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Darbiečiai siūlo 
nepasitikėjimą

Socialistai privertė paleist 
Suomijos parlamentą

Svarstys suteikimą Vokia 
tijai paskolos

Gal pames kruizerį

valdžiai
Socialistai prigrūmojo austrei- 

kunti, esant nepilnam parla- 
mcntui. Komunistai atstovai 

kalėjime.

su-

Kruizeris Tacoma prie Vera
Cruz ta i p sugadintas, kad sral 
neapsimokės jį taisyti.

Norvegijos uostą darbi 
ninkai streikuoja

Francija rūpinasi išgelbėti 
savo finansus

Asquith remia 
darbiečius jis pasirašė

17. - 
svarstys

internacionalines pa-
Patirta, kad Dawes

WASHINGTON, sausio 17.— 
Jungt. Valstijų kruizeris Ta- 
coma, kuris užvažiavo ant uo
los prie Vera Cruz, jau dalinai 
yra užlietas vandens. Vilkikai 
stovi prie jo ir mano, kad gal 
pasiseks nutraukti kruizerį į 
dilesni vandeni, kada nors kiek

■ClI.niS'I'UAiNIIA., ^.sausio 17.

Vakar prasidėjo streikas vi
sų Norvegijos uostų darbinin
kų. Neužilgo gali kilti ir visų 
transporto darbininkų strei
kas.

Ekspertų komitetas nagrinėja

priduotus dokumentus.

Suomijos seimas paleistas
Svarstys paskolą Vokietijai

Oarbiečiai pasiūlė išreikšti 
nepasitikėjimą valdžiai

Asąuith paskelbė, kad jis rems 
darbiečių pasiūlymų. Nesibai
do darbiečių valdžios.

LONDONAS, sausio 17. Su
vienytos liberalų partijos vado
vas, buvęs premieras Asąuith 
atstovų bute paskelbė, kad jis 
balsuos už darbiečių pataisų, iš
reiškiančių nepasitikėjimų da- 
darbinei konservatyvų Baldwi< 
no valdžiai ir jis tai padaryti pa
tarsiąs ir savo draugams.

Savo kalboj Asąuith pasakė, 
kad susidarė parlamente niekad 
nebuvusi padėtis, kad yra trys 
partijos, kurių nė viena neturi 
didžiumas, bet visgi Darbo pai 
tija turi absoliutę ir neginčija
mą teisę užimti valdžią.

Darbiečių pataisą neįš& John 
R. Clyde, darbiečių partijos va
dovo pavaduotojas. Tai yra prie
das prie buto atsakymo karaliui 
dėl jo kalbos atidarant parla
mentą. Priedas sako:

“Bet musų pareiga yra prane
šti jūsų didenybei, kad jtfeų di
denybės dabartiniai patarėjai 
neturi buto pasitikėjimo.”

Įnešęs priedų Clyde pasakė 
prakalbą, kuri buvo karštai svei
kinama ir kurios pasiklausyki 
atėjo daugelis didžiumų, jų tar
pe ir sosto įpėdinis Valijos prin
cas.

Tavo Namas
šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie stovo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-žEMfi”.

j Po Clyde kalbos prabilo ir li- 
I beralų vadovas Asąuith. Jis tuo- 

jaus pareiškė, kad jis balsuos 
su darbiečiais už išreiškimų val
džiai nepasitikėjimo. Jo nusis
tatymas šiame dalyke esąs aiš
kus ir griežtas. Nežiūrint, ko
kios butų teorijos kitais klausi
mais, esu yra aišku, kad opozici
jos partijos nebuvo išrinktos 
parlamentan, kad palaikius da- 
darbtinę valdžia.

“Tvirtinama, kad tai reikš, 
jog socialistų valdžia pirmų kar
tų atsisės galingųjų vieton”, sa
kė Asąuith. “Pereitų mėnesį 
man buvo grumojama, verčiama 
ir daroma viską, kad stočiau gin
ti draugijų. Aš griežtai atsisa
kiau tikėti, kad saulė nusileis 
ant Anglijos galios ir gerovės tų 
dienų, kada Ramsay MacDonald 
užims savo vietą.

Smerkia Baldwino valdžią.
“Užteks pasakius, kad dabar

tinė valdžia bus atmenama savo 
nepastovumu ir svyravimu, 
kaip namie, taip ir užsieny. Aš 
turėjau ilgų patyrimų viešame 
gyvenime ir aš žinojau adminis
tracijas, kurių aš nemėgau pir
miau, bet nebuvo tokios, kuri 
butų pridariusi tiek pikto ir aš 
nežinau jokios kitos, kuri grą
žindama vadovystę sostui butų 
turėjusi tiek mažai balanso savo 
kreditui.
Neis koalicijon su darbiečiais.

