

iki gruodžio 22, 1923.

2,500 \
6,000

18,000
27,000
45,000

Atsišaukit, Rašykit ar Telefonuokit Naujienų Kontesto Dept

Devinta Dovana Dešimta Dovana 1 Ha Dovana
$50 Auksu

$5.00
Ir dar 50,000 extra balsų jums. —- 
Kaip? Prisupkite $24 vertės 
prenumeratų pirm 8 valandos, su

katoje, gruodžio 22, 1923.

$2,000 Auksu
SPECIALIS FONDAS Iš $2,000 AUKSU bus padėtas j šalį, kad pas- 
kiau išdalinus kaipo algas tarpe aktyviškų, bet nelaimėjusių dovanų, 20 
nuošimčių pamatu. Kiekvienas kandidatas, kuris bus aktyvlškas visą 
kampanijos laiką, priduodamas nuolatinius piniginius raportus, bet 
laimes didelių pasiūlomų dovanų, bus priskaitytas į komiso r----
eiles. PAGALVOKITE APIE TAI! Vienas doleris iš penkių kuriuos 
jus šukolektuosite, eis į jūsų kišenių, jei jus nelaimėsite dovanas, 
patvarkymas užtikrina kiekvieną kandidatą ir tas reiškia, kad ŠIOJE 
KAMPANIJOJE NEBUS PRALAIMĖTOJŲ. At dar kas nors gali 
būti teisingesnio ir geresnio kaip tas?

ne
gaunamų

Tas



PASKUTINE PROGA GAVIMUI DAUG BALSU
NAUJIENŲ

dėl Gavimo Daug Balsų

VIEKU SMARKIAI

GRAND CAPITAL DOVANA ANTRA DOVANA

TREČIA DOVANA

Chicago, Illinois Chicago, III

Del Informacijų Atsišaukit, Rašykit ar TelCfonuokit Naujienų Kontesto Dept

Thor Electric Skalbia 
moji Mašina verta

Balsų 
2,500 
6,000 

13,000 
27,000 
45,000

II

Ir dar 50,000 extra balsų jums. 
Kaili? 
prenumeratų pirm 8 valandos, sii

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinnois, Telephone Roosevelt 8500

5039 S. Ashland Avė.
Chicago, III.

Tiktai Keletas Valandų 
Liko nuo Antro Periodo

Genuine Victrola, Sty- 
liaus XI, verta 

$150
Pirkta ir parodama pas

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

$150Ford Touring Karas, su starteriu ir rėmais, vertas 
$428.73

Pirktas ir parodomas pas
FRANK BRESKA, AUTORIZUOTAS FORDO 

PARDAVINĖTOJAS
2501-3-5 So. Kedzie Avenue

įskaitant septintų* ir aštuntą savaitę 
(užbaigiant sausio 5, 1924), sekamas 
skaitlius balsų bus išduodamas už

MUSIC CO., 
4639 So. Ashland Avė 

Chicago, III.

AŠTUNTA DOVANA 
$75 vertės tavory 

orderis

Pirktas ir parodomas, pas

HENRY RHEIN’S JEWELRY 
STOĖE

1536 W. 47th St

$183.75
Pirkta ir padaroma 

pas

SEPTINTA DOVANA 
$100 vertės tavoru 

orderis

metų $4.00
“ 8.00
“ 16.00
“ 24.00
“ 40.00

TREČIAS PERIODAS. • 
Įskaitant devintą ir paskutinę savaitę 
(užbaigiant sausio 12, 1924), sekamas 
balsų sakitlius bus išduodamas u 
prenumeratas:

PENKTA
DOVANA

$15 Auksu 
$5.00

Ir dar 50,000 ex<ra balsų gausite!
Pirmame periode nuo lapkričio 12 

iki gruodžio 22, 1923.Bile ta vorų augščiau minėtos vertės, tik 
groseris nėra į tai įskaitomas

Bus gaunamas pas

Surašąs Balsų
Prenumeratos Kaina

Del Informacijų ......... '' ’’ ________________ _
1739 South Halsted Street, Chieago, lllino s, Telephone Roosevelt 8500

metų $3.50
“ 7.00
“ 14.00
“ 21.00
“ 35.00

CHEVROLET SEDANAS
Įrengtas su ėxtra tajerais, tube, frontiniu bumperiu ir 

užrakinamas, Vertas $920
Pirktas ir parodomas pas

MILWAUKEE ĄVE. MOTOR SALES 
2504-06 Milwaukee Avenue, ' Chicago, Illinois

metų $4.00 
“ 8.00
“ 16.00
“ 24.00 
" 40.00

kitų miestų paštu 
metų $3.50 

“ 7.00
“ 14.00
“ 21.00
“ 85.00

Balsų
3,833 
8,000 

17,388 
86,000 
60,000

Iš kitų miestų paštu
8,333 
8,000 

17,333 
36,000 
60,000

2,500 \
6,000

18,000
27,000
45,000

Atsišaukit, Rašykit ar Telefonuokit Naujienų Kontesto Dept

Tikrai naujas, 1924 MODELIO, šešių cilinderių 
COLUMBIA SEDANAS

Pilnai įrengtas, vertas $ 1,700
„ Pirktas ir parodomas pas

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

Devinta Dovana Dešimtą Dovana 114a Dovana 
$50 Auksu $25 Auksu

$5.00
Prisiųskite $24 vertės

batoje, gruodžio 22, 1923.

$2,000 Auksu
SPECIALIS FONDAS IŠ $2,000 AUKSU bus padėtas j šąli, kad pas
kiau išdalinus kaipo algas tarpe aktyviškų, bet nelaimėjusių dovanų, 20 
nuošimčių pamatu. Kiekvienas kandidatas, kuris bus aktyviškas visą 
kampanijos laiką, priduodamas nuolatinius piniginius raportus, bet ne
laimės didelių pasiūlomų dovanų, bus priskaitytas į komiso gaunamų 
eiles. PAGALVOKITE APIE TAI! Vienas doleris iš penkių kuriuos 
jus sukolektuosite, eis j jūsų kišenių, jei jus nelaimėsite dovanas. Tas 
patvarkymas užtikrina kiekvieną kandidatą ir tas reiškia, kad ŠIOJE 
KAMPANIJOJE NEBUS PRALAIMĖTOJŲ. Ar dar kas nors gali 
būti teisingesnio ir geresnio kaip tas?

ANTRAS PERIODAS

(užbaigiant sausio

prenumeratas

7/£ s t t n m j a v £ r

NAUJIENOS, Chicago, III, r

♦
__ Penktadienis, Sausis 4, 1924
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Penkiadienis, Sausis 4, 1921
perstatyta,

bandė nusižu

nagrinėja Lietuvos vidaus ir užsienio, taip pat

negalį gerai šok

Phone Yards 0987

FASHION tCLOAK SHOP

Atsižymėję ristikai

Reformos

kunigai

progosLietuvių Rateliuose
Bridgeporto žinios

karnivalą su šo-japonų čempioną

Geras panedely,

suti

Iškirpkite šiuos kuponus ir bukite čionai subatoje ir panedelyje

Euclid 
79-tos

metu 
12:40 
IIos-

šeštadienį, gruodžio 29 d., Mil 
dos svetainėje, Lietuvių Moks

Taip 
teatre.

Rusiškos ir i
12thgTREET

Tai. Kedzie 8992

50 ŠTAMPŲ DYKAI
Iškirpkite šį kuponą ir paduokite 
su $1 pirkiniu ir gausite 50 extra 
štampų dykai. Geras subatai, sau
sio 5 dieną. /

G E R B. Naujienų skal 
tytojob ir ' 

prašomi pirkinių 
eiti į 
skelbtas

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

apie Kristų.
kuomi Jėzus Kristus nebuvo, ši 
prelekeija bus’daug svarbesni, 
nes iš jos kiekvienas sužinos,

Apiplėšė aptiekorių. ’
Du banditai surišo aptiekorių 

Thomas A. Ilefferman, 7100 S". 
Š'tėfly Island, ir pasiėmę”$130 7š 
registro ir už kelis šimtus do
lerių morfino bei heroino aplei
do aptieką.

