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‘"Taikos derybos
Marione

Užmušė Pareinio separa 
tisty vadovą

Trockio liga reiškia 
opozicijos pralaimėjimą

Bavarijos Palatinato ^respubli
kos” prezidentas ir penki kiti 
žmonės užmušti.

Užmušė Pareinio 
“prezidentą”Dideli šalčiai Europoj

Derybos su ku kluxais nevyksta
Marione vedamos “taikos 

derybos“
Young ir ku kluxai nepaliauja 

grūmoję tęsti gyventojų tero- 
rizavimą, nežiūrint uždraudi
mo. Ku khixai nepaisysią jo
kios valdžios.

MARION, III., sausio 10. — 
Vakar tarp prohibicijos agento 
Young, ku kluxų, šerifo ir gene
ralinio adjutanto prasidėjo dery
bos apie ištraukimą iš William- 
sono pavieto milicijos. Young 
šalininkai skelbia, kad jau pa
siektas pamatas susitaikimui.

Viena šerifo sąlygų paprašy- 
mui ištraukimo milicijos yra, 
kad Young sustabdytų savo te
rorizavimą gyventojų ir su savo 
mušeikomis išsinešdintų iš pa
vieto. Nepriima n t tos sąlygos 
šerifas nesutinka taikintis. 
Bet Young vėliau paskelbė, kad 
jis vistiek nepaliaus daręs puoli
mus. Jis net nepaisysiąs Chica- 
cagos distrikto prohibicijos di
rektoriaus uždraudimo tęsti 
puolimus VVilliamsono paviete ir 
jeigu negausiąs federalinės pa
gelbės, tai tęsiąs puolimus sa
vavaliai. Puolimai busią daromi 
ir be federalinių warrantų, nes 
jį buk remias vyriausias prohi
bicijos komisionierius Haynes. 
Jeigu gi kas priešintųsi, tai jis 
išgausiąs valstijos vvarrantus.

Young remia ku kluxai ir jie 
gelbėjo jam terorizuoti gyven
tojus. Jie dabar laikysis su juo 
ir dar daugiau savo spėkų su
mobilizuosiąs, kad tik ir toliau 
palaikius terorą. Tokiu budu 
čia kova pavirsta tarp valdžios 
ir federalinių agentų remiamų 
ku kluxų. Ku kluxai gi atvirai

Tavo Namas
Šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. 0 tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-ŽEMfi”.

čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
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 laukė tokios 
progos.

grūmoja tęsti savo terorą, nežiū
rint pavieto, valstijos ar fede
ralinės valdžių priešinimos.

Pereitą trečiadienio naktį 
dar du namai liko sudeginti. 
Juos veikiausia sudegino ku klu- 
xai.

Gavus žinių, kad Herrino sve
timtaučiai ginkluojasi, gen. ad
jutantas Black perkėlė į Herriną 
dar daugiau milicijos. Pats gen. 
adj. Black išvažiavo į Spring- 
fieldą raportuoti gubernatoriui 
Small apie padėtį Williamsono 
paviete.

“Taikos derybos” prasidėjo 
vakar vakare pavieto kalėjime, 
kur guli sergantis šerifas. De
rybos tęsėsi visą naktį, bet neda
vė jokių pasekmių. Vėliau į de
rybas pašaukta ir gen. adj. 
Black.

i Ku klubai tvirtina, kad čia 
yra perdaug munšaino šmuge- 
liuojama ir jie norėję apvalyti 
pavietą. Jie negalėję prisišauk
ti valdžios ir todėl patys pradėję 
puolimus su tyliu pritarimu fe
deralinės valdžios, kuri betgi 
tuose puolimuose nedalyvavo. 
Young gi, kaip pasirodo, nėra 
tikruoju valdžios agentu, bet 
darė puolimus savavaliai. Dabar 
vietos prohibicijos agentams li
ko įsakyta iš Chicagos sustabdy
ti visus tolimesnius puolimus. 
Pats Young tapo areštuotas, nes 
prieš jį išimta penkis warran- 
tus. Tečiaus jo bylos nagrinėji
mas liko atidėtas, kad davus 
jam progos nuvykti į Washing- 
toną. Jis išvažiuoja į Washing- 
toną šiandie, kad pasitarus ten 
su federaline valdžia apie teismą 
jo suimtųjų žmonių. Teisme jis 
prisipažino, kad jis nėra regulia 
riniu valdžios agentu, bet tik 
specialinių ir yra tik paprastas 
pilietis,išėmus tik tada, kada jis 
daro kratas. Kulkasvaidžiai gi, 
kuriuos jis buvo pirmiau atsiga
benęs į teismą, esą jo privatinė 
nuosavybė.

Young jau ne pirmą ’ kartą 
yra pasižymėjęs ir buvęs teis
muose. Būdamas agentu East 
St. Louise ir darydamas kratą 
užpuolė vieno saliunininko duk
terį, bet nuo bausmės išsisukę 
teisindamasis tuo, kad tai esąs 
suokalbis pašalinti jį iš vietos. 
Vėliaus Madisone jis nušovė 
Luke Vukoviė, bet liko teismo 
išteisintas. Dabar jį laukia ir
gi kelios bylos dėl užpuldinėji
mo ant žmonių.

SPEYER, Bavarijos Palatina- 
tas, sausio 10. — Separatistų 
vadovas ir Palatinato “respubli
kos” prezidentas Heintz liko už
muštas čia trečiadienio naktį. 
Vėliau penki žmonės liko užmuš
ti susirėmime tarp separatistų 
ir miesto gyventojų.

Palatinato separatistus 
rai rėmė franeuzai ir tą 
publiką” sukurta pagelba 
euzų ginklų.

Keturi separatistai užmušti.
BERLINAS, sausio 10. — 

Frankfurter Zeitung sako, kad 
be Palatinato “respublikos” pre
zidento Heintz taipjau liko už
mušti ir kiti trys separatistų 
vadovai, Juos užklupta Speyer 
hotely. Keli žmonės liko sužeis
ti. Užpuolimą padarė ginkluo
tų žmonių būrys.

ir niekad nesako iki neprieina 
svarbus reikalas pasakyti. Jis 
net su nieku nesimato ir neduo
da jokių pranešimų. Betgi jo 
rankose yra visos partijos va
delės ir partijos nariai, ypač 
provincijoje nuolankiai klauso 
jo diktavimų.

Sudarys Graikijos kabinetą
Premieru bus gen. Danglis, o 

užsienio reikalų miniSteriu 
Venizelos.

■Masaią;■.....

Reikalauja $28,000,000 
prohibicijos laivynui

Mellęn nori specialinių laivų 
stabdymui degtinės šmugelio.

iga yra dideliu 
komunistų

atvi- 
“res- 
fran-

Dideli šalčiai Europoje
Net Venecijos kanalai užšalo.

Laivų plaukiojimas Baltijos 
juroje veik apsistojęs.

iUONDONAS, sausio 10. — 
Europoje šią žiemą yra taip 
šalta, kad tokių šalčių nepame
na ir seniausi gyventojai. Taip
jau pietinėje Europoje siaučia 
smarkios audros, kurios truk
do laivų plaukiojimą {Vidurže
mio juroje. Šiaurės ir Skandi
navijos jurose laivams labai 
trukdo ledai. Baltijos juroje, 
delei ledų, laivų plaukiojimas 
veik visai apsistojo.

Pačioje Anglijoje yra dideli 
šalčiai ir daug sniego. Veneci
joj kanalai, Italijoje, užšalo, 
ko nepamena niekas, ir gyven
tojai gali pėsti vaigščioti savo 
“gatvėmis.” Niekurios kitos 
upės, kurios niekad neužšal
davo, šiemet užšalo. Seine ir 
niekurios kitos upės patvino. 
Daug kaimų palei kalnus Fran
ci joj sniegas užnešė 
jo ištisus kaimus.

Iš San Sebastian, 
pranešama, kad ten 
ros paskendo laivas, 
žuvo devyni žmonės.

ir palaido*

Ispanijoj, 
laike aud- 
ant kurio

Jaunas mokslininkas nuėjo 
dirbti už klerką.

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

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

Naujieną Konteste 
vedėjas

kas- 
taipgi 

seredomis ir

esti Naujienų ofise 
dien dienomis, o 
vakarais
subatomiis. 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 
išduoti jam raportus.

NEW YORK, sausio 10. — 
William J. Sidis, sūnūs miru
sio prof. Boris Sidis, apsigy
veno New Yorke ir pradėjo 
dirbti už klerką vienoje rašti
nėje. Jis gaus algos $23 į sa
vaitę.

Jaunas Sidis, kuris dabar 
turi 26 m. amžiaus, yra pasi
žymėjęs nepaprastais gabu

mais. Būdamas 11 metų am
žiaus jis jau skaitė Harvardo 
profesoriajms ir matematikams 
ekciją apie ketvitąjį mieravi- 
mą. Būdamas 2 metų jis ga- 
ėjo skaityti ir rašyti; 7 in. 

amžiaus jis perėjo Harvardo 
< votimi! s iš anatomijos; 8lm. 
jis galėjo kalbėti franeuziškai, 
rusiškai, angliškai ir vokiškai; 
11 m. jis įstojo Harvardo uni
versitetan ir jį baigė 16 m. am
žiaus. Po to jis tame universi- 
,ete dėstė matematiką iki 
1918 m. gegužes 1 d., kada jis 
tapo areštuotas kartu su 11 ki- 
;ų žmonių nešant raudoną vė
liavą socialistų demonstradi- 
oj Bostone. Už tą jis liko nu
distas 18 mėnesių kalėjimam 
Nuo to laiko apie jį nieko ne
buvo girdėti iki dabar."

Jam susirgus yeįkiausia laimės 
valdžios mašina.

I *r 
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MASKVA, s insio 10. — Leo
no Trockio
smūgiu opozic i jai 
partijoje ič v ikiausia užtikri
na pergalę vai Ižios mašinai.

Iš pat prad ios buvo aišku, 
kad Trockis Nekovoja pirmes
nių savo aunirkumu. Jo ilgi 
straipsniai Pfavdoje stoka vo 
pirmesnių gyvumo ir 1 luošu
mo. Net ir Rusijos priešinin
kai apgailauja, kad į tokį ga
bų žmogų, kuris daugiau negu 
kas kitas užtikrino bolševikų 
triumfą, visuomet buvo žiūri
mą su nuožiūra ir nepasitikė
jimu.

Savo i'ėkalbu)m« Trockis pa
vertė priešus į draugus, o sa
vo kariniu gabumu nuveikė 
bolševikų vidujinius ir išori
nius priešus? Daugelis tiki, kad 
jis prikeltų iš griuvėsių ir Ru
sijos industriją, jei jam butų 
leista tai padaryti netrukdo
mam. Bet visi augštieji komi
sarai į jį žiurėjo su nuožiūra, 
kad jis nori patapti antruoju 
Napoleonu.

Trockio ligos rūstumas pasi
reiškė pereitą pavasarį ir va
sarą jis buvo tik laikinai pa
sveikęs. Nuveikiamas vidurinės 
partijos tarybose ir visą laiką 
sirgdamas, jis visgi tęsė kovą 
ir energingai dirbo iki jam ne
prisiėjo visai pasitraukti iš to 
darho. Dabar valdžios mašina 
galės laimėti, atsigabendama 
iš provincijos sau palankių de
legatų, bet Trockis remiasi 
ant jaunimo ir ateitis priklau
so jam.

Tarp jo rėmėjų pastaruose 
rinkimuose pasirodė (universi

tetai, Maskvos darbininkai ir 
net politinė policija. Armija gi 
jį jau nuo sienai remia. i.

Nors partijos viduje verda 
smarki kova ir Pravdoje kas- 
die telpa apie tai ilgiausi straip
sniai, provincija mažai žino 
apie tą kovą. Daugelis komu
nistų Pravdo-s visai neskaito, o 
tankinusia ir bijo' išsireikšti, 
kad neužpykinus savosios biu
rokratijos. Delei to, išėmus 
Maskvos, apie kovą viduje par
tijos visai negirdėti. Tai pri
pažįsta pati Pravda. Apie ją 
kalba tik savo rateliuose patys 
biurokratai, bet paprasti na
riai savo susirinkimuose apje 
tai bijosi ir užsiminti, nes jie 
yra biurokratų tiek pat užuiti, 
kaip ir visa Rusijos liaudis.

Valdžios mašina gi vadovau
ja Stalinas. Tai kolmunistų 
partijos sekretorius. Jis yra 
gruzinas, jo pavardė yra Džiu- 
gošvili. Keturius sykiu® jis bu
vo ištremtas ir tik revoliucija 
paliuosavo jį iš ištrėmimo to
limoj šiaurėj. Pirmiau buvo 
tautybių komisaru ir savo to- 
leraintingumu daugelį tautų 
Rusijoje pavertė iš Rusijos 
Jriešų į Rusijos draugus. Bet
gi jis patiems rusams yra ma
žai žinomas. Jis visuomet tyli

PINIGŲ KURSAS

Vakar, sausio 10 d., užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų
Austrijos, 100,000 kronų 
Belgijos 100 frankų .. 
Danijos, 100 markių ....
Italijos, 100 lirų ..........
Francijos, 100 frankų ... 
Lietuvos, 100 litų ........

u Norvegijos, 100 kronų .
Olandijos, 100 kronų ....
Suomijos, 100 markų ...
Švedijos, 100 kronų ......
Šveicarijos, 100 frankų .

. $4.30

. $1.45
$4.34

$17.58
$4.30
$4.88

$10.00
$14,40
$37.70

$2.48 
$26.39 
$17.41

Mažosios Antantės 
konferencija

Svarstys Rusijos pripažinimo 
klausimą.

ATHENAI, sausio 10. — Re
gentas pakvietė gen. Danglis, 
pirmininką Venfteilos partijos, 
sudaryti naują kabinetą. Jis 
pasiūlymą priėmė.

Venizelos bus užsienio 
kalų ministeriu.

Mcnarchistai veik jau 
sutiko ’ nustoti reikalauti
grąžinimo karaliaus Jurgio, 

kaipo sąlygos taikos su val
džia, Venizelos užtikrinus už
tikrinus, kad bus padarytas tei
singas referendumas palikimo 
monarchijos ar 
steigimo klausimi?,
kad tai svarbi Venizelos 
galo ir pastarųjų dienų 
mizmas nyksta.

rei-

visai
su-

BELGRADAS, sausio 10: — 
Mažosios Antantės konferenci
jos atidarymas liko kiek su
trukdytas delei neatvykimo į 
laiką niekurių delegatų, kurių 
traukinius buvo sulaikęs dide
lis sniegas. Išrodo, kad yra 
daug bereikalingo slėpimo apie 
tai ką veiks konferencijoje ir 
kokie joje bus svarstomi klau
simai.

Tečiaus teko patirti, kad bus 
svarstomas užgyrimas pasko

los Vengrijai, jei toji pildys 
taikos sutartį ir mažosios an
tantės pripažinimas Rusijos. 
Tuo ypač rūpinasi Cecho Slo
vakija. Graikijos moui/archijos 
naikinimas ir Bulgarijos ka
ringi žygiai bus antraeilis da
lykas.

Kadangi čecho Slovakija 
yra pirmutinė mažosios antan
tes valstybė padariusi sąjungą 
su didžiąja valstybe, Franci ja, 
todėl jos reikšmė šioj konfe
rencijoj bus didesnė. Jis ypač 
stengiasi Franci ją suartinti su- 
Rusija ir taipjau galbūt Fran- 
ciją sutaikinti su Anglija. Ne
užilgo jis vyks Londonan ir 
turbut stengsis naująją Angli
jos valdžią palenkti mažosios 
antantės pusėn.

respublikos 
Skaitoma, 

per- 
pesi-

Svarstys Rusijos pripaži
nimo klausimą

WASHINGTON, sausio 10. — 
Iždinė vis dar mano, kad sėk
mingai prohibiciją vykint gali
ma tik sustabdant užsienio deg
tinės šmugeli. Tam tikslui iždo 
sekretorius Mellon paprašė biu
džeto kum. paskirt $28,000,000 
Tie visi pinigai butų sunaudoti 
pabudavojimui ir operavimui 
naujų laivų, kurie gaudytų šmu- 
gelninkus, kurie stengiasi degti
nę įšmugeliuoti juromis. Dauge
lis siūlo tam panaudoti karo lai
vyną, bet Mellon sako, kad nu
liekami karo laivai labai bran
giai atseitų operuoti, o ir nėra 
užtektinai greiti, kad galėtų pa
gauti greitus šmugelninkų lai
vus, kurie nuolatos stovi neto
li pakraščių, tykodami progos 
iškrauti ant kranto savo Šmuge-

10.WASHINGTON, sausio 
—Senato užsienio reikalų 
mitetas nutarė paskirti subko- 
mitetą, kuris padarys viešuą, 
svarstymus ir atklausinėjimus 
dėl siulimo pripažinti Rusijos 
valdžią. Tą siūlymą padavė se
natorius Borah.

IŠVOGĖ BOLŠEVIKŲ DOKU- 
, MENTUS.

Tai padarę patys bolševikais.

Trockio liga esanti tikra.

