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Ekspertai važiuos 
Vokietijon

Darbiečių valdžia jau 
pasinėrė darban

Atšaukia karo laivus iš 
Meksikos

Aliejaus magnatas “skolino” 
pinigus ministeriui

Ekspertu komtetas važiuos 
Vokietijon

Ant vietos tyrinės Vokietijos 
finansinę padėtį.

PARYŽIUS, sausio 21.
Ekspertai, kurie tyrinėja Vo
kietijos finansinę ir ekonomi
nę padėti, daro prisirengimus 
perkėlimui savo tyrinėjimų į 
Vokietiją. J Berliną jie išva- 
žiuos pirmadieny, veikiausia 
specialiųjų traukiniu. Komite
tas. visas štabas ekspertų, ste- 
nografų ir patarnautojų suda
rys daugiau kaip 100 žmonių.

Ekspertų komitetas • šiandie 
svarstė pinigų klausimą.

Premjeras Poincare šiandie 
priėmė Vokietijos reichsbanko 
prezidentą Schacht, kuris atvy
ko į Paryžių liudyti prieš eks
pertų komitetą. Poincare ir 
Schacht kalbėjosi ilgoką laiką 
apie Vokietijos finansinę pa
dėti ir ekspertų komiteto vei
kimą. L

Berlinas laukia ekspertų.
BERLINAS, sausio 24. — 

Kuomet ekspertų komitetas, 
kuris dabar laiko savo posė
džius Paryžiuje, atvyks į Berli
ną, pasakė savo prakalboj 
Hamburge finansų ministeris 
Luther, “tada pasaulis nuspręs, 
kad kontribucijos klausimas 
gali būti išrištas tik tokiu bū
du, kuris leis Vokietijos atsi
gavimą.’’ 

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O 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 tokiom 
progos.

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

Ypač kad šie metai yra namą 
pirkimo metais.

“Mes pirmiausia turime dėti 
visas savo pastangas suregu
liuoti įVidujjnius reikalus,” tę- 
sė ministeris. “Rentenmarkė 
sustabdė banknotų spausdini
mą, bet mes turime daryti vis
ką. kad neprileidus naujo nu
puolimo pinigų.”

Ministeris ragino stvertis 
griežčiausios ekonomijos vi
suose valdžios departamentuo
se. Tik tuo budu Vokietija ga
li prirengti savo 1921 m. biu
džetą, kuris padengs šalies vi
dujines išlaidas, bet negalės 
nieko duoti apmokėjimui oku
pacijos išlaidų ir mokėjimu 
kontribucijos.

Kas rupi franeuzams.
Telegrama iš Berzabern, 

Bavarijos Palatinate, sako, kad 
Francijos armijos kapitonas 
pareikalavo iš vietos burgo- 
mistro pasirašyti deklaraciją, 
kad kunigų, fabrikantų ir dar
bininkų pareiškimai Anglijos 
konsului Miunchene Bobert 
Clivc, jog gyventojai priešina
si separatistų valdžiai, nesutin
ka su faktais. Burgomistras 
visgi atsisakė tą franeuzų ofi- 
cierio reikalavimą išpildyti.

Darbiečiy valdžia jau 
pasinėrė darban

Pirmiausia rūpinsis bedarbiais 
ir žemdirbiais. Jau daroma 
reikiamų tyrinėjimų. 

LONDONAS, sausio 24. — 
Visi žmonės užgyrė pirmą dar
bo ministeriją Anglijoje. Ir ji 
visomis spėkomis stvėrėsi už 
darbo. Už 24 valandų po Mac- 
Donaldo paėmimo vadžios 
įvairus komitetai jau pradėjo 
veikti ir svarstyti svarbiausius 
šalies klausimus.

Vienas komitetas jau veikia, 
tyrinėdamas bedarbės padėtį ir 
j ieškodamas būdų kaip bedar
bę sumažinti ir sušelpti bedar
bius. Tam komitetui įsakyta 
kaip galima greičiausia rapor
tuoti ministerijai apie galimy
bes aprūpinti bedarbius darbu.

Kitas gi komitetas svarsto 
žemes reformas ir pašalinimą 
butų trukumo.

Darbininkų,' susigrudusių 
miestiečių ir neturtingųjų ūki
ninkų širdyse gimė nauja vil
tis, kad ir jie susilauks ilgai 
laukiamos pagalbos. Visi su
pranta, kad ir pirmesnės val
džios dėjo pastangų toje link
mėje, bet tai davė labai mažų 
pastangų. Dar niekas negali 
užtikrinti, kad ir darbiečiams 
pavyks išrišti tie painus klau
simai, bet visgi naujoji šluota 
daug geriau šluoja, negu nu

sidėvėjusios senosios partijos. 
Be to darbiečiai parodo daug 
(langiau energijos ir nuoširdu
mo ir jieško naujų būdų tiems 
klausimams išrišti. Todėl dar- 
biečiai randa visuotino pritari- 
m .

Ikišiol Anglijos biudžete bu
vo deficitas, bet darbiečiai ren
giasi padaryti tokių reformų, 
kurios leis subalansuoti biu
džetą. Jau daromi vra reikia
mi žingsniai.

Užsienio klausimais dar nie
ko nedaroma, kadangi Mac- 
Donaldas dabar yra labai už
imtas šalies viduriniais reika
lais.

Prisipažįsta davęs minis- 
leriui Fall “paskolą”

Vėliau iš to ministerio gavęs 
n u omon valdžios aliejaus lau
kų.

WASHINGTON, sausio 24. — 
E. L. Doheny iš Californijos, 
aliejaus šulinių savininkas, ku
riam buvęs vidaus reikalų sek
retorius Fall išnuomojo dalį val
džios aliejaus laukų, šiandie liu
dydamas prieš senato komitetą, 
kuris tyrinėja tų aliejaus laukų 
išnuomojimą, pasisakė, kad jis 
yYa paskolinęs Fall $100,000, 
kad Fall galėtų padidinti savo 
ukius New Mexico valstijoj.

Pabaigus jam liudyti, jo ad
vokatas pasiūlė, kad preziden
tas paskirtų ekspertų tarybą, 
kuri nuodugniai ištirtų visus 
kontraktus ir jeigu ta taryba 
nuspręs, kad išnuomojimas tų 
aliejaus laukų buvo neišmintin
gas valdžios žingsnis ir kad jis 
valdžiai neapsimoka, tai Doheny 
ir jo Pan American Oil Co. pa
naikins kontraktą ir sugrąžins 
valdžiai aliejaus laukus.

Kai dėl tų Fall’ui paskolintų 
$100,000, tai, Doheny sako, ta 
“paskola” nieko bendra neturin
ti su aliejaus laukų išnuomoji
mu ir kada ją užtraukta, tai apie 
tą išnuomojimą nebuvo ir užsi
minta; derybos apie išnuomoji
mą prasidėję daug- vėliau. Betgi 
“paskola” yra suteikta sugrąži
nimui “ant pareikalavimo” ir 
Fall dar nė palūkanų nėra mokė
jęs. Esą pastaraisiais keliais 
metais Fall’ui nevykę su biz
niais ir jis, kaipo senas Fall’o 
draugas, ir sutikęs paskolinti 
pinigus.

Senatoriui Walsn ūmai pa
klausė kokį raštelį komiteto 
pirmininkas senatorius Smoot 
padavė Doheny, kada jis ėjo į 
komiteto kambarį. Doheny at
sake, kad raštelį jis sudraskęs, 
bet jame buvę parašyta: “Kada 
čia užbaigsite, aš norėčiau pasi
matyti su jumis mano kambar- 
ry”. Kokiam reikalui šen. 
Smoot norėjo pasimatyti su Do
heny, nė vienas nepaaiškino.

Atšauks karinius laivus iš 
Meksikos

WASHINGTON, sausio 24.— 
Jau įsakyta Amerikos kari
niams laivams apleisti Tampi- 
co. Iš Vera Cruz kariniai lai
vai irgi bus atšaukti kaip tik 
bus užbaigtas gelbėjimas su- 
sidaužusio į uolas kruizerio 
Tacoma.

Valdžia tai padaryti nutarė 
gavusi nuo savo konsulo Vera 
Cruz užtikrinimą, kad sukilė
liai galutinai panaikino savo 
projektą paskelbti blokadą 
prieš Tampico.

Anglijos darbiečiy valdžia 
pripažins Rusiją

Pirma moteris Anglijos minis
terijoje.

LONDONAS, sausio 24. — 
Premiero MacDonald padary
tas nesenai pasmerkimas ne
pripažinimo Rusijos, rodo, kad 
naujoji valdžia veikiai Rusiją 
pripažins.

Neoficialiniai pasakyta, kad 
Anglijos ambasadorium Mask
voje yra numatomas atstovas 
James O’Grady.

Daily .Mail suko, kad Mac- 
Donaklas nutarė papildyti ka
raliaus šeiminykštę Darbo par
tijos nariais ir kad Tom Grif- 
fiths ir J. A. Parkinson vei
kiausia bus paskirti iždininku 
ir kontroliuotoju karaliaus šei- 
minykštės.
Margaret Bondfield ministeri

jos sekretorė.
. P-lė Margaret Bondfield, žy

mi darbiečių darbuotoja ir at
stovė, tapo paskirta darbo mi
nisterijos sekretore. Tai yra 
pirmoji moteris, kuri užims 
tokią augštą vietą Anglijos 
valdžioje. Jos paskirimą ton 
vieton visi priima labai prie
lankiai. Niekurie net stebėjosi, 
kad ji negavo ministerio vie
tos, bet sakoma, kad ji neno
rėjusi tos garbes.

Derybos su geležinkeliais 
nepavyko.

Pasiūlytoji konferencija tarp 
streikuojančių inžinierių ir 
pečkurių su geležinkelių kom
panijomis nepavyko ir strei- 
kierių sekretorius Bromley 
paskelbė, kad streikas turės 
tęstis ir toliau.

Pietinės Valijos distrikte 
delei stokos vagonų 100,000 
angliakasių neteko darbo ir 
taipjau užsidarė kelios geležies 
liejiklos, delei ko neteko dar
bo dar 8,(XX) darbininkų. Mid- 
lothian anglių Ųistrikte nedir
ba 6,000 angliakasių.

--------------------------------------------------------—........................................................

Didžiausios Prakalbos
Rengia LSS. 4 Kuopa

Kalbės Naujienų Redaktorius
P. GRIGAITIS

Temoje
“Anglijos Darbininkų Valdžia”

Pėtnyčioj, Sausio 25,1924
Mildos Svetainėje, 3142 So. Halsted St.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga asmeniui 15c

Ateikite visi, nes šios prakalbos yra labai i 
svarbios. Kviečia LSS. 4 Kuopa.
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Lenino laidotuvių laukiant
Trockis atsiliepė iš Tifliso.

MASKVA, sausio 24. — Va
kar vakare unijų svetainė, ku
rioj guli pašarvotas Lenino kū
nas, liko atidaryta publikai ir 
tūkstančiai žmonių iki vidurna
kčio ėjo paskutinį kartą pama
tyti savo buvusį diktatorių.

Karo ministeris Trockis tele
grafavo iš Tifliso, pagerbdamas 
Lenino atmintį ir išreikšdamas 
viltį, kad visa komunistų partija 
susivienys tęsimui mirusiojo sa
vo vadovo darbo.

Gauta telegramą nuo Franci
jos komunistų, pranešančių ati
dėti laidotuves iki į Maskvą at
vyks Francuos delegacija. Ko
munistai talipjau sakosi pasiūlę, 
kad visos Francijos dirbtuvės 
sustotų dirbti 10 minučių Leni
no laidotuvių valandoj.

Petrogrado sovietai pasiūlę, 
kad Petrogradas, Lenino pager
bimui, butų pervardytas į Le
ningradą.

LENINĄ BAŽNYČIA PRIPA
ŽINO “KRIKŠČIONIU”

Sinodas apgailauja mirtį “di
džiojo išliuosuotojo.”

MASKVA, sausio 24.— Baž
nyčių varpai dar neskambino 
delei ILenino mirties, bet ma
noma, kad jie skambins laike 
Lenino laidotuvių, nes “šven
tasis sinodas” — Rusijos baž
nyčios galva, formaliniai pri
ėmė archivyskupo Evdokimo 
pasiūlymą .paskelbti Leniną 
krikščioniu.

Sinodas pasiuntė laišką so
vietų pildomąjam komitetui, 
išreikšdamas apgailavimą dcl 
mirties “didžiojo išliuosuoto
jo.” Savo gi laišką taip užbai
gia:

“Amžina atmintis ir amžina 
ramybė tavo ilgai kentėjusiai, 
gerai ir krikščioniškai vėlei.”

Ir papa apgailauja Lenino 
jnirt[

Siunčia Rusijai suraminimą.

RYMAS, sausio 24. — Vati
kanas per katalikų archivysku- 
pą Rygoje siunčia suraminimo 
paraišką sovietų Rusijai dcl 
premiero Lenino mirties. For
malinių diplomatinių ryšių 
tarp Vatikano ir Rusijos nėra, 
bet neoficialinis papos atstovas 
yra Rusijoje ir taipjau Rusija 
turi savo atstovą Ryme, kuris 
turi artimų ryšių su Vatikanu.

Atšaukia karo laivus iš 
Tampico ,

Sukilėliai nebeskelbsią uosto 
blokados.

WASMlNGTON, sausio 24.— 
Išsiųsta įsakymai Amerikos ka
ro laivyno eskandrai pasitraukti 
iš Tampico, Meksikoj, kadangi 
Meksikos sukilėliai panaikino sa 
vo projektą paskelbti tam uostui 
blokadą.

PINIGŲ KURSAS

Vakar, sausio 24, užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip: A

Anglijos, 1 sv. sterlingų....... $4.24
Austrijos, 100,000 kronų .......  $1.45
Belgijos, 100 frankų ........... $4.04
Danijos, 100 markių ............. 16.23
Italijos, 100 lirų ........... .•...... $4.88
Francijos, 100 frankų ........... $4.46
Lietuvos, 100 litų ............... $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.82
Olandijos, 100 kronų ........... $37.08
Suomijos, 100 markių .............. $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $25.87
Šveicarijos, 100 frankų ....... $17.28

Graikija eina prie 
respublikos

Jau įneštas seime bilius panaiki
nantis monarchiją.

ATHENAI, sausio 24. — 
Steigiamajame Seime respubli
konų vadovai įnešė bilių, kuriuo 
panaikinama Gluckburgų dinas
tija. Įnešimas biliaus seime su
kėlė didelio triukšmo.

Bilius panaikina Jurgio IT tei
ses prie sosto, panaikina teisę 
prie sosto ir jo įpėdiniams, taip
jau uždraudžia Jurgiui ir ki
tiems nariams jo šeiminos gy
venti Graikijoje, o visos Gluks- 
burgų nuosavybės konfiskuoja
mos. Už konfiskuotąsias nuosa
vybes karaliaus giminėms bus 
atlyginta.

Bilių įnešta po premiero Ve- 
nizelos deklaracijos, kurioj jis 
pareiškė, kad Graikijos žmo
nės nustojo tikėti į reikalingu
mą dinastijos ir kad svetimos 
šalys daugiau nebekliudys įs
teigimui Graikijoje respubli
kos.

Ekspertą komitetuose
Svarstoma apie įkūrimą aukso 

banko Vokietijoj.
PARYŽIUS, sausio 23. — 

Vokietijos finansinis ekspertas 
Eai’l Bergmanu šiandie davė 
savo įrodymus K prieš antrą 
ekspertų komitetą, kuris tyri
nėja Vokietijos kapitalą užsie
ny. Per visą valandą jis svars
tė eksportavimą , kapitalo iš 
Vokietijos ir atsakinėjo į įvai
rius klausimus.

Antrasis ekspertų komite* 
tas, kuris tyrinėja Vokietijos 
finansinę padėtį, ( šiandie tęsė 
svarstymus apie įkūrimą auk
sinio jbanko Vo'kidtijois pinigų 
atsteigimui. Tas bankas, ko
miteto projektu, butų įkurtas 
kitoms šalims kooperuojant.

Pernai pabudavota arti 4,000,- 
0u0 automobilių.

WASHINGTON, sausio 24. — 
Prekybos departamentas paskel
bė, kad 1923 m. visoje šalyje 
pabudavota, 3,636,599 pasažieri- 
niai automobiliai ir 376,257 tre
kai, arba viso daugiau miliono, 
negu 1922 metais.

Fordo kompanija 1923 m. iš
dirbo 2,200,682 automobilius, 
trokus ir traktorius, arba 775,- 
059 daugiau, negu 1922 metais.

SIŲSKIT PER 
NAUJ9EINIAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago Iii.

Audėjy streikas Vokietijoj
Streikuoja daugiau kaip 60,000 

darbininku.

ELBERFELD, sausio 24. — 
Nuolatos iškįla sumišimų delei 
audinyČių darbininkų streiko 
Elderfeld-Bamem distrikte, kur 
streikuoja daugiau 60,000 dar
bininkų. Susirėmimai tarp po
licijos ir streikierių jau įvyko 
keliuose miesteliuose ir daug 
žmonių sužeista ir areštuota. 
Streikas kilo darbininkams at
sisakius priimti audinyČių savi
ninkų pasiūlymą apmokėti už 
viršlaikį po 8 valandų darbo.

Vėl apkaltino mokyklų 
tarybos advokatą

CHICAGO. — Vakar grand 
jury išnaujo apkaltino buvusį 
mokyklų tarybos advokatą Wil- 
liam A. Bither ir real estate 
pardavinėtoją Henry W. Kaup. 
Juos kaltinama penkiuose nusi
dėjimuose, — išaikvojime ir pa
sisavinime $15,000 mokyklų pi
nigų, perkant žemes nickurioms 
mokykloms. Iš apkaltintųjų pa- 
reialauta užsistatyti po $10,000 
kaucijos.

Jiedu jau pirmiau dėl to pa
ties dalyko buvo apkaltinti, bet 
apeliacijų teismas pripažino, 
kad pirmesnis apkaltinimas yra 
klaidingai parašytas. Šį apkal
tinimą parašyti prokuroras pa
sisamdė ekspertus.