Karolis Požėla Ciceroje!
Pirmadienį sausio septintą 

Karolis Požėla ritasi su Roy La 
Main 280 svarų franeuzu milži
nu. Apart jų dar ritasi Juozas 
Bancevičius su Chas Peterson, 
Petras KalauskaiS su Pete Zbyš-

gruodžio 30 d

Audėklai, siutai, sijonai 
• dreses ir veistes.

užrištomis 
kitą valgydino 

Apsilipind ausis, nosis ir 
vos tik nepatru-

niekuomet negirdėjo. Jie žada 
lankytis ir į kitas sekmadienių 
prelekcijas. x

Sekantį sekmadienį adv. K. 
Jurgelionis vėl laikys prelekeiją

1 Menkus apskriti lensai fl* 4 
pritaikinti prie jūsų akių, H* ■ 

su shell rėmais.
NfiRA KITŲ MOKESČIŲ.

PASIŪLYMAS GERAS 10 DIENŲ* 
Okulistas (daktaras akių specialistas) 

ima tiek kiek optikai.
t Draugiškas pasikalbėjimas ir 

patarimas dykai. , . 
Užganėdinimas Garantuojamas.

ATSAKANTI ASISTENTAI IR 
IŠLAVINTOS NURSftS VISUO
MET YRA PATARNAVIMUI.

Phone Haymarket 9414 
REYNOLDS OPTICAL & X-RAY 

LABORATORY
738-40 West Madison Street,
N. E. kampas Halsted Street.

Room 202, ant viršaus 
h Famous Clothiers.

| Apart tistynių Karolis Požėla 
dar parodys kokių naujanybių. 

I Pilnai pasitikima, kad visi ęi- 
ceriečiai atvyks pamatyti tų 
įdomybių! Visa tai įvyksta 
Liuosybės svet., 14 ir 49 Ct.

i Bilietus iš kalno galima gau
ti pas p. Leoną Švėgždą — Real 
Ęstate įstaigoje ' ir Liuosybės 
svet. name.

3401 So. Halsted St 
Chicago.

metų 
numario kaina 20 centų 
metų

LIETUVOS”

-y r Danas
Buvusi Vcelik Studio

1147 W. 18th St., kampas May St
Kalbame lietuviškai

Parduodama už pusę 
kainos

Taipgi daroma ant 
orderių.

visi keturi aktai. Publika tiesiog 
sukėlė ovacijas.

Douglas Ąuditorium (Kedzie 
ii’ Ogden), kuriame dabar stato
mos operos, darosi tokia vieta, 
kur susirenka muzikos ir dailės 
mylėtojai, šį penktadienį bus 
pastatyta opera “Traviatta”. 
Prasidės 8:30 vai. vak.

Sekmadienį, sausio 5 d., 8:15 
vai. vak., Lyon ir Healy salėj 
(64 E. Jackson blvd.) rusų ope
ros artistai duos koncertą, kur, 
be kitų, dalyvaus ir G. Hrjanow- 
sky, baritonas.

Randasi žmonės, kuriems spor 
tas — ristynės visai neapeina; 
bet, iš kitos pusės, kai kurie 
žmonės yra labai susidomėję ris- 
tynėmis. Vieni nori matyti dik- 

stiprius ir sveikus vyrus, 
-jų išsilavinimą ristynėse, 

smarkumu 
stebina žiūrėtojus, o treti—kai- 

perkelti j naujus'po simpatizatoriai savo tautie- 
kuris galinėjasi už lietuvių Pranešimas pacijentams ir 

draugams
Dr. J. Jakubauskas 

NAI’RAPAJTi
— Gydau be vaistų ir be 

operacijų — 
Perkėliau savo ofisų iš 3538 So. 
Hnlsted St. į 4647 So. Halsted 
St. prie 47-tos gatvės. Vai. nuo 
9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 v. vak. 
Tol. Boulevard 4774. Nedėlioms 
puo 9 iki 12. Roselando ofisas: 
11132 S’o. Michigan Avė. VuL 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas 
Pullman 5147.

buvo garsinama Rialto 
Nuvykau ten pažiūrėti, 

pamačiau Maskvos Ko
mišką Teatrą. Balaganas dau
giau nieko. Gaila, kad visi ba
laganai pradėjo dėvėti Maskvos 
Teatro vardą. •

Lenkų veteranas, St. Zbyszko 
švaistosi po Chicagą, kad susi
tikti J. Zickman ir kitus jo spė
kos vyrus.

Jau K. Požėla, kas kart eina 
prie didesnių. Jis kloja vieną po 
kitam, kai kulius šiaudų. Tai 
“vaikas”, kuriuomi galima netik 
pasidžįaugti, o ir pasigirti.

— Bubnis.

bonką pieno sų speniuku. Jie 
skubiai turėjo gerti, kad laimė
ti dovaną. Laimėjo mergina.

Kiti keturi vyrai gavo po di
delį šmotą vasarinės (summer) 
dešros. Valgė, skubino, valgė, 
bet kai kurie tuoj pailso.

Vėl keturi vyrai 
akimis vienas 
koše 
tp. Nuo šito 
ko daugelis besijuokdami.

Ant galo, komitetas surado 
tris vyrus ir vieną merginą, ku
rie buvo alkaniausi. Jiem suri
šo į užpakalį rankas ir davė val
gyt po pusę pajaus. Visi skubino 
ir gardžiai valgė, nes pajus bu
vo šviežias ir gardus. Valgė kai 
šuniukai su liežuviu siekdami 
nuo vidurio torielkos. Grei
čiausia suvalgė mergina. Juokų 
buvo daugiau, negu minant li
nus. (

Beje, buvo laimėjimai. Dauge
lis prisipirko lietuviškų litų, ku
rie buvo ten parduodami; šim
tas litų po 5 centus. Už litus ga
vo numerius ir tada buvo lai
mėjimai saldainių ir kitokių dai-

Pįiysical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUŠUI LLAS 
Chiropractor, Naturopalhes, 

Electro—Therapy
Gydau be z vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžiy. 
Reumatizmų ir kitokias ligas vy
rų, motoru ir vaikų.

3250 So. Hakjed St.
Ant viršaus Univorsal State Bark 

Valandos: 9 iki 8 vakare.
NedėHom 9—12 iš ryto.

Phone Yards 4951Dvi pačios nori gauti išsisky
rimą.

Dvi Harry Mallory žmonos 
vienu-ir tuo pačiu laiku užvedė 
bylas, kad gavus išsiskyrimą. 
Pirmoji žmona sako, kad Harry 
susidėjęs su “kita” moterim, o 
antroji kaltina Harry turėjimu 
kitos žmonos. a

JURGIS ZULANAS 
. Pasimirė sulaukęs 45 
sausio 3 d. 1924 m., 
yyl. dienų, Prcsbiterian 
pital. Velionis paėjo Šimonių 
vaisė., RelėŠių kaimo, Pane
vėžio apskr. Paliko didelia
me nubudime moterį Oną ir 
3 vaikus Kazimierą 10 melų, 
Juliją 7 metų ir Jurgį 3 me
tų. Laidotuvės atsibus pane- 

sausio 7 d., 8 vai. ryte 
---------- 58th St. į 

j; iš tenai 
Kazimiero Kapines. Gi- 
ir pažįstami jjrašomi

Teatras - Muzika
Šventes beleidžiant ir 

Naujus Metus su
tinkant.

Sekmadienį, 
Raymond Chapely įvyko seniai 
laukiama Mokslo Draugų pa
skaita, Jėzus Kristus. į,;

Prelegentu buvo ponas Kl. 
Jurgelionis, žmonių buvo pilna 
svetainė, daug turėjo stovėti, 
nes nebuvo sėdynių.

Jis nupiešė, kuomi buvo Kris
tus. Kalbėjo ne kaipo apaštalas 
ar kunigas, bet kaipo tyrinėto
jas jo gyvenijno, darbų ir moks
lo. Visa medžiaga buvo imta iš 
evangelijų ir kitų šaltinių. Per
bėgo istoriją ir Kristaus biogra
fiją pažymėdamas ir parodyda
mas žemlapį (kuris buvo nupieš
tas ant lentos) kur randasi Pa
lestina, Jeruzolimas, Judėja ir 
kitos vietos, kur Kristus gyveno 
ir skelbė savo mokslą.