- Gan- 
kad Leono Trockio liga 
tik nuduota, kad priden- 
savo politinį pralaimėji- 
yra neteisingi. Jis sergą

LONDONAS, sausio 10. — 
Gauta žinių, kad Maskvos komu
nistai yra labai sujudę delei pra
puolimo kelių slaptų politinių 
dokumentų. Manoma, kad juos 
pavogė tūli pačių komunistų, ku
rie yra nepatenkinti centralinio 
komiteto veikimu. Keli žmonės 
jau liko areštuoti.

Norvegija rengiasi panai 
' kinti prohibiciją

Jau pirmiau turėjo panaikinti 
uždraudimą importavimą vy
no.

CHRISTIANIA, sausio 10. — 
Norvegijos valdžia rengiasi pa
siūlyti parlamentui panaikinti 
prohibiciją.

Norvegijos prohibicijos įsta
tymais buvo uždrausta impor
tuoti ir pardavinėti degtinę ir 
stipresnius vynus. Bet pereito 
kovo mėn. prisėjo leisti impor
tuoti vyną iš Ispanijos ir Por
tugalijos, nes tos šalys buvo at
sisakiusios įsileisti ir pirkti Nor
vegijos žuvis, jei Norvegija ne
įsileis jų vyno. Tad dabar buvo 
draudžiama importuoti ir parda
vinėti tik degtinę.

Anglijos submarina pa 
skendo su 30 žmonią

Užvažiavo ant jos karinis laivas.

LONDONAS, sausio 10. —• 
Admiraltija šiandie paskelbė, 
kar Anglijos submarina L-24 
žuvo Anglijos kanale po susidū
rimo su kariniu laivu. Manoma, 
kad visi joje buvę žmonės žuvo.

Submarinoj buvo apie 30 žmo
nių. Ji paskendo ties Portland 
Hill drednautui Resolution užva
žiavus ant jos.

Lietuvos darbininkų sa
vaitinis laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
Gaunamas “Naujienų” 

Ofise ir skyriuose. 
Kaina 5c.

MASKVA, sausio 10. 
dai, 
yra 
gus 
mą,
•sunkiai. Daktarai dar nori il
giau tyrinėti, kad padarius 
diognazą, bet prisibijoma, kad 
jo liga yra rusti. Trockis yra 
taip protiniai nusilpnėjęs, kad 
nebeįstengia įdomauti 
savo politine kova.

Jo liga vis sunkėjo per me
tus laiko ir jo visiškas laikinis 
pasitraukimas iš politinio vei
kimo yra neišvengtinas. 
vyksta j Kaukazą ir nori 
žiuoti užsienin, bet to jis 
galės padaryti. .

net ir

Jis 
va- 
ne-

NF2W YORK, sausio 10. — 
Dvi moterys ir trys vyrai, visi 
nariai vienos šeiminos, žuvo 
gaisre, kuris siautė trijuose 
Brooklyno apartamctntiniuose 
namuose.

CHICAGO. — Pereitais me
tais Swift and Co. pardavė mė
sos ir kitų kompanijos išdirbi
nių už $750,000,000, arba $100,- 
000,000 daugiau, negu 1922 m. 
Grynas kompanijos pelnas 1923 
metais siekė $13,184,619 ir šė- 
rininkams išmokėta 8 nuoš. di
videndų. Tokis pat pelnas buvo 
ir 1922 m., bet 1921 m. nuosto
liai siekė $7,000,000. Kompani
jos kapitalas siekia $500,000,000 
ir perviršis $64,000,000.

šiandie — veikiausia sniegas 
ir daug šalčiau.

Saulė teka: 17 vai., leidžiasi 
4:38 vai. Mėnuo leidžiasi 9:27 v. 
vai.

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739 S.HalstedSt 

Chicago III.



Kas laimės puiky Colum 
bia sedaną jau greit 

bus patirta
Kontestas užsidarys kaip 8-ta 

valandą šeštadienio vakare, 
sausio 12.

dar duodama 50,000 ekstra 
balsų nuo kožno “kMib” iš $24 
14 tokių “klubs” sudaro 700,- 
000 ekstra balsų.

Toliaus, 24 2-metinės prchli
nu ratos — 312.000, pridedant 
70 ,000 ek: v balsų, sudaro 
1,012,000 balsų.

Mes iš savo pusės raginame 
visus Naujienų skaitytojus, 
kurie dar nėra prenuinerato-

riais, padėt musų veikliems 
darbuotoj ainis laimėt Jpirma- 
sias ir geriausias dovanas už
sisakant Naujienas savo var
du, o iš to butų dviguba nau
da: jus visuomet 
savo laikraštį, jūsų 
gautų gerą dovaną 
nų prenumeratorių 
pasidaugintų. Dabar dar yra 
laikas veikti.

turėtumėt 
draugas 

ir Naujie- 
skaitlius

Pabaigoj bus daug sujudimo; 
kandidatai šaukiasi pagelbos 
savo artimųjų. Balsų dėžė 
randasi užpečėtyta.

kas 
pui-

šeštadieny paskutinė kpntes- 
to diena!

Po devynių svaičių sunkaus 
darbo jau prieinami© prie pa
baigos. 8 valandą vakare 
kontestas oficialiai užsidarys. 
Po to niekas nebegalės nė pri
dėt balstų ne atimti ir kadida- 
tai susidurs su likimu.

Dabar kyla klausinius 
laimės pirmąją dovaną,
kųjį Colunibia Sedaną $1700 
vertės? Ir kam teks mažiau
sioji dovana, būtent $15. auk
su? I*rie tų dovanų visiems 
yra vienoda proga. Šiame kon- 
teste nėra nė vieno nei geres
nio kandidato nei blogesnio. 
Visi yra lygus ir visi turi ly
gias teises. Viskas kas reika
laujama tai tik darbo.
Geriau padirbėt smarkiai, ne

gu gailėtis.

Kadangi per šias porą dienų 
turėtų parodyt visus savo ga
bumus ir galią. Šios dvi dienos 
yra sprendžiamos dienos ir tą 
privalo žinot kožnas kandida
tas.

Kontesto vedėjas per visą 
laiką raginei kandidatus veik
ti smarkiai ir kas to patarimo 
klausė, tas beabejo šiandien 
stovi daug aukščiau. Bet vei
kimo laikas dar nepasibaigė.

Kaip kandidatai turi bal
suoti paskutinę dieną.

Visos prenumeratos turi būt 
sudedamos į užpečėtytą balsų 
dėžę, kuri ^randasi Naujienų 
name, ant antro augšto. Ofi
sas bus atdaras iki 8 vai. va
kare. Po 8 vai. dėžė bus ati- I 
darvta nėr teisėjus ir balsai
perskaityti.

Kiekvienas kandidatas (pri
valo sudėti savo prenumeratas 
ir apgarsinimų kortas ir įmes-

Teisėjai, kurie peržiūrės bal
sus, nieko į savo kambarį ne
įleis kol balsai nebus perskai
tyti peržiūrėti ir patikrinti.

Visos prenumeratos ar ap
garsinimų kortos privalo būt 
pilnai padengtos ir apmokėtos.

Kandidatai iš kitų miestų 
turi žiūrėti, kad pinigai ir bal
sai pasiektų Naujienas ne vė
liaus, kaip 8-tą valandą vaka
re. Jei yra abejonė apie pasie
kimą paštu, reikia siųsti tele
gramų.

Teisėjai.
J. A. Nakrošis,

Generalis vedėjas Peoples 
Furniture Co.

J. J. šlikas,
Real Estate vedėjas.

K. Gugis,
žinomas lietuvių advoka-

S. L. Fabionas, 
Vedėjas didžiausios lietu
vių Real Estate įstaigos.

Lietuvių gydytojas ir chi
rurgas.

Visi tie žmonės yra gerai ži
nomi visiems chicagiečianis 
teisingi biznieriai ir profesio
nalai, kuriais visi pasitikės.

Jūsų paskutinė proga 
milioną balsų.

2 metinės Naujienų 
merą tos reiškia 13,(XM)

21 tokios prenumeratos 
daro 312,000 balsų.

Boto, aparti reguliarių balsų

gauti

prenu- 
balsų.

su-

Štai kaip dabar stovi Naujienų kontestantai
Kas laimės didelį Colunibia sedaną vertės $1700?

Kas laimės Chevorlet sedaną vertės $920?
Kas laimės Fordą vertės $428.73?

TO N Y WILLIS, ................................................................... 3,039,999
856 W. 122nd St., Chicago, III.

FRANK ŠOVA, ............................................................
4014 So. Rockwell St., Chicago, UI.

MRS. AGNĖS SEDLAUSKA,...................................
3355 So. Morgan St., Chicago, III.

MISS L. NARMONTA, ............ ;............... ................
3223 Parnell Avė., Chicago, III.

KAZIMER POCIUS, ...... ................... ........................
12053 So. Halsted St, Chicago, III.

STASYS GIRŠTAUTAS, ............... ............................
8324 Navy Avė., Detroit, Mich.

LEON SHWEGZDA, ..................................................
4917 W. 14 St., Cicero, III.

KAZIMER YUCIUS, ....................................................
1579 Mihvaukee Avė., Chicago, III.

ANTON PAKŠYS,............................... *1,142,666
220 Mihvaukee Avė., Kenosha, Wis.

MRS. MILIE PAVLAUSKI, .......................................
3619 Deodor St., Indiana Harbor. Ind.

ANTON GUDAVIČIUS,...............................................
P. O. Box 358, Benton, III.

ANTHONY SHARKIS, ................................................
942 W. 34th St., Chicago, III.

CAZIMER RAŽAS, ..................................................... .
4438 So. Fairfield Avė., Chicago, III.

MIKE BUDAS, ............................ ............................. .....
7018 Eggleston Avė., Chicago, III.

KAZ. BRAZZEVICZ, .....................................................
921 So. Sheridan Rd., Kenosha, Wis.

JOSEPH SPRING, .........................................................
6059 So. Kilder St., Chicago, UI.

L. BUTKEWICZ, ...........................................................
2502 W. 69th St, Chicago, III.

2,940,212

2,882,900

2,770,265

2,648,333

2,406,994

1,983,666

1,498,600

-

S300 DOVANOMIS $300

Mastais Beitus
Rengiamas

Lietuviu Piliečiu D. Pas. Kliubo
CHICAGOJE.

■>

<

Nedėlioję, Sausio-January 13 d., 1924
Pradžia 6 vai. vakare

M. Meldažio Svetainėje, 2244 W. 23rd PI.
Orkestrą J. Filipavičiaus. Tikietas 50c.

Visus kviečia Kliubo Nariai.

P Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Buvusi Vcelik Studio
1147 W. 18th St, kampas May St

Kalbame lietuviškai

NAUJIENOS, Chicigo, III. Penkiadienis, Saus. 11, 1924
WMMW»"

S. L FABIONAS 00.

786,250

588,157

536,300

344,400

293,560

202,333

198,531

160,500

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

ANT NAUDOS.

s

i

1

(Lithuanian

Skaityk atydžiai kas savaitę šitus 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

Siame skyriuje mis laikas 

nuo talke grumensime rei

kalus (domius bosiantiems 

motinoms ir motinoms Jau* 

ny kOdikl^f

KOdlkly aprOpfnlmas Irpe- 

nCjlmas yra dalykas gyvos 

svarbos kelmynai ir tautai 

ir mes jautiems, kad tai 

yra dalykai kurj mes tu
rimo rcguliarUkals talko*' 

tarpiais atvirai ir laisvai 

pergvUdenlL,

LIETUVIS ADVOKATAS
J. P. Uvick
618 Ford Bldg.

Vakarais: N. 426 West Grand Blvd.
DETROIT, MICH.

Kūdikių
Knyga

maistai kartu sudėti

IR

kių

Kūdikis turi būti nu

vartotretumet

JEI

Borden Building Ncw York

KUPONAS
Penšjimo valgiai

Instrukcijos Vaikams
vardas
Adresas

kUDIKIV

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.
* ©f The BoroeH

M • l*JPr&t,,e

YORK.U.S^:

809 W. 35th SI., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
<4 Parduodam Laivakortes. •

STRAIPSNIS 54
VĖDINIMAS

Vaikai pripratę prie kambarių kur 
nuolatos eina švelni srovė šviežio oro 
mažiau sirgs gerklės ir nosių ligomis 
negu tie, kur laikomi troškiuose 
kambariuose prie nejudančio oro. At
viras pečius yra puiki proga išvėdini
mui.

Vienok, joki vėdinimo sistema ne
užtenka vaikui. Reikalinga ir “vai
kus išvėdinti,” netik kambarį. Net 
audringame, ar žiemos, ore, jei ga
lima, reikia uždarytame porčiuje duo
ti vaikui šviežio oro. Jei nėra kitokio 
išėjimo, tai aprėdyk vaiką lyg vesti 
ant oro, o tada atidaryk langus pus
valandžiui. Jei taip daromu, tai įšil- 
dyk kambarį vėl pirm negu nuimsi 
nuo kūdikio drapanas. Vaikai gaunan
ti šviežio oro ir mankštymiį sveikes
ni ir laikysis.

Sotus maistas yra tiek pat būtinas 
kaip šviežias oras ar mankštymai. r 
Eagle Brand Pienas suteiks viską! 
reikalingą augimui. Jis tyčiomis pri
taikintas vaikams dėlto, kad lengvai 
virškomas ir nenuvargina opių vidu
riukų. Eagle Brand pasekmingai bu
vo vartojamas kovoje su nedapeneji- 
irvu Europoje ir Netolimuose Rytuo
se. Jis turėtų būti dalis kiekvieno 
vaiko valgio.

Daugelį sykių sveikas, normalis kū
dikis nereikalauja gydytojo atydos, 
bet tai laimingas nuotikis, retai at- 
sittnkąs. Jei kūdikis nesijaučia gerai 
arba neauga kaip reikia, motina tu
rėtų nevilkindama pasitarti su geru 
daktaru. Iš kitos pusės, normalis kū
dikis, gaudamas tinkamos priežiūros 
ir tinkamo maisto, arba iš krūtų ar
ba iš Borden’s Eagle Pieno, turi iš
augti į sveiką, normalį vaikutį. Mi- 
lionai ir milionai kūdikių išaugo j 
vikrius berniukus-mergaites sudėjus 
motinos priežiūrą su sotumu Borden’s 
Eagle Pieno. Idant Lietuvė motina 
žinotų kaip vartoti Borden’s Eagle 
Pieną, Bordeno Kompanija atspaus
dino Lietuvių kalboje pilną pamoki
nimą kaip paruošti Borden’s Eagle 
Pieną kūdikiams Įvairių amžių. Jei 
nori kopijos tų instrukcijų, išrašyk 
kuponą ant bile vieno iš pastebėtų 
šitame laikrašty paskelbimų ir pa
siųsk Kompanijai Ji su mielu noru, 
visai dykai, prisius jas kartu su pui
kia kūdikių knyga.

RUiPTURA
IŠGYDOMA

Be Be
PeilioVUU Skausmo

Tas išgydymas yra visam amžiui. 
Aš išlydžiau jūsų kaimyną, galiu iš
gydyti ir jumis. Egzam-inacija dykai. 
Nieko nekainos dasižinoti ar jūsų yra 
liga yra išgydomą mano metodu. Aš ' 
gydau tiktai galimas išgydyti ligas. 
Be peilio, be skausmo, be išlikimo iŠ 
darbo. Tūrių šimtus paliudyjimų 
kuriuos išgydžiau visam amžiui.

VERICOSE GYSLOS $25.
Aš taipgi gydau pasididinusias 

gyslas kojų mano metodu. Be peilio,1 
be skausmo, be išlikimo iš darbo.

SPECIALĖ PRIEŽIŪRA DEL MO
TERŲ. PATARIMAI DYKAI.

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

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

pietų, panedėliaia ir ketvertais ud 
8:30 p. p., nedaliomis, uždaryta. ‘

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

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8962

Skausmai MUSKULUOSE 
Gėlimas SĄNARIUOSE 

KEUMATIŠKI Skaudėjimai 
Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik 

nusipirksi buteliuką
MEŠKOS BALSAMO

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

Jeigu negausi tuos vaistus pas vietinį aptiekorių arba parda- 
, vėją, prisiųsk mums 35c. ir 5c. už pasiuntimą, mes tuojaus išsiųr 
fthn buteliuką Balsamo.

THE CENTRAL DRUG COMPANY,
24 E. Centre Street, Shenandoah, Pa.

NES
Borden’s Eagle Pie
nas yra pirmaeilis kū
dikių maistas, padary
tas iš tyro karvės
pieno ir cukraus. Jį
rekomenduoja gydy
tojai iš priežasties jo
geruma yienoduma
ir lengvo suvirškini*
mo savybių

jei kūdikis neaugą į
svotį, gal pienas nėra
jam tinkamas. Tokia
me atvejyje, Eagle
Pienas išriš klausimą,
taip kaip tūkstantims
motinų, kurios nega
lėjo žindyt savo kūdi

UDIKIO sveikata 
ir ūgis remiasi

daugiausiai ant val
gio, kurį jis gauna.

praustas ir papenėtas
reguliariška. Jei nega
Ii žindyt kūdikio, tu-

Borden’s Eagle Pieną

užtai, kad per virs
tris gentkartes užau
gino daugiau kūdikių
į stiprius ir sveikus
yyrus ir moteris, ne
gu visi kiti kūdikių

Jei Jūsų kūdikis ne
miega nakčia, verkią,
ir nerimauja,

išpildysit kuponą apačioj? šio skelbimo ir prlslūsit
mums, mes atsiusime Jum Jūsų kalboje literatūros, kaip 
yartot tą ploną, ir kitas svarbias informacijas.