CHICAGO. - Andrew San- 
degren, jįasĄHbęs rrchitėkto
rius, liko rastas nutroškęs nuo 
žibinamojo gaso savo studijoj 
116 E. Oak St. Kada jį rasta, 
jis buvo negyvas jau kelias va
landas. Gasas gi ėjo iš šildo
mosios krosnikės, prie kurios 
jis sėdėjo. Spėjama, kad tai ne
laimingas atsitikimas.

Virš mėnesio atgal architek- 
torius, būdamas girtas, pašo
vė savo draugą Hemming lai
ke ginčo dėl rerigijos. >

ŠIANDIE — Nepastovus, lie
tus, ar sniegas; daug šalčiau į 
vakarą.

Saulė teka 7:10 vai., leidžiasi 
4^55 vai. Mėnuo teka 9:04 vai. 
vakare.
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STRAIPSNIS 56

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

Turtas virš $8,000,000.00

Phone Yards 0987

FASHION GLOAK SUOP

LUC
KŪDIKIU

EROVės skYRIUS 
f DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Siame skyriuje mes taikąs

JIE YRA
APKEPTI

motinom. Ir motinoms Jau
ny kOdliię.'

KAdlkly aprūpinimu ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos šeimynai ir tautai 

Ir mes Jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kurį mes tu
rime reguHarUkals laiko

tarpiai. atvirai ir laisvai 

pergvUdeali.

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesi ogynį susisie
kimų su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Audeklai, siutai, sijonai, 
dreses ir veistes.

Parduodama už pusę 
kainos

Taipgi daroma ant 
orderių.

3401 So. Halsted St 
Chicago.

RUPTURA
išgydoma

Be Be
Peilio*1’ Skausmo

Bile koks būdas gydymo pada
rytas daktaro yra vertas atydos. 
Kuomet tas būdas gydymo yra pa
remtas paliudymais išgydytu ligo
nių. Jis tuomet pasidaro tikru da
lyku ir be jokios abejonės tuomet 
gali žmonės su ruptura kreiptis.

Skaityki: ką Mr. Liska sako:
Aš turėjau rupturą dešiniame 

šone per penkis metus. Paskiau aš 
susipažinau su žmogumi, kuris bu
vo išgydytas per Dr. Flint. Aš taip
gi nuėjau pas jį. Jis igšydė mane 
be peilio, skausmo arba sirgimo lo
voje. Aš esu labai užganėdintas. Aš 
dabar įgavau rupturą į kairįjį šo
ną. Aš nieko nelaukdamas duosiu 
ją išgydyti Dr. Flint, bet ne kam 
kitam. Aš dabar esu gydomas iš 
tos naujos mano rupturos ir pata
riu kitiems žmonėms, kurie turi 
rupturą, kad atsilankytų pas Dr.

l.udvik Liska, 4351 W. 25th Place
VERICOSE GYSLOS $25.

Aš taipgi gydau pasididinusias 
gyslas kojų mano metodu. Be peilio, 
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 pi 

pietų, panedėiiais ir ketvergais ik' 
8:30 p. p., nedė.iomle, uždaryta.

Pagelha Sergantiems
Nei vienos gyduolės, kurias aš 

žinau, nepagelbsti sergantiems taip, 
kaip mano šeimynos gyduolė: Bul
gariška žiedų Arbata. Šaknys, ša
kos, žiedai, lapai yra surinktos iš 
turtingos Europos žemės, Azijos ir 
Afrikos, taip veikia kaip magija. 
Žmonės sako man, kad jie jaučia
si nuo 10 iki 30 metų jaunesni po 
vaitojimo jos.
Bulgariška Kraujo Arbata

Pagelbsti gamtai
Kad inu?* kraują. Kad virš- 

kinty gerai viduriai. Kad sustipri- 
nus skilvi, Kad pašalinus nuodus, 
Kiekvienas asmuo privalėtų turėti 
pakelį tos grynų žiedų arbatos, 
kaipo pirmą gydančią pagelbą, 
kad pašalinus persišaldymą ir 
“Flu,” grippą, pneumoniją ir svar
bias ligas.

Aš noriu, kad kiekvienas sergan
tis asmuo, kad paklaustų savo ap- 
tiekoriaus Bulgariškos žiedų Arba
tos. Jei jis negali jums suteikti, tai 
mes maloniai prisiusime jums ap
draustu siuntiniu t didelį šeiiny- 

25, arba 3 baksus'už 
baksus už $5.25. Ad- 
Von Schlick, Prezi- 

1 Products

iri

APRŪPINIMAS MOTINOS
Gyvybė, sveikata ir sveikas kūdikio 

išsivystymas priklauso daugumoje nuo 
sveikatos ir apsaugojimo motinos. 
.Motina gali pažeisti kūdikį, kurį ji 
nešioja lygiai pirm devynių mėnesių 
prieš gimdymą kaip ir devynius mė
nesiu po. Kūdikio išgyvenimo proga 
priklauso nuo šeimynos uždarbių, tė
vų sveikatos ir teisingo gyvenimo, ap
saugojimo nėščios motinos nuo persi- 
dirbimo, nedapenėjimo, ir rūpesčių, 
motinos gero prižiūrėjimo laike neštu 
mo ir gimdymo, pasilsėjimo, palaiky
mo penėjimo iš krūtų, ir supratlyvos 
motiniškos priežiūros namuose.

Daugiau pusės tų kūdikių, kurie 
miršta pirmame mete savo amžiaus, 
miršta iš priežasčių sąlygų, kurios 
esti pas motinas. 1916 metais surašy- 
m-e daugiau kaip 70 nuošimčių Su
vienytų Valstijų gyventojų, buvo dau
giau kaip 75,000 mirčių kūdikių jau
nesnių nei vienas mėnuo (jie sudarė 
45.9 nuošimtį visų kūdikių mirčių). 
Didžiuma šitų kūdikių buvo tokie, ku
rie gimė silpni delei ligų ar sužeidi
mų. Nekurie iš jų mirė dėlto, kad 
motinos nežinojo kaip apsaugoti savo 
krūtų pieną arba nesuprato svarbos 
penėjimo krūtimis, šitie kūdikiai bu
vo bereikalinga auka ignorancijai ir 
blogoms gyvenimo sąlygoms.

Motinos apsaugojimas nebegalimas 
išvengti. Aikvojimas gyvasčių prie 
gimdymo turi būti sustabdytas, nes 
kiekvienas naujagimis yra netik bū
dantis pilietis, bet tos pačios sąlygos 
kurios numarina pusę mirštančių kū
dikių kasmet, gadina sveikatai ir gy
vybei tų, kurie išlieka gyvi. Ir rei
kia kreipti domę ne j tuos, kurie jau 
mirė, bet į tuos, kurie gyvena.

M OTIN YST ĖS ATS A KOM Y BE
Tūkstančiai kūdikių kasmet miršta 

nuo apleidimo. Jie šiandien galėtų 
būti gyvi — sveiki ir linksmi — jei 
jais butų buvę tinkamai rūpintasi. 
Kas kaltas ? Suprantama, kad ne ku- 
likis. Taigi atsakomybė priklauso 
tiems, kurių pareiga yra žiūrėti, kad 
viskas kas galima butų buvę padaryta 
— pirma lygiai kaip ir paskui gimi
mo — kad apsaugojus kūdikio svei
katą ir gyvybę.

Paprastai motina yra kaltinama už 
netinkamą kūdikio priežiūrą. Kai-kada 
ji užsipelno šitos kritikos, bet dau
gelį sykių ir ne. Tėvas daugely atvė- 
ių yra lygiai kaltas, o kai-kada jis 
tik vienas ir tėra kaltas už kūdikio 
apleidimų, arba ir mirtį. Bet nepai
sykite kas kaltas — vistiek kūdikis 
turi nukentėti. Ar tą gali skaityti 
teisingu apsiėjimu su kūdikiu ? Ži
noma, kad ne.

Todėl dėl žmonijos labo bukite žmo
niški ir duokite savo kūdikiui teisin
gą progą gyventi, būti sveiku ir link
smu, kad galėtų vėlau netik pats sa
vimi pasirūpinti, bet aprūpinti gali 
būt ir tėvą ir motiną. Atminkite, kad 
ūsų kūdikis nieko negalėjo sakyti nei 
iž, nei prieš atėjimą į šį pasaulį — 
jus jį čionai įvedėte — taigi duokite 
jam dabar progos.

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
reikalauja ypatingos globos metuose 
tarp keturių ir šešiolikos. Jiems ypač 
reikalinga valgių, kurie maistingi. Jie 
reikalauja maisto, kuris padarys juos 
stipriais ir vikriais, kad stengus prieš 
ligas. Tėvams tokių kūdikių yra 
stipriai rekomenduojamas Borden’s 
Eagle Brand Pienas. Būdamas pui
kiausiu pienu sumaišytu su geriausiu 
cukrumi moksliškai greitai atsigauti 
•r augti svaryn, kas reikalinga svei
katai ir stiprybei.

Skaityk Situos straipsnius kas sa
vaitę atytižiai ir pasidėk juos ateičiai.

VAIKO sveikata la
biausia priklauso 

nuo maisto kurį jam 
duodi. Lai nei viena 
motina nebando eks
perimentuoti.

Žindyk savo kūdiki, 
bet jei dėl kokių 
nors priežasčių jūsų 
pienas išsenka, neri
zikuok maistais apie 
kuriuos nesi tikra.

Borden’s Eagle Pie
nas buvo priimtas 
kūdikių maištas per 
virš 60 metų. Jis yra 
gamtiškas maistas, 
kuomet motinos pie
nas neprieinamas. 
Gydytojai rekomen
duoja jį motinoms 
sunkiausiuose atve
juose.

Jei nežinai kaip var
toti Eagle Pieną, 
prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes pa
siusime jums penėji- 
jinio instrukcijas. Kū
dikių Knygą ir kito
kias brangias infor
macijas dykai,

THE BORDEN C0MW
Boiden Wdg, Ncw YoA

Džiaugėsi geru nakties 
miegojimu.

“Aš noriu pasakyti, kad FOLEY 
PILĖS veikė O. K. ant manęs į po
rą valandų ir skausmai dingo tuo
jau. Aš suvartojau jų porą po pie
tų, nuėjau gulti ir turėjau labai ge
rą miegą ir miegu dabar labai ge
rai visada”, rašo Con Thiel, 118 E. 
Columbia St., Fort Wayne, Indiana. 
FOLEY PILĖS yra diuretiškas sti- 
nvuliantas dėl inkstų ir sustiprina jų 
veikimą. Neimkite panašiai padirb
ta.

FOLEY & CO., ADV. DPT., 
2835-2845 Sheffield Av., Chicago, III.

6822 Mirtys nuo 
krokulio

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

Del tėvo kosulio.

Kain* 35c. apticLoao

Kūdikiai mėgsta ji!
Jie net prašo daugiausl 

Bet kuomet jie yra labai jauni ir dar ne
dali kalbėti, tuomet jų akys kalba už 
juos—tik pastebėk it kaip jie užsidega 
džiaugsmu, kuomet motina paima bonką

Sausis paprastai vienas šalčiausių 
mėnesių, ir suteikia daug kosėjimų, 
nersišaldymų ir karkimų. Vartokite 
FOLEY’S HONEY AND TAR COM- 
POUND nuo pat pirmo kosėjimo ar 
persišaldymo, nes jis - paliuosuoja 
plegmą ir greit suteikia palengvini
mų nuo uždegtos ir paraudonavusios 
gerkles. “Jūsų HONEY AND TAR 
COMPOUND padarė daug gero ma
no tėvui, kuris turėjo didelį kosėji
mą. Jis dabar jaučiasi gdrai”, rašo 
Nicolasa Gonzales, Cuero, Texas.

FOLEY & CO., ADV. DPT., 
2835-2845 Sheffield Av., Chicago, III.

LIETUVIS
AKIŲ DAKTARAS

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
Company, 13333 So. Halsted St., Chicago, IR. 

Pittsburgh, Į Valandos nuo 8 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
»Nedėlioniis nuo 10 iki 1.

Ircg. S. V. Pat. Biure,
Pastebėk it jų pastangas nuryti šitų t>ka- 

I niausį vidurių paliuosuotoiu, kokis tik 
I kuomet no:q buvo padarytas. Ir jis yra 
| Įengviausis, vienok veikia pasekmingiau- 
| šiai i Motinos—jus nežinote to' smagumo 

Į, paJtikėJimij ir ujįsi- 
...............  jei jus nenaudojate Bzmbiso, 
kuomet kūdikis pasidaro neramiu, šiier- 
zintu, piktu—tai yra tik i žeklai vidurių 
užkloti1,)imo. Miegok šlai'skt rainiai, n-s su 
austančiu rytu kųdilus včbi bus linksmus 
kai visuomet. Baubino atliks savo derbi 
Ir atliks c^rai!

F. AD. RICHTER & CO. 
| 104-114 So. 4th

■l jausti, malonumą 
įj gan?dinimą, jei j

LIBERTY LAND AND INVESTMENT 
KOMPANIJOS AKCININKAMS

Šiuomi pranešame tamstoms, kad 80 d. S aus i o-J anuary, 1924 } 
m., aštuntą valandą vakarą įvyks extira Liberty Land and In- 
vestinent kompanijos akcininkų susirinkimas Mildos Svetainėje, • 
3188-8142 South Halsted gatvės, Chicago, Illinois, šitais tikslais.

1. Išrinkti naują minėtos kompanijos Direktorių Valdybą.
2. Įgalioti minėtos Kompanijos likvidavimą.
Įgalioti minėtos Kompanijos Direktorius ir Viršininkus pa

dalyti minėtos Kompanijos turtus taip, kaip jų manymu geriau
sia ir atsakančiausiai tiks minėtos Kompanijos likvidavimo įvy- 
kinimo tikslams,? išmokant jos skolas ir padalinant jos likusius 
turtus tarp jos akcininkų.

4. Padaryti kiekvieną ir visus kitus žingsnius minėtų tiks
lų įvykinimui ir suteikimui minėtos Kompanijos Viršininkams ir 
Direktoriams pilnos galės veikti tuose dalykuose.

5. Apsvarstyti ir nubalsuoti kiekvieną kitą Kompanijos rei
kalą tame susiriTikime.

Liberty Land and Investment Co.,
M. ROZENSKI — Prezidentas, 
J. SINKUS — Sekretorius.

PRIERAŠAS:
Laiškai buvo išsiuntinėti visiems šėrininkams 4tą dieną šio 

Sousio mėnesio, bet daugelis laiškų sugrįžo.
Kad nenustoti savo balso taip svarbiame reikale kaip tai 

LIKVIDAVIME TURTO, malonėkite neatbūtinai pribūti ant šio 
susirinkimo.

Jeigu negalite pribūti ypatiškai, tuojaus priduokite adresą 
į ofisą Auditoriaus J. P. VARKALA, 3241 So. Halsted St., Chi- 
cag’o, III., kuriam bus pavesta likvidacija kompanijos turto.

Jus dabartinis adresas neatbūtinai auditoriui reikalingas 
dėl tolimesnio susinešimo likvidavimo reikale. Bus jums pasių
sta “proxy” kurią malonėkite sugrąžyti iki 29-tos dienos šio Sau
sio mėnesio 1924 m.

Liberty Land and Investment Co.,
M. ROZENSKI,— Prezidentas, 
J. SINKUS — Sekretorius.

F DOVANU
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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 } t

Physical Ciilture Institute'
DR. J. A. VELONIS !

Gsteopąthaa, Chiropratat, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
uzsisenšjusias, be vaisto ir opera

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

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

Nedftdieniais nuo 9 iki 12.

CLAY AWAY THE YEARS
Apply Boncilia Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst wbile it dries, then 
remove and see and feel the vvonderful 
difference in the eole and rexture of the 
«kin 5
Guaranteed to do these definite thingsfor 
the face or money refunded. Clear rhe 
complexion and give it color Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
CIosp enlarged pores. Rebuild facial tis- 
eues and museles Make the skin sofl 
and smooth 5
You can obtain regular s:?es Irom your 
favorite toilet counter II not, send this 
ad. with 10 centstoBoncilia Laboratories 
IncTanapolis, Indiana, tora trial t ube., 4

Puiki Rašoma
Mašinėlė!

j NORĖDAMI i
ĮPIRKTI, PARDUOTI AR MAI- 8 

NYTI VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUSI 

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

OKI

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1316 

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

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washincton St. 

Cor. Waabinston & Clark
Nanjų Tel.: Hyde Park 8895

f

REMINGTON PORTABLE
' ■ ,ą > • I - , .•

Pasinaudokite!
GYVENIMAS nuo 1924 metų patapo Mokslo Draugų organu ir 
bus vienutiniu moksliniu lietuvių žurnalu Amerikoje. Jis turės 
rastis kiekvieno apšviesto lietuvio namuose.
Kad paskatinus draugus ir mokslo mylėtojus prie darbo pagelbai 
Gyvenimui ir padėjus Gyvenimui išsiplatinti tarp apšviestų dar
bininkų žmonių Gyvenimo Administracija siūlo duoti šias dova- 

.nas pasidarbavusiems rinkime gyvenimui prenumeratorių:
. RAŠOMOJI REMINGTON PORTABLE MAŠINĖLĖ 

4 VERTĖS $60.00. — Kiekvienam kas surinks 200 metinių 
prenumeratorių Gyvenimui iki Balandžio 1 dienai, 1924.

KNYGA “LYTIES MOKSLAS” VERTĖS $7.00 kiek
vienam, kas surinks 12 metiniu prenumeratorių iki Ba
landžio 1 dienai, 1924.

Gyvenimo metinė prenumerata $2.00.

Kiekvienas kas turi valandą antrą atliekamo laiko privalėtų pasi
naudoti šiuo pasiūlymu ir prikalbinti savo draugus užsirašyti 
vienutinį mokslinį žurnalą GYVENIMĄ. Turite laiko, ir padir
bėję įsigysite DOVANAI PUIKIĄ RAŠOMĄJĄ REMINGTONO 
SUDEDAMĄ MAŠINĖLĘ SU ANGLIŠKOMIS IR LIETUVIŠ
KOMIS RAIDĖMIS. Jei kas nesurinktų pilnai dviejų šimtų, tai 
už kožną 12 prenumeratorių gaus po vieną knygą “Lyties Moks
las”, kurios kaina yra $7.00. Taigi už 120 prenumeratorių gaus 
10 paminėtų knygų vertės $70.00.