Tai buvo moksliškas išguldy
mas Kristaus mokslo atskiriant 
iškraipymus, kuriuos dadėjo jo 
vietininkai

Kristaus mokslas galimas dai
ktas, yra imtas nuo Budos, ku
ris gyveno 600 m. prieš Kristų. 
Budos mokslas irgi skelbė arti
mo meilę. ,

Pasak prelegento, tik vienas 
Levas Tolstojus Rusijoj mėgino 
sekti Kristaus mokslą.

Prelekeija patiko visiems; vi
si atydžiai klausėsi ir džiaugėsi 
kad atėjo ir išgirdo tą, ko jieGali pritrukti pieno.

Illinois ir VVisconsino farme

Šalčio aukos.
John J. Quirk, 8113 

avė., rasta . sušalęs prie 
gatvės maudyklos.

Raymond Ryan, 617 S. Dear- 
born St., tapo nugabentas Cook 
ligoninėn. Jis nušalo kojas ir 
rankas.

Smulkios Žinios
Prarado laisnį — 

dyti
Krank VVoobel, 4236 So. Pau

lina St., neteko saliuno laisnio. 
Dėka tam jo finansine padėtis 
pasidarė gan sunkoka. Kad pa
baigus susyk savo nelaimes, jis 
pasiryžo nusižudyti. Jis paleido 
į save šūvį ir sužeidė ranką. Po-i 
(icijai jis pasakė, kad dabar jau' 
visvien nėra jokios prasmės gy
venti ir anksčiau ar vėliau jis» 
pasidarysiąs galą.

8514-16 Roosevelt Rd.
Arti .St. Louis Avė.

CfilCAGO, ILL.

(Tąsą ant 8-to pusi.)

■Ieško žudeikos
Policj'jč’f iki šiol nepasiseki bet likosi du kar^u Myaki’o pa- 

dar pagauti jaunuolio AUen Mc-,guldytas.
Carthy, kuris nužudė savo drau-' Turbut teks ir musų Karoliui
gą. sutikti japonietį Mayaki (Mya-

Allen yra sūnūs advokato ki), Siki ir kitus. Nors reiks pa-
Jay J. McKarthy. dirbti, bet jis turės juos pagul-

Buvo ir bučkiai pardavinėja
mi. Graži mergaitė sėdi, lyg 
kozelnyčioj, ir už 100 litų par
duoda bučkį. ' *

Buvo rodoma, kaip dentistas 
traukia dantis; kaip chirurgas 
daro operaciją ir kitokios fonės.

Buvo linksmas yąjkarėlis, tik 
kai kuriem nepatiko armonikos 
muzika: sakė

Maskvos Komiškas 
Teatras.

Šviest ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvei. Cash arba ant iŠmokėjirho. »

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

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

50 Štampo Dykai! 
i " .. ’’ 1

Klein Bros. Stampy Jubilėjus! 50 extra štampu dykai kaipo dadėč 
kas prie musu paprastu štampu. Nepraleiskite progos atsilankyti čio 
nai subatoje ir panedelyje.

Karnivalas. — Jėzus Kristus.
Muštynės. — Išsigando Fordo.

žymiais čempionais, daug sun
kesniais ir stipresniais. Jis yra 
nusistatęs pergalėti kiekvieną, 
nors jis butų nesvietiško stipru
mo. Chicago Daily Tribūne sa- 

riai atsisako parduoti Chicagos ko: “Karolis Požėla, Lietuvių 
verteivoms 100 svarų pieno už dievaitis (Adonis), yra prisiren- 
.$2.75. Ačiū tam pradeda mies-’gęs paaukauti viską, kad perga
le pasireikšti pieno trukumas. Įėjus Jack Starr iš Califomi- 
Bet pieno verteivos sako, kad jos, 175 svarų, drapiežniausį šio 
jie gausią pieno iš Clevelando ir'krašto ristiką.
Detroito ir jokio pieno bado Jonas Meyeęs (lietuvis prie 
nebusią. lenkų prisišliejęs) vidutinio svė-

* , limo lenkų čempionas Amerikoj
* -.j vėl ritosi ketvergo vakare, Ash-

Pabėgo du pamišėliai. land Auditorium su Parelli. Ne
iš Dunningo ligoninės pabėgo seniai jiedu ritosi, vienas antrą 

du pamišėliu — Roy Hendrick- parito po kartą, bet paskutinį 
son ir Charles Carpenter. Jiedu kartą risdamiesi nupuolė nuo es- 
paspruko pro langą. Hendrick-1 trados ir Parelli susižeidė, 
son vėliau tapo pagautas, 
Carpenter tebėra dar liuosas

Plr/sica! Gultius Institute
VR. J. A. VELONia 

OMteopathae, ChiroprataB, 
Naturcpathas

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

cijų, — naujausiais budais.
4204 Archer Avė. Brighton Park. 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

Nedfldleniuis nuo 0 iki 12.

Jau metas užsisakyti' 1924 metams 
l » ...

; ' ' ; \ .* ‘v '■ * 'J •» Įr ’ •.*’

dįdžiausias ir pigiausias Lietuvoje visuomenės ir politikos dienraitia 

“IIETIJ’VM”ImbI KfflB i W
“LIETUVA” nepartinis 8 puslapių dienraštis, skiriamas Lietuvos ne^ 

priklausomybės gynimo, jos stiprėjimo ir visuomenės kultu 
rinio brendimo reikalams.

“LIETUVA” seka
• ir kitų valstybių politiką.

“LIETUVA” duoda rimtų straipsnių iš visų gyvenimo sričių.
“LIETUVA” deda daugiausia žinių iš Lietuvos, iš visų lietuvių išei

vių kolonijų ir iš užsienių gyvenimo, ir telegramų iš viso 
pasaulio.

TIK “LIETUVOJE” dedama valdžios įsakymai, pranešimai, kuriuos 
bųtinai privalo žinoti valdžios ir privatines įstaigos ir visi 
piliečiai. Taip pat spausdina visų draugijų ir organizacijų 

‘trumpus prenšimus.
“LIETUVA” spausdina apysakų, feljetonų, eilėraščių, ir t. t., skiria 

savo skiltyse vietos muzikos ir teatro reikalams.
“LIETUVOS” prenumerata: Lietuvoj metams kainuoją 36 litai, pusei 

•r- 18 litų, 3 mėn. — 9 litai, 1 mėn. — 3 litai. Atskiro 
Užsienyje metams 72 litai, pusei 

- 36 lit., 8 mėn. — 18 litų (1Q litų =f 1 dol.>.,
renunuarata ir privatiniai skalbimai, apmokama iš kal- 
’etito eiluti prieš tekstą 1 U. 60 centų, po teksto — 

80 centų ir tekate — 2 litu 40 centų.
Atskirų pardavinėtojų domei, “Lietuvą” galima užsisakyti 
didesnį egzempliorių skaičių ir pardavinėti: atskirais, nume
riais, pasiliekant uždarbiui, susitarus, nuošimtį. Atskirų 
n-rių pardavinėtojai atsiskaito su Administracija kas du mė- v*r*i ’

zronininkų suvažiavimas.
La Šalie viešbutyj eina zioni 

ninku suvažiavimo 
Dr. Chaim Weizmann, zioninin- 
kų organizacij os prezidentas
pareiškė, jog žingsnis po žings- tomą opera “Boriš Godunov 
nio Palestina yra žydų užvaldo
ma. Dabar žydai valdo 4 nuoš. 
Palestinos žemės. Gi prieš dve- 
juę metus jie tevaldė tik 2 nuoš. 
Per tą laikotarpį Palestinon su
važiavo 30,000 žydų. Bizniai 
įvairių rųšių ten auga nepapras
tu spartumu. Esą tik reikia bis- 
kį daugiau padirbėti, o Palesti
na busianti atvaduota ir žydai 
galės ten tvirtai įsigyventi.

policijos departa
mente.
Dever ir policijos

Collins rengiasi re- ' t us,
policijos departa- kiti

Keturi policijos kapito- Į kurie savo spėka ir

Penktadienį, gruodžio 28 d., 
Starr and Garter teatre japonas 
Myaki ritosi su negru, Siki. Ne
gras daug didesnis yyras norėjo leivių Susivienijimas turėjo juo

' užsmaugti, Į kų vakarą 
kiais.