THE BORDEN COMPANY

Pažymėsit katrą Literatūrą Norit

DRAUGYSTE RAŽANČIAVOS
Rengia

Maskaradų Bali
Subatoje, Sausio 12tą dieną, 1924

Mildos Svetainėj,
3142 South Halsted Street

Pradžia 7 valandą vakare. Įžanga 50c
Dovanų bus duodamu $500.00 vertės. Pirma dovana $10.00 grupini, antra dovana $5.00. Katras vienas 

gaus dovaną. Užteks visiems. Kviečia visus RENGĖJAI.

$400 Dovanų bus Išdalinta ant Maskaradų BaliausH

Rengia

Lietuvių Baltos Rožės Pašelpinis K Ii ubas
Subatoje, Sausio 12, 1924

Meldažio Svetainėje, 2244 W. 23rd PI.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Room 

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

3323 So. Halsted St.’
Tel.: Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus

T«l. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj;
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark
Namų Tel.: Hyde Park 339b

JOHN I. BAGDžlUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, 
Egzaminuoja Abstraktus, Padaro 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

ir jgaliojimus.
7 South Dearborn Street 

Room 1538 Tribūne Bldg. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

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

1811 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

v. w. Rutkauskas!
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530
Tel. Central 6390

Vak. 8228 S. Halsted St., Ckicaeo.
Tel. Yards 4681

Dr. F. Matulaitis
8709 Jos. Campan Avenue 

DETROIT
Valandos: 1-3 P. M., 7-8 P. M. 

Tel. Empire 6234 
Res. Walnut 3847 J

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams virkdei 
patarnauju kuogeriauB’ui

M. YuŠka
3223 W. 38th St., Chicago, 31.

Pradžia 7:30 vai. vakare. ' Įžanga 50c.

Muzika Jereck Orkestrą
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KORESPONDENCIJOS
Motinos Priėmė Tiesio

ginį Gydymą Nuo Vi
sokių Šalčio Bėdų.

Kenosha, Wis.
Sausio 1 diena Įvyko LSA 212 

kp. “Dailės Choro” vakaras. 
Nors šalta buvo, bet žmonių 
susirinko pusėtinas būrelis, taip 
1 ad ir pelno liks. Programas 
bmo įvairus, — dainos, mono
logai, deklamacijos ir t.t. Pub
likai matyt patiko ir ji nesigai
lėjo plojimų Po to buvo šo
kiai prie linksmaus griežimo 
n uzikos.

SLA 212 kuopos metiniame 
susirinkime sausio 6 d. tarp 
kitko ki ) klausimas kodėl ko
munistai vis kiša savo nosis 
ten, kur jiems visai nereikia. 
Buvo kai kurių draugų nurodo
ma, kad ir visos kitos partijos 
nekištų politikos į Susivieniji
mą. Buvo perskaityta iš “Tė
vynės” No. 51 jų rezoliucija 1 li
tam apskričiui. Kaip nespyrės, 
bet nieko nepešė, tik nuo rimtų 
draugų gavo papeikimą. Stebė
tinas dalykas, kad tie draugai 
ncsarmatijas sakyti: ir aš bu
vau ten, suvažiavime! — Sar
mata, d raugučiai. Dirbkime vi
si labui SLA, o partyviškumą 
turėsime ten, kur reikia, tada 
susirinkimuose nereikės karš
čiuotis, o busime visi lygus.

Begis 11 narių prisirašė prie 
SLA ir po susirinkimo visi 
draugai išsiskirstė linksmai, — 
gal kai kurie ir pikti, kad savo 
kandidatų nepervarė delegatais 
i 10 Apskričio suvažiavimą.

—Kaz. BraževiČius.

namus. Ir tai yra garbė tiems 
kliubams, kad jie moka savo 
orfta.nizt.ci jas taip puikiai pa
laikyti.

New Yorkas ir Brooklynas, 
kai visiems žinoma, tai didžiau
si adatos industrijos miestai. 
Kai čionai tie darbai sustoja, 
tai rodosi, kad tie miestai di
džiausias šventes švenčia — 
dienos laiku žmonių pilnos gat
vės. Taip ir dabartiniu laiku 
čionai smarkiai siaučia bedar
bės. Tuo nedąrbu yra susirū
pinę darbininkai ir unijos. Iš 
kitur patartina žmonėms neva
žiuot čia darbo ieškoti.

—Fasvirkalnietis. >

Vaikų šaltis esti prašalinamas 
per vieną naktį be gėrimo 

vidun per garus, pasida- 
rančius iš mosties.

Brooklyn, N. Y.
Šis-tas iš musų kolonijos.

LSS 19 kuopa laikė savo su
sirinkimą sausio 6 d. šiame su
sirinkime drg. Glaveskas išda
vė raportą iš LSS konferenci
jos įvykusios 9 d. gruodžio 1923 
m. Sę. Bostone. Po to buvo iš
rinkta nauja kuopos valdyba 
1924 metams, kurion įėjo gana 
darbštus ir patyrę draugai: or- 
ganizotorium išrinkta drg. F. 
Raškinis, seketorium drg. 
Sandrow. Nėra abejonės, kad 
šiems draugams darbuojanties 
kuopa ims tvirtėti ir bujoti. Be 
to, kuopa nutarė rengti lavini
mosi susirinkimus; pirmas toks 
susirinkimas įvyks sausio 20 d. 
Socialistų svetainėje, 3 valandą 
IX) pietų; referuos drg. V. Poš
ka. Taip pat susirinkimas nu
tarė surengti pasilinksminimo, 
vakarėlį, darbas pavesta kuo
pos komitetui.

Nuo daugelio metų brookly- 
niečiai rengiasi statyti lietuvių 
liaudies svetainę, bet darbas vis 
nevyko. Dabąr, sudegus New 
Plaza svetainei, vėl pradėta tas 
sumanymas gaivinti; pažangus 
žmonės ėmė dėti pastangas, 
kad jau tikrai lietuviai įsigytų 
čionai savo svetainę. Komunis
tai pajutę tai ėmė skerspaines 
tai pajutę tai ėmė skerspaines 
daryti ir dabar vėl nežinia kas 
iš to išeis. Rodos žmonės turė
tų žinoti, kad komunistai tiktai 
griauti tegali, o ne bent ką sta
tyti, — kamgi juos prie tokio 
darbo kviesti?

Brooklyno Piliečių Kliubas 
šiomis dienomis nusipirko savo 
namą. Namas yra gana geras 
ir gražioje vietoje. Tiesa, vie
ta nelabai lietuvių gyvenama, 
bet tikimasi, kad greitu laiku 
ten lietuvių apsigyvens dau
giau. Piliečių Kliubas yra pa
žangi pašalpos organizacija ir 
nemenką rolę lošia Brooklyno 
lietuvių visuomenėje. Kliubui 
vadovauja senas ir energingas
žmogus A. Kondrota. Reikia 
pažymėti, kad šis kliubas 
kas metai augo ir bu
jojo ir tik todėl jis laimingas 
yra, kad čia komunistai negali 
savo ardymo sėklos pasėti. z

Taigi dabar jau abudu Inusų 
kliubai (Piliečių Kliubas ir 
Gimnastikos Kliubas) turi savo

LUCKY 
STRIKE

CIGARETAI

Daugiau ir daugiau šeimynų 
Chicagoj e priima išlaukinį 
TIESIOGINĮ gydymą dėl vaikų 
šalčio—Vicks VapoRub.

Motinos mėgsta vartot Vieke. 
Su juo išvengdama nesmagių 
medicinų ir sugadinimo vai
kams pilvo — galima vartoti 
liuosai ir tankiai, kaip tik rei
kia, su pilnu saugumu.

Jus tik trinkit Vicks aplink 
gerklę ir krutinę, koliai oda 
paraus, tada aptepkit storai 
ir aprišk it su šiltu pienelės au
deklu.

Vicks persisunkia kiaurai ir 
paakstina odą. Be to jo gydan
čiosios dalis garuoja nuo kūno 
šilumos ir yra įkvepiamos tie
siog į užkrėstas kvėpavimo per- 
vadas.

Traukiantysis krupas yrą 
praginamas šitokiu budu, o 
naujas šaltis paprastai praei
na iki rytmečio.

Gaunamas visose aptiekose.

VICKS w VapoRub 
GARSINKITIES" 
NAUJIENOSE

Taupymo Skyrius First Trust 
ir Saving Banko

ATDARAS VISĄ DIE
NĄ LIG 8 VALANDOS

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

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

b .................... .. ...... !■ H *

First 1 rust and 
Savings Bank

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

Daugeliui reikalinga, idant tuojau būt atsteigta 
jėga ir apsaugot juos nuo kosulio, šalčio ar kitokių 
ligų.

SCOTT’S EMULSION 
yra tai turtingas maistas-tonikas, kuris pagelbsti 
kūnui prašalinti silpnumus. Jis apsaugoja systemą 
nuo sunykimo. Del sustiprinimo kuno, imk^. 
Scott’s Emulsion.

Seott & Bcwne, Bloomfieid, N. J. 23-94 .ZįjjįL,

■ ................. ..... .................................. ......... I ■! .................

COME PUT OF THE BEATEN PATH

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

RAKANDAI LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

šmotų kombinacijos riešuto medžio se-4
tas VALGOMO KAMBARIO STALAS, 
6 pėdų ilgio kuomet atdaras, 42x54 vir
šus dailiai padarytas, KRĖSLAI pritai
kinti, augštais užpakaliais, sėdynes tik
ros skuros, labai specialiai fl* A "Į EH 
keturi šmotai 4*** ■ owU

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

Sudėtinis resorsas viršija $350,000,000.00.

Dearborn, Monroe ir Clark Gatvių

NENUSIGĄSKIT—
JIS TIK IEŠKO BAMBINO

Kaina 35c. 
aptiekose

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

BAMBINO
Įreg. S. V. Pat. Biure.

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

F. AD. RICHTER & CO„ 104-114 So. 4th Street, BROOKLYN, N. Y.

dviejų tonų mahogany 
užbaigimo viršus, 12x24, 
stipriai padarytas, mold- 
ed kraštais, Renaissance 
kamp^’.. S4.50 specialiai ąunvv 
Nepriimam orderių paštu 
nei telefonu.

Koehler sofa da-bed
Tokis šmotas rakandų 
kuris užganėdina kiek
vieną namų 
kę, gražus 
šmotas ir 
nakčiai, 
užbaigimo, 
su augštos 
lour, specialiai 

^al- $58.75

šeiminin- 
parloro 

tikra lova 
Mahogany 

uždengta 
rųšies ve- 

(be

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

tuves. Cash arba ant Išmokėjimo.
'Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO^ Ine.
A. BARTKUS. Pres.

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

6822 Mirtys nuo 
krokulio

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

Mrs. A MICHNIEVIGZ-VIDIKIENt
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 ild 9 ▼ 
vakare.

Tel. Yards 1119 *
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose nriei 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ii 
merginoms; kreiy 
kites, o rasite 
pagelbą.

Tel. Haymarket 1044
DR. G. J. ADLER 

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

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

i .—.................  ... . Z

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Telef. Lafayette 4146

-

DR. F. O. CARTER
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės

Speciale kaina akiniams. 
Auksu apipusti $4, $5, $6, $7, $8. 
Tikro aukso $6, $7, $8, $9, $10, $12. 
Kreivos akys pataisomos. Akių li
gos gydomos. 24 met. prie State g.

FRANKLIN O. CARTER, M. D. 
120 So. State St., antras augštas

Kasdien 9 iki 5:30. Nedėlioj 
10 iki 12.

.......-—---------------------------------------------------------------- 1  

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai 

__ _______________________ _________ _—--------------- -------—----------- ------- -
DR. A. J. BERTAŠIUS 

3464 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 
n,,----- ---------------- —/

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

Tel. Canal 6222. Chicago, I1L
Vai.: 9—12 ryte; 1—5 po pietų;

6—9 vak. Ned. pagal sutartj.
............................... .-z

>■

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, ILL.
..... ...... .......... . ............... .....................

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną. 
---- ----- -

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 3. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

p.....—................ .................
Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 ild 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.A. L. DAVIDONIS, M. D.

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:80 Iki 7i8i vakare.

J

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

Vai. 2 iki 4 ir 6 ild 8. Nęd. 10 Dd 12 
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

/—............... . .................. ■■—■■■■■ i
Office Hours: 10 iki 12 pietą 

5 iki 7 vai.
Tel. Canal 2118

DR. A. L. IUŠKA
PHYSICIAN AND SUR6E0N 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0038 V—i ' i ■/

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chlrnrgas 

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

—,l" .......... .....
Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 Iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas
>—■■1 ........... ............. —iZ

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 ild 4 po piet, 
6 iki 9 vakare 

Nerišliomis nuo 9 ild 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

8303 S. Morgan StM Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare. DR. V. R. RIMKUS

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3815 Soeth Halsted 8L
Tel. Boulevard 1401

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

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Falrfax 5574.
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės Naujienose

Tel. Blvd. 8133
M. WoitkewicM 

BANIS 
AKU8ERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsipilei me. Teilcin 
ypatišką prižiurs- 
jimą. Duodu pa- 
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

WDR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

Ofisas Ir Labaratorijai 1028 W. 
18th £>t., netoli Morgan St.

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

į Dienomis: Canal 
Tnlofnnol, J 3110. NaktįTelefonai i j Drexel 0950

' ( Boulevard 4136

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drerel 2881

r— . .....
Telephono Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, ? iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedeliomis nuo 10 ild 
12 dieni,.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos!
9 iki 12. 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St., Chicago, UI. I

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

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

Optumotriat 
ToL Boulevard M87 
4«4» S. Ashland Ava 
Kampa* 47-to» <at 

2-roa lubota
< '■ ■■ ii J

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nerišlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061 

l...... .U.----- .1, ... Ill—I.ll z
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyrišką, 
Vaikų ir visu chroniškų lirų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nerišliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicage

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

i---- —-------

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
3149 So. Morgan St., 

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

Telefonas Yards 0867
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Publiahed Daily, except Sunday, by 
The Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis

1789 South Halsted Street 
Chicago, IU.

Telephone Roosevelt 8500'

Subscription Kates: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.
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Daugelis jų, ketveri 
atgal atidavę sa- 

balsus 
eis

Hardingui, 
ieškot iš-
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Entered as Second’ Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
IU. — Telefonas: Roosevelt 8500.

8c 
18c 
75c

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams------ -----... ...... _.... ..... $8.00
Pusei metų .... .................  4.00
Trinasi mėnesiams ..........  2.00
Dviem mėnesiam.....................   1.50
Vienam mėnesiui ..................—.75

Chicagoje per nešiotojus
Viena kopija .............
Savaitei —.... -........... ...
Mėnesiui ............... _.........

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams...... .........  $7.00
Pusei metų ........................   3.50
Trims mėnesiams........................ 1.75
Dviem mėnesiam................. — 1*25
Vienam mėnesiui ..............-..........75
' Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams ................    $8.00
Pusei metų ......................... ..... 4.00
Trims menesiams.................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Monoy

Orderiu, kartu su užsakymu.

Mes čia turime omenėje, 
žinoma, tą neprotaujančių
jų balsuotojų minią, kuri 
dar iki šiol tebededa savo 
viltis kapitalistinėms parti
joms, 
metai 
vo 
dabar
ganymo pas demokratus, — 
kad už ketverių metų pas
kui vėl pastebėjus, jogei ir 
čia nėra nieko gero.

Gaila, kad šitame be vil
ties “gėmyje” dalyvauja ir 
milionai Amerikos darbinin
kų. Ačiū tam jie iki šiol 
krašto politikoje neturi, ga
lima sakyt, jokios įtakos, 
nežiūrint savo didelių profe
sinių organizacijų. Laikas 
jiems butų atsisveikinti kaip 

1 su demokratų, taip ir su re
publikonų “geradariais” ir 
paimti Anglijos darbininkų 
pavyzdį.

Republikoniskieji libera
lai, kurie dėl nesusitaikymo 
su savo partijos atžagarei
viais nieko geresnio nesuge
bėjo atrasti, kaip tiktai su
teikti paramą demokratams, 
— nėra darbininkų draugai. ♦

|rinkimus? Mes girdėjome, kad 
viso apie — vieną tūkstantį; 
bet komunistai niekuomet net 
įnepasigyrė savo “pasisekimu” 
New Yorke. Tuo tarpu Socia
listų Partija gavo tenai perei
tą rudenį dauginus kaip 100,000 
balsų!,

To neveizint “Laisvė” rašo: 
“Amerikos Darbininkų

Partija turi 27 tūkstančius 
narių. Kažin kiek dabar na
rių turi Amerikos Socialistų 
Partija?”
Bum-bum-bumJ Bum-bum-j 

bum!
Barabanščikų muzika, kad 

“susipratusieji” darbininkai ne
galvotų.