“Negali būti klausimo apie 
koalicijų ar furiją tarp libera
lų ar darbiečių, kadangi skir
tumai, kurie skiria juos pama
tiniais šalies politikos klausi
mais, negali būti išlyginti ar 
paslėpti nenuoširdaus susitari
mo, bet daugely nacionalinių 
ar socialinių klausimų yra vie
tos kooperavimui netik libera
lų ir darbiečių, bet aš manau, 
ir daugelio konservatyvų.”

Asąuithas su Lloyd George 
sėdėjo greta MacDonaldo, prie
kinėj opozicijos eilėje.

Čia surasi kokius namus kiti

gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Je» turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.

Anglijos geležinkeliečiai 
sustreikuos šeštadieny
LONDONAS, sausio 17. — 

šiandie paskelbta, kad streikas 
Anglijos garvežių darbininkų 
(inžinierių ir pečkurių) prieš 
arbitracijos tarybos nukapoji- 
mų algų, prasidės ateinantį

HELSINiGFORS, sausio 17. 
—Kada premieras Kailio perei
tą vasarą pasiryžo užgniaužti 
komunizmą Suomijoj ir pradė
jo nuo to, kad areštavo 27 ko
munistus narius rikstago, taip
jau daugybę kitų žymių ko
munistų vadovų,
mirties 'nuosprendį savo val
džiai.

Kailio kabinetas vakar liko 
priverstas rezignuoti, prezi- 

1 (tentui Stablbcrgui nutarus pa
leisti parlamenta ir paskelbti 
naujus rinkimus.

Šį prezidento žingsnį pri
vertė padaryti socialistų atsto
vų prigrumojimas sustreikuoti, 
kadangi sulig konstitucijos, 
parlamentais turi susidėti iš 
mažiausia 2b() narių, o jų tiek 
nebuvo, komunistų atstovams 

sėdint kalėjime, o niekuriems 
distriktams visai neturMt at
stovų. Socialistai parlamente 
turi 53 atstovus.

Socialistai norėjo naujų rin
kimų ir prezidentas, visų nuo
stabai, išpildė jų reikalavimą.

Vieton rezignavusio kabine
to bus sudaryta “veikiančioji 
valdžia,” .vadovaujama Cajan- 
der ir susidedanti iŠ ekspertų, 
kurie ves šalies reikalus iki po 
rinkimų.

Šis vidujinis Suomijos krL 
zis liepaites jos’ Užsienio politi
kos ar finansų.
Suomija laikysis (neutraliai.
Prieš įteikiant savo rezigna

cijų, užsienio reikalų ministe- 
ris Vennola turėjo pasikalbė
jimą su laikraštininkais, ku
riame jis išdėstė Suomijos už
sienio politikų.

Pasak jo, svarbiausiu Suo
mijos noru yra pasilikti neut- 
rale. Iš priežasties nepastovios 
Europos padėties ir galimų 
permainų valstybių grupėse, 
Suomija nenori patapti žaidi
mo įrankiu kurios nors valsty
bes naguose.

Švedijoj viešoji nuomonė 
pasipriešino karinei sąjungai 
su Suomija, o Suomija nenori 
eiti sųjungon su Pabalti jos 
valstybėmis ar Lenkija. Tai 
esą butų pavojinga, nors ji ir 
njorinti kooperuoti su tonais 
valstybėmis, nes yra daug 
bendrų reikalų, o ir bendras 
pavojus gręsia iš pusės impe
rialistinės Rusijos.

Suomija nemananti pulti Ru
sijos, bet, užpulta, gins savo 
nepriklausomybę. Suomija ma
nanti, kad Rusijai, o ir visai 
Europai butų\svarbw^ palaikyti 
Pabaltojoje status quo, taip
jau gal Baltiją neutralizuoti, 
visai aprubežiuojant Baltijos 
šalių laivynus. Padarant gi 
daug uostų Baltijos juroje ir 
leidžiant Rusijai jais naudotis, 
Rusijos susisiekimas su išori
niu pasauliu butų tiek pat ge
ras, kaip kad buvo prieš ka
s

Ekspertai galbūt pasiūlys

mažinti koritribuciją.