Susirinko jauni, seni ir buvu^ 
šieji moksleiviai. Daug buvo pri
tarėjų Jr tokių, kurie myli daug 
juoktis. Susi v. nariai buvo prisi
segę žvaigždę, tad juos kiekvie
nas pažino.

Programo vedėjais buvo: p-lė 
Narmontaitė ir p. J. Uktveris. 
diedu sušaukė publiką prie pa
grindų ir surado aktorius iš pub
likos, kurie iš liuoso noro 
ko su didele baime. Jie nieko ne
žinojo, kas atsitiks su jais.

Piimiausia užėmė vietą trys 
jaunos merginos, ir vienas vy-Į 
rūkas, kuriems buvo įduota poi

dėlyj, sausio 7 d., 
iš namų 1058 W. 
šv. Jurgio bažnyčių 
į Šv. 
minės 
dalivauti laidotuvėse. Palie 
kame nuliudime

Moteris ir Vaikai.

kaityto j ai
reikli Liu

(I o •

Chicagos muzįkosf šventykla; 
bene bus Chicagos teatras prie 
State ir Lake) gatvių; tai yra 
vienas didžiausių Chicagos mies
te teatfų. Jame, apart papras
tų programų, kas sekmadienis 
priešpiečiais įvyksta specialiai 
koncertai.

štai praėjusį sekmadienį bu
vo duota gana geras programas. 
x Pradedant nuo 10:30 ryto iki 
11:45 buvo rodomi krutami pa
veikslai, o nuo 11:45 pradėta 
koncertas, kuris tęsėsi iki 1’va
landai.

$į kartą buvo svarbus progra
mas todėl, kad tai pirmą kartą 
Amerikoj buvo t duota opera 
“Cavalleria Rusticana” anglų 
kalboj.

šios operos pasiklausyti prisi
rinko pilnutėlis didžiulis Chica
gos teatras.

Pirmiausiai programe buvo 
duota “The King ant the 
t ręst” parašyta Ettore Paniz-

Jame debiutavo “Pavasa
rio balsas” Hazel Eden ir “Ka
ralius” Benjamin Landsmann.

šis muzikos pianas gabalu 
buvo duotas italų kalba. Publi
ka triukšmingai veilmlą^pasiti-

Vėliau sekė “Cavalleria Rus
ticana” anglų kalba. Dalyviai 
buvo šie:

Santuzza-Hazel Eden; Lola- 
Constanzi Bitterl; Turiddu-Wal- 
ter Pontius; Alfio—Benjamin 
Landsmann; Lucia—Anna Cor- 
renti.

Pabaigus šį dalyką publika 
sukėlė didžiausias ovacijas lo^ 
šėjams ir chorui, kuris susidė
jo iš 40 asmenų, ir dirigentui 
Nathaniel Finston.

Man ir prisiminė, kad tai yra 
tikra muzikos šventykla, kurią 
verta kiekvienam lankyti.

Chicagos Teatre kiekvieną 
sekmadienį įvyksta koncertai. 
Ateinantį sekmadienį, sausio 6 
d. bus vargonų koncertas, kurtį 
duos Jesse Crawford. Sausio 13 
d. koncertuos Chicagos teatro 
simfonijos orchestras.

Durys atsidaro -10:30 valan
dą. Ryte rodoma paveikslai. 
Lygiai 11:45 prasideda koncer-

G. Hjarnowski
Rusų Opera, kuriai dabar va

dovauja Jack Pfefer, tolyn vis 
daugiau įgija sekėjų lietuvių 
tarpe. Kiekvienas penktadienis 
praeina dideliu pasisekimu kaip 

posėdžiai, medžiaginiu, taip ir dailės žvilg
sniais.

Pereitą penktadienį buvo sta-

“LIETUVA” labiausiai išsiplatinęs dienraštis .Lietuvoje ir užsieniuo
se; turi daugiausia įvairiausių skelbinjų.

Laikraščiui užsakymus ir skilbimus drauge su pinigais 
siųskite šiuo adresu:

Kaunas, Kanto g-vė Nr. 14, 
“Lietuvos” Administracijai.

Prašome gerbiamuosius prenumeratorius, agentus iŠ anksto užsisakyti 
arba panaujinti užsakymus 1924 metams, kad neapsunkinus Admini
stracija ir kad tuoj po Naujų Metų be pertraukos gavus dienraštį.

Majoras
viršininkas
organizuoti
męntą
nai busią atstatyti nuo vietos 
o kai kurie
distriktus. Apie 150 poliemonų cmi 
bus atstatidinti, kaipo fiziniai garbę.
netinkami savo pareigoms eiti.! Karolis Požėla, pasaulio čem- 
Tuo pačiu laiku bus priimta 300 -pijonas, galinėjasi su kitų tautų 
naujų poliemonų

Ct!!CM9$. .
a»s

50 ŠTAMPŲ DYKAI
Iškirpkite šį kuponą ir paduokite 
su $1 pirkiniu ir gausite 50 extra 
štampų dykai 
sausio 7 dieną.
KLEIN BROS. 20th & Halsted St

iw—i i m......n "’i vniTiHiiif

. JĮĮS AKYS
Yra jums brangesnės už viską. Ne

apleiskite jų. Paveskite mums pą- 
tarti kaip Užlaikyti jas.

Patarimai suteikiami dovanai.
Dr. Serner (Šernas)

LIETUVIS OPTOMETRIST 
3333 So. Halsted St., Chicago. III.

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliomas nuo 10 iki 1.
AKINIAI. KURIE JUMS PRITIKS

KLEIN BROS



NAUJIENOS, Chicago, III.
n

Penktadienis, Sausis 4, 1924

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

kodėl Jėzų savinasi katalikai, 
liuteronai, biblijistai ir kiti. Bus 
aišku ar jo pasekėjai, kurie skel
biasi krikščionimis esą, 
Kristaus mokslą.

pildo

Sekmadienį, gruodžio 
apie 10:30 valandą ryte 
mobiliu atvažiavo į Mildos sa- 
liuną 6 vyrai; penki lietuviai ir 
vienas lenkas. ,

Jie, kaip sako bartenderis, bu
vę visi girti. Jiem bebūnant atė
jo dar pora vyrų ir tuoj šiuos 
pradėjo mušti pirmieji. Savinin 
kas p. Albertas Jokubauskas no
rėjęs sustabdyti peštynes; tada 
vienas išsitraukęs “black Jack” 
kirto kelis kartus p. Jokubaus- 
kui per galvą. Jis apsipylė krau
jais. Matydamas, kad su jaiš 
nėra baikų, stvėrė/ šautuvą ir 
ėmė šaudyti. Mušeikos* puolė per 
duris ir prasidėjo jų gaudymas. 
Vieni šoko į automobilių ir nu
važiavo; kiti bėgiojo kavotis. 
Vienas net buvo įbėgęs į Leppos 
valgyklą. Sugauti: Juozas 
Stankus ir kitas lietuvis. Daly
vavo su savo dviem sunais tėvas 
Stankus toje gengėje; kiti du 
lietuviai yra pažįstami, tik pra
vardės pamirštos, * o lenkas tai 
nepažįstamas.

Viena kulipka net atlėkė į p. 
Messar vaistinyčią; . pramušė 
stiklą ir mėgino lįsti į sieną, pa-. 
(Tarydama žymę.

30 d., 
auto-

Gruodžio 29 d., vakare, polici
jos Fordas įvarė baimės kai 
kuriems piliečiams, ftusiorgani- 

• zavo pūkai jaunų vyrukų ir varg 
davo sergėdami uždarytus saliu- 

. nūs. Praeiviam nepatiko jų ant 
kampu Emerald ir 33-os; Union 
ir kitu gatvių tėmijimas ir įžei
dinėjimas. Tu r būt kieno pasi
skusta dėdei Šamui. , Užklupo 
juos netikėtai, tai jie žuvo, 
kamparas.

kai
Bubnis.

North Side
Koncertas *Mariampolės 

gimnazijos parėmimui įvyks 
sausio 6 d.