Darbo Partija laimėjo nuo 
konservatorių 40, nuo liberalų 
24, viso 64 vietas. Pralaimėjo gi 
konservatoriams 3, liberalams 
12, viso 16 vietų. Darbo Parti
jos laimėjimai viršija pralaimė
jimus 48 vietomis.

Argos.

Anglijos rinki 
mų atbalsiai.

Maištas 
republikonų tarpe.

Liberalai republikonų 
partijoje, kurie nuo pat kon
greso atsidarymo Washing- 
tone trukdė partijos “maši
nos” darbą, tapo, matyt, iš
vesti iš kantrybės. Senate 
jie parėmė demokratų par
tijos kandidatą į vienos 
svarbesniųjų komisijų — 
tarpvalstijinės prekybos — 
pirmininkus. Ačiū jų para
mai, tapo j tą vietą išrinktas 
Pietinės Karolinos senato
rius, Smith.

Per tos komisijos rankas 
eina įstatymų sumanymai, 
liečiantys geležinkelius; pir
mininkas gi, pagal įsigyve
nusią senate tvarką, turi la
bai didelės galios. Nuo jo 
priklauso, leist ar neleist 
patekusiam į komisijos ran
kas sumanymui pasirodyt 
senato visumos posėdyje.

Konservatingieji republi- 
konai, kurie kontroliuoja 
partiją (ir dabartinę val
džią) būtinai norėjo pasta
tyt tos komisijos priešakyje 
savo žmogų, idant su jo pa- 
gelba sulaikius nuo svarsty
mo nepatogius stambiajam 
bizniui sumanymus toje sri
tyje, iki ateis prezidento rin
kimai. Dėlto jie taip atka
kliai priešinosi liberalinges- 
niųjų senatorių reikalavi
mui užleisti tą vietą bent 
kiek pažangiam žmogui. Be
sitąsydami su savo partijos 
liberalais, republikonų bo
sai davė progos laimėt prie
šingosios partijos atstovui.

Valdančiajai partijai tas 
bus dviem atžvilgiais kenks
minga. Viena, jai dabar bus 
sunku užslopinti klausimą, 
kurį ji taip bijosi diskusuot; 
antra, prakišimas kontro
lės tokioje svarbioje senato 
įstaigoje, labai diskredituo
ja republikonus krašto aky
se. Jeigu republikonai ne
bepajėgia net tvarkyti sena
tą, kuriamd jie turi absoliu
čią daugumą ,tai kokio pasi
tikėjimo galės jiems parody
ti balsuotojai, kuomet ateis 
laikas rinkti krašto admini
straciją?

BAKABANŠCIKŲ MUZIKA 
IR — FAKTAI.

apyprastė kumelka. O komunis
tai kaip tik taip įr daro. Perei
tą vasarą jie mėgino įsisėsti j 
Farmerių-Darbo partijos veži
mą.

Tai buvo “garsiojoje” Chicar 
gos konvencijoje. Visi žino, kad 
komunistams tenai nepavyko, 
nes Fitzpatrickas ir kiti Farme
rių-Darbo partijos steigėjai, ar
čiaus prisižiūrėję į jų “feisus” 
ir pabūgę turėt tokius bendra
keleivius savo vežime, išspyrė 
juos laukan ir, rezultate to su- 
si'brenkimo, ant komunistų par-, 
tijos kūno iškilo tam tikroje vie
toje guzas, — kurį jie pavadi
no “Federuotąja Farmerių-Dai> 
bo partija.”

Patys komunistai be piktumo 
negali atsimint apie šitos nau
jos “partijos” gimimą. Savo su
važiavime, kuris šiomis dieno
mis įvyko Chicagoje, jie kuone 
susipešė tarp savęs, kalbėdami 
apie tai. Daugumos nuomonę
tuo klausimu sekančiai išdėsto . ...
delegatas A. Bimbo 6-am “Lais- Turln‘ ranka Angluos pa- 
vės” numeryje: I pasekmių skaitmenis galima 

“Permažai musų draugai Į padaryti keletą palyginimų, 
tuos vadus (Fitzpatricką ir _
k.) tekritikuodavo ir tokiu Rmkimų pasekmes.
budu neparodė masėms, jog Į Naujame parlamente, kuris 
mes esame skirtingas judėji-1 pradės savo sesiją sausio 8d., 
mas su skirtingais tikslais. I išrinkta sulyg partijomis se- 
Pasekmės buvo tokios, kad I kančiai: Konservatorių 256,
kada Fitzpatrickas išbėgo iš Į Darbo Partijos 192, Liberalų 
Liepos Konvencijos, kurioj 158, Nepriklausomųjų 7; Viso 
buvo suorganizuota FF-DP., 1613 atstovų. Du da turi būt iš- 
tai musų draugai beveik vie-1 rinkti. AngĮlijos paria^niento 
ni pasiliko, o minios unijose Į Atstovų Bute randasi 615 at- 
nuėjo su Fitzpatricku. Mes ap-1s^ov4* Iš jų 602 paeina iš Di- 
turėjome pirmą sumušimą.” [džiosios Britanijos, o 13 iš 

Ulsterio (šiaurinės Airijos).
Aiškiaus nė pasakyti negali-1 Patyrimo žvilgsniu, tai nauu 

ma* Į jasis parlamentas susidės iš
Komunistai tapo sumušti, patyrusių narių. Jame iš 613 

Kuomet Fitzpatrickas išėjo, tai Į išrinktų narių įeina 442 atsto
si! juo išėjo ir “minios”, o ko-Į vai, jau buvę pirmiau Atsto- 
munistai pasiliko vieni. Vų Buto nariais. Beiškia, 72%

Bet jeigu jie tiktai vieni su- iš esančių narių turi parlamen- 
darė tą “federuotąją” partiją, tinęs praktikos.
tai ji nėra nei nauja partija, nei I Naujasis parlamentas turės 
sufederuota su kuo nors, o tik- astuonias vietoj trijų moteris, 
tai — ta pati komunistų parti- & jų trys priklauso Konserva- 
ja, tik priėmusi naują (dar vie- torių partijai, trys Darbo Par- 
ną) vardą! Naują vardą, kurįĮtijai ir dvi Liberalų partijai, 
j ie sau prisegė, kaipo atmintį f Pernykščiuose rinkimuose 
apie savo sumišimą. Na, ar tai dalyvavo 74% rinkikų, šiuose 
nėra guzas? 175%. Nors mažas padidėjimas,

Pažvelgiame dabar į tąs “mi- vienok visgi ženklas žmonių 
nias”, kuriomis rėmėsi Fitzpat- didesnio interesavimosi p >liti- 
rickas, padarydamas tokį ne- ka<
malonų dalyką komunistams. Ar Rinkimų kompanijai iSicis- 
jos didelės? |Įa suvirš 1,500.000 svarų ster-

Farmerių-Darbo partija kele- iingu. jž tos sumos nemažiau 
■tą kartų dalyvavo Chicagos rin- 1,000,000 svarų paėjo « įviv.-ių 
kimuose. Pradžioje ji ėjo vie- partijų ;ždų, ręstas iš kandida- 
na, -o paskutinius du kartu ją tų ir šiaip jau užinteresuotų 
rėmė ir komunistai. Pasekmės 
gi buvo tokios, kad ta partija 
čionai neturi net “leg^Jio sto
vio”, kadangi ji negavo rinki
muose nė dviejų nuošimčių bąl- 
sų. šį rudenį balsai, paduotieji 
už tos partijos kandidatus, su
darė vos apie pusę nuošimčio 
visų balsų!

Tai su tokiomis “miniomis” 
išėjo Fitzpatrickas iš liepos mė
nesio konvencijos. Ir prie tų 
“minių” komunistai stengėsi 
prisiplakti kad ir čia dar taip: 
pradžioje nuolankiai šliaužioda
mi apie Fitzpatricko kojas, o 
paskui (konvencijoje) kabinda^ 
miesi jam į blauzdas.

Stipri partija, “turinti” jau 
27,000 narių (dagi revoliucio
nierių!) ir nuolatos “sveikai 
auganti”, taip nedarytų. Tą 
gali suprasti kiekvienas, ku
riam neapsuko galvą barabano 
muzika.

Dabar dar vienas klausimas. 
Kodėl komunistų partija ne tik
tai Chicagoje, bet ir visoje 
Amerikoje neparodo jokios įta
kos masėse, aktingai dalyvau
jančiose politinėje kovoje? į 

Jau nurodėme, kad Chicagoje 
<omunistų partija nedrįsta net 
statyti savarankius kandidatų 
sąrašus rinkimams. Jie velkasi 
uodegoje Farmer-Labor parti
jos, kuri su “didele” komunis
tų pagelba gauna pusę nuošim
čio balsų — apie vienuolika 
kartų mažiau, negu Socialist|ų| 
Partija! O šis miestas juk yra 
komunistinio judėjimo centras, 
<ur rengiamasi net leisti komu
nistų dienraštį.

Kitas stambus komunistinės 
“galybės” centras yra NewiT*«v j* Fx«i<wiuujv *v» vxuučw>. 
Yorkas. Kiek gi ta partija ga-1 Konservatorių pralaimėjimas

Komunistų organai1 pradėjo 
bubnus mušti, šaukdami, kac 
jų partija Amerikoje turinti 
27,000 narių, šaukia ir šaukia 
vis tą patį, aiškiu tikslu įkalti 
tą skaitlinę į galvą publikai.

O kad pas ką nors kartais ne- 
I kiltų abejonės, ar ji nėra padi
dinta, tai jie savo špaltose laiks 
nuo laiko Užveda fiktyvius (su
galvotus) ginčus. Vienas tavorš- 
čius parašo: “Ura, musų parti
ja turi 50,000 narių!”' Kitas gi 
tavorščius labai įimtai atremia 
jam: “Draugas be reikalo karš
čiuojiesi. Tiek daug narių mu
sų partijoje dar veikiausia nė
ra ; autoritetingi draugai nuro
do, kad mes turime apie 27,000 
arba šiek-tiek daugiaus. Tai tur
būt taip ir yra — o ne penkias
dešimts tūkstančių!”

Iš šito dialogo pas pašalinį as
menį neišvengiamu budu turi 
susidaryt įspūdis, kad mažių- 
mažiausia 27,000 narių komuni
stų partijoje yra ne pasigyri
mas, bet tikra tiesa. Kas ir no
rėta pasiekti. Paskui pasirodo 
scenoje bubnas ir — Bum-bum- 
bum 27,000 narių! Bum-bum- 
bum 27,000 komunistų! Bum- 
bum-bum !

Vėl daroma pauza. Vienas ba- 
rabanščikas šaukia kitam: 
“Drauge, o gal visgi ne dvide
šimts sepįyni tūkstančiai, bet 
penkiasdešimts tūkstančių? Gal 
net šimtas tūkstančių!?”

“Ne, drauge”, atsako užkal- 
bintasai. “Tiek daug nėra. Ne
reikia svajoti ir tuščiai girtis. 
Nebūkime tokie, kaip tie biau- 
rybes sočiai-j udošiai! Sakykime 
tiesą revoliucingam proletaria
tui. Dvidešimts septyni tūkstan
čiai !”

Bum-bum-bum — 27,000! 
Bum-bum-bum! Bum-bum-bum!

Komedija su muzika. Bet mes 
tur-but esame nepakankamai 
muzikališki žmonės, kad mums 
lenda į galvą klausimai, kurių 
visai nesiranda tų artistų reper
tuare.

Vienas klausimas yra toks: 
kodėl tie barabanščikiai, tariant 
— komunistai taip šliejasi prie 
visokių margaspalvių politinių 
organizacijų, jeigu jie yra taip 
palyginamai (prie dabartinių są
lygų) stiprus ir taip “tvirtai” ir 
“sveikai” auga?

žmogus, važiuojąs dideliu au
tomobiliu, neprašys, kad jį pa
vėžintų arba temptų, prisikabi
nęs virve kitas važiuotojas, ku
rio visa “traukiamoji jėga” yra’vo balsų tenai per paskutinius tat siekia 89 vietas.

ko-Į vai, jau buvę pirmiau Atsto- 
|vų Buto nariais. Reiškia, 72%

j žinomų kišenių.

Rinkimų keistumai.
Anglijos parlamento rinki- 

Imų įstatyme randasi patvarky
mas, kuris nusako, kad kiek
vienas kandidatas turi užsis- 
tatyti 150 svarų sterlingų kau
cijos. Jeigu jis laike rinkimų 
savo distrikte, kur jis kandi
datuoja, negauna % balsų, tai 
jojo (kauciją pasilaiko valdžia. 
Tas sulaikę partijas nuo iš- 
statymą kandidatų distriktuo
se, kur aiškiai matoma, kad ji 
negali laimėti.

Nežiūrint to suvaržymo šiuo
se rinkimuose 263 distriktuose 
buvo išstatyta kandidatai kon
servatorių, darbiečių ir libera
lų partijų. Juose tat buvo vo 
(lama trikampius rinkimų ko 
va. Tuose trikampiniai kon- 

į testuojamuose distriktuose kon 
jservatoriai gavo 2,699,800, dar- 
biečiai — 2,242,006 ir libera
lai 2,124,906 balsų.

Viso labo konservatoriai ga
vo 5,456,160 balsų, darbiečiai 
— 4,358,045, liberalai — 4,- 
283,216, kitos partijos — 314,- 
467. Palyginus su pernykščiais 
rinkimais, tai konservatoriai 
nustojo 77,000 balsų, o dar
biečiai ir liberalai laimėjo, pir
mieji 250,000, antrieji 177,000, 
balsų.

Laimėjimai ir pralaimėjimai.
konservatorių Part’ja j laimė

jo nuo liberalų 14, i darbiečių 3, 
nepriklausomųjų 1; viso laimė
jo 18 vietų. Bet ji pralaimėjo 
liberalams 67, darbiečiams 40; 
viso ji pralaimėjo 107 vietas.

Liberalų Partija laimėjo nuo
konservatorių 67, darbiečių 12,
viso laimėjo 79 vietas. Jos pra
laimėjimai: konservatoriams 14, 
darbiečiams 24, viso 38 vietas.
Šios partijos laimėjimai irgi
viršija pralaimėjimus 41 vieta.

Parlamento nariai pagal
profesijas.

Profesija: Kon: Lib:
Finansistai 15
Anglies kasyklų savininkai 5
Advokatai 48 42
Karininkai 18 2
Laivyno kąriai 6 2
Aliejaus kapitalistai 1 —
Kunigai
Tekstilų fabrikininkai

2
5 15

Bravominkai 5
Dvarponiai 15 5
Rentininkai 58 10
Gydytojai 1
Mokytojai 4 •
Pirkliai 24 80
Akauntantai 2
Gelžies pramoninkai 15 9
Transporto kapitalistai 12 5
Chemijos pramoninkai 1 2
žurnalistai 6 10
Kiti 8
Nežinomi 13
Darbininkai 1 •

Viso. 256 158

Pasirodo, kad konservatorių 
partija tai yra tikrai didžtur* 
čių partija. Joje proporciona- 
liai kur kas daugiau dvarponių, 
finansierių, rentjerų (gyvenan
čių iš dividendų nuo įguldytų pi
nigų) ir įvairių pramoninių 
magnatų. Tarpe tos partijos at
stovų taipgi randasi 59 tituluo
ti asmenys, kuomet tarp libera
lų tiktai IT galima tesuskaity- 
ti.

Darbo Partijos atstovai ten
ka kliasifikuoti truputį kitaip. 
Čia priklausimas unijai imta už 
pamatą. Tiesa, tarp jos atstovų 
irgi randasi profesonalų ir biz
nierių, bet darbininkai viršija. 
Kai dėl tituluotų žmonių, tai 
tarp jų randasi vos vienas as
muo. Prie įvairių didelių uni
jų priklausančių yra 118 atsto
vų. Iš jų kalnakasių 46, trans
porto unijos 10, konstrukc|ijds 
ir laivų statytojų 10, gelžkelie- 

I čių 6, tekstylo 4, metalo darbi
ninkų 4, kitų unijų 38. Reš-^ 
tas 74 atstovų dalinasi sekan
čiai: Akauntantų 1, kurpių 2, 
spaustuvėse dirbančių 5, namų 
statytojų 1, kooperatyvų darbi
ninkų 3, ūkininkų 1, publiškų 
patarnavimo kompasų dairbi- 
ninkų 3, ’ agronomų 2, pirklių 
11, mokytojų 12, žurnalistų 14, 
rentjerų 7, advokatų 5, gydy
tojų 3, kunigų 2, bankierių 1, 
armijos viršininkų 1. Iš {ų 74 
tarpo dar 18 priklauso prie įvai
rių unijų. Taigi iš 192 Darbo 
Partijos atstovų 136 (70%) pri
klauso įvairioms unijoms, o ne
priklauso tiktai 58 (30%) at
stovai. Pernykščiame paiiia- 
mente proporcijos buvo 84 ir 
60.

babartinį Lordų Butą galima 
kliasifikuoti pagal ekonominius 
interesus sekančiai: Bankierių 
66, bravominkų 12, anglies, ge
ležies ir plieno pramoninkų 27, 
konstruktorių ir laivų statyto
jų 49, apdraudos kompanijų 
magnatų 106, didelių žemės sa
vininkų 242, aliejaus pramonin
kų 15, spaudos savininkų 6, 
gelžkelių savininkų 64, laivų sa
vininkų 24, tekstylo pramonin
kų 16, finansierių 79, dvasiški- 
jos (anglikoniškosios bažnyčios) 
26. Viso 732. Pabriežiama, kad 
Lordų Butas, kuris praeitame 
dar šimtmetyje susidėjo vien 
tik iš didelių žemės savininkų 
šiandien jų ten teliko vos 83%, 
ir to buto kontrolė randasi pra
moninkų ir finansierių ranko
se.

sais, o šįmet 22 atstovus su 
423,206 balsais.