PASINAUDOKITE IR PAGELBĖKITE GYVENIMUI 
SKLEISTI TYRĄ MOKSLĄ-

Jeigu norite pasinaudoti dovanomis, tai tuoj aus atsiųskite savo 
vardą ir adresą GYVENIMO Administracijai, pažymėdamas, kad 
stojate kontestan. Jus tada gausite prenumeratos kvitas. Kiek
vienas jūsų prisiųstas prenumeratorius bus užrašytas jūsų kredi
tan ir visi jūsų prenumeratoriai bus suskaityti balandžio 1 d., po 
ko bus jums pasiųsta laimėtoji dovana: rašomoji mašinėlė aiba 
knygos.

8

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

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

Room 909 Chicago Trust Building 
79 r t Monroe Street, Cbteagu 

Telephone Randolph 2900 
Kez. 3203 So. Halsted St.

Yardi 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SU

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 19736 So. Wabasb Are.

Tel.; Pullman 6877.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Salk St. Room 580 
Tel. Central 6390

Vak. 8228 S. Halsted St., Ckdcago.
Tel. Yards 4681 . I

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6800

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

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

Rašykite adresu:

Brooidyn, N. Y,

LIETUVIS ADVOKATAS

J. P. Uvick
618 Ford Bldg.

Vakarais: N. 426 West Grancl Blv<I.
DETROIT, MICH.

3303 So. Morgan St Chicago, III.
.i'aMiM,. .:» I. «■ IIIII...I.

ILGAI NELAUKITE; STOKITE J DARBĄ TUOJAUS. Dovanas 
reikia laimėti iki Balandžio 1 dienai. Įsidėmėkite: KIEKVIENAS 
GAUS Remington Portable rašomąją mašinėle, kas tik atsius iki 
pažymėto laiko 200 metiniu Gyvenimo prenumeratorių

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE



Penktadienis, Saus. 25, 1924 NAUJIENOS, Chicago, UI.

KORESPONDENCIJOS

Srooklyno “Laisvė” 
patekus bėdon

— jie gerai, jį pažįsta, nes jis 
nemaža veikė ir tebeveikia lie
tuvių tarpe.

Bet nėra to bloga, kur 
nebūtų ir gera.

Brooklyn, N. Y. — NJors ne
aiškiai, bet tapo nugirsta, kad 
“Laisve” traukiama tiesom Ją 
traukiąs teisman kum N. Pet
kus už šmeižimus jo asmens 
laike parapijom) sukilimo prieš 
jį, kuomet jis buvo jų klebo
nas. Apie tai teko teirautis pas 
daugelį parapijonų ir jie tai 
patvirtina. Girdėt dagi, kad 
prieš ‘įLaisvę” busią sudarytos 
ne viena, bet kokios trys by
los. Dalykai ne kaip atrodo. 
Bet tai niekis. Sako, nėra blo
ga be gera.
turės vėl progos šauktis į sa
vo davatkas pjnigų. “Laisvė” 
iš šitokių atsitikimų pasipini
gauja: jos sekėjai sudeda pini
gų daugiau nei byla kaštuo-

Dabar “Laisvė

Taigi, komunistiškos davat
kos, galite jau kišti ranką į ki
šenių, nes vistiek reikės. Ne
laukit, kol Dūdelė pats ties ran
ką i jūsų kišenius. Ju 
“Laisvės” redaktorių ti 
visuomet atsakė josios si 
tojai, turės atsakyti ir šį 
ta, ir

Darbai 
šiai eina, 
dirbtuvės 
silpniau 
pasitaisė, 
ra.

♦ *
♦

kol-kas neblogiau-
Kai kurios vietos 
buvo pradėjusios 

dirbti, bet dabar vėl

Kenoshos Slapukas.

Detroit, Mieli.
Sausio 19 d., š. m. Lietuvių 

Moterų Globos skyrius suren
gė vakarienę Fraternity Hali. 
Svečių prisirinko- apie 90 žmo
nių ir visi gražiai linksminosi 
muzikai griežiant lietuviškus, 
o taipgi ir angliškus šokius. 
Apie 10:30 vai. vak. svečiai bu
vo pakviesti užimti savo vie
tas prie stalų, kurie buvo ap
dėti valgiais. Svečiams užėmus 
vietas, muzika linksmino sve
čius jiems valgant skaniai pa
gamintus valgius vakarienės 
šeimininkių.

Po vakarienes p-lė Overai-

tytė paskambino pianą, ir pub-. 
lika apdovanojo ją gausiais 
eplodismentais. Totliaus buvo 
pakviesta kalbėt p-ni V. Motu- 
žienė, kuri tik sugrįžo iš Lie
tuvos. Motuzienė papasakojo 
apie našlaičių globojimą Lie
tuvoje, kaip ji ten matė savo 
akimis, ir kvietė remti varg
stančius našlaičius. Antras kal
bėjo Dr. J. J. Jonikaitis apie, 
reikalingumą remti darbą, ku
ris lemia Lietuvos ateitį, links
mesnę ir šviesesnę visiems Lie
tuvos 'piliečiams.
bėjo K. Šnuolis ragindamas 
remti vietos iL. M. G. skyrių 
ir visiems dėtis prie jo; rėmė
jai mažai ką justų, o našlai
čiams butų didelė pagalba.

Po praka/lbų dalus svečių 
linksmi skirstėsi namo, o ki
ti sveikatos pasiprašę dar link
sminosi šokdami įvairius šo-

Trečias kal-

zikantams.
Šiai vakarienei surengti dau

giausiai prisidėjo pil. M. Straz
dienė, pil. M. Overaitienė ir J. 
Overaitis.

Kaip girdėjau, našlaičiams 
liks gražus kąsnelis.

— P. Jurkšaitis.
irgi

DETROITIEČIAMS!

n S. 116 kp. laikys 
susirinkimą sekmadienį,

sausio 27 d., 2 vai. po pietų, 
Lietuvių Svetainėje (direkto
rių kambary). Kaip nariai 
taip ir norintieji prisirašyt 
kviečiami atsilankyti.

— L. S. S. 116 kp. Org.

Dr. F. Matulaitis
8709 Jos. Campan Avenue 

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

Tel. Empire 6234 
Res. Walnut 3847 J

Z

Saugumas dėl Taupymų
Yra užtikrintas per First Trust 
and Savings Bank. Stakas šios 

bankos yra valdomas šėrininkų iš 
First National Bank of Chicago. 
Bankos turi kapitalą ir surplus ir 
nepadalintą pelną daugiau kaip 
$40,000,000 ir resursų daugiau kaip 
$350,000,000. Greitas ir mandagus 
patarnavimas užtikrintas.

Atdara dėl taupymų visą die
ną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

James B. Forgan, Chairman. Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Mrs.4 MimitVICZ-VIDIKIENi
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 81 ga» 
Ofisas eu Dr. J. F. Van Paini

Tel. Yards 1119

Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani- 
Jop ligJTiCučiuo 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prie! 
gimdymą, laiki 
gimdymo ir pi 
gimdymo.

Už dyką pato 
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo 
so moterims b 
merginoms; k re i) 
kitčs, o rasitf 
pagelbą.

Valandos nuo 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare.

Tel. Haymarket 1044
DR. G. J. ADLER 

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

11 iki J valandai dienų.
1014 So. Halsted St.

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewich 

BANIS 
AKU1ERKA 

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

3113 South 
Halsted St.

HERZMAN^B
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

Dienomis: Canal 
n 3110. Naktj 

Drexel 0950
Boulevard 4136

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

Telefonai:

KOJŲ TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, ulceriai, 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 pagelbėjau 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 Dvkai.

Dearbom, Monroe ir Clark Streets, Chicago, Ilinois.m o

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ LINIJŲ

St.

Kenosha, Wis.
Margumynai.

rbi

Geri rakandai lengvais išmokėjimais

REGULIARIŠKAS IR PAŠTO LAIVŲ PATARNAVIMAS 
Nuo New Yorko į Breinen’ą ir Southampton’ą

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Dreiel 2885

Halsted,l^'&Liberty
Sausio 20 d. Politikos Kliu- 

bas buvo su ruošęs balių šv. 
Petro parapijos salėj. Publi
kos atsilankė vidutiniškai, dau
giausia kliubo simpatizatoriai. 
Iš vakaro pajamų kliubui vis-

■ -v'

COME PUT OF THE BEATEN PATH

LIETUVIAI CHICAGOS
Ir iš apielinkėn 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 pasišaukit Joną Lukas, No. 
5, Generaiišką Pardavinėtoją, o busite užganėdinti 

r kuogeriausiai. J.1'

* *
*

Teko kalbėtis su Pol. kliubo 
komisija išrinkta organizuoti 
Atletikos —- sporto skyriui, p. 
Viktoras Jcliniauskis sako, kad 
tuojau busiąs pradėtas darbas. 
Esą jau gerokas skaičius tvir
tų vyrų 
praktikas.

pasižadėję lankyti

* *

kuopos Dailės 
20 d. svečiavo 

SLA. 10-to ap- 
vakare. 

narių

sausio 
Wis., 
surengtame

jau tiek paaugo

Bucine, 
s k riėio 
Choras 
skaičium, kad vos tilpo
delj motorinį “busą” 
čių ir stačių — viso 45

sedin- 
daini-

ninkai; be to kiti dar važiavo 
savais automobiliais. Kaip pa
vyko 
sime 
tų.

Vakaras, be abejo, išgir- 
iš Racino korcsponden-

Teko sužinoti, kfcd Dailės 
C. boras esąs nutaręs 
dainuot Waukegane 
10 dieną. Kas kvietė, 
sužinojau.

važiuoti 
vasario 
dar ne-

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 no pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

t...................... ......................

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų

1724 S. Looinis, 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 1989
DR. S. A. BRENZA

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

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

Telephone Humboldt 2052

DR. B. H. LEGATOR
DENTISTAS

1579 Mihvaukee Avenue
Room 212

Kampas North Avė. ir Robey 1
Ofiso valandos 9 iki 9.

Nedelioj 9 iki 12 dieną.
Gass Administred

TIESIOGINĖ KAINA IR TIESIOGINIS KELIAVIMAS
S. S. Leviathan S. S. George Washington
S, S. America S. S. Pres. Roosevelt
S. S. Republic S. S. Pres. Harding

Geriausi 2 ir 3 kliasų kambarių parankum-ai. Geriausis valgis duoda
mas, valgymo kambariuose. Rykymo kambariai. Moterims kamba
riai. Skirtingi kambariai. Pasivaikščiojimo dėnys. Beno koncertai.

Vietiniai Agentai visuosė miestuose 
Rašykite dėl pilnų informacijų į:

UNITED STATES LINES
110 S. Dearbom St., Chicago, III.

Canados Ofisas: 79 Queen Street W., Toronto.
Valdantieji Operatoriai dėl

U. S. SHIPPING BOARD

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Telef. Lafayette 4146

kombinacijos riešutiniai valgomo kambario 
rakandai

Tikro Queen Anne periodinio styliaus — geriausios kabinet konstruk
cijos — padaryti ilgiems metams patarnavimo — setas kuris padarys 
kiekvieną Šeimynos narį linksmiu. Tas gražus setas gali būt nupirk
tas visas arba dalimis. Pastebėkite kokios žemos kainos, yra pasiū
lomos.
54 colių
tiktai

bufetas CA7 KH Didelis indams f iOU sandėlis

Apvalus padidinau- $29.75 lynos skaros 
tis stalo viršus ąffcVilv A -
Axminster ir Wilton 

karpetai $33.50 
Mieros 8.3x10.6, Wilton velvetai 
yra iš vieno šmoto, drūčiai su
velti, sportuotais kraštais. Ax- 
minsteriai turi žvilgančią išveiz- 
dą. Gražių išmarginimų ir spal
vų. Lengvais išmokėjimais.

Mažas staliukas

Arm klėslas

$39.75 
mS $6.75 
tiktai $10.75

Royal Wiltons
9x12 pėdų, extra storos rųšies, 
spurguotais kraštais, kopijuoti 
išmargininvai chiniški ir oriental 
išmarginimais. Lengvais išmo-

Xais $68.50

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 591.3

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 □. 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

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

EVANS - SCHUSTER CO.

lllllllllillllllllllllllllllllllllll^

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedelioj 10-12 dieną.

DR. P. G. LUOMONS 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6—9 vak. Ned. pagal sutartj.

ii 1IIII1 11 hhiiiiiiiiiiiiiiiii lllllll

bus šeš-

* ♦

*

Rodos Vasario 9-tai
tadienis Dailės Choras ruo
šia maskaradą arba kaukių ba-

♦ ♦ 

*

Kenoshos lietuvių biznie- 
geriausiai turbūt sekas 

Realty kompanijai, 
su tos įstaigos 
Marcinkevičium, 
dar tik metai 
pradėta verstis 
pardavimu, bet 
apyvartos apie 

Parduota vi-

rių
Marti n’s
Teko kalbėtis 
vedėju p. J. 
jis sako, kad 
tesusiėję kaip 
namų ir ūkių 
jau padaryta
300,000 dolerių, 
so 54 namai ir 6 ūkiai. Šian
die įstaigoj dirba jau keturi 
darbininkai, taigi kai dėl tokio 
miestelio tai įstaiga gana žy
mi. Biznį daro ne tik su lie
tuviais, bet ir su kitų tautų 
žmonėmis. Be abejo biznis il
gainiui dar geriau išsivystys, 
juo labiau, kad p. Marcinkevi
čius turi žmonių pasitikėjimo,

THE UNIVERSAV.CAR
Karai — Trokai — Traktoriai — 

Lincoln Automobiliai

Geriausias ir pigiausias šiandien karas ant 
marketo.

“Pirkite tuojau” ir išvengkite pavasario 
skubėjimų. Kas norit pirkt Fordą už cash 
ar ant lengvų išmokėjimų, meldžiu savo 
tautiečių, asmeniškai ar telefonu kreiptis 
prie manęs, o aš jums kuogeriausiai patar
nausiu.

P. M. SMITU, lietuvis atstovas
3704 So. Western Avė., Lafayette 6136

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St., s Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

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

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1980 
Valandas pagal sutartj

Office Houra: 10 iki 12 pietą 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1916 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė. 

2 ild 4 po pietą 
Tel. Lafayette 0098

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.
..............-............... ......................

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12
Telefonas Lafayette 6061 

k. ■ - --------

Telephone Yards 5082

DR. M. STDPNICKI
8107 So. Morgan SL. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

■ ...........
Canal 0257
Naktini* Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

dr. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgą* ir Akušeri*

8315 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

1

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St,
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Falrfaa 5574 
CHICAGO, ILL.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyrišką, 
Vaikų ir visu chronišką lirą 

Ofisas: 8335 So. Halsted StM Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Rąs. 1189 Independence Blvd. Chlcagą

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

Vi................ t /

Garsinkitės Naujienose Garsinkitės ^iiiiennse

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
8149 So. Morgan St., 

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

Telefonas Yards 0867 //
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KORESPONDENCIJOS ------------ ------------- -
Brooklyno “Laisvė” 

patekus bėdon
Bet nėra to bloga, kur 

nebūtų ir gera.

Brooklyn, N. Y sors ne
aiškiai, bet tapo nugirsta, kad 
"Laisvė” traukiama tieson. Ją 
traukiąs teisman kun. N. Pet
kus už šmeižimus jo asmens 
laike parapijonų sukilimo prieš 
jį, kuomet jis buvo jų klebo
nas. Apie tai teko teirautis pas 
daugelį parapijonų ir jie tai 
patvirtina. Girdėt dagi, kad 
prięš MLaisvę” busią sudarytos 
ne viena, bet kokios trys by- 

Dalykai ne kaip atrodo, 
tai niekis. Sako, nėra blo- 

Dabar "Laisvė”

los. 
Bet 
ga be gera, 
turės vėl progos šauktis į sa
vo davatkas pjnigų. "Laisvė” 
iš šitokių atsitikimų pasipini
gauja: jos sekėjai sudeda pini
gų daugiau nei byla kaštuo
ja.

Taigi, komunistiškos davat
kos, galite jau kišti ranką į ki
šenių, nes vistiek reikės. Ne
laukit, kol Dūdelė pats ties ran
ką į jūsų kišenius. 
"Laisvės” redaktorių 
visuomet atsakė josios 
tojai, turės atsakyti ir 
ta, ir ateitvje.

— A.

— jie gerai, jį pažįsta, nes jis 
nemaža veiku ir tebeveikia lio- 
tuvių tarpe.

♦ *
*

kol-kas neblogiau- 
Kai kurios vietos 
buvo pradėjusios

Darbai 
šiai eina, 
dirbtuvės 
silpniau dirbti, bet dabar vėl
pasitaisė. Bedarbių beveik nė
ra.

Kenoshos Slapukas.

Detroit, Mich.

tyte paskambino pianą, ir pub- Į sausio 27 d., 2 vai. po pietų, 
Lietuvių Svetainėje (direkto
rių kambary). Kaip nariai 
taip ir norintieji prisirašyt 
kviečiami atsilankyti.

— L. S. S. 116 kp. Org.

Dr. F. Matulaitis
8709 Jos. Campan Avenue 

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

Tel. Empire 6234 
Res. Walnut 3847 J

Saugumas dėl Taupymų
ateitį, links- 
visiems Lie- 
Trečias kal- 
ragindanias

Mrs. « MIUHmiCZ-VIDIKIENi
AKUŠEREA

8101 So. Halsted St., kampas 81 gn» 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegija; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani- 
jos ligjr.Cučiuo 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prie? 
gimdymą, iaik< 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo 
se moterims b 
merginoms; kreij 
kitės, o rasitf 
pagelbą.

Valandos nuo 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare.