Realės

Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašelpos yra vie
na tvirčiausių draugijų North 
Sidėj. Ši draugija yra daug 
sušelpusi savo narių, o taipgi 
yra 'daug pasidarbavusi kaip 
apšvietos, taip ir kitose kultū
riškose srityse. Dabargi užgir
dusi balsą iiš Lietuvos, kad Ma- 
riampolės Realinė gimnazija 
reikalauja pagelbos irgi neatsi
liko: nutarė paaukoti pusę pelno 
nuo rengiamo vakaro-koncerto, 
kuris įvyks sausio 6 d. gražiau
sioj North Sidės Sohoenhoffeno 
svetainėj, kampas Ashland ir 
Milvvaukee avė. Koncertas bus 
su turtingu ir gražiu progra
mų, kokio dar niekas nematė. 
Programe dalyvaus geriausi' 
Chicagos artstai ir chorai. Prie 
to dar yra užkviesta North 
VVestern konservatorijos sim
fonijos orkestras iš 35 ar 40 
muzikantų po vadovyste 
Bunge.

Aš manau, kad niekas 
gaus nepalinksmina taip, 
graži muzika. Taigi šis
certas ir suteiks progos pasige
rėti, o taipgi ir smagiai praleist 
vakarą prie skaitlingos publikos. 
Todėl gi ir kviečiame publiką 
skaitlingai atsilankyti. Busite 
patenkinti, o prie to dar ir pa
gerėsite Mariampolės Realinei 
gimnazijai.—North Sidietis.

prof.

žmo- 
kaip 
kon-

“Bijūnėlio” Nauju Mėty 
pasitikimo vakarėlis

“Bijūnėlis” nuolat eina stipryn. 
—Dovanos mokytojams. — Vi

sos priešų pastangos nuėjo 
niekais.

Gruodžio 31 dieną Liuosybės 
svetainėj, 1822 Wabansia Avė., 
vaikų draugijėlė “Bijūnėlis” 
buvo surengęs eglaitę pasitiki
mu! Naujų Metų, Vakarėlis nu-

sisekė kuopaikiaušiai: publikos 
buvo pilna Liuosybės svetainė. 
Programas buvo gražus" ir tur
tingas, kurį išpildė “Bijūnėlio”,'vių Moksleivių Amerikoje'II-ros 
nariai. Susidėjo programas iš kuopos dėkojam visiems musų 
dainų deklamacijų ir muzikos; 'draugams ir pažįstamiems, ku- 
prie to dar Dr, A. Montivdas rje pagelbėjo moksleiviams su- 
pasakė trumpą ir pamokinan- ? rengti pasekmingą kermošio

- . vcrvttrc},, V jpav p. u. uiuvvnui,
daugiau mokytis ir būti drau-|Rurįs tiek daug prisidėjo prie

vakaro paįvairinimo. Taipgi 
dėkojam draugams, kurie au-

Padėka PRANEŠIMAI.
Vardu Susivienijimo Lietu

JIESKO KAMBARIŲ. PARDAVIMUI NAMAI-2EME

čia prakalbą, kad žmonės turi vakarą> 0 ypač p j uktveriui, 
d -j .i! ? ’ " ’ 

I giškesni. čia jau turiu, pažymė
ti, kad “Bijūnėlis” north sidie- 
čių žvaigždė, kuri šviečia kaiip 
jauniems, taip ir suaugusiems 
savo gabumu ir pasišventimu. 
Vaikučių skaičius siekia virš pen 
kių dešimtų, bet aš manau, kad 
jų galima butų sudaryt ir visas 
šimtas, jeigu tik visi vaikų tė
vai suprastų “Bijūnėlio” svar
bumą. Patartina, kad ‘‘Bijū
nėlis” parengtų dažnai tokių 
gražių vakarų ir didesnėje sve
tinėj. Tąsyk jis turėtų progos 
pasirodyti visiem^ chicagie
čiams.

Matyt, kad “Bijūnėlio” nariai ( 
labai patenkinti savo mokyto- certo 
jais Dr. A. Montvidu, lietuvių 
kalbos ir radybos mokytoju, ir 
P. Sarpalium, dainų ir muzikos 
mokytoju. O tokią išvadą ga
lima padaryti iš to, kad “Bijū
nėlio” nariai apdovanojo gra
žiomis dovanomis savo mokyto
jus ir tvarkos prižiurėtojį Her
maną.

“Bijūnėlis” kas kart eina stip
ryn ir matyt “Bijūnėlio” prie
šų pastangos nuėjo niekais. Prisi 
šukavę apie revoliuciją ir ben
drus frontus dabar jie pradeda 
slapstvtis patamsėse.

—North sidietis.

■ kavo dovanų išlaimėjimui, ir .p. 
Juozui pudrikui, kuris paskoli
no “vic( 
visiems 
čiams.
—Karnivalo Rengimo Komisija./ *

la” šiam vakarui, ir 
atsilankiusiems sve-

* <

Padėkos žodis Justo 
Kudirkos koncerto 

rengėjams.
ašNežiūrint į nenusisekimą 

tariu širdingą ačiū visiems kon- 
rengėjams ir darbuoto

jams. Jaučiu, kad rengė j f p 
padarė viską, ką jie galėjo.

— Justas Kudirka.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar'kviečia.

“Birutės" vakaras
Pirmadienio vakare “Biru- 

buvo surengus vakarėlį p.
Elijošiaus svetainėje. Nuo prad- ’ 
žiu iki dvyliktai valandai sve
čiai linksminosi. Ątėjus dvyli
ktai pradėta sveikintis....Na, ir,
žinoma, bučiuotis. Visi draugiš
kai viens antram linkėjo ’ lai

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
;rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar negi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nopatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

LSS. VIII Rajono, Konferencija, 
įvyks pirmą nedėldieriį sausio11924 
“Naujienų” name. Visos LSS. kuo- 

i rengties ir išrinkti 
delegatus minėtai konferencijai, bus 
rankama valdyba 1924 metams.

K. Kasparaitis, \Se]^r.

“Birutės” repeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

__ ___ reguliąriai kas ketvirtadienį Mark 
mingiausių Naujų Metų; p. A.1 vSaqkuare Parko saly‘ PraUžia 
P. Kvederas prie piano, užtraukė. Jau yra prttdėta mokytis naujas 
Lietuvos Himną, o Jį pasekė visa yeilca,»s “Cukrinis Kareivis” — tri- 
publika.________________________ I daujama, kad buvusieji seniau biru-

Fo sveikinimų susėsta prie * tižiai dalyvautų viršminėto veikalo 
i i . , , '• i • ; perstatyme. 'stalų, prie kurių duota visokių 

valgių, pagamintų pačių baru-i 
tiečių. ‘ Man ypatingai patiko 
lietuviškos dešros, kuinų, rędos, 
telco m»n siiy/rumulioti itpie tris 
svarus. Po užkandžių vėl 
smintasi ir dainuota. •

Tai taip pasitikta Nauji
tai.

“Birutė” 1924 metais

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

Liiik-

Me-

žada 
chicagiečiams patiekti surprizą, 
nemenką surprizą: operą “Cuk
rinis Kareivis” (Chocolate Sol- 
dier), trijų aktų opera. Tai ope
rai choras jau pradėjo lavintis. 
Solistai yra angažuojami kuoge- 
riausi.
vieno labai artimo “Birutei“, 
kad su šiuo lošimu “611111©” 
duos lietuviams ko nepapr.asto 
apart lošimo. — Raganius.

K.Keistučio Dramos* . Sk. rerijęia 
vieną iš gražiausių teatrų, kuris 
įvyks Sausio 5 d.?’ McKinley Parko 
svetainėje, netoli nuo Western ir 39 
gatviij.

Scenoje statoma dvi geros komedi
jos “Sulyg Naujausios Mados” ir 
“Kuprotas Oželis”. Tikietus įsigyki
te iš kalno pas dramos Skyriaus na
rius. Durys atsidarys 6:30 vai. vak. 
Lošimas prasidės 7:80 vai. vak.

— ’btamos Skyrius.

Man teko girdėti nuo M T • • 1 •

“Pirmyn” mitraus choro repetici
jos įvyks sausio 6 d., 12:30 vai. die
nos, Liuosybės svetainėj, 1822 Wa-

Visi dainininkai privalo atvykti į 
repeticijas, ąes tą patį vakarą turė
sime dainuoti. Kurie dar negavo ti- 

! kietų vakarui, tai tegul praneša apie 
tai atvykę repeticijon. Norintieji sto
ti į chorą yra kviečiami ateiti.