Darbo Partijai sudarius mi
nisteriją kiltų klausimas dėl 
Lordų Buto, kuris, nors ir apri
botas, vis tik lošia' gana svar
bią rolę įstatymų priėmime. Dar 
bar jame randasi tiktai vienas 
lordas Haldane, kuris tikrai sto
vėtų už Darbo Partijos pirogra- 
mo pravedimą. Be jo dar lor
dai Parmoor ir Acton Darbo 
partijai simpatizuoja. Jeigu Li
beralų partija remtų Darbo Par
tiją, tuomet, žinoma, didelis 
skaičius ir lordų pritartų.

Kai dėl Darbo Partijos įėji
mo valdžion tai rodosi, kad tas 
laikas jau nebetoli. Sulyg vėles
niųjų žinių, liberalai nemano 
remti konservatorių. Konserva
toriai neturėdami liberalų para
mos negalės pasilikti gagoje. 
Tada teks darbiečiams sudary
ti ministeriją, nes ji sekanti po 
konservatorių pagal daugumą 
atstovų. Nors koalicijos ir ne
bus, bet liberalai veikiausiai 
rems darbiečius įvairiose refor
mose. Suprantama, kuomet pri
eis Darbo administracijos pa
matinės reformos, kaip kad tak
sai nuo kapitalo, tuomet ir li
beralai eis prieš darbiečius. To
kiame atvejyje teks dabartinis 
parlamentas paleisti ir daryti 
kitus rinkimus.

Nepriklausomoji Darbo 
Partija.

Britanijos Darbo Partija su
sideda iš kelių organizacijų. 
Svarbiausios jų yra Darbo Uni
jų Taryba; tai yra Darbo Uni
jų Federacija, Kooperatyvų Fe
deracija, Fabijų Draugija, Ne
priklausomoji Darbo Partija ir 
keletas kitų mažesnių organiza
cijų. Visos tos organizacijos su
sijungę Darbo Partijon federar 
tyviais pamatais. Politinėje ko
voje, išrinkimui atstovų į par
lamentą, tos organizacijos vei
kia išvien, bet kitaip kiekviena 
organizacija palaiko savo nepri
klausomybę ir savo reikalus ve
da savarankiai.

Nepriklausomoji Darbo Parti
ja, kuri karo metų visą laiką 
priešinosi karui, karui pasibai
gus vietoj pulti, vis auga stip
ryn ir didyn. Nepr|klausomdji 
Darbo Partija yra grynai socia
listinė partija ir ji užima Dar
bo Partijoje kairįjį sparną, jei
gu atmesime keletą komunistė- 
jančių elementų.

Pastaruose rinkimuose Nepri
klausomoji Darbo Partija iš iš
statytų Darbo Partijos 434 kan
didatų išstatė 91 kandidatą sa
vo partijos lėšomis. Iš tų 91 Ne
priklausomosios Darbo Partijos 
išstatytų kandidatų 45 laimėjo. 
Iš išrinktųjų Darbo Partijos 
192 atstovų 126 yra nariai Ne
priklausomosios Darbo Partijos. 
Reiškia iš dabartinių Darbo 
Partijos atstovų parlamente 
65% yra socialistai! Darbo Par
tijos- vadas Ramsey MacDonald 
irgi yra socialistas, narys Ne
priklausomosios Darbo Partijos. 
Taigi Didžiosios Britanijos, se
niausios kapitalistų šalies se
kantis premjeras, kaip atrodo, 
jus socialistas.

minėti. Yra daug buvusių 
“aušrininkų” ir vėlesniųjų dar
buotojų atvaizdėlių, viso pir
mojo “Auszros” numerio ir 
kitų numerių kai kurių lakštų 
fotografiniu faksimilė, etc. Vi
sas leidinys gali būt medžiaga 
lietuvių tautiniam atgijimui 
ir dalinai vėlesnei jų darbuotei 
pažinti. Šį tą tos darbuotės nu- 
šviesdalni leidėjai betgi patys 
kukliai prisipažįsta negalėję 
“aukščiausių partinių sienų 
perlipti.”

Pilietybės 
mokinantis 
liečio teises
vieš Catechism on the right 
and duties of American citi- 
zens]. English-Lithuanian Edi- 
tion. Klausimai ir Atsakymai 
paremti ant ‘^Pilietybės Pa
matų.” Atstatymo Darbų Lai
dos Knygelė No. 6. (Išleido) 
National Catholic Welfare 
Council, 1312 Massachusetts 
Avė., N. W. Washington, D. C. 
— 96 psl. — Katekizmo klau
simai ir atsakymai eina para
leliai anglų ir lietuvių kalbom.

Katekizmas, pa- 
apie Amerikos pi- 
ir priedermes [Ci-

SKELBIMAS.
Viename laikrašty tilpo šitoks 

skelbimas:
Pardavimui: Didelis, labai 

bjaurus šuo, dviejų metų senu
mo. Edą, kas tik papuola. Labai 
myli vaikus. Kam toks šuo rei
kalingas, kreipkitės į savinin-

KAIP KŪDIKĮ PENĖTI.
Apgarsinime buteliukų seka 

toks pamokinimas:
“Kūdikį papenėjus, jį reikia 

nušriubuoti ir pastatyti šaltoje 
vietoje. Jei kūdikis netarptų nuo 
žalio pieno, tai jį prieš girdymą 
išvirinkite.”

PINIGUS LIETUVON
dienas 

dienas, 
susisie-

NUSIUNCIAME
Telegramų per 2
Perlaidomis per 25
Turime tiesiogynį

Kreipkitės
kimą su Lietuvos Bankais.

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

Phone Yards 0987

FASHION CLOAK SHOP
Audeklai, siutai, sijonai, 

dreses ir veistes.
Parduodama už pusę 

kainos
Taipgi daroma ant 

orderių.

3401 So. Halsted St., 
Chicago.

Bibliografija.

Darbo Partija.
Darbo Partija, kuri per pasta

ruosius 24 metus nesulaikomai 
ėjo vis pirmyn, pastaruose rin
kimuose labiausiai pasižymėjo 
savo laimėjimais Londone ir 
Škotijoje. Pirmoje vietoje jie 
laimėjo 15, o antroje 7 naujus 
atstovus. Partijos laimėjimų re
kordas Londone gana įdomus: 
1918 metais ji laimėjo dvi vie
tas, gaunant 121,918 balsų, 1922 
metais 7 vietas su 332,988 bal-

Lithuanian Dance Album. 
No. 1. For piano solo. Contain- 
ng a choice collection of the 
most popular Lithuanian pie- 
ces. Arranged and compiled 
jy Louis Vitak. Published by 
Greorgi & Vitak Music Co., 4639 
So. Ashland Avė., Chicago, III.

Viso sąsiuviny dvidešimts 
penki šokamosios muzikos ga- 
lalčliai — anaiptol ne visi lie
tuvių Aorkiij — matyt nemok
šos surašytais tokiais vardais 
taip Secita polka, Lastučka 
polka, Ducaty polka, Greiz 
joJka, Pade-Espan valcas, Mo- 
avas vajnikas polka, Rasluca 

valcas, Mojava ves na, Augone-
1, Lietuviu Vesteviu, etc.

“žvaigždė” — The Star. No.
2. Gruodžio mėn. 1923. — 

šis kun. A.
mond St., 
eidžiamojo 

numeris —
apių knyga, paniekta

ros” 40 metų sukaktuvėms pa

IIIHIIIIM

Pirkit Dabar
Nelaukite ilgiau — nes jus nega

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

Vienas rūbų išdirbėjas turėjo per
daug stako ir pirkome nuo jo per
viršį beveik musų pačių kaina. Atei
kite ir pasižiūrėkite į musų išpuoštus 
langus ir musų kainas, tikrai at
kreips jūsų ątydą. Užganėdinimas 
garantuojamas! Vyrų, vaikinų ir 
jaunuolių 1 ir 2 kelnių siutai, $15.50 
ir augšČiau. Vyrų, vaikinų ir jau
nuolių ©verkautai $5.50 ir augšČiau. 
Vaikiniu 2 kelnių siutai ir ©verkautai 
$7.75 ir augščiau. Atdara kasdien 
nuo 8 ryto iki 9 vai. vakare. Suka
tomis nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. Ta
tare, 
vai.

Miluko (3654 Rich- 
Philadelphia, Pa.) 

mėnesinio žurnalo 
storoka, 262 pus- 

“AuAz-

Nedėlioj nuo 8 vai. ryto iki 5 
po pietų.

S. GŪRDON,
739 W. 14th St.

Pirmos durys i rytus nuo Halsted St. 
prie 14th St.

i
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CHICAGOS 
ŽINIOS

TELEGRAMA KERCHULIUL

Vakar naktį atėjo telegraana 
iš Philadelpbijos Juozui Ker- 
chiiliui šitokio turinio:

M., petnyčioj, ant B. & O.
Josef.”

K. Požėlos su Demetra 
lu ristynių atbalsiai.

tos

pa-
Po-

Įvykusios pereitą antradienį 
First Regiment Armory svetai
nėje K. Požėlos su Wm. De
metrai ristynės sukėlė daug 
ginčų. Eina įvairiausios kalbos. 
Per tai skaitau busiant ne pro 
šalį kiek daugiau apie ristynės 
pakalbėti.

Pirmoje vietoje turiu ypatin
gai tą faktą pabrėžti, kad buvo 
sutarta greko-romanų stiliumi 
ristis. Tai viena. O kitas ir
gi nemažiau svarbus dalykas 
buvo tas, kad Demetrai buvo pa
sižadėjęs numesti svorį iki 175 
svarų (Požėla sveria nedaugiau 
170 svarų).

žemiau pamatysime, kiek 
išlygos buvo išpildytos.

Ristynių pradžia.
Sporto laikraštuke buvo 

žymėta vienoje vietoje, kad 
žėla yra lenkas, o kitoje vieto
je, — kad jis yra italas.

Prieš ristikų perstatymą Po
žėla pareikalavo, kad publikai 
butų pranešta, jog jis visuomet 
buvo žinomas kaipo lietuvis ir 
nenorįs, kad jį priskaitytų ki
toms tautoms. Gi tilpusi laik
raštyje žinia esanti melaginga. 
Jo reikalavimas buvo išpildyta.

Perstatoma ristikai. Nors 
perstatytojas ir sako, kad De
metrai sveriąs tik 184 svarus, 
bet publika gan skeptiškai tą 
praneštimą pasitinka. Ir išviso 
matyti, kad Dėmėti M 'ne ma? 
žiau 200 svarų sveria.

Demetrai nesilaiko taisyklių.

Susikimba. Tuoj metasi 
akysna, kad Demetrai yra ne
paprastos spėkos ristikas. Iš- 
pradžių viskas eina gerai. Po
žėlos vikrumas neįmnoms: 
jis tikras ristikas-akrobatas. Ir 
imasi jis nepaprastai gražiai,— 
tai artistas ristikas.

Demetrai, matomai, daugiau 
svarbos dėjo savo spėkai. Bet 
tame nieko blogo. Tečiau kuo
met jis pajuto, jog 
menyje jis sutiko 
ristiką, jis pradėjo 
taktiką mainyti, 
ėmė darytis žiauresnės. Ir tai 
dar pusė bėdos. Blogiausiai bu
vo tai, jog jis pradėjo nesilai
kyti ristynių taisyklių.

Greko-romanį ristynės griež
tai draudžia pasitverus stovin
čio ristiko ranką laužti arba 
laužiant ranką mesti jį ant 
matraso. Demetrai tik ir tyko
jo progos, kaip pasigauti ranką. 
Tą būdą jis panaudojo bent ke
lis kartus.

Kitas dalykas, — greko-ro
manų ristynėse draudžiama 
vartoti taip vadinamą “ham- 
merlock”, t. y. užsukus už nu
garos ranką laužti?- Gi Demet
rai tą uždraustą būdą prie pir
mos progos naudojo.
Kodėl neprotestavo ristynių 

sprendėjas?
Referee — ristynių sprendė

jas — buvo amerikonas, kuris, 

Požėlos as- 
pirmaeilinį 

ristynių
Tolyn vis

kaip žmonės spėlioja, nelabai te
suprato greko-romanų risty- 
nes arba nenorėjo suprasti. Išr 
viso buvo matyti, kad tasai re
feree buvo toli gražu nuo beša» 
liškumo.
Pagal teisybę Požėla ristynės 

laimėjo.
Paprastai, kuomet vienas ris

tikų nesilaiko taisyklių ir var
toja draudžiamus ristynėse bu
dus, jis yra paskelbiamas n 
lėtu. Einant taja taisykle

žėla turėjo būti ristynių laimė
jus.

Ir tai dar ne visa. Greko-ro- 
Imanų ristynėse yra tokia tai
syklė: jeigu ristiko, sakysime, 
kairysis petis yra prie matra- 
so prispaustas, o paskui jis tuo, 
ant dešinio peties yra paguldy
tas, ir vėl ant kairio, — tai jis 
skaitosi nugalėtas.

| Požėla Demetrą tuo budu bu
vęs bent kelis kartus paėmęs.

I Ką sako žinovai.
| Pribėgo prie manęs Hamey, 
buvusia lengvojo svorio pasau
lio čempionas, ir susijudinusiai 
kalba: “Aš nesuprantu, kas tai 
per ristynės. Požėla jau senai 
turėjo būti paskelbtas laimėto
ju. Aš greko-rojnanų ristynės 
pažįstu, etc.” Ir jis ėmė man 
aiškinti galynių taisykles.

Garkavenko, vienas geriausių 
Europos ristikų, pastebėjo, jog 
Demetrai ritasi amerikoijiškajl, 
o ne greko-romanų stiliumi.

Sujudimas publikoje.
Požėla simpatizuotojų turi, 

matomai, labai daug. Kada jis 
atsidurdavo kiek pavojingesnė
je padėtyje, publika tuoj suuž- 
davo. Ypač daug 
želą viena panelė, 
šaukė: “Koroli, 
Karoli, laikykis!”

Tai tikra sporto 
dvasia.

drąsino Po
kari nuolat 
nepasiduok!

mylėtojų

Ristyripų daviniai.
Požėla su Demetralu ėmėsi 

bo pertraukos pusantros valan
dos. Pailsėjus porą minučių 
jiedu dar magaryčioms ritosi 20 
minučių. Po to 
abiejų ristikų 
ženklą, jog nėra
Vadinasi, ristynės 
lygiomis.
Skaitytojai gali savo išvadas 

daryti.
Bet ai’ ištikrųjų ristynės 

sibaigė lygiomis, skaitytojai 
Ii patys spręsti iš aukščiau 
minėtų faktų. —Rep.

referee iškėlė 
rankas, kaipo 

pergalėtojo.
pasibaigė

pa-
ga-
pa-

i
rLietuvių Rateliuose

Kas Kristus nebuvo
Tai buvo viena geriausių pas

kaitų, kokią lietuviams kada 
nors teko girdėti.. — žmo
nės nori, kad KI. Jurgelionis 
pakartotų tas savo dvi pas- 
kaiti apie Kristų.

Man teko girdėti lekciją 
apie Jėzų Nazarietį profesorių 
Chicagos universiteto; įgirdė- 
jau mokslininko ir tyrinėto* 
jaus pro f. Mangasariano teiktą 
lekciją apie Jėzų Nazarietį, bet 

nors ir labai nezy- 
pridėjo. 
nors šal- 
net tvo- 
pasiklau

visi jie, 
miai ir savo išvados

Bet štai sausio 6 d., 
tis buvo didelis, kad 
ros traškėjo, nuėjau
syti prelekcijos adv. Kl. Jurge
lio!) io apie Jėzų Nazarietį 
Kas jis nebuvo. Ir neapsiri
kau ir nesigailiu, kad nepabi
jojau šalčio ir atsilankiau pa
klausyti lekcijos.

Tai buvo bent lekcija! Nieko 
nepridėta, nieko neatimta, tik 
gryni faktai; faktai istoriški 
surinkti ir klausytojams su
teikti. Žmogus klausai ir mė
gini omeny palikti šviežias 
mintis ant visados. Kaip natu- 
rališka, rodos matai tų laikų 
žmones, minias, rabinus, kuni
gus, apaštalus, ir tt. Kartais 
gaila, kartais pikta pasidaro 
matant kad žmonės taip tam
sus, taip prietaringi, palinkę 
iš nebūto butą daryti.

Ne vienas musų inteligentų 
profesionalų, kunigų galėjo 
pasimokyti nemažai apie: Tė
ve musų ir Tikiu į Dievą. Ir 
reikia tarti ačiū “Draugo” re
dakcijai, kad išgarsino ir pa
ragino žmonas atsilankyti, pa
siklausyti prelekcijų afrie Jėzų 
Nazarietį.