Tel. Blvd. 3188
M. WoitkewicM 

BANIS 
AKUiERKA 

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

3113 South 
Halsted St.

Yra užtikrintas per First Trust 
and Savings Bank. Stakas šios 
bankos yra valdomas šėrininkų iš 
First National Bank of Chicago. 
Bankos turi kapitalą ir surplus ir 
nepadalintą pelną daugiau kaip 
$40,000,000 ir resursų daugiau kaip 
$350,000,000. Greitas ir mandagus 
patarnavimas užtikrintas.

HERZMAN^B
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1021 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: Canal 
n 3110. Naktį 

Drexel 0950
Boulevard 4136

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

lika apdovanojo ją gausiais 
eplodismentais. Toiliaus buvo 
pakviesta kalbėt p-n i V. Motu- 
žienė, kuri tik sugrįžo iš Lie
tuvos. Motuzienė papasakojo 
apie našlaičių globojimą Lie
tuvoje, kaip ji ten matė savo 
akimis, ir kvietė remti varg
stančius našlaičius. Antras kal
bėjo Dr. J. J. Jonikaitis apie 
reikalingumą remti darbą, ku
ris lemia Lietuvos 
mesnę ir šviesesnę 
tu vos 'piliečiams, 
bėjo K. šnuolis
remti vietos L. M. G. skyrių 
ir visiems dėtis prie jo; rėmė
jai mažai ką justų, o našlai
čiams butų didelė pagalba.

Po praka/lbų dulks svečių 
linksmi skirstėsi namo, o ki
ti sveikatos pasiprašę dar link
sminosi šokdami įvairius šo
kius griežiant lietuviams mu
zikantams.

šiai vakarienei surengti dau
giausiai prisidėjo pil. M. Straz
dienė, pil. M. Overaitienė ir J. 
Overaitis.

Kaip girdėjau, našlaičiams 
liks gražus kąsnelis.

— P. Jurkšaitis.

Sausio 19 d., š. m. Lietuvių 
Moterų (Uolios skyrius suren
gė vakarienę Fraternity Hali. 
Svečių prisirinko- apie 90 žmo
nių ir visi gražiai linksminosi 
muzikai griežiant lietuviškus, 
o taipgi ir angliškus šokius. 
Apie 10:30 vai. vak. svečiai bu
vo pakviesti užimti savo vie
tas prie stalų, kurie buvo ap
dėti valgiais. Svečiams užėmus 
vietas, muzika linksmino sve
čius jiems valgant skaniai pa
gamintus valgius vakarienės 
šeimininkių.

Po vakarienės p-lū Overai-

Atdara dėl taupymu visą die
ną subatoje iki 8 vai. vakare.

Tel. Haymarket 1044
DR. G. J. ADLER 

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

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

irgi

DETROITIEČIAMS!

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

James B. Forgan, Chairman. Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Telefonai!

KOJįl TROBELIAl!
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 pagelbėjau 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 Brunsvvick 5991.

Egzaminavimas Dvkai.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2889

S. S. 116 kp. laikys mo 
susirinkimą sekmadienį,

Dearbom, Monroe ir Clark Streets, Chicago, Ilinois.

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ LINIJŲ

Margumynai.

Mažas staliukas

Arm klėslas

CA7 CA Didelis indams f .OU sandėlis

Apvalus padidinan- COQ 75 lynos skuros 
tis stalo viršus Wb ■ w Arm -

p. s.

*

**

EVANS - SCHUSTER 00.

Garsinkitės Naujienose

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6—9 vak. Ned. pagal sutartį.

REGULIARIŠKAS IR PAŠTO LAIVŲ PATARNAVIMAS 
Nuo New Yorko į Bremen’ą ir Southampton’ą

pasižadėję lankyti

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 □. 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

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

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutartj

Juk už 
trik sus 
skaitv-

Kenosha, Wis
COME PUT OF THE BEATEN PATH

Sausio 20 d. Politikos Kliu- 
bas buvo su ruošęs balių šv. 
Petro parapijos salėj. Publi
kos atsilankė vidutiniškai, dau
giausia kliubo simpatizatoriai. 
Iš vakaro pajamų kliubui vis-

♦
❖

Teko kalbėtis su Pol. kliubo 
komisija išrinkta organizuoti 
Atletikos — sporto skyriui, p. 
Viktoras Jeliniauskis sako, kad 
tuojau busiąs pradėtas darbas. 
Esą jau gerokas skaičius tvir
tu vyrų

LIETUVIAI CHICAGOS
Ir iš apielinkės 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, Generolišką Pardavinėtoją, o busite užganėdinti 
kuogeriausiai. . $ J '

Geri rakandai lengvais išmokėjimais
TIES1GGINF: KAINA IR TIESIOGINIS KELIAVIMAS

S. S. Leviathan S. S. George Washington
S. S. Pres. Roosevelt
S. S. Pres. Harding 

Geriausis valgis duoda- 
Moterims kamba-

Bcno koncertai.

S. S. America
S. S. Republic

Geriausi 2 ir 3 kliasų kambarių parankumai. 
mas, valgymo kambariuose. Rykymo kambariai, 
riai. Skirtingi kambariai. Pasivaikščiojimo tlenys.

Vietiniai Agentai visuose miestuose
Rašykite dėl pilnų informacijų į:

UNITED STATES LINES
110 S. Dearbom St., Chicago, III. 

Canados Ofisas: 79 Qucen Street W., Toronto. 
Valdantieji Operatoriai dėl

U. S. SHIPPING BOARD

Telephone Humboldt 2052

DR. B. H. LEGATOR
DENTISTAS

1579 Mihvaukee Avenue
Room 212

Kampas North Avė. ir Robey 1
Ofiso valandos 9 iki 9.

Nedelioj 9 iki 12 dieną. 
Gass Administred

St.

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS 

4442 So. VVestern Avė.
Telcf. Lafayette 4146

.‘k

kuopos Dailės 
20 d. svečiavo 

SLA. 10-to ap- 
vakare.

sausio
Wis.,
surengtame

jau tiek paaugo narių
kad vos tilpo į di- 

usą” — sėdi n- 
viso 45 daini-

('.boras 
Bucine, 
s k ričio 
Choras
skaičium, 
delj motorini 
čių ir stačių 
ninkai; be to kiti dar važiavo
savais automobiliais. Kaip pa-

sime iš Racino koresponden
tu.

♦ * 
♦

Teko sužinoti,
Choras esąs nutaręs 
dainuot Waukegane 
10 dieną. Kas kvietė, 
sužinojau. 

* * 
*

Rodos Vasario 9-tai

kfcd Dailės 
važiuoti 
vasario 
dar ne-

bus šeš
tadienis - Dailės Choras ruo
šia maskaradą arba kaukių ba-

♦ ♦
*

Kenoshos lietuvių biznie- 
geriausiai turbūt sekas 

Bealty kompanijai, 
su tos įstaigos 
Marcinkevičium, 
dar tik metai 
pradėta verstis 
pardavimu, bet 
apyvartos apie

Parduota vi-

rių
Marti n’s
Teko kalbėtis

jis sako, kad 
tesusiėję kaip 
namų ir ūkių 
jau padaryta
300,(MM) dolerių, 
so 54 namai ir 6 ūkiai. Šian
die įstaigoj dirba jau keturi 
darbininkai, taigi kai dėl tokio 
miestelio tai įstaiga gana žy
mi. Biznį daro ne tik su lie
tuviais, bet ir su kitų tautų 
žmonėmis. Be abejo biznis il
gainiui dar geriau išsivystys, 
juo labiau, kad p. Marcinkevi
čius turi žmonių pasitikėjimo,

Kombinacijos riešutiniai valgomo kambario 
rakandai

Tikro Queen Anne periodinio styliaus — geriausios kabinet konstruk
cijos — padaryti ilgiems metams patarnavimo — setas kuris padarys 
kiekvieną Šeimynos narį linksmiu. Tas gražus setas gali būt nupirk
tas visas arba dalimis. Pastebėkite kokios žemos kainos, yra pasiū
lomos.
54 colių bufetas
tiktai $39.75 

m5 $6.75 
tiktai $10.75

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Axminster ir Wilton 
karpei a i $33.50

Mieros 8.3x10.6, Wilton velvetai 
yra iš vieno šmoto, drūčiai su
velti, spurguotais kraštais. Ax- 
minsteriai turi žvilgančią išveiz- 
dą. Gražių išmarginimų ir spal
vų. Lengvais išmokėjimais.

Royal Wiltons
9x12 pėdų, extra storos rųšies, 
spurguotais kraštais, kopijuoti 
išmarginim-ai chiniški ir oriental 
išmarginimais. Lengvais išmo-

$68.50

DR. S. BIEŽLS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VF.ZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.
v

THE UNIVERSALtCAR 
Karai — Trokai — Traktoriai — 

Lincoln Automobiliai

Geriausias ir pigiausias šiandien karas ant 
marketo.

“Pirkite tuojau” ir išvengkite pavasario 
skubėjimų. Kas norit pirkt Fordą už cash 
ar ant lengvų išmokėjimų, meldžiu savo 
tautiečių, asmeniškai ar telefonu kreiptis 
prie manęs, o aš jums kuogeriausiai patar
nausiu.

P. M. SMITH, lietuvis atstovas
3704 So. Western Avė., Lafayette 6136

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 no pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

S. .i . .........  -j

DR. MxJ. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Looinis/'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 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir- 6:30 iki 9:80 vakare I

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

Tel. Boulevard 9537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.
> .............................................. ii

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

Optum«tr!st 
T«L Boulevard S4H7 
4S49 8. Aehland Ava 
Kampai 47-toe <at.

2-roe luboba

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12
Telefonas Lafayette 6061 

i . --------------------------------------------------------J

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St., x Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

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

Office Hours: 10 iki 12 pietą 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

19M So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietą 
Tel. Lafayette 0098

!— ............... .. 11
Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan SL. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

8815 South Halsted SI.
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. !r 7—9 PJH.
Ned. »—12 A. M. 

__________________________________ -

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3248 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfaa 5574 
CHICAGO. ILL.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chronišką lirą 

Ofisas: 8335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po ploti 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Rąs. 1139 Independence Blvd. Ohicagą

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
I^afayette 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

Garsinkiiės Naujienose

I I
DR. B. F. GARNITZ, 

Gydytojas ir Chirurgas 
Rezidencija

3149 So. Morgan St., 
Valandos nuo 8 iki 10 vaJ. ryto; 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 v. v.

Telefonas Yards 0867
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Ne" • 

Published Daily, axcept SunOM 
S*be Lithuanian Newa Pub. Co.,

Editor P. Grigaitis

•j

3.739 South Halsted Street 
Chicago, 111. 

Telephone Rousevelt 8500

Subscription Ra tęs:
$8.00 pei* year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago,
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
lekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SU, Chicago, 
III. — Telefonas; Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina)
Chicagoje — paštu:

Metams................. -.............— $8.0(
Pusei metų ......................  4.01
Trims mėnesiams ..........   2.0(
Dviem mėnesiam........................ 1.50
Vienam mėnesiui ..............   .75

Partijos valdžia paims rim
tai ir pradės vykinti gyve
nime, ir čia bus didelis ek- 
zamenas liberalams. Jie tu
rės pasirodyti publikai, ar 
jie stoja už tą, ką jie žadėjo 
savo programe, ar ne. Jei
gu jie tuose dalykuose ne
rems Darbo Partijos val
džios, tai daugelis žmonių, 
kurie iki šiol balsuodavo už 
juos, atsimes nuo jų ir pe
reis į socialistų pusę.

Taigi tas faktas, kad so
cialistinė valdžia Anglijoje 
dabar priklauso nuo libera
lų paramos, anaiptol dar ne
reiškia socialistų kapitulia
cijos liberalams.

TIKRI IR NETIKRI SO
CIALISTAI.

“Laisvės” pastabose
ma:

“Po dienos kitos 
cialistas* Ramsay 
naldas tapti’ Anglų

sako-

žada ‘so-
MacDo-
ministe-

“JLiaisvei”
bet tik-

8c 
18c 
75c

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 Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Liberalizmas ir 
Socializmas
Anglijoje.

Socialistas MacDonaldas 
įėjo į ministerio pirmininko 
vietą su liberalų pagelba. 
Tik su jų pagelba jisai toje 
vietoje galės ir laikytis. Ši
ta apystova, kaip jau buvo 
nurodyta “Naujienose”, nu
stato ribas, ligi kurių galės 
eiti naujoji Anglijos val
džia.

Bendrai imant, tos ribos 
yra liberalų partijos pro
gramas. Jeigu Darbo Par
tija mėgii's įvykinti dau
giaus, tai liberalai susidės 
su konservatoriais ir parla
mente susidarys dauguma 
prieš valdžią. Šitokia Mac- 
Donaldo kabineto padėtis 
džiugina viso pasaulio bur
žuaziją. Ji sako: “Socialis
tinė valdžia Anglijoje yra 
kolkas nepavojinga.”

Mums rodosi tečiaus, kad 
buržuazijai teks šiek-tiek 
nusivilti. Ji užmiršta, jogei 
yra gana stambus skirtu
mas tarpe liberalų progra- 
nu> ir liberalų politikos. Tas 
pats programas, kuomet jį 
vykins socialistai, duos vi
sai kitokių rezultatų, negu 
kad jį vykintų liberalai.

Liberalizmas buržuazinių 
partijų programas papras
tai yra tiktai žodžiai, ku
riuos buržujai užmiršta, 
kaip tik praeina rinkimų 
kampanija. Garsus tokio 
liberalizme pavyzdys Ame
rikoje buvo Wilsono plat
forma, kuria jisai tapo iš
rinktas į prezidentus 1916 
metais: už jį balsavo daugu
ma žmonių dėlto, kad jisai 
“sulaikė mus nuo karo”, bet 
už keleto mėnesių po to bal
savimo Amerika jau dalyva
vo kare!

Ne geresni už Wilsoną i 
yra ir Anglijos liberalai. 
Daug gerų dalykų, kuriuos ' 
jie turi savo programe, jie i 
yra įrašę į jį tiktai balsų 
gaudymui. Tuos dalykus i 
dabar socialistinė Darbo i

Ateivių 
varžymas.

Kongresmanas Sabath 
praneša iš Washingtono, kad 
tam tikri elementai dedą 
daug pastangų, idant kon
gresas išleistų įstatymus, 
dar labiaus suvaržančius at- 
eivybę Amerikon ir ateivių 
gyvenimą Amerikoje. Kon
greso komitetan, kuris svar
sto tos rųšies sumanymus, 
ateina daug žmonių, reika- 
aujančių tokių suvaržymų; 
tai kurie jų net reikalaują, 
kad butų uždrausti visi laik
raščiai svetimų šalių kalbo
mis.

Lietuviams reikėtų pasi
rūpinti atremti tą agitaciją, 
nes ji gali atnešti blogų vai
siu.

MacDonaldas yra 
ne tikras socialistas, 
tai “socialistas”. Už tai ji skai
to tikru socialistu Francijos 
komunistų vadą Cachin’ą.

Skirtumas tarpe tų dviejų 
asmenų yra toks, kad MaoDo- 
naldas karo metu griežtai sto
jo prieš karinę valdžios politi
ką, nepaisydamas net to, kad 
jį už tai smerkė Darbo Parti
jos dauguma. O Cachin pasi
žymėjo, kaipo uoliausias karo 
rėmėjas, kuris važinėjo į Ita
liją, stengdamasis tą šalį įtrau
kti į karą, ir važinėjo į Rusi
ją, stengdamasis prikalbinti 
ją, kad ji nesitrauktų iš ka
ro.

Karo ||laiku iCachin’as rėmė 
imperialistus, o po karo ėmė 
remti bolševikus. MacDoual- 
das gi yra priešas ir imperia
listų ir bolševikų.

“DRAUGO” PAMOKSLAS 
KUNIGUI.

Klerikalų 
veidmainybe.

' Su melu toli nenueisi, nes 
■ jisai, anot tos vokiečių pa- 
1 taries, “turi striukas kojas.”

Apie metai laiko atgal Chi- 
1cagos “Draugas” piktai už
sipuolė ant mus, kuomet 
“Naujienose” buvo pakriti
kuota trijų vadinamųjų 
“Lietuvos Operos artistų” 
koncertas. Jisai šaukė, kad 
mes “apšmeižę” tuos artis
tus, ir tai, girdi, dėlto, kad 
jie ėję giedoti bažnyčion.

Tą šmeižtą paskui pakar
tojo Lietuvoje ir p. Oleka, 
pagrįžęs iš Amerikos. Val
džios laikraštyje jisai, kal
bėdamas apie savo įspūdžius 
iš kelionės Amerikon, para
šė, kad socialistai Ameriko
je esą labai vienpusiški žmo
nės ir net muzikoje remią 
tiktai tą, kas priklausąs jų 
partijai; paskui jisai nuro
dė “Naujienoms”, kaip jos 
“šmeižusios” jį ir jo draugus 
už tai, kad jie ėję bažnyčion.

žmonės, kurie skaito 
“Naujienas” ir žino, kaip jos 
nuoširdžiai pritaria kiekvie
nam kultūringam darbui 
musų visuomenėje, galėjo 
tiktai nusijuokti iš tų kvai
lų prasimanymų. Bet nega
na to, kad tie prikaištai bu
vo melagingi, jie, kaip dabar 
pasirodo, buvo ir veidmai
ningi.

Nuo “Draugo” veido nu
puolė maska, kuomet šiomis 
dienomis buvo rengiamas Ci- 
ceroje koncertas Lietuvos 
Operos artistui, p. J. Kudir
kai. Jisai atsisakė tą kon
certą remti, ir tiktai dėlto, 
kad jisai buvo rengiamas ne 
kunigo kontroliuojamoje 
svetainėje.

Čia pasirodė, kad fanati
kas yra ne kas kitas, o kleri
kalų “Draugas”.