— Valdyba.

Aukos Mariampolės Rea 
lei Gimnazijai

(Byp- 
sviule, O.) iš iždo paskyrė $5.00, 
o nariai aukavo sekamai: ^LO.OO 
—Jonas Rudvalis; po $1.00: 
Jonas Riękus, Petras Kačenąus- 
kas ir Antanas Jokubauskas; 
po 50 centų: Domininkas Ulis, 
Marė Jasulaitienė, Andrius Mel- 
dažis, Liudvikas Jasulaitis, Jo
nas Baronas, Pranė Jakubaus
kienė ir Ona Meldažienė.

$21.50 perlaidą prisiuntė J. 
Riekus.

2. SLA 232 kuopa (Thomas, 
V. Va.) paskyrė iš kuopos iždo 
$10.00.

$10.00 čekj prisiuntė Justas 
Kranauskas.

8. Dr. Vince Kudirkos Drau
gija (Chicago, III.) ir nariai 
aukavo $25.00.

$25.00 čekį pridavė V. Ru- 
šinskas.

4. Antanas Singley iš Car- 
bondale, III. prisiuntė $1.00.

Lietuvių Mokytojų Profesi
nės Sąjungos Atstovybė Ameri
koje visiems aukotojams taria 
nuoširdžiai ačiū.

—K. Augustinavičhis, 
L. M. P. S. Atstovybės sėkr.

1. SLA 145 kuopa

Bridgeport. — Illinois Lietuvių Pa
šalpos Kliubo metinis susirinkimas 
įvyks šeštadienį, sausio 5 d., 8 vai. 
vakare, Mildos skiepe, 3142 So. Hal
sted St.

Visi kliubiečiai malonėkite susi
rinkti paskirtu laiku, nes randasi 
daug svarbių dalykų apsvarstymui.

— A. J. Lazauskas, rašt.

S. L. A. 109-toa kuopos susirinki
mas įvyks penktadienį, 
Meldažio svet., 2242 W. 
giai 7:30 vai. vakare.

Norintieji prisirašyti 
mi atsilankyti. -•*'

sausio 4 d., 
28rd PI., ly-

yra kviečia-

— Valdyba.

Draugystes Darbininkų Lietuvių 
Sąjungos metinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, sausio 4 d., 7:30 valandą 
vakare, A. Bagdono svet., 1750 So. 
Union Avė.

Malonėkite laiku susirinkti, nes 
turime daug reikalų apsvarstyt kas 
link Draugystės gerovės. Atsiveskite 
taipgi naujų narių.

— Valdyba.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
įvyks pėtnyčiej, 4. Sausio, 7:30 v. v. 
Meldažio svetainėje, bus perskaitytas 
veikalas “Karolio Teta” ir pasiskir- 
sim roles. Meldžiu bukit laiku.

— Režisieriui

North Side. — Lietuvių Kriaučių 
Kliubas Savitarpinės Pašelpos rengia 
prakalbas, koncertą ir balių neda
lioj, sausio 13 d., Liuosybės svetai
nėj, 1822 Wabansia Avė. JVisas pel
nas skiriamas Mariampolča Realinei 
gimnazijai. Pradžia 7:30 vakare.

—i Komitetas.

Simano Daukanto Draugija lai
kys savo metinį susirinkimą sek
madienį, sausio 6 d., Mark White 
Sųuare svet., .1 vai. po pietų.

Geistina, kad visi draugai atvyk
tų, nes yra daug svarbių reikalų. 
Išpildžiusieji lapkr. 28 d. aplika
cijas šiame susirinkime bus pri
imami nariais. Jie susirinkime pri
valo dalyvauti. Taipgi yra kviečia
mi ateiti ir norintieji draugijon 
įsirašyti. —Raštininkas.

REIKALINGAS kambaris vienai 
mėrginai su valgiu ar be valgio. 
Geistina kad butų vana. Bridgepdr- 
to ar Brighton Park apielinkėj. 
Praneškit telefonu Prospect 1508 
po 7 vai. vakare.

Parsiduoda —
PARDAVIMUI show case Ic'e 

box ir geros lentynos.
Atsišaukite:

1165 West 18-th Str.

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 
\ budavoti.

z. s'.lyi i c k > v
SIŪLYMAI KAMBARIU

Lietuvių švietimo'Draugijos pra
kalbos įvyks sekmadienį, sausio 6 
dieną, 7:30 vai. vak., Rayinond In
stitute (816 W. 31 St.)

Prakalbos bus labai įdomios. 
Įžanga veltui. —Komitetas.

ANT IŠRENDAVOJIMO kamba
rys, didelis, gražus, su gerais furni- 
šiais, garu apšildytas dieną ir naktį, 
geroj vietoj dėl inteligentiškų, v^rų 
arba moterų.

114 N. Sheldon St.
Tel. Haymarket 5223.

PARDUODU arba mainau gro- 
sernę ant automobiliaus arba lo
to. Vieta gera ir išdirbta.

Kreipkitės:
4343 So. Wood Str.

Tel. Prcsnect 4345

PARSIDUODA 2-jų pagyvenimų 
medinis namas, 2 rendos, 4 ir 6 kam
bariai. Garadžius dėl dviejų didelių 
mašinų. Geras dalykas dėl aukšto 
biznio. Kreipkitės bile laiku.

2083 W. Canalport Avė. 
1-mos lubos. 

Kaina $4,650.

Kas Kristus nebuvo?— Tokia te
ma bus skaitoma vMokslo Draugų | 
paskaita Ruymoond Institute, 816 
W. 31 St., sekmadieni, sausio 6 d., 
10:30 vai. ryto. j

paskaitą laikys Kl. Jurgelionis.

RENDAI kambarys dėl vieno 
vyro arba merginos, kambarys 
didelis, šviesus ir šildomas.

J. K. ant 2 lubų iš priekio
703 W. 21 PI. Chicago, III.

ŠLA. 129 kp. metinis 
mas įvyks sausio 6 d., 
pietų Stanford Park 
Kviečiame skaitlingai 
nes bus daug dalykų apsvarstymui.

susirinki- 
2 vai. po 

svetainėje, 
atsilankyti,

Fin. Rašt. P. Akstinas.

ANT rendos Šiltas kambarys, 
dėl vieno ar dviejų draugų 1 prie 
švarios šeimynos. Atsišaukite.

8606 So. SUmmit Avenue 
Tel. Vincennes 1752

PARDAVIMUI pulruimis, 
3508 So. Halsted St, geras ly- 
sas, didelis biznis. Ta vieta dau-l . MT. GREENW00D, ILL. 
glaustai yra lankoma, lietuvių arba mainysiu namą ant dviejų pa- 
kostumerių. Biznis apsimokės gyvenimų, 6-4 kambarių, elektra ir 

__ _ ___.___. , .. • beizmentas. Su dviem akrais žemės pats per save į metus laiko. Prie Lr Jęą tilę turiu; arba namą vieną ant 
žastis pardavimo, savininkas ap- Lpardavimo, reikia $1000 cash. Mainy- 
leidžia miestą. Didelis bargenas.

kaip $10.000. , '
Del plotesnių informacijų meldžiu 

atsilankyti prie

arba su bizniuleidžia miestą. Didelis bargenas
'Geros sąlogos. Klauskite Mr. | nės ar kendžių štoro nebrangesnio 
Burk; ‘ ........

West Pullman.— SLA. 55 kuopos 
mėtinis susirinkimas įvyks sausio 
5 d., 7 vai. vak., paprastoj svetai
nėj, 722 W. 120 St. Visi nariai ma
lonėkite atsilankyti, nes bus ren
kama valdyba šiems 1924 m. ir 
daug kitų svarbių reikalų yra ap
svarstymui. —A. Statkus

DLK Keistučio Kliubd Dramos 
Skyrius laikys paskutinę repetici
ja šiandie, sausio 4 d., 7:30 v. v. 
McKinley Pk. salėj, 39th ir Wes- 
tern avė. —Komitetas

LSS 81 kuėpos susirinkimas bus 
šeštadieny, siitasicV 5 dieną lygiai 
nuo 8 vai. vakaro, Liuosybes salėj, 
1822 Wabansia Avė. Visi nariai 
privalo laiku susirinkti ir sudaryti 
1924 metams valdybą.