Žmonių buvo, nežiūrint šal
čio, pilna svetainė, ir visi buvo 
patenkinti. Daugumas būtinai 
reikalauja, kati dar sykį pa-

Antras sezonas pamokų pra
sidėjo galima sakyti su pil
niausiu pasisekimu. Klausyto* 
jai jau reikalauja, kad tau
kiaus butų duodamos pamo* 
kos. Yra reikalaujama, kac 
nors kas antras vakaras. Ko 
žinoma, negalima tuo tarpu 
padaryti ir prifa geriausių no
rų, kadangi tie patys prelegen
tai ir kitose kolonijose, kur 
bus teikiamos pamokos, bus 
užimti. O naujų tinkamų spė
kų, į prelegentus per naktį ne- 
pagĮąininsi. Reikia prirengti 
ir prisirengimo. Reikia nepa
miršti, kad ne visi profesiona
lai tinka į prelegentus. Nors 
Chicagoje randasi desetkais 
advokatų, daktarų, Jbiznierių, 
tai visgi vieni perdaug savais 
reikalais užimti, kiti tingi pri
sirengei, treti kad ir norėtų, 
bet neatatinka ir tt.

Taigi bent tuo tarpu regu
liariai kas nedėldienis 10:30 v. 
ryto bus teikiamos pamokos 
iki gegužio mėnesio pabaigos.

Todėl tikimi s. kad kas kar
tą vis daugiau ir daugiau klau
sytoj lankysis j pamokas. Ir 
gerai padarys.

—Dr. A. L. Graičunas.

Proto išsivystymas*

Tai tema Dr. Karaliaus paskai
tos, kuri bus taikoma seka
mą sekmadienį.

Sausio 13 d., 10:30 vai. išry
to, Raymond ChapoFy, Dr. A. 
karalius skaitys nepaprastai 
domią paskaitą apie proto iš

sivystymą.
Sąmonės pirma pradžia 

randasi ir mažuose gyvūnuose. 
Gi yra gyvulių, kurie palygina
mai yra gan protingi. Žinome 
;aipgi, jog proto išsivystymo 
žvilgsniu žmonės labai skiria
si. Koks, sakysime, didelis 
skirtumas tarp civilizuoto ir 
laukinio žmogaus! O faktas 
yra tas, kad kelioliką tūkstan
čių metų atgal ir musų protė
viai buvo laukiniai žmonės.
. Kaip protas vystėsi ir išsivy
stė iki dabartinio laipsnio, — 
;atai išaiškins Dr. Karalius. 
Nepraleiskite progos tat išgirs
ti tą paskaitą. — Žinąs.

Roseland
Lietuvių Darbininkų Namo Ben

drovės šėrininkų metinis susi
rinkimas.

t
Sausio 7 d. įvyko Lietuvių 

Darbininkų Namo Bendrovės šė
rininkų metinis susirinkimas, 
sušauktas atvirutėmis, šėrinin
kų buvo daugiau, negu papras
tais susirinkimais. Skaityti ir 
priimti protokolai iš praeitų su
sirinkimų. Po to buvo pašauk
ta naujoji valdyba užimti savo 
vietas. Kuomet ji užėmė savo 
vietą, prasidėjo raportai valdy
bos ir komisijų. Iš valdybos ra
portų teko patirti, kad praeiti 
metai buvę pasekmingi Bendro
vei. Parduota daug Šerų, o da- 
is tik šėrininkų tesidarbavę 
Bendrovės labui. Kad butų visi 
šėrininkai dirbę Bendrovės la
bui, tai butų jau pasiekę savo 
tikslą. Direktorių ir šėrininkų 
susirinkimai nebuvę skaitlingi, 
kaip turėjo būti. Todėl šiais me
tais šėrininkai turėtų skaitlin- 
giau lankyti Bendrovės susirin
kimus, norint atsiekti Bendro
vės tikslą. Ji turėjo laiškų ir at
sišaukimų į draugijas. Tie laiš
kai buvo išdalinti šėrininkams, 
kad jie priduotų juos toms drau
gijoms, kurios < dar nėra prisi
dėjusios' prie Bendrovės, o ku
rių draugijų ^antrašus valdyba 
žino, tai toms bus pasiųsta pa
štu.

Kontrolės ir revizijos komisi
ja turėjo raštišką raportą. Kuo
met jis buvo išduotas, radosi 
kiek skirtumas tarpe iždininko 
ir komisijos. Po apsvarstymo 
raportas liko atidėtas, sekan
čiam šėrininkų susirinkimui.

Komisija, kuri rūpinas skon
certu, pranešė, kad jau rengia
si prie jo. Ji paėmusi progra
mų! Lietuvių M. D. Aido* cho
rą, Lietuvių Stygo orchestrą 
ir paimsianti dar keletą solis-
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tų iš Chicagos, jeigu tik bus ga
lima gauti. Dar tame susirinki
me nutarė pakviesti Bendrovės 
organizatorį, kad pakalbėtų 
apie Bendrovės reikalus. Išrink
ta darbininkai dėl koncerto.

Planų komisija dar negavusi 
plano skečiaus nuo architekto, 
tik jos gavusios pranešimą nuo 
jo, kad jis pradėjęs jau gamin
ti plano skėčių, o už poros sa
vaičių jis busiąs gatavas.

Kas link paretinimo šėrinin
kų susirinkimu ir šiame susi
rinkime buvo pakeltas tas klau
simas. Mažuma šėrininkų stojo 
už paretinimą šėrininkų stisi- 
rinkimų ir jie pamatavo tai tuo, 
kad tuokart butų pasekminges- 
ni susirinkimai, negu šiandie ir 
dar keletą dolerių sutaupytų 
Bendrovei. Bet didžiuma šėri
ninkų, argumentavo, kad netik 
ne turėtume geresnes pasekmes, 
pertraukus šėrininkų susirinki
mus, bet tas eitų p|rie griovi
mo pradėtojo darbo. Po išdis- 
kusavimo šis klausimįas leista 
balsavimui; didžiuma šėrininkų 
balsų nutarta palikti susirinki
mus po senovės, tai yra kas mė
nesio pirmą pirmadienį. ‘

Susirinkimas buvo ramus ir 
iškeltus klausimus svarstė rim
tai. Dienraščio, skaitytojai1 ne
pamirškite atsilankyti į Bendro
vės koncertą, kuris įvyks vasa
rio 3 d., Strumilo svetainėje. 
Roselandiečiai deda visas spė
tas, kad patenkinti publiką. O 
tad nereiktų po laiko gailėtis 
praleidus gerą koncertą, tai ge
riau atsilankykite ir praleiski
te smagiai laiką koncerte.

Aš dar turiu 'šį tą pridėti prie 
paskutiniosios korespondencijos, 
turi tilpo Naujienose. Buvau 
paminėjęs, kad iš valdybos yra 
po kaucijas sekančios ypatos: 
organizatorius ir iždininkas po 
$5,000.00, o kontrolės komisija 
bo $500.00. Turi būti: yra po 
taucija organizatorius, iždinin- 
tas ir du kasos globėjai po 
$5,000.00, o kontrolės komisijos 
vienas narys po $500.00, bū
tent, tas, kurio kontrolėn yra 
knygutės šėrų pardavėjų. Šerų 
pardavėjai yra po $200.00 kau
cija.

Kurie norėsite informacijų 
apie Bendrovę, tai kreipkitės že
miau nurodytu adresu. Mes mie- 
u noru suteiksime jums infor
macijas per spaudą, laišku, o 
eigų norėsite, — prisiusime ir 

žmogų, kuris perstatys Bendro
vės stovį.
L. D. N, B. Korespondentas,

315 E. Kensington Avė., 
Chicago, III.

Kensington
š Draugijos L. D. K. Gedimino 

veikimo.

ši draugija yra pinputinė 
jautiška draugija susitvėrus 
14 metų atgal Kensingtono ir 
Roselando apylinkėse. šdaji 
draugijai išpradžių prisėjo daug 
covoti prieš vietinį kunigą ir 
parapijonus, nes kunigas, suži
nojęs apie susi tvėrimą tautiš
kos draugijos nieko bendra ne
turinčios su kunigu ir bažnyčia, 
visokiais budais stengėsi paže
minti draugiją ir atkalbinėti!, 
žmones, kad prie josios nesira- 
šytų. Tą draugija, girdi esanti 
bedieviška.

Pavyzdingas draugijos susi
tvarkymas ir gabus veikimas 
pritraukė daug laisvesnių žmo
nių. O tada jau pradėjo veikti 
kartu su progresyve visuome
ne. Draugija per visą savo gy
vavimo laiką remia kiekvieną 
žingsnį progresyviškame veiki
me. Rengdavo visokias pra
mogas įvariems tikslams, kur 
pelną paskirdavo apšvietos, tau
tos ir kitokiems prakilniems 
reikalams.

Svarbesniuose atsitikimuose, 
kaip tai nuo karo nukentėju
siems, aukodavo net iš savo iždo 
pipigų, ir draugija vis augo ir 
augo kaip skaičiumi narių, taip 
ir pinigiškai. Užėjus komunis
tiškai agitacijai draugijos vei
kimas buvo sustojęs. Dabar, 
kada jau žmonės pamatė, kad 
iš tų komunistiškų šukavimų 
niekas neišeis, tai vėl draugija

pradeda veikti. Nedėlioj, sau
sio 13 dieną, draugija rengiasi 
prie didžiosios iškilmės. Iškil
me todėl vadinama, kad ši drau
gija iki šiol visus parengimus 
rengdavo Kensingtone, o sau
sio 13 d. jinai rengia vakarą Ro- 
selande Chas. Strumilo svet„ 
158 E. 107-th St.

Lietuvių Scenos mylėtojų 
Ratelis yra pakviestas suvai
dinti veikalą “Mulkinę ir Mul
kintojai” (iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo).

Draugijos D. L. K. Gedimino 
visi nariai rengiasi iškilmingai 
atvykti į Roselandą ir pasirody
ti, kad jie buvo pirmutiniai, ku
rie sutvėrė tautišką daugiją. 
Kiek patirta, lošimas prasidės 
6:30 valandą vakare. Patarti

na nepasivėlinti, nes jau dabar 
esą labai daug parduota tikietų.

Po šio vakaro draugija mano 
pradėti platesnį veikimą. Gero 
jai pasisekimo.—Senas narys.

Cicero
Musų kolonijoje dainuos Lietu

vių Operos dainininkas Jus
tas Kudirka.

Šio mėnesio pabaigoje pas 
mus dainuos Lietuvių Valsty
binės Operos dainininkas Jusr 
tas Kudirka. Ponas Kudirka 
studijavo kelis metus Italijoj. 
Amerikon jis atvažiavo, kad 
davus eilę koncertų. Cicero lie
tuviai turi nepraleisti progos, 
kad išgirdus to musų talentin
go dainininko koncertą.—J. S.

LSJ. Lygos nepaprastas 
susirinkimas.

LSJ. Lygos Švietimo komisi
ja kviečia visus narius ir drau
gus, kurie nori įsirašyti į Lygą, 
atvykti šiandie (sausio 11 d.) 
8 vai. vak. į Raymond Chapel, 
816 W. 31 St.

Bus žaislai, užkandžiai iir 
kitokie pamarginimai.

Naujoji švietimo Komisija 
žada dėti visas pastangas, kad 
sustiprinus Lygos veikimą. 
Nariai taipgi turi remti komi
siją, tąsyk darbas sparčiai bus 
dirbamas.

—Senosios Komisijos nare.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjj paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi
mo.

3 Altoravicus .Jonas
6 Baltulis Ana

10 Cekanauskis Joe
20 Gedmint Peter
24 Geseviciene Ona *
26 Guda Antanas
32 Karpavycienei Katariuai
35 Knitunas Joseph 
41 Mažulis Jacobus 
43 Martinkaiti Mary 
47 Mavles Genewetos 
55 Kumpikevicui Petrui
58 Poprockas Ignacas
59 Rachmacies Ludwik
63 Sadauskui Nikodemus
64 Sakunas Franas 
67 Shimkus A
70 Simonas Jocis 
74 Šležas Leonora 2 
77 Sulkus Anton
86 Vaišnoras B ;
89 Walangevicius Petras

Pranešimai
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

/rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatemysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S> Halsted St.

Cicero. — Štai jums didelė, svar
bi naujiena! Didis Lietuvos Ope
ros dainininkas, Justas Kudirka 
rengia čia koncertą sekmadieny, 
sausio 20 d. Liet. Liuosybės svetai
nėj, 1403 So. 49 Ct., pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi kas tik gyvas pri
valo dalyvauti tame koncerte ir 
paraginti kitus, nes tai bus kon
certas tikras savo daile ir savo 
turtingumu; tai bus koncertas, ko
kio čia dar niekad nėra buvę.

—Rengėjai

“Birutės” repeticijos
“Birutes” choro repeticijos įvyksta 

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

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

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

(Tąsa ant 6-to pusi.)

L. S. J. Lygos lavinimos susirinki
mas įvyks penktadienį, sausio 11 d., 
Raymond Chapel, 8 vai. vakare!

JURGIS VILIČKA

Mirė sausio 9 d., 1924 m. 3:30 
vai. po pietų, po sunkios lygos 
sulaukęs 34 metus amžiaus. 
Velionis paėjo Akmenės vals
čiaus, Menčelių kaimo, Mažei
kių apskričio. Paliko nubudi
me moterį Elenorą ir dukrelę 
8 metų Lucę 2 brolių Julijoną ir 
Stanislovą Amerikoj, Petrą Lie- įa 
tuvoj. Vieną seserį Bronislavą 
Amerikoj, Oną ir Emiliją Lie
tuvoj. Laidotuvės atsibus pa- 
nedėlyj, sausio 14 d., 8 vai. ry
te iš namų 5941 So. May St. į 
Šv. Kryžiaus bažnyčią iš tenais 
j šv. Kazimiero kapines. Gimi
nės, pažįstami ir draugai malo
nėkit dalyvauti laidotuvėse. Lai 
būna tau mano mylimas vyre 
lengva žemė ilsėtis. Liekame 
nubudime

Moteris, Dukrele, Broliai 
ir Sesuo.

JONAS MACIUKEVIČIA,

Mirė ketvergę sausio 10, 1924, 
buvo vedęs, paliko moterį ir vie
ną sūnų, brolį ir 2 seseris. Tu
rėjo 45 m. amžiaus. Iš Lietu
vos paėjo: Mariampolės miesto.

Laidotuvės bus iš namų 8146 
So. Wallace St. panedėly, sausio 
14, 1 vai. po pietų į Tautiškas 
Kapines. Giminės, draugai ir 
pažįstami malonėkite dalyvauti 
laidotuvėse.

Lieka nuliudusi

Moteris, sūnūs, brolis 
ir seserys.

A «!■ A
JUOZAPAS TAURAZAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 8 d., 1924 m. 5 vai. vak. 
sulaukęs 47 metų amžiaus. Ve
lionis paėjo Papilės valsčiaus 
Vinkeliškių kaimo, Šiaulių ap
skričio. Amerikoj išgyveno 23 
metus. Paliko nubudime mote
rį Barborą ir 7 vaikus, Bertą, 
Sofiją, Anną, Stellą, Josephiną, 
Bronis ir John. Laidotuvės at
sibus subatoj sausio 12 dienoj, 
9 vai. ryte iš namų, 827 W. 33rd 
PI. į Šv. Jurgio bažnyčią, iš te
nais į šv. 
Giminės, 
malonėkite 
se.

KazimieYo kapines, 
draugai, pažįstami 
dalyvauti laidotuvė-

Liekame nubudę.
Moteris ir vaikai.

BULGARIŠKA ŽIEDŲ ARBATA 
(Pirmiaus vadinosi kraujo arbata) 

Kad prašalinus šaltį. Kad sustipri
nus kepenis. /Kad gerai veiktų vidu
riai. Bulgariška žiedų arbata yra 
padaryta iš grynų žiedų. Ji pataiso 
kraują ir padeda būti jums sveiku. 
Pardavinėjama visose aptiekose arba 
ąpdraustu siuntiniu, didelis šeimynai 
baksas, $1.25, arba 8 baksai, $3.15', 
arba 6 baksai, $5.25. Adresas H. H. 
Von Schbck Prezidentas Marvel Pro
ducts Company, 25, Marvel Building 
Pittsburgh, Pa.

JUS AKYS
s brangesnes užYra jums brangesnes už viską. Ne

apleiskite jų. Paveskite mums pa
tarti kaip užlaikyti jas.

Patarimai suteikiami dovanai.
Dr. Serner (šernas)

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

Valandos nuo 8 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliomds nuo 10 iki 1.

su shell rėmais.
NfiRA KITŲ MOKESČIŲ. į 

PASIŪLYMAS GERAS 10 DIE^Ų. 
Okulistas (daktaras akių specialistas) 

ima tiek kiek optikai.
Draugiškas pasikalbėjimas ir 

patarimas dykai.
Užganėdinimas Garantuojamas. 

ATSAKANTI ASISTENTAI IR 
IŠLAVINTOS NURSES 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 
Famous Clothiers.

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

nvos, l,00U išgydytų aut rekordo. 
Ateikite ir gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuris ' specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme

Akių, Ausų, Noisies ir 
Gerklės ligas

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

nosis 
nosis 
nosis 
nosis

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

PRITAIKOMI AKINIAI
FRANKLIN O. CARTER, M. D.