PARYŽIUS, sainsio
Ekspertų komitetas
su Vokietijos rcichsbanko pre
zidentu Schaet suteikimą Vo
kietijai 
skolos.
stenkis nukreipti tyrinėjimus
linkui būdų suteikimo tuojau- 
tinės paskolos Vokietijai, tuo 
išvengiant painių pelitinių klau
simų, kurie gali suardyti ko
mitetų. iSchacht gi liko įspėtas 
nekalbėti apie tokius dalykus, 
kurie galėtų užpykinti francu- 
zus.

Schacht bus paklaustas ko
kiais g varanti jast Vokietijai su
tinka dūcti, jei ji gautų pasko
lą. Tai gali iškelti kivirčius, ka
dangi Bėlgija ir Francija tvir
tina, kad visa Vokietija yra 
užstatyta kontribucijai ir pati 
Vokietiją savo nieko neturi.

Amerikiečiai mano, kad tuo 
tarpu užtektų mąžos paskolos, 
gal $250,000,000, pakėlimui 
Vokietijos pinigų, ypač jei eks
pertų darbas bus sėkmingas.

Dawes mano, kad paskolų 
butų galima gauti, jei butų 
duota tinkamų gvarantijų. Iš 
to manoma, kad amerikiečiai 
reikalaus sumažinti kontribu
ciją, nes prie 'dabartinės kon
tribucijos niekas nesutinka 
skolinti Vokietijai pinigų, nes 
Vokietijai neužmokant kontri
bucijos, negalį atgauti skolų 
ir kitos valstybės. Spėjama, 
kad bus (pasiūlyta kontribuci
ją sumažinti pusiau, ga] iki 
$17,500,000,000, kurių Vokie
tija galėtų užmokėti.

lyrinė Bok paskirimų 
taikos prizo

■ —----------------~\

WASHINGTON, sausio 17.A 
Prieš kiek laiko laikraštinin
kas Bok paskiro $100,000 do
vanų tam, kuris patieks ge- 
riausį taikos pienų. Dabar tas 
pienas tapo paskelbtas ir jame 
agituojama už prisidėjimų prie 
tautų sąjungos. Sąjungos prie
šininkai pakėlė triukšmą, kad 
tai esąs tyčiomis padarytas 
suokalbis., kadi tuo paagituoti 
Amerikoje už tą sąjungų. Kad 
sužinojus kas užpakaly to Bok 
taikos prizo yra, senatas nu
tarė padaryti tyrinėjimus ir 
paskiro ' specialinį komitetą, 
kuris savo tyrinėjimus pradės 
pirmadieny. Bus tyrinėjama 
netik Bok taikos prizas, bet ir 
abelnai svetimų Šalių propa
ganda Amerikoje. Pirmiausia 
liudyti pašaukti pats Bok ir jo 
pagalbininke p^le Esther La- 
per iš iPhiladelphijols.

$15,000,000 už nervus.

NEW YORK, sausio 17. — 
Sprogdinimas akmenų darbi
ninkams taisant kelių, taip su
gadino nervui/ slaugės Mary 
Keister, kad ji patraukė pavie
tą teisman, reikalaudama $15,- 
000,000 atlyginimo.

. * ' A

Eksplozija užmušė merginą
PINIGU KURSAS

aprims audra.
TečiauS laivyno 

žiniomis, veikiausia 
seis laivą ten palikti

gautomis 
gal pri- 

ir pames-' 
ti, nes nuėmimas gali neapsi
mokėti ir brangiau kainuoti, 
negu laivas vertas.

Kruizerį Tacoma ant -uolos 
užnešė siaučianti audra. Uola 
yra 12 pėdų gilumoje, o laivo 
dugpas yra 16 pėdų gilumoj. 
Manoma, kad visas kruizerio 
priekis ir viduris yra sudau
žyti.

Kruizeris Richniond, kuris 
plaukė 
klausia 
Cruz 
nia.

Skubinsis skristi prie 
. šiaurės poliaus

po-tlaivis, kuris skris ..prie 
liaus, išlaikė labai smarkią 
audrų.

į Panamų,
bus pastatytas 

uoste, navaduoti

dabar vei-
Vera 

Taco-

r ' ' / >

Tampico blokada sukilo 
liams nevyksta

17. - 
sukilėliai

TAMPIU/), sausio 
Nors de la Huertos » t 
paskelbė, kad jų (laivynas pra
dės Tampico blokadų trečia
dieny, bet nė vienus jų laivas 
dar nepasirodo ir prekybos lai
vai liūdai atplaukia if išplau
kia iš uosto.

Traukiniai vaigšto normali
niai ir išgabena daugybės pre
kių, kurias atvežama juromis.