—J. Lapaitis, Sekr.

North west Side. — Chicagos Lie
tuvių Draugija Savitarpinės. Pašči
uos rengia koncertą ir balių šešta
dieny, sausio 6 dieną, Schoenhof- 
ifen’s salėj, Milwaukee ir Ashland 
Avės. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Durys atsidarys kai 6 vai.

—Komitetas.

Tautiška Dr-stė Lietuvių pukterų 
rengia gražų balių Tautiškos Bažv 
ūžčios svet., 35 ir Union Avė. Kvie
čiame visus dalyvauti. —Komitetas

AUTOMOBILIAI 2102 N. Leavitt St., 3rd F. F. 
Tel. Brunsvvick 6891, 

Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA mergina prie lovų 
paklojimo viešbuty], kambarys, val
gis ir gera mokestis. Darbas nuo C 
ryto iki 5 vai. vak. Atsišaukite.

Tel. Dearborn 9574 
MIKE RUTKAUSKAS

Jeigu pridabosime viens kitą, 
galėsime apsivesti

9

PARSIDUODA automobilius; žie
minis Coupei dėl dviejų pasažie- 
rių, mažai vartbtas tik tris tūks
tančius mylių važiuotas. Parsiduo
da pigiai. Galit matyti vakarais 
subatomis po pietų ir nedaliomis 
nuo 10 iki. vienai.

3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bizniavas namas su 
4 kamb. gyvenimui, ant Fairfield Av. 
kur nevalia daugiaus bizniavų namų 
budavoti.

Atsišaukite pas savininką f 
4335 So. Mozart St., 

Ant 1-mų lubų.

RAKANDAI
REIKIA —

Moterų sortavimui popierų 
gera alga. Atsišaukite. ♦

Frances Hughes Co.
1405 Wešt 21 Str.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS
ANTRARANKIS 

DUONKEPIS.
ATSIŠAUKITE: 

1208 East 93-rd Street
Draugystė Atgimties •< Lietuvių '____________________________

Tautos Vyrų "iiv Moterų laikys sa- a t A
vo metinį susirinkimą sausio 6 d., REIKALINGAS pirmarankis
1 LietuV'* q!uu?°.s duonkepis'prie juodos duonos;Kataliku > Bažnyčios , svet., 35 gat. < ,r . ...
ir So. Union Ajyc. Visi nariai yra daybas ant naktų, mokestis ge- 
kviečiamt i susiripkįmą, nes turim ra meldžiu atsišaukt. Taipgi rei

DIDELIS BARGENAS
5 kambarių vėliausio styliaus ra

kandai ir fonografas. Parduosiu bi
te pasiulymu, sykiu arba skyrium. 
Gera proga jaunai‘porai.

Atsišaukite
1926 So. Kedzie Avė.

RAKANDAI ant pardavimo. Par
siduoda 6 kambarių mažai dėvėti ra
kandai. Parduosiu visus sykiu arba 
po šmotą atskirai. Taipgi parsiduo
da S. Grand Pianas.

1510 N. Hoyne Avė.
3čios lubos iš fronto

PARDAVIMUI rakandai 3 kamba
rių bėveilj nauji, taipgi galima gauti 
ir kambarius. Parduosiu pigiai, nes 
išvažiuoju į kitą miestą.

Atsišaukite 
CHARLES, 

l^mas augštas iš priekio , 
1613 Rącine Avė., Chicago, 111.

. ............. ..u... ■ ,.t ■ . ...................................... .

5 PARSIDUODA 3 kavalkų 
daug svnrbiu reikalu Norinti isto-T"’---------------------V setas skurinis, aržuo'lo medžio

ti dnuigijon yra priimami visi svei- kalingas, paprastas darbininkas. ir kiti daiktai, visi geri, pardu.o-1 _ 
ki žmonės. v. K. Pakeitis, rašt. prie kepyklos. 1043 W 13 St. pigjai Kreipkitės 

5436 So. Bishop St.Cicero. Pirmadienio vakare, 
sausio 7 d., Liuosybes svet,, 14 ir 
•19 Ct. ivyksto Karolio Požėlos ris- I Vi. 
tynęs su Hoy I-a Main, 230| ®var*l Piršlį lengvai galima užrašyti sUi'valgomo kambario, miegamo ir vi r 
Francuos ęampionu. Pradžia « mažu pasistengimu. Platesnių i n- vės, gerame stovyje. Matyti gali 
vai. • vakare. Biletus is kiilno HJį1- forinaCijų kreipkitės laišku ar ypfl- vakarais po 6.valandai, subatoj ana gauti pasį p, Leoną Švėgždą tiSkni ] - ............. ..........................................
Kcal Estatc raštinėj, Liuosybes sve- , n ni t 
tainės namė. \ ' |VaL P ’ ^V. Monroe St.

-.............. — - Rooin 412,
Klauskite 
P. PIEZO.

REIKALINGI AGENTAI
Visuose miestuose

lTž i’nši ii et i laikrašti - ---- ------------------ -------- ------- - ---------------------
__ “2į lengvai galima užrašyti su [valgomo kambario, miegamo ir virtu- 
mažu pasistengimu. , Platesnių in-> ’J ——

Tikras apsaugojimas
Tavo pinigai bus saugus, jei pir

ksi sekamus namus. Dabar namai 
yra daug pigesni. Pavasarį bus 
brangesni.

’ PARDAVIMUI puikus medinis 
namas dviejų flatų, 5 ir 6 kamba
riai. Visi moderniški įtrfisymai. 
Prekė $7.850. Reikia įmokėti $2500.

PARDAVIMUI naujas muro na
mas dviejų flatų po 4 puikius kam
barius, su skiepu ir antstoge; la
bai platus lotas. Prekė $9,500. Rei
kia įmokėti $3,000.

PARDAVIMUI puikus dviejų fla- 
tų muro namas, po 6 didelius kam
barius; pirmam finte karštas van
duo ir garu šildoma; antram flate 
oečiais šildoma. Kaina $14,000. Rei
kia įmokėti $6,000.

Viršminėti namai randasi Brigh- 
ton Parko lietuvių apgyvento] vie
toj, netoli nuo bažnyčios, mokyk
lų ir. kilų* parankumų. Norėdami 
pamatyti namus atsilankykite die
na ar vakarais pas

BRIGHTON REAtTY COMPANY 
*t> ' J.VYushkevvitz, vedėjas < ,i 
4034 1 Archer Avė., Chicago

1 Prie California Avė. . ,

North Side. — Chicagos Lietuvių 
Draugija Savitarpines Pašelpos ren
gia gražų koncertą ir balių nedčlioj, 
sausio 6 d., Schoenhoffen svetainėj, 
kampas Ashland ir Mihvaukėe Avė.

— Komitetas.
’T’J------------ •.

L. S. J. Lygos'‘metinis susirinkimas 
įvyks penktadiėflf,1 sausio 4 d., 7:30 
vai. vak., Raymond Institute. > ,

Visi nariai yra kviečiami ' atvykti, 
nes bus svarstomi labai svarbus rei
kalai'. — Valdyba.

\ 1
■■■T.1 sgl ■ 'J ■■ ■f.yiTI '? ■ '■■!" PM 3tTg. -y

ASMENŲ JIESKOJIMAI

REIKALINGAS dreiveris 
prie duonos ^vežiojimo su tro- 
ku.

Kreipkitės tuojaus:
5543 S. Nagle Avė. F. Mosevičia

nuo 1 vai. iki 4i?pietų, o nedėlioj visą dieną.
At si šaukit

4916 So. Tripp Avė. 
Archer karais privažiuoti.

‘'■j- ■'j-a*‘siTW^ė i/n.i t i.ao. i'.rg-g

NAMAI-ŽEME

TIKRAS BARGENAS.
Savininkas turi pardavimui pui

ku dviejų pagyvenimų muro namą; 
2 flatąi po 6 kambarius; karštas 

I vnnHuo ir guru šildomas, su dve- rakoodai I-ais boilerja|s; pintus lotas; staty- 
r-»J tas apie 6. metai atgal pagal vč- 

niaukios mados. Kaina $41,500. Apie 
p nusę įmokėti, kitus lehgvom i&ly- 

Hom. Ateik ir pamatyk; savinin
kas gyvėna ant pirmų lubų; vieta 

Į vra tirštai lietuviais apgyventa. 
\ntrašas': 3423 South Leavitt St., 
prie 35-tos. gatvės.