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

■*—— ----------------------------■- - ■ ..... _

KOJįl TROBELIAII z
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

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

Kodėl jums kentėti? nuo tų nesma
gumų kurie padaro skaudėjimą ir ne
malonumą kuomet —

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

be skausmo. Aš pagelbejau daugu
mui. Kodėl ne jums? Jei jus buvo
te visur ir nieks nepagelbėjo, tai atei
kite ir pasimatykite su kojų specia
listu

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

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

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

Egzaminavimas Dykai.

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų —

Perkėliau savo ofisą iš 3538 So.
Halsted St. į 4647 So. Halsted 
St. prie 47-tos gatvės. Vai. nuo 
9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 v. vak. 
Tel. Boulevard 4774. Nedėlioms ! 
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas: 
11132 S'o. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas 
Pullman 5147.

Physical Gultum Institute
DR. J. A. VKLONIS

Osteopathas, Chiroprataa^ 
Naturopathaa

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

cijų, — naujausiais Budais.
4204 Archer Avė. Brighton Park. į 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-roa lubos.

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

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių. 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.

. 3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

Valandos: 9 iki 8 vakare. , ‘ 
Nedėliom 9—12 iš ryto.

Phone Yards 4951

i
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PRANEŠIMAI ASMENĮ) JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-2EME N1MAI-2EME
(Tąsa nuo 5 pusi.)

CICEROS LIETUVIŲ DOMEI
Didžio Uetuvos Operos tenoro, Ju

sto Kudirkos koncertas įvyksta sau
sio 20 d. Lietuvių Liuosybės svetai
nėje, 1403 So. 49 Ct.. pradžia 7:30 
vai. vakare. Po koncertui bus šo
kiai. Visi vietos ir apielinkių lietu
viai ir lietuvaitės yra kviečiami atsi
lankyti, nes tai yra pirmutinis toks 
didelis koncertas Ciceroje. Pirkit bi
lietus iškalno, kad užtikrinti sau vie
tą. Bilietai gaunami šiose vietose:

Grant Works Pharmacy, 
4847 W. 14th St.

Liberty Restau rante, 
1403 So. 49th St.

Liberty Pharmacy, 
49 W. 13th St.

Liberty Ice Cream Parlor, 
1403 So. 49th Court

Darbininkų Užeigoj,
1447 So. 50th Avenue.

.— Rengėjai.

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

VYRŲ
JAUNAS BIZNIERIUS

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PECANS

Pirkite labai plonais kevalais rie
šutus Pecans nuo augintojo ir sutau
pykite pinigų. Atsiųskite $1 dėl iš
bandymo, apmokėtu persiuntimu už 
baksą.

U. S. NEW CROP NUTS 
Fred H. Smith, Experiment, Ga.

Kuris nori įeitį į biznį pats. 
Senai įsteigta vidurmiesty Real 
Estate Kompanija turi vietų 
gabiam vyrui. Mes išmokinsime 
biznio. Reikia įnešti $3,000. Tu
ri kalbėti lietuviškai ir angliš
kai ir suteikti apie save geriau
sias informacijas. Naujienos 
Box 411.

ANT pardavimo bučernė ir 
groserne. Biznis cash per die
nų daroma $150 iki $180. Ko
lonija vokiečių ir lietuvių. Va
žiuoju Lietuvon. Kreipkitės te
lefonu: Boulevard 3200.

PARSIDUODA pigiai groser 
nė Dletlicatessen ir saldainių 
krautuvė.

524 West 33-rd Street 
kampas Parnell Avenue

Lotai Netoli Fordo
MANO BARGENAI!

Town of Lake.—Teatrališkas Kliu
bas “Lietuva” rengia šeimynišką va
karėlį šeštadienį, Sausio 12, Žalan- 
dausko svetainėj, 4500 S. Hermitage 
Avė. Pradžia 8 vai. vak. Visi na
riai ir narės kviečiami dalyvauti.

— Komisija.

Bridgeport. — Draugystė Teisybės 
Mylėtojų laikys savo metinį susirin
kimą nedėlioj, sausio 13 d., 1 vai. po 
pietų, Mark White Scjuare svet. 20tos 
ir So. Halsted gat. Visi nariai-rės 
malonėkite susirinkti, laiku, nes yra 
daug reikalų apsvarstymui.

— Raštininkas.

KARVELIAI!
Insigykite šių gražių ir linksmų 

paukščių. Jie lekioja ilgai ir aukštai. 
Jie verčiasi nuo 15 iki 50 sykių vienu 
pradėjimu. Jie vadinasi “Birmingham 
Rollers“, nes jie importuoti iš Angli
jos. Kaina $10 už dvi poras. Reika- 
laukite. St. BURBULIS

814 Bank St., Waterbury, Conn.

REIKIA salesmano pardavi
nėjimui puikius North Shore na
mus. Turi kalbėti lietuviškai ir 
angliškai. Didelė ateitis. Naujie
nos Box 412.

PARDAVIMUI grosernę ir rukitos 
mėsos krautuvė, 3 ruimai gyvenimui, 
sena vieta ir gerai biznis išdirptas. 
Lysas ilgas. Parduodu pigiai.

Kreipkitės
3726 So. Wallace St.

Dabar yra geriausis laikas pir
kti lotus netoli Fordo naujos 
dirbtuvės, kuri vasario mėnesy 
pradės dirbti, 16,000 vyrų turės 
darbą. Extra dideli lotai, 40x- 
125, už $500 ir daugiau. Leng
vais išmokėjimais. Jus padarysi
te pinigų jei pirksi te dabar,
žemlapiai ir visos smulkmenos 
išaiškinamos pareikalavus. Ad
resas Lithuanian Department, 
116 S. Michigan Avė., Room 
1507, Chicago, III.

Puikiausioj Chicagos Koloni
joj. Aplink Vienuolyną ir ki
tur!

2-jų Flatų
Naujas mūrinis namas, po 5 

kambarius, garu šildoma, 
įtaisymai sulyg naujausios 
dos. Garadžius mūrinis 2 
šinom.

Cash reikia $5,000 
Kaina tik $12,800

KIAULĖS PARDAVIMUI

Didelės ir mažos, gyvų ir paskers
tų. Mes ir išrukom mėsą, parduodam 
pigia kaina ir pristatėm i namus, ne
žiūrint kur butų. Kreipkitės

11750 So. Ashland Avenue, 
West Pullman,

REIKIA —
darbininko ant naktų, prie 

plovimo ir važinėjimo auto-

4027 North Kedzie Avė.

AUTOMOBILIAI

visi
ma
ma-

North Side. — Lietuvių Kriaučių 
Kliubas Savitarpinės Pašeipos rengia 
prakalbas, koncertą ir balių nedė- 
lioj, sausio 13 d., Liuosybės svetai
nėj, 1822 Wabansia Avė. Visas pel
nas skiriamas Mariampolės Realinei 
gimnazijai. Pradžia 7:30 vakare.

— Komitetas.

PRANEŠIMAS!
Kurie norit “Piršlio” 

kokius 
lankyti 
iki 4.

arba turėt 
reikalus su juo meldžiu atsi- 
subatom po pietų nuo

105 W. Monroe St. 
Room 412, 

Klauskit P. PEZO.

1 vai.

KAS KO NORI
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar

Tel. 4345

Chicagos Lietuvių Draugystės Sa
vitarpinės Pašelpos metinis susirin
ki mas įvyks sausio 13 d., 2 vai. po 
pietų, Zvenzek Polek svet., 1315 N. 
Ashlaijd Avė.

Gerbiami nariai, nepamirškite at
silankyti, nes turėsite progos išgirsti 
•svarbių pranešimų apie draugijos 
stovį. — Sekr. A. Lungevič.

SIŪLYMAI KAMBARIU

PARDAVIMUI arba mainy
siu automobilių Marmon 7 sėdy
nių, vasarinis, 1922 metų. Mai- 
nyčia ant Fordo troko, aiba va
sarinio karo. Parduodu Hud- 
son 5 sėdynių, žieminis karas 
1923 metų arba mainysiu ant 
Fordo troko ar vasarinio karo. 
J. King, 3300 So. Union Avė. 
Tel. Yards 7298.

North Side. — Balius su gražiu 
programų nedėlioj sausio 13 (L, Liuo- 
sybes svetainėj, 1822 Wabansia Avė., 
renęia Lietuvių Kriaučių Kliubas 
Savit. Pašelpos, kalbės Naujienų re
daktorius P. Grigaitis. Taipjau bus 
dalinami žiedai tiems dr-jos nariams, 
kurie išbuvo dr-joje 10 metų neėmę 
pašelpos. Visas pelnas skiriamas 
Mariampolės gimnazijai. Pradžia 
7:30 vai. vakare. — Komitetas.

ANT rendos puikus kamba
rys, šiltas, elektra, .maudynės 
prie mažos šleimynos. Kreipki
tės ant 2 lubų

42(X) S. Maple|wood Avė.

PARANDAVOJIMUI kamba 
rys dėl vieno vyro arba dviejų. 
Šildomas. Su valgiu arba be 
valgio. 2 hiibobs iš priekio.
J. K. 703 W. 21 Place. Chicago

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS

5 kambarių vėliausio styliaus ra
kandai ir fonografas. Parduosiu bi- 
le pasiulymu, sykiu arba skyrium. 
Gera proga jaunai porai.

Atsišaukite
1926 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI
Lietuvių Tautos metinis parapijos 

mitingas bažnytinėj svetainėj, 3501 
So. Union Avė., Chicago, III. sausio 
13 d., 3 vai. po piet. Daug svarbių 
reikalų, malonėsit dalyvauti visi.

— Komitetas.

DIDELIS šviesus ir šiltas 
kambarys, tinka dėl vieno, ar
ba dviejų vyrų.

Atsišaukite greitai!
2958 W. 39 PI. 1-os lubos

Repeticija D. L. K. Keistučio Kliu- 
bo Dramos Sk. veikalo “Samsonas ir 
Delilah” bus pėtnyčios v., sausio 11 
d, 7:30 v. v., McKinley parko svet., 
Archer ir Westem gt. Visi lošėjai, 
kurie turite roles šiame veikale malo
nėkite laiku susirinkti.

— Režiserius.

RENDAI kambarys dėl mer
ginos ar vedusios poros. Kam
barys gerai užlaikomas, ir pa
togi vieta dėl gyvenimo. 939 
W. 34 St. 1 lubos užpakalis.

Kensington. — L. D. K. Gedimino 
dr-ja rengia iškilmingą vakarą nedė- 
lioj, sausio 13 d., C. Strumilo svet., 
158 E. 107th St., kampas Indiana Av. 
L. S. M. Ratelis sulos 2 veiksmų ko- 
metlijjfc “Mulkiai ii- Mulkintojai“. I.o- 
žimas prasidės 6:30 v. v., po lošimui 
bus įvairus Šokiai. Visi yra kviečia
si atsilankyti. — Komitetas.

RENDAI kambarys, vienam 
vaikinui, šildomas, šviesus ir 
švariai užlaikomas. Atsišaukite 
suimtoj nuo pietų, nedėlioj vis.į 
dieną. 4454 S. Talman Avė.,

2 lubos, Tel. Lafayette 2844

TEATRAS! TEATRAS!
700 sėdynių, vargonai, pianas, 

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

Turi būt parduotas greitai.
Kreipkitės

pas:
M. J. KIRAS REAL ESTATE 

IMPROVEMENT CO.
3335 So. Halsted Str.

Tel. Yards 6894

Iš “Birutės”, šį vakarą, sausio 11 
d., 8:30 v. v. įvyksta “Birutės” val
dybos extra susirinkimas, į kurį visi 
valdybos nariai būtinai yra 
atsilankyti, taip pat ir rėmėjų komi
sija.

Susirinkimas įvyks “Birutės” kon
servatorijoje. — S. ir S.

kur} 
kviečiami

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PARDAVIMUI restauranas, 
beveik turiu dovanoti. Biznis la
bai geras, geroje vietoje, prie 
biznio gatvės. Pardavimo prie
žastis — liga.

11955 S. Halsted St.

MOKSLO DRAUGŲ PASKAITA.
Dr. A. Karalius sekamą sekmadienį, 

sausio 13 d., 10:30 v. išryto, Raymond 
Chapel (816 W. 31 St.) skaitys pas
kaitą tema Proto išsivystymas.

Daktaras paaiškins, kaip per šimt
mečius pas žmones ir gyvulius protas 
vystėsi ir tobulėjo.

PAJIEŠKAU merginos ar mo
teries prie namu darbo.

Atsišaukite tuojaus.
3225 Auburn Avė.

Yards 6466

PARDAVIMUI delikatesen 
biznis, pigiai, West Pullmane. 
Šviežus stakas ir geri įrengi
mai, gera vieta prie karų linijos. 
Del kainos ir išlygų šaukite te
lefonu Pullman 8284.

TURIU parduoti savo gražią L, PARDAVIMUI arba mainymui 2 
„a- j. i . a Iimtų naujas mūrinis namas, po<$275 vertes Victrolą. Vartota 5—5 kambarius, su visais įtaisy

ti k 3 mėnesius. Yra daug re- mais. Pirmas fialas furnace apšil- 
a* - ja ir • domas. Įmokėt $2,500. Namas ran- kordų, deimantine adata. Kai-1 jasį gražioj vietoj’ ant 67-to bulva- 

na $65.00. Tel. Armitage 1981, ro. Priimsiu bučernę, grosernę ar- 
2502 W. Divlsįon St. 2 flatas. outomobilių už pirm, Įmokeji- 

C. p. SUROMSKIS, 
3352 S. Halsted St.

Tol Boulevard 9641N1MAI-2EME
marquett'e mannor
Pirk naują vieną iš geriausiai I BARGENAS pardavimui na- 

budavotų namų. Nuvažiuok, pa- mas ir lotas» 2033 Ganalport 
matyk savom akim. Avė. 2 augštų, 4-6 kamb., 2

karų garadžius, viskas išitenda- 
vota, 12 pėdų augščio skiepas, 

bo. Albany Avė. kaina $4,650, M. Podiziabary, 
ir taipgi 6239 So. SacramentoP^3^ W. 17-th St. 2 floor. 
Avė.

Kas link išlygų ir kainų

KLAUSKITE PAS
M. J. KIRAS REAL ESTATE 

IMPROVEMENT CO.

2.
2-jų Flatų 

Puikus mūrinis namas, 
ir 6 kambarius, garo šiluma, 
viskas sulyg šios mados įtaisy
mai. Porčiai dideli mūriniai 
abiem flatam. Garadžius dviem 
mašinom.

Kaina tik $14,300 
Cash reikia $3,000 

Tas namas vertas yra $16,000.
3.

. Rezidencija
6 kambarių, mūrinė, dviejų 

augštų, po 3 kambarius, labai 
gražiai ištaisyta. Lotas 30 pė
dų pločio ir 135 ilgio. Ant ak
menų pamato . Mylinčiam žmo
gui vienam gyventi ,yra vertas 
$10,000.

Parsiduoda tik už $8,500 
Cash reikia $3,000

PO 5

Morgan Park prie Beverly Hills
2 lubų naujas mūrinis namas, 

statytas 1923 m. 2 pagyvenimai 
po 5 kambarius, visas aržuolinis 
medis, vėliausios mados plum- 
bing, (steain) garo apšildoma, 
mūrinis garadžius 2 karams ce
mentuotas įvažiavimas, žemė 
50x212 pėdų, namas pastatytas 
taip kad galima padaryti didelę 
rezidenciją. Dabartinė randa 
$1800 į metus nuo May (Gegu
žio) 1, galima būt $2400 į metus. 
Įmokėti $7000, kaina $15,000.
Chas. J. Bagdziunas & Company

736 West 35th St., 
Boulevard 0012.

FORD CITY pirkite lotą Ford 
City ir padarykite pinigų. For
das atidarys naują didelę šapą 
apie į 15 d. ir mokės po $6.60 už 
8 dhrbo vai. Rašykit man laišką. 
Naujienos, 1739 So. Halsted Str.

Box 407

3335 So. Halsted Str.
Tel. Yards 6894

Marptte Manor

COTTAGE pardavimui, muro pa
matu, furnace apšildoma, 1 karo ga
radžius, 82 pėdų lotas, savininkas tu
ri parduoti tuojaus, reikalauja $1,500 
pinigais, kitus po $60 į mėnesį.

W. SYDNOR, 
6421 So. Oakley Avė. Prospect 6358

Draugystės Lietuvos Dukterų meti
nis susirinkimas įvyks sausio 13 d., 
2 vai. po pietų, Mark White Sąuare 
svetainėj.

Yra labai svarbių reikalų, todėl vi
sos narės yra kviečiamos atsilankyti.

— A. Juozaitienė, rašt.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI

REIKIA 50 gabių merginų dirbti 
prie dešrų su pakavimo. Nuolat dar
bas, gera mokestis. Gražus darbo 
kambariai. Pasilsiui laikas. Atsi
šaukite į Superintendento Ofisą.

OPPENHEIMER CASING CO., 
1016-26 W. 36 St., 

Chicago.