“Draugas” per du numeriu 
sake pamokslą Westvillės kle
bonui, kun. Brigmanui, kam 
jisai siuntė pranešimą “bedie
vių socialistų laikraščiui”, 
“Naujienoms”. Tarp kitko, tas 
Marijonų klioštoriaus 
tis taip jį mokino:

“Jeigu kunigas
“N-nų” paramos, jo

laikraš-

nori iš 
pavyz

dys jau yra katalikų gadini
mas. Kokią jis turės drąsą 
kovoti prieš tą bedievių laik
raštį, iš kurio pagelbės 'ty
koja. Kuom remdamos jis 

galės savo parapijonams sių- 
lyti katalikišką spaudą, jei
gu jam pačiam visi geri? O 
jeigu kunigas visu pasišven
timu neplatins katalikiškos 
spaudos, tai juk ne tušti žo
džiai yra, ne musų prasima
nyti, bet šv. Tėvo Piaus X 
pasakyti: ‘Veltui jus statysi
te bažnyčias, tversite drau
gijas, našlaitnamius, moky

klas, jeigu katalikų spaudos 
neplatinsite, ateis jums ir 
viską suardys’. ”

“Draugo” redaktorius tur
būt visai nesijaučia, kad šito
kiais išvadžiojimais jisai meta 
didelę dėmę ant tos sroves, 
kuriai jisai atstovauja. Kata
likai, girdi, turį kovot su “be
dieviais”, todėl jie neprivalą 
turėt su jais jokių reikalų. Tai 
juk yra fanatizmas! 

i
Ar gali šios gadynės žmo

nės tokiu fanatišku mokslu va
dovautis? Imkite žmones, dir
bančius fabrikuose. Jie susi
tepta su savo bosais, sakysi
me, dėl algų arba dėl darbo 
valandų; eina į streiką. Tar
pe streikininkų 'randasi “be
dievių” ir katalikų — na, ir 
dabar katalikai darbininkai tu
rėtų, pagal “Draugo” mokslą, 
nesidėti su kitais darbininkais, 
nesilaikyt su jais vienybėje. 
<as gi iš to išeitų? Nieko ki
ta, kaip tiktai bosai laimėtų 
covą, o darbininkai — ir ka
talikai, ir “bedieviai 
rištų.

Ot, jeigu “Draugas” pasaky
tų, kad katalikams darbinin
kams nereikia dėtis su “bedie
viais” darbininkais dėlto, kad 
katalikams darbininkams bo
sai ir be kovos duos geresnes 
sąlygas, negu “bedieviams”, 
— tai butų, kas kita. Bet 
“Draugas” to nesako ir nega
li sakyti, nes tai butų perdaug 
aiškus melas, 
pasaulyje nėra

pra-

Niekur visam 
taip, kad dar-

bininkai už savo katalikybę • 
gautų ekstra atlyginimą. Net 
jeigu bosai yra katalikai, tai ■ 
jie visviena nemoka didesnių' 
algų katalikams darbininkams,' 
negu “bedieviams”. i_______
kas kapitalistas taip pat sten

I KATALIKŲ VADAS PRITA
RIA SOCIALISTŲ 

PRINCIPUI.

Čia eina kalba ne apie
Katalikiš- tamsybės apaštalą, kaip

tokį 
______  ___ ,,__ r kun. 

•Bumšas, bet apie daugiaus iš-
giasi išnaudoti savo darbiniu- manantį žmogų, kun. John A. 
kus, kaip ir nekatalikiškas, ir Ryaną. 
darbininkai gali pagerinti sa- - - .
vo būvį tiktai per kovą. Kovos’kalikų vadas Amerikoje. Mes
gi pasekmingumui reikia, kad 
darbininkai eitų išvien.

Imkime dabar pavyzdį iš ki
tos srities. Dvi dienos atgal 
musų skaitytojai mate “Nau
jienose” (Nr. 19) protesto re
zoliuciją prieš kun. Bumšą. 
Tenai Bridgepdrto (Chicago- 
je) namų savininkai katalikai 
protestuoja prieš šitą kunigą

kc bažnyčioje, šmeiždamas 
draugijas, remiančias Lietuvių 
Auditoriumą. Minėtos, apylin
kes lietuviai mato reikalą pa
sistatyt didelę svetainę, bet 
“pasiutusiam klerikalui” Bum- 
šui tas nepatinka, nes to dar
bo nekontroliuoja jo partija, ir 
jisai stengiasi suardyti jį, at
kalbinėdamas nuo jo katali
kus ir net šmeiždamas to dar
bo vykintojus.

Kun. Bumšas elgiasi taip, 
kaip pataria elgtis “Draugas” 
(kuris to paties Bumšo yra re
daguojamas), bet tokia takti
ka yra kenksminga minėtai 
lietuvių kolonijai, kenksmin
gą lietuvių pažangai, ir tų, kaip 
matėme, viešai 
katalikai namų

O štai dar 
<lys. Nesenai 
miestyje, Cicero,
mas koncertas p. Justui Kudir- 
cai. “Naujienos” tą koncertą 
rėmė, nors p. Kudirka niekuo
met nebuvo socialistas arba 
“bedievis”; visas jo veikimas 
praeityje buvo tarp katalikų.
“Naujienos” tečiaus laikosi tos 

nuomones, kad reikia remti 
meną ir tas jėgas, kurios menui 
darbuojasi — kitaip kokiu gi 
budu mes galime tikėtis, 
pakils lietuvių kultūra? 
savo laiku “Naujienos”

paredŠke patys 
savininkai.
trečias pavyz- 
Chicagos prie- 

buvo rengia-

Jisai yra bene įžymiausias ka-

pamename, kaip 10 metų atgal 
jisai vedė žurnale “Everybody’s 
Magazine” debatus apie socializ
mą su gabiausiuoju socialistų 
rašytoju, Morris Hilųuit’u. Tuo
se debatuose kun. Ryan pasiro
dė, kaipo labai rimtas žmogus.

Dabar jisai priėjo prie to, kad 
ėmė pripažinti teisingumą socia
listų nusistatymo kasyklų nuo
savybės klausimu. Socialistai, 
kaip žinia, reikalauja, kad ang
lių kasyklos butų paimtos į vi
suomenės rankas. Ir štai ką rašo 
kun. Ryan laikraštyje “The 
Catholic Charities Review” apie 
kietąsias anglis:

“Joks kainų nustatymas ne
gali suteikti žymaus palengvi
nimo, jeigu visos kasyklos ne
bus operuojamos, kaipo viene
tas. Operavimas visų kasyk
lų, kaipo vieneto, veikiausia 
negali būt įvykintas kitaip,

kaip paėmus kasyklas vald
žios nuosavybėn. Tas nebūti
nai reikštų, kad valdžia ope
ruotų kasyklas. Anglių kasi
mą galėtų vesti taryba, susi
dedanti iš atstovų valdžios, 
samdytojų arba kontraktorių 
ir samdinių arba kasyklų dar
bininkų. Tai yra smulkaus 
administracijos sutvarkymo 
klausimas. Pamatinis faktas 
yra tas, kad, pramonei esant 
valdžios nuosavybėje, ji galė
tų būt taip suorganizuota, jo- 
gei kaina vartotojui butų re
miama vidutinėmis gamybos 
lėšomis visose kasyklose, 
ne taip, kaip dabar, 
giausiųjų kasyklų 
išlaidomis.”

o 
neturtin- 
gamybos

socialistųTaigi “bedieviškas” 
mokslas ir katalikų vadus užka
riauja.

KLAIDŲ PATAISYMAS.

Straipsnyje “Prie L. S. S. 
Istorijos”, vakar, antrosios 

špaltos gale buvo išspausdinta: 
“O tų pačių metų vasario ga
le ji nutarė atplėšti Sąjungą 
nuo iSocialistų Partijos...” Vie
toje “vasario” turėjo būt vasa
ros.

Anglijos Darbo Partijos vadas 
Ramsay MacDonald.

Apie tai maža kas tebuvo 
rašyta, tečiaus kova tarp Re- 
deko ir MacDonaldo dėl kai
riojo sparno kontrolės buvo 
viena didžiausiųjų politikos ko
vų nuo karo metų.

Imperialistai 1914 metais 
siūlė MacDonaldui ministerio 
portfelį; jis grieštai atmetė. 
Vėliau stengėsi prie jo prieiti 
Maskva, visokiais budais jį 
gundydama ir viliodama, 
jis nepasidavė.

Jis visados buvo ir yra par- 
lamentininkas, nuo galvos iki 
kojų padų!

jSavo “[Laiške Komunistui” 
nesenai jis rašė:

“Ne, tamsta, gali daryt ką 
darydamas, tik meldžiamas ne- 
prisigaudinėk savęs įsivaizda
vimu, kad tik tamsta esi šios 
dienos energijos žmogus, kad 
tik tamsta esi amžių paveldė
tojas, kad tik tamsta esi tas 
žmogus, kur nepakenčia jokio 
humbugo, kad tik tamsta bė
gi, o visi kiti tik Tėplioja, ir 
kad tik tamsta tebrangini lai
ką. . Ištiesų, tamsta tesi tik 
senai miręs plieno šarviniais 
įsikaustęs karininkas, atgijęs 
dabar gązdinti bauginti tuos 
ponus ponias, kur popiečiais 
slankioja Pikadilės ar Regen
to gatvėmis ir žiūrinėja madų 
puošmenų sankrovų languose. 
Man tamsta patinki, — aš

(žr. vak. num.)

Bet vis 
istorines 
ne poli-

mažyte

.1906 metais Ramsay MacDo- 
naldo ir Keir Hardie pastango
mis patiesta pamatai dabarti
nei Anglijos Darbo Partijai. •

Nelengvas buvo darbas sujun
gti daiktan socialistų organiza
cijos ir profesinės sąjungos ir 
įkurti bendras taip vadinama- 
sai Labour Representation Com- 
mittee — Darbo Atstovaujamą- 
sis Komitetas.

Tečiaus tik karui pasibaigus 
darbo Partija tebuvo plačiai ati
daryta kiekvienam “rankų ir 
proto darbininkui”, kuris tik 
norėjo į ją stoti; tik karui pasi
baigus ji teapleido savo siaurą
sias profesinių unijų vėžes, ku
riomis ji buvo pradėjusi savo 
kelionę, ir patapo nacionalinė 
daibininkų partija.

Bet, nežiūrint kad Šiandie ji 
patapus milžinas, apimąs viso 
krašto darbininkų judėjimą, ga
lima beveik sakyti, kad tai yra 
vieno žmogaus padaras. O tasai 
žmogus, kurs ją įkūrė ir paleng
va išaugino, buvo Ramsay Mac
Donald.

1911 metais Keir Hardies vie
toj parlamento Darbo grupės ly
deriu patapo MacDonaldas. 
Tarp kovų, kurias jis čia vedė, 
buvo ir kova prieš Sir Edward 
Grey’o užsienio politiką su Rusi
ja. Valdžia buvo liberalų ran
kose. Grey ir dabar tebėra li
beralas.

Atėjo lemiamoji diena 1914 
metais — rūginčio 3 — ir libe
ralų valdžia pasiūlė MacDonal
dui vietą kabinete. Jis atsisakė.

Tą naktį pasibaigė ultimatu
mas Vokietijai. Ant rytojaus 
Darbo grupė parlamente skilo. 
Arthur Hendersonas patapo jos 
yderis, Ramsay MacDonald su 

savo šalininkų sau jale išėjo į 
dyklaukius.

Savaitė vėliau 
Baltosios knygos 
ant MacDonaldo 
dangus griūti dėl jo straipsnio 
aikrašty ‘The Labour Leader’, 
turiame jis atvb’ai pasakė, kad 
ne kas kitas, o tik Sir Edward 
Grey su savo užsienio politika 
pastatė dalykus taip, kad taika 
rados nebegalima išlaikyti.

Nuo to laiko iki 1918 m. rug
pjūčio 31 nakties — iki taip va
dinamos “Plumstead 
batalijos” 
kur Londone nebegalėjo viešai 
pasirodyti ant pagrindų.

Bet tą rytą Londonan atvyko 
kunigų Federacijos bosams. Bet škotų kareivių kuopelė. Jie buvo 
plačiajai visuomenei jisai nieko ką-tik grįžę atostogų iš Franci- 
nepadarys. Ji paspirs į šalį vi- jos. Išgirdę, kad Plumstead 
sus “pasiutusius klerikalus”, I Commone kalbės MacDonaldas, lomis
kuomet jie mėgins pastoti jai ir kad jis busiąs akmenimis nu- kaip kad jis kovojo 
kelią. bombarduotas nuo pagrindų, tie mis imperializmo ji

kac 
Kaip 
rėmė 

p-lę Rakauskaitę, p-nią Pocienę,
p. Babravičių ir p. Butėną, taip 
jos dabar parėmė artistą Kudir-

Bet “Draugas” to koncerto 
nerėmė! Jisai boikotavo jį. Tik 
vieną “malonę” jisai padarė ar
tistui — tą, būtent, kad sutiko 
nevaryti agitacijos prieš jį savo 
špaltose.

Kodėl gi jisai taip elgėsi? Nu
gi todėl, kad p. Kudirkos kon
certas buvo rengiamas Lietuvių 
Svetainėje, o ne parapijos sve
tainėje. “Draugo” redakcija 
reikalavo, kad artistas pasiduo
tų R. — K. Federacijos globon, 
o kadangi jisai negalėjo sutikti 
tarnaut paripijai ir atmetė tą 
reikalavimą, tai “Draugas” at
keršijo jam boikotu.

P-as Kudirka tuomet turėjo 
atsidėti vien ant “bedieviškų” 
“Naujienų” paramos.

Taigi matome, kad tas moks
las, kurį skelbia “Draugas”, 
prieštarauja ir darbininkų gero
vei, ir bendriems visuomenės 
reikalams, ir net pačių katalikų 
labui.

Jisai nesutinka su krikščiony
bės mokslu apie artimo meilę, 
neg jisai kursto neapykantą.

Jisai nėra katalikiškas, kadan
gi jisai toli išeina iš religijos ri
bų.

Jisai yra grynai partijos mo
kslas, tokios partijos, kuri pirm 
visko ir augščiaus už viską sta
to kunigų luomo, klero reikalus.

“Draugas ’ nori, kad katalikai 
pripažintų kunigų diktatūrą ir 
parapijose, ir politikoje, ir visa
me visuomenės gyvenime.

Bet iš to nieko neišeis. Ata
kuodamas atskirus asmenis (pa
našiai, kaip kun. Brigmaną), 
“Draugas” gali juos nugąsdinti 
ir priversti, kad jie nusilenktų

tamstos širdy dega, 
tik tamsta priklausai 
parodos procesijai, o 
tikai.”

Ar nuostabu, kad
Anglijos komunistų partija va
dina MacsDonaldą tik. liberalu, 
o liberalų partija vadina jį rau
donuoju komunistu..

Toliaus (istorija trumpa. 
Londono nusistebėjimui, Ram
say MacDonaldas 1922 metais 
buvo vėl išrinktas parlamen
tai]. Savaitės laiku jis užėmė 
vėl savo senąją partijos vado 
vietą. Pastaraisiais rinkimais 
išnaujo išrinktas dabar jis, nu
vertęs Balwino valdžią, stoja 
pats Anglijos valdžios prieky.

JUOKAI
AGENTO SUGRĮŽIMAS.

(Baisi tragedija viename akte) 
Uždanga pakyla.

nau-

dai 
jau 

Versalio

po Anglijos 
paskelbimo, 

galvos ėmė

Common
- MacDonaldas nie-

kareiviai pasirūpino nueiti ten 
anksčiaus.

MacDonaldui keliaujant vie
ton, ištįesų, akmenys ir pagaliai 
ėmė į jį laidoti; ne vienam buvo 
galva pramušta, ne vienas už
gautas, ir patsai MacDonaldas 
keletą kartų vos vos išsilenkė 
nekliudytas; bet jis vis tik atvy
ko į Plumstead Common ir kal
bėjo, o jo sargyba buvo tie pa
tys škotų kareiviai, dar apskre
tusiais Franci jos dumblu rūbais.

Kaip kiekvienas galvos nepra- 
žudęs inteligentingas žmogus, 
MacDonaldas suprato, kad nie- 
kingiausiej i krašto elementai 
geidžia iškilti audroj, — įkaitin
ti žmonių ūpą ir pakreipti jį 
taip, kad jų protas pasidarytų 
kurčias išminties balsui, tęsti 
ilgiau karą ir kentėjimus, ir pa
galiau baigti, kaip iki šiol kad 
visi karai buvo baigiami: nepa
keliamomis skolomis, sunaikin
tais idealais, ir tokia taika, ku
ri butų tik paliaubos, idant tu
rėjus laiko prirengti dirvą 
jam karui.

MacDonaldas išanksto, 
1915 metams neįpusėjus, 
numatė beprotiškąją
taiką, bet jis kentė ir laukė.

Jis pasiliko parlamente iki 
Lloyd George’o suruoštų 1918 
m. rinkimų, kuriais jis milžiniš
ka balsų didžiuma buvo nugalė
tas kartu su tūlais kitais savo 
šalininkais.

Kaizeris dabar turėjo būt pa
kartas, o Vokietija priversta 
užmokėt už visą karą.

Horatio Bottomley, tas pa- 
triotingasis “John Bull’o” re
daktorius, atsidūrė pačioj savo 
karjeros viršūnėj.

Karas pasibaigė. Pasaulis 
palinko Wilsono pusėn. Pas
kui jis pasviro į Leniną; bu
vo dagi laikas, kad Anglijos 
kareiviai buvo susistatę savo 
šautuvus Hyde Parke.

Komunizmas patapo did
žiausias kairiojo sparno politi
kos uždavinys.

Socialistų partijos — Vokie
tijoj, Francjijoij, Italijoj ir k. 
— buvo viena paskui kitą ko
munistų suskaldytos, sudras
kytos; pačioj Anglijoj komu
nistai pradėjo atkaklią kovą, 
norėdami paimti į savo rankas 
Nepriklausomąją Darbo Parti
ją

šitame kentėjimais ir nusi
vylimais ^(ilstančiame pasaudy 
MacDonaldas, kai koksai mil
žinas, kovoja grumiasi su ak- 

koinunizmio jėgomis, 
su aklo-

žiburys prisuktas, šalymais 
kambario matyt sofa, kurioj 
sėdi graži, jauna moteris; prie 
moteries sėdi gražus vaikinas. 
Juodu apsikabinę. Abudu tyli. 
Atsidaro durys ir įeina vyras; 
iš visko matyt, jog jis yra ke
liaująs agentas; apsivilkęs kai
liniais, vienoje rankoje turi 
valizą, antroje lietsargį. Iš jo 
elgimosi numanu, jog jis yra 
tos jaunos moteries vyras. Jis 
greitai nusivelka kailinius, iš
sitraukia revolverį ir mirtiną 
tylumą nutraukia šūvis. Jau
noji moteris krinta negyva. 
Jis šauna antrą kartą. Gražusis 
vaikinas taipgi krinta negyvas. 