PARDAVIMUI moderniškas

PAJIEKOJlMAS. Giminės Telklės 
Masionaitės, kurie esate kvietę ją 
Amerikon, atsilankykite j Naujienų 
ofisą svarbiam'© reikale. Naujienų 
Lailvakorčių Skyrius.

' PAJIEŠKAU Antano ,Gaudučio, jo 
12-kos metų duktė sirata. Jis paeina 
iš Kartinuos parap., Baltmiškio kai
mo, Lietuvoj. Kas žinote kame jis 
gyveno prieš karą, malonėkite praneš
ti, už ką busiu labai dėkinga.

BRONE GAUDUTAITE,
4340 S. California Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU pusbrolio Felikso 
Kastantino, paeina iš Kalniškių so
džiaus, Raseinių pavieto. Pirmiau 
gyveno Chicagoje. Meldžiu atsišauk
ti arba žinantieji malonėkite pranešti, 
už ką busiu dėkinga. Antanina A*rmo- 
nienė (Kastantiniukė), P. O. Box 12, 
Lochgellyi W. Va.

PAJIEŠKAU draugo Stanley Spu- 
do, pirmiau gyveno Chicagoj, o da
bar nežinau kur randasi. Jisai pats 
arba kas. žino apie jį meldžiu pra
nešti.

Teofilija šlepavičiutė
4208 So. Richmond St., Chicago 

-------- :--------......  .. , , .i ——------
PAJIEŠKAU Kaz. škirvinską. Tu

riu keletą reikalų. Malonėkit atsi
liepti jis pats ar kas iš žinančių jo 
antrašą, už ką busiu dėkingas.

Viktoras Kurelaitis
645 W. Lombard St., Baltimorc, Md

PARDAVIMUI 6 kambarių h fnrLTe . ; • . „ _ |4 kamb., furnace šildomas pir-munms namas ir akras žemes, L štas Pastatytas in tube, 
karna $5,500 išmokėjimais ye3tibul )an(Jrč vai.
108-rd St. and g. Spaulding Avė I iams sklepukaSi 2 dvigubi mie. 

■ _V__ ‘ Įgamieji kambariai iš virtuvės,
33 pėd() lotas, tuojaus galima 
gyventi, kaina $10,000.

Ben. S; Bohac, 
2643 W. 51 Str.

" MOKYKLOS

PARDAVIMUI medinis na-
Rfcl KALINGAS bučeris, kuris yra 

patyręs savo darbe. 
kalbėti lietuviškai, angliškai 
lenkiškai. Atsišaukite tuojaus.

1645 Wabansia Avė.
Tel. BrunsWięk 2545

TuHUmokėti[mas» furnace šildomas; turi būt
ir parduotas greit. Priežastis par

davimo — išvažiuoju į kitą mie
stą. 5651 S. Throop Str.

Tel. Normai 6236
REIKALINGAS darbininkas J 

harthvhre Storą dirbti. Patyrimo 
nereikia. Turi būti sąžiningas ir 
nesenesnis kaip 18 iki 25 metų am
žiaus. Gera mokestis. Atsišaukite 
tuojaus.

Joseph Varnagis 
4051 Archer Avė.

Lafayette 3094

NAUJŲ METŲ DOVANA. I
Extra Bargenas. Į

Ant pąrdavimo bizniavas namas r 
su bučerne, ant 2 augštų, garu ši!-| 
domas. Yra garadžius dėl 2 maši-l 
nų. Mainysiu ant rezidencijos m a-1 
žesnio namo arba tik bučernę par-| 
duosiu, arba mainysiu ant bile ko-1 
kioe prapertės. Priežastis yra labai I 
svarbi, patirsite ant vietos. Nepra-Į 
leiskit geros progos,- atsišaukit greit | 

10455 S. Michigan Avė.
Chicago, III.

PARSIDUODA radio, Westinghou- 
se R. C. Modelis, galima gauti muzi
ka labai balsią iŠ visų miestų Ameri
kos ir Canados ir Cubos, mizikos sto
tis yra labai lengvai atrandama ant 
šitos mašinėlės, kad ir 5 metų vaikas 
gali operuoti.

Su šviesomis, betereis ir triuba 
kaštuoja $261.65, parsiduoda žemiau 
kaip už pusę kainos. Taipgi parsi
duoda 5 šviesų Neutrodyne radio se
tas už pigią kainą. Galima pamatyti 
ir girdėti pas

DR. C. Z. VEZELE, , 
6488 So. Troy St., 

Prospect 7107.

PARDAVIMUI liaujas mūrinis 
namas dviejų pagyvenimų po 5 ir 
6. kambarius su visais įtaisymai), 
šiltu vandeniu Šildomas. Naujoj 
kolonijoj arti Seserų Vienuolyno, 
netoli bulvarų ir parkų. Atsišau
kite pas savininką: 6630 S. Talman 
Avė. Prospect 3938

Išmokite dressmaking
Kirpimo, Designing, Siuvimo

* Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialės vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

sau dreses.
Mes suteikiame vietas dykai ir iš
duodame diplomus užbaigusioms.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGĘ, 

2407 W. Madlson St.
Phone Seeley 1643 

Sara Patek, Principal

TURIU parduoti savo gražią, 
$275 vertės Victrolą. Vartota 
tik 3 mėnesius. Yra daug rekor
dų, deimantinė adata. Kaina

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

8238 So. Halsted St.
Užpakaly malt and Hops Storo. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais

PARDAVIMUI.
čia yra .tikra biznio propozici

ja vyrui arba motereį nusipirkti 
gerą namą ir eiti į biznį. j

Ant Northwest kampo 74 ir Har- 
ward Avė randasi namas pirmos 
klesos apielinkėj, tarpe dideliu, 
flatų. Lotas 50x125, ant kampo. Yra 
visi įtaisymai ir apmokėti. 4 fin
tu mūrinis namas, garu šildomas 
elektra, naujas plumingas* nauji 
užpakaliniai porčiai; viskas geram 

kambariai skiepe. Galima vartoti j" ■■ . ----- . I
karų garadžius, rendos $311 į int • I 
nesi. Kaina $23,500, morgičVi ; I 
$10,600. Galite paimti už $7,500 
įmokėjus. Skiepe galima gyventi 
tuojau. |

K. J. Lindholm, 
Vienatiniai agentai. I 

1404 W. 79th St., Chicago.

?65.0°. Td. Armitage 1981, 2502
W. DiVision Str. 2 flatas tą namą dėl biznio Taipgi yra 2

morgičVi;JIF.ŠKAU Kazimiero Mhsidoiibs- 
kio. Paeina Žvingių valsčiaus, Grau
žiu kaimo, Tauragės apskr. Turiu 
svarbų reikalą Jr meldžiu atsišauk
ti. Jei kas žino^ tai praneškite. Ma- 

v? .w‘ kraite, ^po vyro Marijona j pigiai i§ priežasties nesveikatos.
bus penktadienį, sausio 4 d., BalčiauskienS, 3414 S. Auburn Avė.<•.Knoo r.

y name, 8 vah vakarti CMcago< Tel. Yards 3054 Atsišaukite 5089 Halsted St. Stavvart 3595

L. S. S’. VIII Rajono pramogų ren
gimo Komiteto susirinkimas, dėl at- < 
skaitų, bu 
“Naujienų” name; 8 vali vakare

PARDAVIMUI grosernė, ge
roj vietoj, biznis išdirbtas, sve
timtaučių apgyventa. Parduosiu

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

trumpas kursas, dienomis ar vaka
rais, prirengs jus prie gero darbo. 
Ateikite ar rašykite dėl katalogo, 
kuriame nurodoma, kaip uždirbti ir 
mokintis, kaip padaryti daugiau pi
nigų. •

THE MOLER GOLL^GE105 |k>. SM VU.
UUphAikiMi