PARSIDUODA bučernė lietu
vių apgyventoj vietoj, biznis se
nai išdirbta ir cash. Naujienos 

1739 So. Halsted St.
Box 408

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Didelis Bargenas, 2 flatų mūrinis 
modemiškas, 5-6 kambarių, aržuolo 
trimingai, garu šildomas .garadžius, 
netoli bažnyčios ir mokyklos, geras 
namas ,tik $13,600, 60 ir Rockwell St.

A. J. KODYKOWSKI, 
REAL ESTATE,

4265 Archer Avė., 
Phone Lafayette 4295

ROAD HOUSE WILL0W 
SPRINGS

Saliunas, kabaretas ir restaurantas, 
didelė kuknia su visais įrankiais ir 
dar 7 kambarių pagyvenimas ant ant-. rų lubų, barnes, liftininkai ir gara- BRIGHTON PARKO BARGENAI 
džius su 7!£ akro žemės ant pat Ar-1 PARDAVIMUI puikus 2 augštų 
cher Avė. ' B'ulevardo ir strytkarių naujas muro namas; 2 fletai po 6 di- 
linijos. Po mirties savininko admi- Helius kambarius; kieto medžio išbai- 
nistratorius greitu laiku parduoda tikinimas; pirmam flete karštu vandeniu 
už $15,000, verta dubeltavai $8000 pil<l°ma; reikia įmokėti $6,000; kaina 
įmokčt. Nepraleisk progas jeigu no- i $14,000.
ri daug’ pinigu padaryt, čia yra aukso I PARDAVIMUI puikus 2 augštų 
mainos, pamatyk J. Zacker, 4650 So. naujas muro namas; 2 fletai po 4 
VVestern Avė. I kambarius; platus lotas; augštas

I Marųuette Manor 2 flatai muro na- Į skiepas su skalbykla ir kitais paran- 
mas 5 ir 6 kambariai, kieto medžio I kumais; reikia įmokėt $3,000 ar dau- 
trimingai, vėliausios mados įtaisymai, Hi^ikaTa$9,500 .
štymu apšildomas, garadžius 2 auto- I PARDAVIMUI labai geras 2 augs- 

I mobilių įtalpos, lotas 30x125 pėdų, tll medinis namas; 2 fletai po 5 ir 6 
turi būt parduotas šia savaitę tik už didelius kambarius su daininruim-ais 
$13,850 su $5000 imokėjimu, likusius ir kitais vėliausios mados paranku- 
rendos pabaigs mokėt, renda $1800 mais; reikia įmokėtėi $2,500 ar dau- 
metams, pamatvkia greitai. J. Za-|giauJ kaina $7,850.
cker, 4650 So. WeStem Avė. Į VirSmmėti namai yra tikrai gen

2 aukštu muro beveik naujas biznio pirkiniai ir yra tikrai tikri bargenai. 
kampinis namas, 3 štorai ir du flatai Ateikite ir matykte savo akim-is. Le
po 5 kambarius, maudinės, elektra, I niykit, kad namai bus brangesni pa* 
kieto medžio trimingai. Taip gi gro- I vasarį, naudokitės proga, dabar. Ma- 
seris saldainių ir notions biznis su I n0. °fisas yra atdaras diena ir vaka- 
visais šiokeisais ir fikčeriais, turi būt Į **ais. <-ompany
pašluotas šių. savaitę tiR už $21,000 1 BRIGHTON RE A Y COIvri AINY,
su $6000 jmokejimu, likusius rendosl An, J. Yushkewitz, vedėjas ♦ 
ir biznis pabaigs mokėt, namas ran- Archer Av., prie Califomia Av. 
dasi pietvkarinėj dalyj Chicagos. I ------------- - 1 - I
Taipgi mainyslm ant bungalow, 2 fla-| NAUDOKITĖS RETA PROGA! I 
tų, automobiliaus arba lotų, pamaty- PARDAVIMUI beveik naujas 2 
kit greitai, J. Zacker, 4650 South I augštų muro namas; 2 fletai po 6 pui- 
\Vestem Avė. Ikius kambarius; kieto medžio išbai-
—............... ■ .................. I girnas; karštu vandeniu šildomas su

BARGENAS SOUTH SIDĖJ. I dviem boileriais (rendauninkui nerei- 
Murinė rezidencija, 7 kambarių, kia kurti pečiaus nei anglių duoti); 

išsimaino ant loto arba ant bučernės, įtaisyta gesiniai pečiai ir aisbaksiai; 
geroj biznio vietoj. I platus lotas; vieta lietuviais apgyven-

IŠSIMAINO |ta; savininkas turi greitai parduoti;
8 flatų mūrinis namas, South Sidėj Į kaina $11,500 apie pusę reikia įmo- 

po 6 -7-7kambarius. Parduosiu pi- ket; namas yra tikrai vertas $15,000; 
giai arba priimsiu mainais bizniavą I pasimatykite su namo savininku ant 
namą. Į pirmų lubų sekančiu antrašu: 3423

PARSIDUODA I South Leavittt St., prie 35-tos gatvės. |
2 flatų kampinis muro namas, ant 

bulvaro. Mainysiu ant mažesnio na
mo, nepaisant apielinkės. Kaina tik
tai $12,000.

4.
2-jų Flatų

Mūrinis namas, po 5 ir 6 kam
barius; dviem mašinom gara- 
džius, garo šiluma; labai dideli 
kambariai; visi geriausieji įtai
symai.

Kaina šito namo $14,800
Cash reikia $6,000

REIKALINGA prapertė, nuo
šaliai miesto, arba nedidelę far- 
mą. 4 pagyvenimų namas, 2 lo
tų prie šalies. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant mažesnes 
prapertės netoli Chicagos. C. P. 
Suromškis & Co., 3352 S. Hals
ted St., Chicago, III. Telefonas 
Boulevard 9641.

DIDELIS BARGENAS

Trankg.ujcas"

Šitų narna nupirkęs galėsite 
tuojaus užimti flatą. Ką tik 
pabudavotas mūrinis namas, po 
6 kambarius, garo šiluma, arti 
bulvaro ir parkų. Pirmos rųšies 
įtaisymai.

Kaina $15,300
Cash reikia $5,000

pa-

. 6.
2-jų Flatų

Mūrinis namas, savininko 
ties statytas, po 5 ir 6 kamba
rius, karšto vandenio šiluma, 
visi brangiausieji įtaisymai, su
lyg šios gadynės. Savininkas 
priverstas parduoti.

Cash reikia $7,500
Kama 5.(500

Vertas tas namas $17,000.

7.
4-ių Flatų

2 faitai po 5 kambarius, 
keturis, mūrinis namas, 
šiluma.

Kaina $23,700
Cash reikia $11,000

2 po 
garo

DIDELIS BARGENAS
Naujas mūrinis namas; augštas ce

mentuotas beisementas, 3 flatai ir 
štoras, gasas, maudynės, elektra, ga
radžius dėl 2 automobilių; namas 
randas geroj vietoj arti strytkarių ir 
parkų. Išmainysiu ant geros farmos. 
Rašykit arba atsilankykit pas M. Ab- 
ramavice, 2015 S. Robey St., Chica
go, I1L“

PARDUODU namą 5 ruimų, rūmas 
augštai, didelė daržinė, gražioj vietoj 
arti Western bulvaro, atiduosiu už 
pusę kainos; priverstas esnvu išva
žiuoti ant farmų, tiktai $2,900; kas 
pirmas ,tas laimes.

2322 W. 51 St.

PARSIDUODA Justice Park 
13 akrų, ždmės. 2 muro namai 
ir piknikams daržas. Priežastis 
——vyro mirtis. Justice Parlc 

Tel. Villofvv Springs 10.

EXTRA DIDELIS PIGUMAS ARTI 
JACKSON PARKO.

2 aukštų mūrinis naujas namas 4 
flatai po 6 ir 7 kambarius aržuolo 
viduj įtaisymai, elektriką, maudynės, 
aukštas cimentuotas beismentas, ga
ru šildomas, randos pigios, $300 ant 
mėnesio. Parduosiu arba mainysiu 
ant ko nors . Kaina už kėš $23.000.

M. ABRAMOVICZ, 
2015 So. Robey St.

JUSTINAS GENIS, Lietuvoje gy
venęs sodžiuje Trumpainių, apskričio 
Alantos, dabar gyvena Chicago, svar
biame reikale pajieško savo draugą ir 
pažįstamą Antaną Mackevičių, paei
nantį iš parapijos Kuoklių, sodžio 
Trakiniai, apskritys Ukmergės. Pirm 
7 metų ir dabar jis gyvena Brooklyn, 
N. Y., dirbdavo duonkepio (Baker) 
darbą. Antanas Mackevičius arba 
kas žino koks jo antrašas, meldžiu 
prisiųsti man, kad galėčiau su juomi 
susižinoti, už patarnavimą apmokė
siu.

JUSTINAS GENIS, 
Room 930, 29 So. La Šalie St. 

Chicago, III.

PINIGAI.

PARDAVIMUI bučernė ir 
groserne, maišytų tautų apgy
vento j vietoj. Parduosiu pigiai 
Atsišaukite laišku į Naujienas, 
1739 S. Halsted St, Box 410.

4116 Archer Avė., 
Lafayette 5107

Brighton Park aplinkei 21 pagyve
nimu po 5 kambarius, elektra, mau
dynės ir visi naujos mados paranku- 
mai, pečiais apšildymos. Rendos 
neša $8200 per metus^ pirmas morgi- 
čius $30,000 ant 10 metų, kaina 
$65,000, įmokėti reikia $10,000 ar 
daugiau.

Taip vyrai, jei jus kalbate lietuviš
kai arba lenkiškai — jei jus esate 
teisingas ir žmonės pasitki jumis, tai 
jus tuomet galite uždirbti d&ug pini
gų dirbdami dėl musų.

Kiekvienas lietuvys kuris mano, 
kad jis gali parduoti, turėtų ateiti 
čionai ir daleisti išaiškinti. Kai ku
rie iš jūsų kurie prisidės prie musų 
bus pastatyti distriktų manageriai. 
Tas yra labai geras ir apvertinantis 
bizpis. Vice-prezidentas tos kompa
nijos yra žinomas bevik kiekvienam 
ietuviui Chicagoje ir yra žmogus at
sakantis.

Ateikite šiandien ir pasimatykite 
su mumis ir jus uždirbsite daugiau 
pinigų 1924 metais. Atsišaukite Room 
1548 Tribūne Bldg., 7 S. Dearbom St.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa priešai lietuvišką bažnyčią. Ma
šinos visos elektra varomos ir visi 
įtaisymai geri, parduodu pigiai, nes 
turiu du bizniu. Biznio vieta 3303 
Auburn Avė. Kreipkitės prie sa
vininko

3301 Auburn Avė.

čionais yra geras biznis!
Pardavimui gerai išdirbta bučernės 

ir groserio biznis; vieta yra tirštai 
apgyventa lietuviais; Storas pilnas vi
sokio ta voro; savininkas yra pri vers
iąs paaukauti šitą vietą pigiai, nes jis 
pasidarė pinigų ir yra tikrai pavar
des su šiuom gerai apsimokančiu biz
niu; parsiduos su namu ar be namo. 
Atsilankykite dieną ar vakarais pas 

Joseph Yushkevvitz,
4034 Archer Av., prie Califomia Av.

DIDELIS PIGUMAS I flatų naujas mūrinis namas po 5 
Brighton Park arti lietuviuos baž- ka>?bįri?s- X?'ia“ios m.tc.los .M": 

nyčios, naujas mūrinis namsa, 2 fla- Į ^Kkalna $ -si’5??’ relk,a Įmokėti 
tai po 6 kambarius, cimentuotas beise-1 $^500, geros išlygos, 
mentas, naujos mados, lotas 30x125,1
viduj ištaisymas, 1 flatas vandeniu | 2 aukštų geras mūrinis bizniavas 
šildomas, rendos $120 ant mėnesio, I namas, 3 pagyvenimai po 4 kambarius 
parduosiu už $13,000. M. Abranvovicz, I augštas skiepas, didelis saliunas, ba- 
2015 So. Robey St. Irai ir kiti įtaisymai priklauso bizniui,

Ant Išmainymo Brighton Patk 2 I nebuvo raštavotas, jau naujas laisnis 
po 6 kambarius, mūrinis naujas na-1 išimta ir daroma geras biznis, vienas 
mas, cimentuotas beismantas, aržuolo I saliunas per kelis blokus. Savinin- 
vidui ištaisymai; elektriką, maudynės, I kas važiuoja į Lietuvą parduos pigiai 
pečiais šildoma{ garadžius ant 2 auto-1 kaina $10,000; norinti pirkti atsišau- 
mobilių. Išmainysiu ant didesnio na-1 kitę
mo. M. Abramovicz, 2015 S. Robey ANTON BRUŽAS,
St., Chicago, III. 3122 So. Halsted St.

Aš PAULINA PALEVIčIUTfi pa- 
jieškau savo tikros tetos Kotrinos 
Baublienės, kuri paeina iš Varėnos 
valsčiaus, Alytaus apskr., Perlojaus 
kaimo. Aš atvažiavau neseniai iš 
Lietuvos ir turiu labai svarbų reika
lą. JInau gerai, kad gyvena Pater- 
stm, N. J. mieste. Meldžiu to miesto 
lietuvių arba jos pačios pranešti apie 
save už ką busiu labai dėkinga, iš 
kalno tariu ačiū. Mano antrašas: 
Miss Paulina PalevičiutS, 3374 T St., 
So. Omaha, Nebr. t _________

I IMPERFECT IN ORIGINAL į

REIKIA patyrusių vyrų prie 
geležies atkarpų torch bumer, 
<urie moka kaip atskirsti gele
žies atkarpas. J. Flaxman Iron 
Co., 37 & Normai Avė.

PAFJSIDUODA Koncertinka arba 
Lastantinka už pusę kainos, visai 

pusnauji Tripil 102 raktu.
PETER BLINSTRUP 

3462 So. Auburn Avė., 2 lubos 
Vienas blokas nuo Halsted St. 

j Wėst.

PARDAVIMUI, didelis bargenas, PARDAVIMUI du bizniavi namai, 
West Side, 6 flatų mūrinis namas, 3 | vienas 1900 So. Union Avė. antras 
karų garadžius; įplaukų $1,800 į me- 1827 So. Union Avė. turi būt parduo
tus. Kaina $11,000, pinigais $4,000. | ti į trumpą laiką. Visai pigiai. Jei- 
Gatvės ir elių ištaisymas apmokėtas. I gu kas pirks tuojaus atsišaukite. 
Nėra assementų. G. CHERNAUSKAS,

H. MILLER, I Lyons, III. Tel. Lyons 809 arba
4410 N. Westem Avė. I gyvenimo Lyons 1552 J

Tel. Juniper 0756 I ____________________________________
------------------------------------------------- EXTRA GOLD MAINOS

2 FLATŲ MEDINIS NAMAS I Priverstas esmi vieną biznį išmai- 
4-4 kambarių, elektra, aržuolinės I nyti ant namo, bučernė ir grosemė 

grindys ir trimai; puikiausiame pa-| didelis ir geras biznis iš priežasties 
dėjime. Bargenas. Galima tuojau kad negaliu apsidirbti turi vieną iš
gyventi. Kaina $4.250. — x ------ ,

E. J. KLOSS,
Maplewood netoli 42 St.

J Tel. Weotwdrth 8947

mainyti ant namo ir pridėsiu dar pi
nigų.

M. ABRAMOVICZ
2015 8a. Robey St.

8.
Biznievas Namas

Ant Western Avenue, 
63-čios gatvės. Mūrinis, 4 fla
tai, po 4 kambarius ir 3 štorai. 
Dabar rendos neša apie $500 į 
mėnesį. Lysai yra ant trumpo 
laiko, paskui renda bus daug di
desnė. Namas ant dviejų lotų

1 pastatytas.
Parsiduoda dabar už $42,000 

Cash reikia $17,000
Kas nupirks tą namą, už dvie

jų metų gaus $10,000 daugiau.
9.

Ant mainymo
Biznio loto arba automobilio,

2 faltų mūrinis namas, po 6 
kambarius, netoli Jackson Par

ako, namas 12 metų senumo, ak
meninis frontas, basementas, 
elektra, maudynės, kietmedžio 
trimingai.

Kaina $10,500
Ant mainymo reikia 

cash $3,000.
PIRKITE PER MANE,

VISI DABAR PERKA, BO PA
VASARI BUS BRANGIAU! 
KAS NORI GREITA, PRIEI
NAMA IR TEISINGA PATAR
NAVIMAI PAS

arti

turėt

KUR

J. NAMON
REAL ESTATE,

2418 W. Marųuette Rd.(arba 
arti Westem Ave.^£h^^M|

STOGKAI-SEROS
NORIU pirkti pilnai apmokė 

tus šėrus Co-operative Society 
of America. Moku $7.50 už šo
rą. L. J. Mather,

6807 Union Avė., Phone 
EnglOwood 0187

MOKYKLOS
........................... . 1

Išmokite dressmaking
Kirpimu, 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 

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643 
Sara Patek, Principal

———------------------------------------------------------------r ■■ i

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla, 

Halsted St. 
guMpakaly malt and Kops Storo. 

MHKetras Gustaitis instruktorius 
vakarai^ ~ ,