Valdžia gi į čia siunčia dau
gybes kariuomenes, nes nori 
sukilėlius išvaryti iš aliejaus 
laukų ir tuo išpildyti savo pri
žadų apsaugoti amerikiečių 
turtų ir gyvastį. Ties Juan Ca- 
šiano įvyko smarkus susiremia 
inas. Ten sukilėliai buvo pasi
darę tvirtovę, bet po 4 valan
dų mūšio turėjo jų pamesti ir 
bėgti, palikdami daugybę už
muštų ir sužeistų.

Yra žinių, kad sukilėliai ga
vo įsakymų neeikvoti amuni
cijos. Tai delei Jungt. Valstijų 
uždėjimo embargo ant visų 
kuro medžiagų siuntinių suki
lėliams.

J(?GALĖIVIAI REPUBLIKO
NAI VĖL PRALAIMĖJO.

WASHINGTON, sausio 17.— 
Atstovų butę atgaleiviai repub
likonai vėl du sykiu šiandie pra
laimėjo, klausime atstovų buto 
taisyklių. Jie išpradžių reikala
vo, kad paduodant peticijų pa
leisti kurį komitetų butų gauta 
didžiuma atstovų pąrašų, o 
paskui spirėsi, kad tik 100 para
šų butų paduota, bet abiejuose 
atsitikimuose juos sumušė pa
žangieji 
kratais.

republikonai su demo-

uždarysianti gemble-Maskva 
riavimo įstaigas.,

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

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

Lietuvos darbininkų sa
vaitinis laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
Gaunamas “Naujienų” 

Ofise ir skyriuose. 
Kaina 5c.

CHICAGO.— Užpereitą nak
tį Br<xwn & Koppel valgykloj, 
2003 W. Division St.., dėl nesu
prantamos priežasties ištiko 
eksplozija — bombos ar gaso, 
—• laike kurios liko užmušta 
ėjusi kitoj gatvės pulsėj p-Iė 
Peari Barkin. Betgi buvę val
gykloj’ žmonės išliko nesužeis
ti.

vakar, sausio 17, užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos

.... $4.24 

.... $1.45 

.. $4.23 

.. $17.48 

.... $4.88 

.. $4.68 

.. $10.00 

.. $14.25 

.. $87.38 

.... $2.52 

.. $26.18 
.. $17.85

pinigais šitaip:
Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Austrijos, 100,000 kronų 
Belgijos, 100 frankų .. 
Danijos, 100 markių 
Italijos, 100 lirų ........... 
Francijos, 100 frankų 
Lietuves, 100 litų ........
Norvegijos, 100 kronų . 
Olandijos, 100 kronų 
Sudmijos, 100 markių ... 
Švedijos, 100 kronų ..... 
Šveicarijos, 100 frankų

MASKVA, saus. 15.— Mask
vos miestas sausio 18 d. užda
rys visas gembleriavimo įstai
gas mieste. Tos įstaigos mies
tui pereitais metais davė apie 
32,500,000 pelno/Nesenai dau
gelis žmonių, kurie nuolatos 
ankydavosi j tas įstaigas, buvo 

areštuoti ir ištremti į belais
vių stovyklas ar Siberiją. Best 
valdžia dabar supratusi, kad 
abai kvaila yra leisti gyvuoti 

gemblieriavimo įstaigoms, bet 
tartu areštuoti jas lankančius 
žmones.

WASHINGTON, sausio 17.— 
Laivyno departamentas dabar 
skubinsis su prirengimu pienų 
dirižabeliui Shenandoah skristi 
prie Šiaurės poliaus. Dirižabelis 
Shenandoah dabar yra didžiau
sias dirižabelis pasauly, kadangi 
didesnis už jį Franci jos diriža
belis Dixmude nesenai paskendo 
Viduržemio juroje.

Iki šiol vis buvo abejonių ar 
dirižabelis galės atlaikyti tokią 
tolumų ir sunkių kelionę, nes 
bandymai su kitais dideliais di- 
rižabeliais užsibaigė nelaiminga 
ir jie paprastai žūdavo. Bet skai 
tomą, kad pereitų naktį Shenan
doah atlaikė tokius bandymus, 
kokių jam gal neprisieis susitik
ti kely prie šiaurės poliaus. Di
rižabelis bandymams buvo pas
tatytas prie stoties stiebo (moo- 
rmgs). Ten jis išbuvo jau 
kelias dienas, kaip pereitų nak
tį urnai užėjo nepaprastai smar
ki audra, kuri dirižabjelį nutrau
kė nūo stiebo, nulauždama tų 
geležinį kablį, už kurio jis laikė
si prie to stiebo. Dirižabelis 
betgi tik lengvai pakįlo ir nežiū
rint nuolatos smarkėjančips au
dros, ore išbuvo kelias valandas, 
lengvai sau skraidydamas ir pa
skui nepažeistas’ nusileido ir su
grįžo į savo pašiurę, Jeigu laike 
tokios audros orlaivis nesusi
daužė, tai, skaitoma, jis pilnai 
galės atlaikyti tolimų kelionę.