1 uomet žudytojas prisiartina 
prie savo aukų, užsideda aki
nius, atsuka žiburį ir žiuri į 
negyvėlius.

“Del Dievo meilės!” jis su
šunka: “aš įėjau ne į savo na
mus!”

(Uždanga išlėto nusileidžia)

šykštus vyras.

Vienas vyras gyveno 
vo pačia “kaip broliai, 
linosi, kaip žydai.” Jis 
tik kad mokėdavo kas 
te po kelis rublius už savo 
kvatierą ir užlaikymą, bet ir 
po dolerį už kiekvieną pabu
čiavimą. Ji tuos užbučiuotus 
pinigus pasidėdavo į skrynelę. 
Sykį, kada ji tą skrynelę ati
darė prie vyro akių, tasai vos 
neapalpo pamatęs joje ibe do- 
terinių dar ir didesnių pinigų, 

dešimt do- 
kur ji ga-

su sa- 
o da- 

jai ne

net po penkis ir po 
lerių. Jis paklausė, 
vus juos.

“Žiūrėk tu jo!”
“tu misliji, kad visi vyrai to-

ji atsake;

/
\
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ŽINIOS
Smulkios Žinios

$2,000.000 akvariumui.
John G. Shedd, Marshall 

Field and Co. direktorių pir
mininkas, paaukavo $2,000,000 
pastatymui akvariumo. Vieta 
akvariumui nužiūrima prie 
Field niuzejumo.

* *
♦

Teisme gavo $12 už dainavimą 
Prie State ir Harrison polic- 

monas areštavo David Harro- 
merį, škotą, už dainavimą po 
inunšaino įtaka. Teisėjas Gil- 

t'"soTi liepė IIarr6weriui savo 
dainą pakartoti. >IIarrower 

taip šauniai sudainavo, jog bu- 
busieji teisme žmonės tuoj jam 
sumetė $12.00.

* *

Nuteista keturi jaunuoliai.
Low Horence, Roy Reid, Vic- 

tor Willin ir Jost'ph Šutei, — 
visi jaunuoliai tapo nuteisti 
nuo 10 metų iki gyvos galvos 
kalėjimo teisėjo Steffen kam
baryj.

Visi jie rasta kaltus apiplė
šime Henry Potz (5129 Grace 
St.), iš kurio buvo atimtas au
tomobilius ir $10.00.

♦ *

Kodėl K. Požėlos dar niekas ne
įveikė,

Pažiūrėkite į paveikslą, ir pa
tys spręskite. Požėla pasirem
ti .imas ant galvos ir kojų laiko 
priekalą ir du vyru, kurie kūjais 
muša į priekalą. Tokio “trikso” 
padarymui reikia turėti geležinį 
sprandą. O Požėla kaip tik ir pa
sižymi nepaprastu kaklo tvirtu
mu. Kuomet jis padaro “tiltą”, 
tai yra užima tokią poziciją, 
koki paveiksle yra vaizduojama, 
tai jo pečius prie matraso visai 
negalima prispausti, štai kodėl 
nudegė nagus Demetrai, Walker 
ir visi kiti, kurie bandė K. Požė
la paguldyti.

šį paveikslą nuėmė p. Pansir- 
na, 1901 So. Halsted Str.

« *
Pirmadienį, sausio 28 d., p. 

Strumilos svetainėje, Karolis 
Požėla susikibs su Pranu Nor
kum, apie kurio tvirtumą viso
kiausių dalykų yra pasakojama. 
Ateikite patys pažiūrėti ar ga
lingasis Norkus turės pakanka
mai “vėjo”, kad sulaužius Požė
los “tiltą”.

♦ ♦

Rytoj K. Požėla risis Melro- 
se Parko Auditorium, Lake ir 
15 gat. Sakoma, kad visi melro- 
separkiečiai eisią pažiūrėti, ką 
tas garsinamas “geležinis žmo
gus” gali.

Šią paskaitą privalo išklau
syti visi tie, kurie galanda pei
lius ir su nekantrumu laukia 
revoliucijos. Bus išaiškinta, ar 
reikia žmones bausti mirčia 
už jųjų prasikaltimus.

— Kokis.

Dusulio priežastis.
Gook kauntės ligoninės dak

taras Frank J. Novak sako, 
kad dusulio liga paeinanti nuo 
to. kad kraujas neturįs pakan
kamai kalcio. Kuomet ligo
niui duodama attinkame prepa
rate kalcio, liga visuomet pra
einanti.

Tą pranešimą Dr. Novak pa
darė daktarų susirinkime.

* *

♦

Išaikvojo $100,000.
Vincenzo Pompilio, 22 me

tų amžiaus, sumanė tapti ban
kininku. Jis gavo iš tėvo apie 
$10,(HM) ir pradėjo biznį. Pasi
sekimas buvo neblogas. Pini
gai jo “bankan” ėmė plaukti, 
kaip vanduo. Jaunasis Pompi
lio svetimais pinigais pradėjo 
visokias biznio transakcijas 
daryli ir į trumpą laiką išeik
vojo apie $100,000. Dabar jis 
tapo areštuotas ir laukia teis
mo. 

* *
*

Moterys tapo priimtos 
į policistų asociaciją.

Bėgiu 11 metų policistės mo
terys vedė kovą, kad įsigavus 
į policistų apdraudos asociaci
ją. Pagalios, savo kovą jos 
laimėjo: užvakar policmonų 
širdys suminkštėjo ir nutarė į 
savo “sosaidę” moteris įsileis
ti. 

♦ ♦

*
Mirtinai sužeidė negrą banditą.

Prie Lake ir Ann gatvių trys 
negrai banditai bandė apiplėšti 
praeivį. Praeivis pasipriešino 
ir vienas banditas paleido šū
vį. Policija pastebėjo banditus 
ir ėmė juos vytis, šaudydami 
į juos. Vienas banditų, John 
Jonės (1850 Park avė.), tapo 
mirtinai sužeistas, o kiti du 
paspruko. 

* *

*Konfiskavo 100 degtinės 
galionų.

Garaže (1045 Fulton St. po
licija užtiko 400 galionų degti
nės. Degtinė buvo dideliuose 
buteliuose, kurie buvo į tro- 
kus sukrauti. 

* ♦

♦

Studentės neskaito rimtų 
knygų.

Chicagos universiteto prof. Į 
Lovett sako, kad jo tyrimai ro-' 
do, jog studentės pasitenkina) 
skaitymu menkos vertės apy-j 
sakelių ir novelių, kuomet vyrai 
studentai skaito kur kas geres
nes knygas.

Lietuviu Rateliuose
Svarbios prakalbos

šiandie Mildos svetainėje P. Gri
gaitis kalbės apie Anglijos 
darbininkų valdžią.

Vienas įdomiausių šio mo
mento politikoje įvykių yra nau
joji Anglijos valdžia. Prie did
žiausios pasaulyje valstybės val
džios vairo atsistojo Darbo Par
tija.

Pats Anglijos Darbo Partijos 
įsigalėjimas yra stačiog roman- 
tingas. Dar prieš dvidešimts 
motų darbininkai jokios kiek žy
mesnės rolės nelošė Anglijos po
litikoje. O šiandie? šiandie 
jiems pavesta tos milžiniškos 
šalies reikalai tvarkyti.

Kuriuo budu tatai tapo atsie
kta? Reikia žinoti, kad anglų 
darbininkai “ r- r-r e vol i u ei n ėms ” 
frazėms deda kuomažiausia 
svarbos. Bolševikiška epidemi
ja juos kuomažiausia užgavo. 
Ačiū tam jų vienybė nebuvo su
ardyta. Padarinyje, — šiandie 
jie šalį valdo.

Darbo Partijos padėtis vienok 
yra gan kebli. Didžiumos parla
mente jie neturi. 0 tai reiškia, 
kad jie turės labai atsargiai sa
vo politiką nustatyti.

Kaip Anglijos Darbo Partija 
įsigavo į valdžią ir kurią politi
ką ji galės nustatyti, — apie 
tai šiandie, sausio 25 d., 7:30 
valandą vakare, Mildos svetai
nėje, kalbės “Naujienų” redak
torius P. Grigaitis.

Tai, kas dabar vyksta Angli
joje, yra, taip sakant, degantis 
klausimas politikoje. Todėl ne
praleiskite šiandie progos išgir
sti P. Grigaičio prakalba tema 
Anglijos darbininkų valdžia.—X

Kas girdėt
Mokslo Draugai pasirinko “Gy

venimą” savo organu. — 
Buvusi ir busimą paskaita.

Mokslo Draugai, kurie Ray- 
mond Chapel’y kas sekmadie
nis laiko paskaitas jau gavo 
čarterį. “Friends of Science” 
ant čarterio yra pažymėta. Jų 
organu bus Dr. Karaliaus leid
žiamas “Gyvenimas”. “Gyve
nimas” eis ją vardu, bus dides
nio formato ir 32 puslapių.

Tai bus lietuvių pirmas moks
lo žurnalas Amerikoje. Jo kaina, 
rodosi, bus du doleriai metams.

* *
Sekmadienį, sausio ’20 d.,

Raymond Chapely K. Augus
tinavičius laike paskaitą tema 
“Klimatas ir civilizacija.” Pa
skaita buvo labai žingeidi.

Klimatas šiltuose {kraštuose, 
anot prelegento, kaip tai pie
tinėje Azijoje, Indijoje ir pie
tinėj, Amerikos dalyje padaro 
darbščius žmones tinginiais; 
blaivus — girtuokliais, dorus 
— pasileidusiais ir t. p.

Sausio mėnesis yra sun
kiausias, nes lame laike žmo
nės yra tingus, neturi energi
jos ir spėkos ką nors veikti. 
Birželio mėnesis yra gebesnis 
laikas ir žmonės turi dau- 
giaus drąsos ir noro veikti. Pa
baigoje spalio ir pradžioje lap
kričio mėnesių yra tai darbš
čiausias ir produktyviškiausias 
laikas, nes tąsyk pas žmones 
yra daugiau energijos.

Augustinavičius priminė, kad 
Massachusctts valstija duoda 
didžiausį nuošimtį mokslinin
kų ir šiaip pasižymėjusių žmo
nių. Kitos valstijos, juo tolyn 
į vakarus ir pietus, tuo ma
žiau turi pasižymėjusių žmo
nių: Illinois — 35 ant 60,000 
gyventojų, o New Mexico — 
tik 2.

Prelegentas sake, kad seno
vės šimtmetiniai kalendoriai, 
kurie darydavo oro spėjimus 
buvo netikri. Negalimas daik
tas, kad senovėj be instrumen
tų butų galima žinot oro per
mainas, — lietų ir giedrą. Da
bar, kuomet yra įvairiausių in
strumentų, ir tai oras nuspėti 
galima geriausiame atvejyje 
prieš 2 ar 3 dienas. Sunku vis
kas atpasakoti, bet ir never
ia, — lai ateina pasiklausyt.

Nors buvo didelis šaltis, bet. 
žmonių buvo apie 50. Nenuša
lo nė vienas, jbet įgijo dau
giau mokslo. Jei tos prelekci- 
jos butų Cicero j, tai užtektų, 
bet Chicago tai jau per mažai; 
turėtų būt su virš 500.

Bolševikai neina, nes, anot 
jų Bimbos, —< mokslo yra per
daug. Lankosi tik tie, kurie ne
rėkia, bet mokinasi ne griau
ti, o budavoti.

Melrose Park
Kas Sūnų ir Dukterų Lietu

vos Draugijos veikiama.

Sausio 20 d. Sūnų ir Duk
terų Lietuvos Draugija laikė 
savo metinį susirinkimą.

Apsvarsčius paprastus drau
gijos reikalus buvo pakeltas su
manymas (kuris priešinetinia- 
me susirinkime irgi buvo at
mestas), kad draugija palai
kytų ryšius su kokia ten drau
giją Sąjunga Chicagoje. Esą ta 
Sąjunga pirma šelpiusi Rusi
jos baduolius, paskui .vaikus, 
o dabar užsiimanti Vokietijos 
vaikų šelpimu. Bet kadangi mi
nėta Sąjunga užsiima Rusijos 
ir Vokietijos vaikų šelpimu, o 
apie Lietuvos našlaičius nei ne- 
atsiinena, tai draugija nutarė 
nesidėti į sąjungą.

Toliau buvo pakeltas suma
nymas paaukoti kiek pinigų 
iš iždo Mariampolės Realei 
Gimnazijai. Nespėjo sumany
tojos nė kalbos savo užbaig
ti, kaip musų tavorščiai jį už- 
atakavo. Ataka buvo tokia 
stipri, kad tavorščiams net 
kaktos apsirasojo, nežiūrint į 
tai, kad diena buvo šalta. Su
manymas tuo budu tapo at
mestas. _  O.

* *
*

Auditorium svetainėj, prie 
Lake ir 15-tos, sausio 26 d. 
Karolio Požėlos ristynės įvyk
sta. Be to, Požėla parodys ir 
keletą sunkiosios atletikos nu
merių. Tegul melroseparkiečiai 
nepraleidžia progos pamatyti 
tą mažą “geležinį žmogų’*.

— Z.

Steigiamojo seimo rinkimuo
se Viekšniuose socialdemokra
tai ir liaudininkai gavo dau
giau balsų, negu krikščionys 
demokratai.

Ar nebūtų gerai, kad ir ki
tų Lietuvos kampelių išeiviai 
susiorganizuotų į panašius 
kliiibus bei draugijėles ir pa
siimtų sau už pereigą įsteigti 
knygynėlę tame Lietuvos kam- 
pelyj, iš kurio jie paeina; tuo
met nereikėtų skųsties, kad 
klerikalai šeimininkauja Lie

tuvoje.
Beje, Viekšniečių kliubas 

rengia šaunų vakarėlį subatoj, 
Sausio-Jan. 26 d., Mildos did
žiojoj svetainėj, 3140-42 South 
Halsted St.

Spauzdinant plakatus ir ti- 
kietus viekšniečių vakarėliui 
įsiskverbė klaida, ko ir komi
tetas išpradžių nepatėmijo. At- 
spauzdinta nedėlioj, sausio 26 
d., o turėjo būti: subatoj, sau
sio 26 d.

Keliolika tokių tikietų buvo 
parduota, šiuo meldžiu patė- 
myti tai, kas turite tokius ti- 
kietus.

— Viekšnietis J. J. M.

Likviduoja Liberty Land 
and Investment Co.

Liberty Laijd and Invest
ment Co., lietuvių įstaiga, ku
ri gyvavo nuo 1918 m. Tą įstai
gą suočganizavo M. Rozenski,

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Iš Viekšniečių kliubo 
pastogės

SEKAMI DALYKAI YRA DEL

SUBATOS
Tik nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po piety
Neimam orderiu laiškais nei telefonais

VYRŲ DARBINIAI MARŠKINIAI
Mėlyno chambray, gerai pasiūti ir apstus, visų mierų 
iki 17 Specialiai Owv

MOTERŲ PIRŠTINĖS
Duplex Gauntlets, dėl šalto oro, pilkos, rudos ir suėdė, C* 4 >| Q 
mieros 6 iki 9, vertos $1.98, porai * I ■“ v

HAND BAGS
Moterų rankiniai maišeliai ir Canteen bakseliai, skuriniai fl? 4 QO 
ir šilkinia, verti iki $5, sempebai, kiekvienas po 4* I »vO

KAKLARAIŠČIAI
Moterų Bertha spalvų, importuotų laces, metalinio audeklo ir E O p 
puikus nets, verti iki $2, specialiai, kiekvienas po wOG

KOPŪSTAI
No. 3 kianas, 2 kianai, šiame specialiame išpardavime 
tiktai 27c

VIRIMUI KATILAI
Tikro aliuminum, padaryti iš vieno šmoto, gerai pabšiuoti, *7Qf* 
paprastai $1.49 vertes, specialiai po f vv

SVIESTAS
Musų geriausios sviestinyčios, 1 svaras, specialiai 
dabar 58c

VAIKŲ SVETERIAI
Slip-over styliaus, visų spalvų ir kombinacijų — puikaus C 4 QE 
vvorsted nerimo, visų mienf 4* I

SCRIM KURTINOS
Padarytos iš materijolo natūralių spalvų Scrim, plotis IV2 colio, kraš
tai rankomis apsiūti, subatoje nuo 9 ryto iki . ■'
3 po pietų , / ’ Uvt

Smagu, kad mos turime to
kius darbščius vyrus, kaip 
Augustinavičius, Jurgelionis, 
Grigaitis, dr. Karalius, dr. 
Montvidas ir dr. Davidohis, ku
rie ką tik sužino ir ištiria, 
tuoj ir pasidalina savo žinio
mis su lietuvių visuomene. .Jie 
yra tikri mokslo ir musų drau
gai.

Sekantį sekmadienį, sausio 
27 d., adv. KI. Jurgelionis lai
kys paskaitą tema*Mirties bau
smė ir kitos bausmės.

Kliubas įsteigė Viekšniuose 
knygyną ir gausiai sušelpė 
progimnaziją. — Sausio 26 
d. kliubas rengia Mildos sve
tainėj šaunų vakarėlį.

--------- f............   .

Viekšniečių kliubas susitvė
rė pradžioj 1921 metų. Per tą 
laikotarpį Viekšniečių kliubas 
įsteigė Viekšniuose knygyną, 
pasiuntė be knygų knygyno 
reikalams virš 300 dolerių, o 
pastatymui 4 — klasės progim
nazijos — $500.00.

. Be išsiunčiamų knygų Viek
šnių viešąjam knygynui, kliu
bas išrašo tris kopijas “Nau
jienų” dienraščio, vieną “Drau
go”, vieną “Keleivio” ir vieną 
“Gyvenimo”, šiam kliubui iš- 
pradžių prisiėjo daug kovoti 
prieš Viekšnių kunigą Bud-tį, 
nes kunigas, . sužinojęs apie 
įsteigimą knygyno ir susitvė- 
rima kliubo nieko bendra ne
turinčio su kunigu ir kleboni
ja, visokiais budais stengėsi 
(pažeminti kliubą įir diskredi
tuoti knygyną viekšniečių tar
pe. Tas knygynus, girdi, esąs 
bedieviškas. Mat, knygyne, be 
šventųjų gyvenimų ir švent
raščio, randasi Kr laisvo turi
nio knygų ir laikraščių.

Neseniai kliubas gavo laišką 
iš Viekšnių, kur tarp kitko ra
šoma: “I knygyną Jbuvo atsi
lankęs vietinis kunigas ir pa
reiškė, kad greitai musų kny
gos ir laikraščiai bus išmėtyti 
per langą.” Toliau rašoma: 
“Laiminga butų Lietuva, jei vi
suose valsčiuose hutų tokie 
knygynai.”

CEZARO PAPLAUSKO

Metai sueina j sausio 29 
dieną kaip persiskyrė su šiuo 
pasauliu, palikdamas didelia
me nubudime savo moterį 
Teodorą po tėvais Baktaitę. 
Paminėjimui! metinių sukak

tuvių pamaldos atsibus sau- ' 
šio 29 d. 1924 m. Apvaizdos 
Dievo Bažnyčioj, 7:45 vai. 
ryto.

Visus gimines ir pažįsta
mus kviečiu dalyvauti.

Nubudus moteris Teodora 
Paplauskienė - Baktaitė, 716 
West 22nd SI., Chicago, III.

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

mos, 1,000 išgydytų ant rekordo. 
’ Ateikite ir gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuris specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas

Silpnos .... akjs 
Skaudamos akįs 
Raudonos akis 
Kreivos .... akįs

Kurčios .... ausįs 
Varvančios ausjs 
Ūžiančios .. ausįs 
Nesveikos ausįs

Skaudama
Varvanti
Kreiva ....
Nesveika

nosis 
nosis 
nosis 
nosis

Skaudanti gerklė 
Silpna .... gerklė 
Su kataru gerklė 
Pasididin. gerklė

PRITAIKOMI AKINIAI
FRANKLIN O. CARTER, M. D.

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

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

I Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902 ■

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

CHICAGO. ILL.

UNION SIUTAI
Moterų šilkiniai ir vilnoniai union siutai, band top, žemu kalnieriu, 

'be rankovių, iki kelių ilgumo, mieros 36 iki 42, d* 4
verti $3.00, specialiai 4^ ■

RAZOR BLADES
50c. vertes Gem Razor Blades, subatoje 
specialiai 35c

PANČIAKOS
Vaikų combed audeklo pančiakos, juodos, baltos ir rudos, tinka vai
kams ir mergaitėms, mieros 6 iki 10, vertos po 50c., 
specialiai porai Cvv

PORK ROAST
Extra fancy, specialiai šiame išpardavime 
svarui

ŽĄSYS
Gražios jaunos žąsys, specialiai šiame išpardavime 
svarui

OBUOLIAI
Gražus Jonathans — dideli, baksas 40 svarų, $2.35, 
4 svarai už

10c

27c

$1.25
/ BULVES

Gražios, Wisconsin, specialiai šiame išpardavime 
bušeliui \

-----;.......... ................. . ......... ...... ........ V'VCU IJUIIUIII y

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 5t. už pasiuntimą, mes tuojaus išsių
sim buteliuką Balsamo.

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

Skausmai MUSKULUOSE
i Gėlimas SĄNARIUOSE
| REUMATIŠKI Skaudėjimai

Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik
O nusipirksi buteliuką * 
MEŠKOS BALSAMO

(Bear Balsam)

TURĖKIT ŠIRDĮ
Reikalui esant draugas — yra 

tikras draugas
THE CICERO CENTRAL HOSPITAL

Ne Sektantiška Ne Politiška
Pradedant nuo sausio 21, 1924, musų pasišventę darbininkai 
ateis pas jumis dėl aukų prakilniam tikslui — pastatymui-Ge- 
neralio Ligonbučio Ciceroje, jūsų mieste!
Neatsisakykite, nepaniekinkit jų;
Neapvilkite jų;
Padarykite jų sunkų labdaringą darbą malonų;
Susitikite juos su šypsą ant veido;
Stokite į eiles tų kurie yra jau įstoję ir atidavę sav.o DALĮ.
AČIUODAMI jums už jūsų malonumą. KOMITETAS.

iMMMHMHlHBMRMHBBBIHBHinMSSBBSnMMHMMIMMSte

ELEKTRA j
Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb- 

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine. H
A. BARTKUS, Pres.

| 1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chi< ago Į
; 1 *>^^-^.fcaq(lBwi<oBi!siMiaaii.wiw i iirrw rwi—n
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Lietuvių Rateliuose PRANEŠIMAI. SIŪLYMAI KAMBARIŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

J. J. Lipski, J. Zacar, Z. Mic- 
kewics, J. Sinkus, A. Vizbaras 
ir J. Skinder. Inkorporuota ji 
buvo $100,000.00. šėrininkų 
turėjo apie 400. Stako buvo iš
parduota apie $85,000,00.

Užsiėmimas buvo Real 
tate. Supirkta Wisconsin 
stijoj apie 8,000 akrų žemės. 
Ant šios žemes gyvena apie 30 
šeimynų.

vai-

Ih’iežastyų likvidavimo ben
drovės buvo šios: užėjus blo
giems laikams fermeriams, ku
rie neįstengė mokėti savo sko
las bendrovei, tad bendrovei 
pritruko kapitalo morgičius 
mokėti už žemę. Antra prie
žastis buvo ta, kad keletas šė- 
rininkų buk negaudami divi- 
dentų už įdėtus pinigus padavę 
skundą valdžiai, kuri atidavė 
bendrovę į resyverio rankas. 
Rcndrove turėjo didelius nuo
stolius delei to, kol įrodė ankš
tesnių! teismui, jog jos stovis 
nėra blogas. Teisinas bendro
vę paliuosavo nuo resyverio. 
Delei šio įvykio bendrovei su
sigadino biznis ir laike vienų 
metų apleido net 5 direkto
riai.

Dabarties darbuojantis dviem 
likusiem direktoriams: p. M. 
Rozenski ir J. Sinkus, mato
mai, nebus galima atlaikyti 
bendrovę ir priversti jiedu yra 
Liberty /Land and jlnvestment 
Co. likviduoti, kad nors kiek 
išgelbėjus žmonių sudėtus pi
nigus. Bendrovės ofisas buvo 
3301 So. Halsted St. JĮ nupir
ko Edvardas Bakševiėia ir ve
da Real Estate bizni.

šioje vietoje apsigyveno ir 
chicagiečiams agorai žinomas 
salias lietuvių “brokeris” Real 
Estate biznierius ponas A. Ol- 
szewski. Jo senas ofisas sude
gė, bet jo biznis netik kad ne
sudegė, bet pagerėjo.

Samsonas.

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

ar kviečia.
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

;rie Naujienų Spuikos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, ne: 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau name!}

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

naujas
— tri-

“Birutės’ repeticijos
“Birutės“ choro repeticijos įvyksta 

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

Jau yra pradėta mokytis 
veikalas “Cukrinis Kareivis’
jų veiksmų opera. Labai yra pagei
daujamu, kad buvusieji seniau biiu- 
tiečiai dalyvautų viršminėto veikalo 
perstatyme.

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

L. S. J. Lygos lavinimosi susirinki
mas įvyks penktadienį, sausio 25 d., 
8 vai. vak., Raymond Chapel, 816 W.
31 St. — Komitetas.

Keistučio Kliubo Dramos sky
riaus repeticijos veikalo “Samso
nas ir Dalila” įvyks šiandie, sausio 
25 d., 7:30 vai. vak., McKinley 
Park svetainėj (39 ir \Vestern). Vi
si lošėjai malonėkite susirinkti lai- 

—Dramos Skyrius.k 11.

Lietuvių Laisvės l’aš. Kliubo Vy
rų ir Moterų susirinkimas įvyks 
sekmadienį, sausio 27 d., 2 vai. po 
pietų, MciKinley svetainėj (39 ir 
Wester n).

Yra daug svarbių reikalų; visi 
nariai malonėkite atsilankyti.

—. Juozapaitienė, rašt.

Draugystė Atgimties Lietuvių 
Tautos Vyrų ir Moterų rengia ba
lių šeštadienį, sausio 26 d., 7 vai 
vakaro, Lietuvių Tautos Bažnyčios 
svet., 35 gat. ir So. Union Avė. 
Visi draugai ir draugės kviečiami 
atsilankyti. —Komitetas.

— Vaikų draugijė- 
sekaričios pamokos

Draugystė švento Mateušo Apaš
talo laikys metinį susirinkimą sau
sio 26 dieną, 7:30 valandą vakaro, 
Mildos svetainėj (apačioj), 3142 S. 
Halsted St. Kiekvienas narys kvie
čiamas būtinai atvykti, nes bus 
daug svarbių reikalų svarstoma, 
l'ie, Durie neužsirašėte šėrų dėl 
statymo svetainės Auditorium, taip
gi malonėkite užsirašyti kiek ga
lėdami daugiau.

Pirm. Ant. Bugailiškis, 
Sekr. Frank Bakutis.

Cicero Lietuvių Koo- 
metinis susirinkimas 

pirmadieny, sausio 28 d., 
7:30 v. v., Liet. Liuosybės svetai
nėj. Visi šėrininkai prašomi susi
rinkti laiku. —Valdyba.

Cicero, 
aeracijos 
įvyks

Cicero. — Draugystės Lietuvių Tvir
tybės metinis susirinkimas įvyks sek
madienį, sausio 27 d., 1:30 vai. po 
pietų, VI. Lukšto svetainėje, 15 st. ir 
19 avė.

Bus išduodama atskaita už perei
tus metus ir svarstoma kiti svarbus 
reikalai, per tai visi laiku atvykite ir 
atsiveskite dar draugų.

—Sekr. K. P. D.

SąryšisNorth Side. — Draugijų 
rengia vakarienę su programų viešojo 
knygyno naudai sekmadienį, sausio 
27 d., Liuosybės svetainėje, 1822 Wa* 
bansia avė.

Kalbės T. Kučinskas, dainuos Če
paitis, etc. Pradžia 6:30 vai. vak.

—Komitetas.

Viekšniečių Kliubas šeštadienį, sau
sio 26 d., Mildos didžioje svetainėje, 
3142 So. Halsted St., rengia balių su 
šauniu programų, dalyvaujant Jau
nuolių Orkestrui. Pradžia 7:30 vai. 
vak. —Komitetas.

Cicero Lietuvių Koperacijos valgo
mųjų daiktų bendrovės visuotino šė- 
rininko metinis susirinkimas įvyks* 
oirmadienį, sausio 28 d., 7:80 vai. v., 
Lietuvių Liuosybės svetainėj, 14 St. ir 
94 et. Cicero, III. Būtinai turite lai
ku atsialnkyti, nes bus daug svarbių 
dalykų aptarti.

Nut. Rašt. W. Strumilas. ,

Liuosybės Draugystės metinis susi
rinkimas įvyks šeštadienį, 26 d. sau
sio, 8 vai. vak. L. Juodvalkio svetai
nėj, 733 W. 18 gat. yra labai svarbių 
reikalų ir bus išduotas raportas apie 
Iraugystės stovį. —Valdyba.

KAMBARYS rendai su valgiu 
dėl vieno ar dviejų vaikinų. Ap
šildomas ir šviesus prie mažos 
šeimynos Mrs. ZORN, 2722 W. 
22-nd St. antras augštas prieky. 
Tel. Rockwell 7130.

KAMBARYS ant rankos dėl vai
kino ar vedusios poros, šviesus ir 
švariai užlaikomas. Apšildomas, 
maudynė, elektra, telefonas ir vi
si parankumai. Atsišaukit 4454 S. 
Tahnan avė. vakarais nuo 5:30, su- 
batomis nuo pietų; 2 lubos, Telef: 
Lafayette 2844.

LABAI puikus kambarys ant 
rendos, tinkantis 1 ar 2 mergi
nom, ant Bridgeporto. Garu šil
domas, maudynė ir kiti paran
kumai. Atsišaukite po num. 
3327 So. Halsted St. 2-ros lubos

Tel. Boulevard 1521,

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA mergina arba 
moteris prie namų darbo; valgis 
ir guolis.

Stankūnas Photographer 
3315 S. Halsted Str. Yards 1546

REIKIA merginų lengvam 
dirbtuvės darbui. Operatoricų 
prie spėka varomų siuvamų ma
šinų. Patyrimo nereikia.

Inglander Spring Bed Co.
3961 Lowę Avė.

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

812 W. 33-rd St. 3-rd fl.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA jaunos merginos ar
ba moters prie namų darbo. 
Geros sąlygos. Atsišaukite 

4931 N. Savvyer Avė.
Tel. Kerpto n e 4820 ..

West Side. — Dr-o Vinco Kudirkos | —lu—L-i'.ny" ....
Draugystės metinis susirjnkimas į- 
vvks šeštadienį, sausio 26 d., 8 vai. 
Meldažio salėj, šiame susirinkim« 
bus labai daug reikalų apsvarstymui, 
kurie buvo atidėti metiniui susisrin- 
kimui. Svarbiausias iš ju. tai priėmi
mas pataisymo konstitucijos projekto. Į PAJIEŠKAU pirmarankio pe- 

k“ldybaa.tSi,ankyti ”a’ koHaUS ant JU0doS ir 
-----;—,—. keksų. Atsišaukite tuojaus,

S. L. D. A. 1 Apskr. koncertas ir geram vyrui gero alga. 1434 So. 
balius įvyks sekmadienį, sausio 27 d., Ln pi rinovn TU 
6:30 vai. vak., M. Meldažio svetainėj, Pv “*•
2242 W. 23r<l PI.-------------------------------------

MIRTIES BAUSMĖ IR KITOS 
BAUSMĖS.

Sekadienį, sausio 27 d., 10:30 vai. 
iš ryto, Raymond Chapel 1816 W. 31 
st.) Mokslo Draugi; paskaitos tema 
hus Mirties bausmė ir kitos bausmės. 
Referuos adv. Kl. Jurgelionis.

Prieš kokius 150 metų prasikaltė
liai buvo žiauriausiomis įmonėmis 
kankinami. Bet vėliau su jais jau pra
dėta žmoniškiau apsieiti. Pagalios, 
musų laikais pradėta skelbti, jog pra
sikaltėliai yra savo rūšies ligonys ir 
todėl jie reikia gydyti, o ne bausti.

Apie tai, kaip žiuri modernusis kri
minologijos mokslas į prasikaltėlių 
baudimą, sekamą sekmadienį ir bus 
kalbama.

REIKALINGAS 
bučeris mokantis savo darbą.

Atsišaukite
JOSEPH NEPRIKAS,

6 12 West 18 Str.

REIKALINGAS 
prie truoko, duonai 
Darbas pastovus.

Kreipkitės:
658 W. 35-th Str.

dreiveris 
išvežioti.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI Storas Cigarų, Ci- 
garetų, Ice Creamo, Sodos, Kendžių

NAŠLE turi pardavimui lotą
ra,™ BiX°lW8 p™daŪ2,ir turi jį parduoti kuogreičiau- 
metų, renda pigi, 6 kambariai gyve- šia, nes pati serga ir turi būt
nimui.

2523 So. Halsted St. 
Tel. Victory 6716

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė; biznis cash, sena ir iš
dirbta vieta, 4 kamb. gyvenimui 
Parduosiu pigiai.

1833 West 22 Str.

PARDAVIMUI grosernė daug 
sako, geroj vietoj. Renda $20.00 
į mėnesį 4 metų lysas. Par
duosiu už $200.00 Atsišaukit 

5954 So. Ada Str.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučeme gera vieta maišytų tau
tų apgyventa. Graži didelė krau
tuvė, elektros šviesa, priežastis 
pardavimo nesutikimas partne
rių. 2437 Clybourn Avė.

DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda bučernė ir grosernė. 
Visi įtaisymai 1 klesos. Mašina dėl 
šaldimo 3-jos skolos, seifas, registe
ris de 4 bučerių, slais mašina ir t. t., 
6 ruimai dėl gyvenimo korštu vande
niu šildomi, garadžius dėl automobi
listo, galima gauti ant 5 metų ar dau
giau, parduosiu už kėš arba mainysiu 
ant bile namo.

Taipgi parsiduoda ir mūrinis na
mas 3 pag. ir Storas ir antras medi
nis 4 pag. parsiduoda sykiu viskas ar
ba atskirai.

371 Kensington Avė., Chicago.

PARDAVIMUI naujas, natio- 
nal trys mėnesiai vartotas cash 
registeris. Skaito, nuo 5c. iki 
$3.00. Kainavo $200.00. Naujie
nos. 3210 S. Halsted Str. Box 66

PARDAVIMUI grosernė ir visokių 
.smulkmenų, saldainių, tabako, ci
garų. Vieta išdirbta per daug me
tų. Rendos į mėnesį $25.00. Lysas 
ilgam laikui. Nupirksi * pigiai, 5 
ruimai gyvenimui. Priežastis par

davimo patirsit ant vietos.
3642 Parnell Avė.

RESTAURNAS ir 10 kamba
rių pardavimui;
$245 ant men.
$125.00 ant mėn. Parduosiu pi
giai iš priežasties ligos

4258 S. ^Vestern Avė.

neša rendos
Mes mokame

PARSDDUObA bučeme. Ka
iliai gera vieta; apgyventa lie
tuvių ir kitų tautų. Pardavi
mo priežastįs —turiu farmų ir 
namą. Naujienos 1739 S. Hal
sted. Box 425.

PRSIDUODA siuvimo, valy
mo, taisymo ir antrarankių 
rūbų pardavimo įstaiga. Krau
tuvė ir 4 kambariai užpakaly 
pagyvenimui.

4918 S. Ashland Avė.

APSIVEOIMUI AUTOMOBILIAI

ligonbutyj. 
išmoikėtas.
dej ir labai 
lietuviams.

’ . KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

budavoti.

242 S West 63*tST*Enr

Tel. Prosnect 4345

Lotas dar nepilnai 
Randasi North Si- 
tiktų North Sidės 

Geram žmogui pro-(
ga įsigyti pigiai lotą ir tuo pa
čiu kartu duoti pagelbą biednal 
našlei. ' Kreipkitės į Naujienas 
ir klauskite Jurgelionio.

PARDAVIMUI 3-jų flatų naujas 
mūrinis namas po 6 kambarius kiek- 

I vienas/ elektros šviesos gasas vanos 
ir kiti visi naujausios mados įtaisy
mai, cimentuotas skiepas. Antras 
medinis namas ant to paties loto 3jų 
pagyvenimu po 5-kis kambarius kiek
vienas. Parsiduoda nebrangiai. Atsi
šaukit pas savininką. A. Pocius, 4306 
So. Wood St., Chicago, ant trečių lu- 
bi; iš fronto.

2 LOTAI'Už $1200 ir nereikia vi
sus cash pinigus, randasi geroj vie
toj ant Campbell Avenue tarp 68 
ir tarp 69 gatvių prie pat Westcrn Avenue. ,

Atsišaukite
2502 West 69-th Str 

Phone Republic 5705

2 FLATAI
Mūrinis namas parsiduoda labai 

pigiai tiktai už kaina $9,500. cash 
reikia įnešti $1,500. Randasi South 
Sidėj.

L. BUTKEWICZ 
2502 West 69 Str.

Phone Republic 5705

PAJIEŠKAU apsivedimui draugės 
nuo 30 iki 38 metų. Aš ogu 
38 metų senumo, pasiturintis 
norėsiu gaut sau ligią moterį, 
džiu atsišaukti laišku.

1739 S. Halsted St., 
Box 422

našlys 
vyras;

Mel-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
FIXTURES

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

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

EXTRA BARGENAS. štai 
proga dėl gabaus vyro, kuris ieš
ko geresnės ateities. Aš par
duodu Hudson Taxicab ir savo 
dalią Hub Cab Co. Tai yra pro
ga įsigyti pelningą darbą ir la
bai didelė ateitis, nes toji kom
panija smarkiai auga. Viską par
duosiu pigiai, nes tuoj apleidžiu 
miestą. Pasiskubinki! ir klaus
kite informacijų:

. Tel. Boulevard 3856.

BARGENAI

RASTA-PAMESTA
RASTA pirštinės ir špilka 

sausio 19 d. Liberty svetainėj. 
Kas pametėt, atsišaukite:

P. ŠIAULIS 
1430—48 Ct. Cicero.

DIDELIS bargenas. Kas pir
mas, tas laimės. Parduodu bu- 
černę ir groserdę su dideliu mū
riniu namu ir garadžius dėl 4 
mašinų, viskas gerame stovyje, 
Brighton Parke 2859 W. 40 St.

Pardavimui Packard trokas 1 
ir pusės tono, penai body, 1919 
metų modelis, gerame padėjime.

Vienas Fordo trokas, modelis, 
1922, labai gerame padėjime.

Savininką galima matyti po 
numeriu.

ISRENDAVOJIMUI

KUR TAIP SKUBINIES:
Pas Suromski, jis daugiausiai turi 

namų, farmų, biznių ant pardavi
mo. Reikalui esant kreipkitės pas

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

Chicago, III.
Tel. Boulevard 9641,

PARSIDUODA mūrinis namas su 
3 pagyvenimais; maudynės ir skie
pas cementuotas; , prekė tiktai 
$6500. Taipgi parsiduoda 4 pagy
venimų namas du po 5 kambarius 
ir du po 4 kambarius; prekė tiktai 
$3509. Atsišaukit į Naujienų sky
rių No. 63.
' 3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI

4 flatų mūrinis namas, po 4 kam
barius, aukštas beismantas su aukšta 
pastoge. Galima nupirkti su mažu 
įmokėjimu, priisiu į mainus, lotus, 
automobiliu arba ane kokį biznį.

2 flatai po 6 kambarius, elektra ir 
maudynės. Garadžius dėl 2 automo
bilių. Kaina tiktai $5,500.

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

Chicago, III.
Tel. Boulevard 9641

13 PROCENTĄ gausi ant savo 
įdėtų pinigų jeigu pirksi šitą 6 fla
tų muro namą ant dviejų lotų pa- 
budavotas. Namas gražus ir švie
sus iš visų pusių. Kaina $32500. 
Ant išmokėjimo arba mainysiu ant 
mažesnio namo ar bizniavo loto.

2 flatų naujas muro namas 
6 kambarius. Kaina $12500 
mokėjimo.

4 flatų muro namas, su 
beismentu. Parduosiu arba 
siu ant loto arba biznio.

5 kambarių muro cottage su 
beismontu. Kaina tik $2900; cash 
$400.00 įmokėt, likusius ant mėne
sinių išmokėjimų. Reikale kreipki
tės:

5 ir 
ant iš-

aukštų
mainy-

A. GRIGAS
3114 South Halsted St.
DU GERI BARGENAI

Darbininko žmogaus proga. Len
gvais išmokėjimais, >4 kambarių na
mas cementiniu .„skiepu, su grindi
mis attie, furnace šildomas, vana 
ir elektra, lotas 60x125, netoli ka
ry linijos, krautuvių ir mokyklų; 
kaina $5,800, $500 ar daugiau įmo
kėti, kitus morgičius. Veikite grei
tai.

Taipgi 2 namai ant didelių lotų 
ir vienas lotas extra, vana, elekt
ra, gasas, yra visi įtaisymai, ren
dos $120 į mėnesį; kaina $6,000 iš
mokėjimais. Tai yra investmento 
proga ir bargenas.

J. N. Zewert & Co., 
4377 Archer Avė.

Labai gera proga
PARDAVIMUI naujas 2 aukštų 

muro namas; 2 flatai po 6 didelius 
kambarius; pirmam flate šildoma 
garu; užbaigimas kieto medžio pa
gal naujos mados; yra aukštas 
skiepas ir antstogč; platus lotas; 
vieta apgyventa lietuviais prie mo
kyklų ir bažnyčios; reikia įmokė
ti $4,000 ar daugiau, kitus po $50 
į mėnesį; kaina $14,000.

PARDAVIMUI 3 aukštų muro 
namas; 2 flatai po 5 ir vienas — 
4 kambarių, su vanoms, elektra ir 
kitais parankumkiis; namas randa
si labai geroj lietuvių apgyvento! 
vietoj, visai netoli nuo Brighton 
Park didelio teatro; kaina greitam 
pardavimui $10,500; apie pusę pi
nigais, o kitus ant morgičio.

SOUTH SIDĖJ 4 FLATAI.
PARDAVIMUI puikus kampinis 

4 flatų muro namas; 2 flatai po 4 
ir 2 flatai po 5 puikius kambarius; 
kieto medžio užbaigimas; rendos 
neša $265.00 į mėnesį; namas sta
tytas tik metai atgal pagal naujos 
mados; namas randasi netoli nuo 
lietuviško vienuolyno; kaina $26,- 
000, pinigais reikia apie pusę, šitas 
pirkinys yra labai geras ir yra 
vertas pamatymo

Norėdami pamatyti 
namus atsilankykite į 
dieną ar vakarais pas 
BRIGHTON REALTY

J. Juškevičius, vedėjas 
4034 Archer Avė. (prie Calif. avė.)

viršminėtus 
musų ofisą

C0MPANY

2 Flaty Bargenas
Mes budavojame puikius sun parlo- 

rus, 2 flatų, visai užbaigtus už $11,500 
ant jūsų loto. Mes suteikiame* planu 
ir finansuojame. Kodėl mokėti 
$16,000 už 2 flatų, kuomet jus galite 
uždirbti $2,000 iki $3,000 ant musų 
namų po $11,500 . Atdara kas vaka
ras ir nedėlioj iki 8 vai. vakare.

NATIONAL BUILDERS CO., 
105 W. Monroe St., 

Central 6012

PARSIDUODA namas ir Hard- 
ware krautuvė biznis išdirbtas 
per 13 m. gera vieta lietuviui 
Pamatykite. Priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos. Atsišau
kite: 1842 W. 47-th Str.

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plummer Real Estate no

rint pirkti parduoti mainyti ar bu
davoti kur randasi K. J. Filipo- 
vich, nes turime kas ko nori už 
prieinamas kainas taipgi inšiuri- 
nam nuo ugnies namus rakandus ir 
žmonių gyvastis geriausiose kompa
nijose taipgi reikalaujam inšiurin- 
so agentų visose dalyse miesto. 
Energingi vyrai ar moters gali už
dirbti nuo $50 iki $100 į savaitę. 
Del platesnių žinių kreipkitės 7840 
So. Halsted St. 2-ros lubos nuo 
9 ryto iki 6 vakaro utarninkais ir 
subatoinis iki 9 vakare.

Klauskite K. J. Fillipovich, 
Tel. Stevvart 7101 arba 5126

PUIKI proga padaryti pinigų, 
Marcfiiette Purk Highlands, dabar 
yra pardavinėjami lotai pigiai. Ma
žas įmokėjimas ir po $10 į mėnesį 
nupirksite juos. Pasimatykite su T. 
J. Kučinsku,

4034 Archer Avenue, 
Sukatoje ir nedėlioję.

BARGENAS.
Parduosiu 6 flatų mūrinį na

mą. Gerame padėjime, lengvais 
išmokėjimais. Priežastis parda* 
vimosi—Išvažiuoju iš Ghicagos. 
Atsišaukite, 920 W. 19-th St.

SUSTOKIT MOKĖJĘ RENDAS, O 
BUKIT BOSAIS.

Įmokėk tik depozitą, o rendoriai 
nupirks jums namą; aš turiu bar- 
genų visose dalyse miesto nuo ma
žiausių namelių iki didžiausių bil- 
dingų. Greitai ir 
nauju perkantiems, 
tiems arba mainantiems; 
namus ant farmų, farmas 
mų. Mainau namus ant 
biznių, biznius ant namų, 
kreipkitės :

teisingai patar- 
parduodan- 

inainau 
ant na- 
visokių 
reikale

TRANE G.LUCAS’
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

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

Kas sekmadienis bus dainų re
peticijos kai 10 vai. ryto

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

Pirmininkas,

RENDON trjs gražus kamba
riai naujame name. Visi patogu
mai. Gera proga dirbančiai po
rai. Pigiai. Brighton Parke. 
4632 So. Mozart St 2-os lubos

JIESKO KAMBARIŲ

PARDAVIMUI biznis, vertas 
$6,000 už $1,500, greitai bus 
parduotas. 50 mylių nuo Chica- 
gos lietuvių apgyventas miestas 
Randasi viena lietuviška duon- 
kepykla. Geriausi proga kam pa 
sipelnytii. Savininkas guli ligon- 
buty priverstas biznį uždyką 
atiduoti. Del platesnių informa
cijų kreipkitės adresu: H. M. 
5614 Way,ne Avė., Chicago, III.

Tel. Ardmore 1955

4052 South Campbell Avė.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 kambarių 

rakandai; gražus setas ir pia
nas, puikus kamb. gyvenimui. 
Parduosiu po vieną arba visus 
kartu. Atsišaukite 1853 W. 
North Av. 3 augšt. iš priekio.

NAMAI-ŽEME

Brighton Parko labai 
dideli bargenai

Savininkas turi pardavimui pui
kų 2 aukštų muro namą, 2 flatai 
po 6 kambarius; namas statytas 
apie 6 metai pagal naujos mados 
su visais parankumais; platus lo
tas; karštas vanduo ir garu šildo
mas su 2 boileriais; vieta apgyven- 
a lietuviais; kaina $1'1,500, vertas 

$15,000 pagal šių laikų; reikia pi
nigais apie pusę ar daugiau; nau
dokitės proga; pamatykite savinin- 
cą dieną ar vakarais; savininkas 
gyvena ant pirmų lubų.
3423 S. Leavitt St., prie 35-os gat.

SOUTH SIDE.
6621 Rhodes Avė. pardavimui 2 

aukštų, po 6 kambarius, muro na
mas.. Akmeniniu friontuj, aržuo’u 
jaigtas. Įtaisymas vėliausios ma
dos, kaina $9,000. Cash nuo $3090 
ir augščiau. ■

NORTH SIDĖJ
3 augštų po 5 kambarius, cę- 

mentiniu pamatu, namas medinis, 
8 metų senumo, kieto medžio grin
dys, elektra, maudynės, extra 1 )- 
as, 2 karų medinis garadžius. Ren

dos atneša $120 į mėn. Kaina $8,000

Palei Rumbo! dt Parko, 6 melų 
senumo muro namas, aržuolu baig
as, 2 flatai 1-^-5, 1—6 kambarių, 

įtaisymai pagal vėliausios mados. 
)u atskiri furnace apšildymui. Pir

mas morgičius $6000 ant 5 metu, 
antras $2500 ant 2 metu, 6%. Li- 
(usius cash. kaina $12,700.

švelnis ir Maukus 
1443 N. Paulina St. 
Tel. Armitage 6411

REIKALINGAS kambarys 
prie blaivtj žmonių. Geistina, 
kad valgis butų gaminamas na
mie. Atsišaukite Naujienų Sky- 
riun, 3210 S. Halsted St. Box 67

PARSIDUODA Restauranas 
ir Soft drinks parlor. Senas, iš
dirbtas biznis. Pardavimo prie
žastis patirsite ant vietos.

3553 West 38 Str.

PARDAVIMUI — medinė cottage,
DIDŽIAUSIA PROGA TAVO 

GYVENIME
PARDAVIMUI grosernė ir bu- 

i; vieta 
lietuviais; savininkas 

i su gera priežasčia; 
parduos pigiai; pasimatykite su 

Joseph Yushkewitz
4034 Archer Avė.

. .----- ----- rnnoą v imi -1 groserne
murintu pamatu, furnace šildomu, 35’černč; gerai einantis biznis 
pėdų lotas, didelis attie ir skiepas, apgyventa I 
gerame stovyje, tik $5,700. Turi būt turi parduoti 
parduotas pirm nedėlios.

6421 So. Oakley Avė. 
Tel. Prospect 6358

PARDAVIMUI 3 lotai ant 44 
ir Rockwell St. Lietuvių apgy
venta, arti mokyklos. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukite J. Norvilas 

4628 So. Wood Str.

Chicago Title & Trust 
Co., Trustees šiandien par
duoda Stewart Ridge Ad- 
dition prie West Pullman 
Parko, Namas, Bamės, Ga- 
radžiai ir trys bizniavi lofai 
visi aplink geležinėmis dra- 
tomis aptverti. Puikiausiu 
šrub-bušis ir daug augštų 
didelių medžių, pilnas sod
nas. Tą viską galima nu
pirkti šiandien už $10,000. 
Išlygos pas mus taip, kaip ir 
ant lotų: 20% įmokėti. Mu- 
fuokis ir gyvenk mokėda
mas po biskj į mėnesį.

Atsišaukit tuojaus laišku 
ar telefonu:

ADAM MARKŪNAS, 
Generalis Manegeris 

800 First National Bank 
Building 

68 W. Monroe St.
Tel. Randolph 7400

PARDAVIMUI 2 augštų 3 pagy
venimų su bučeme ir groserne mūri
nis namas. Garadžius dėl 4 karų. 
Namas su naujausios mados įrengi
mais. Parduosiu už prieinamą kainą.

Atsišaukite
3300 So. Union Avė.

NAMAS IŠSIMAINO ANT 
BUČERNĖS

Dviejų flatų muro namas, po 5 ir 
5 kambarius. Augštas cementavotas 
skiepas. Augštas drabužiams džiau
ti ir visi kiti parankumai vėliausios 
mados. * Savininkas parduos už 
$12,700 arba mainys ant bizniavo na
mo, loto, bučernės, arba kitokio biz
nio.

IŠSIMAINO
Bizniavas kampinis muro namas; 

mainysiu ant nedidelio namo su ke
liais lotais; namas turi būti toliaus iš 
miesto, 
paisant valstijos, 
nedidelė.

Mainysiu ant farnros, ne- 
Farma turi būti

Kreipkitės pas

Frank G. Lucas
4116 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 5107

BIZNIO VIETA. Kampinis, 
2 aukštų mūrinis namas, garu 
šildomas, pilnai įrengtas saliu- 
nas. Tile grindys, viršui 6 kam
barių modemiškas flatas, 2 
karų garadžius, 25 pėdos tuščios 
sale vietos. Bargenas už $16.750 
pinigų reikia $8,000.
SHEEHAN WITOUS and CO. 

1654 West 63-rd Str.
Prospect 1910

KAS turite namą ant pardavimo 
ar mainymo Southsidėj ar West- 
sidėj, 2, 3 ar 4 flatų? Aš turiu ge
rą automobilių 7 sėdynių ir noriu 
išmainyti ant namo. Cash pridė
siu kiek reikės. Meldžiu pranešti 
greitai kas turite bargeną — pa
darysim greitai biznį.

J. Augaitis
751 W. 31 St. Phone Yards 6296

MORTGECIAI -PASKOLOS
SKOLINAM PINIGUS

Prieinamas nuošimtis, mažais mėnesi
niais išmokėjimais. Paskola metams. 
Greitas patarnavitnas ant gerų stakų 
ir bonų. Pilna marketo vertė. Mes 
perkame, parduodame ir pasakome 
kainas vertybių.

Swanson—Haderlein and Co., Ine.
111 W. Jackson Blvd., Chicago.

MOKYKLOS
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo

Klesos Dienomis ir Vakarais 
Specialės vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643
Sara Patek, Principal

Jau tūkstančiai vyrų 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla, 

3238 So. Halsted St. 
Užpakaly malt and Kops Storo.
Petras Gustaitis instruktorius 

, Valandos ryte arba vakarais

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

trumpas kursas, dienomis ar vakarais, 
prirengs jus prie gero darbo. Ateikite 
ar rašykite dėl katalogo, kuriame nu
rodoma, kaip 
kaip padaryti
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