Ukrainoj siaučia pogromai
BERiLLNAŠ, sausio 17. — Iš 

Charkovo pranešama, kad su
mišimų sąryšy judėjimu prieš 
komunistus ir žydus buvo EH- 
zavetgrade, Goltvoj, Chersone 
ir Olvipole, Ukrainoj. Žinia 
priduria, kąd 118 žydų liko su
žeista.

PARYŽIUS, sausio 17. — 
Ekspertų komitetas, kuris ty
rinėja Vokietijos finansinę pa
dėtį, šiandie praleido privati
nėj konferencijoj, ekspertų pa
galbininkams nagrinėjant įvai
rias dokumentines informaci
jas, kurias patiekta komitetui. 
Ekspertų štabas, kuriame yra 
ir amerikiečių, jau peržiurėjo 
daugybę dokumentų, bet vis 
dar • turi dideles dokumentų 
krūvas peržiūrėti.

Franci jos valdžia stabilizavi
mui smunkančio franko pie
nuoju pakelti taktus ir tuo pa
didinti valdžios įplaukas 7,000- 
000,000 frankų, kartu suma
žinant iĮlaiidfi® 14,000,000,000 
frankų. Tuo butų subalansuo
tas pasitikimas biudžetas, ku
ris įeina į reguliarinį biudže
tų.

Išlaidos taip vadinamo pasi
tikimo teoretiniai buvo paden
giamas gaunamomis iš Vokie
tijos kontribucijomis, bet fak- 
tinai jas reikėdavo padengti 
paskolom i<s.

žile galvon, velnias uodegon”

po- 
Sa- 
tris 
Ap-

CHICAGO. — Elmhurst 
licijos magistratas George 
win, 89 m., išbuvęs našliu 
metiiĄ sumanė a.psiv<esti.
rives jis už savaitės su p-le 
Bdlle Mosher, 65 m., iš South 
Bcnd, Ind. Su pirmąją pačia 
jis išgyveno 66 emtus.

Poincare pasitikėjimą.

17. — 
prieš 
vai-

laimėjo

balsų prieš 215

PARYČIUS, sausio 17. — 
stovų butas <394 balsais prieš 
0, išreiškė pasitikėjimų val
iai. Kitu klausimu Poincare

ŠIANDIE — apsiniaukę, biskj 
šilčiau.

Saulė teka 7:15 valandų, lei
džiasi 4:46 valandų. Mėnuo lei
džiasi 8:16 valandų nakty.

Atstovų 
180, 
džiai. 
antru 
mą 360

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

lo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataris Lietuvos bankai

1739‘3>Halsted
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rt žiūrėti

Vilnius

DEL SUKATOSSTRAIPSNIS 55

■Liet, darb

KŪJU TROBELIAI!

Viršui paminėti dalykai pardavimui subatoje nuo 9 iki 3

MERIKOJ
avasano

Ponia Eva Šiaulienė sakos

6136

2 Didelės Dovanosjienomis

įrodė, kad 
>nu viduti-

THE 
BORDEN 

COMPANY

Tūlais *atvėjais vaikas gali išvystyti 
didelį nemėgimą tūlo valgio ir jo ne-

Naujieny Skyrius perkel
tas j naują vietą.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-

Alam* skyriuje mda talku 

na. laiko gvlMenaJm. rei
kalus jdoa.lua bOalanžloma 

motinom. ir motinoms Jau* 

ny kūdikiu.

KOdiklv aprūpinimu ir pa- 

nijlaias yra dalyku gyvu 

svarbos Šeimynai Ir tautai 

ir mes jaugiame, kad tai 
yra dalykas. kur| mos ta
rime regunarMkaiv laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 
pergvlidentl.

Lie- 
me- 

Šian-

Pork loins, extra fan 
cy, sva- d E1/2C 
rui ■ W w

i vaikai pęnėti su Eag

negu paprastu pienu penimieji. Sęl 
sąvo vaiką atydziai. . " ".
Atmink, kad nedapenėtas vaikas visa
dos sveria mažai. Ja 
kia duoti du šaukštu Eagle Pieno kas

BORDEN’S/ eqm
Ęlenflg neturi 

nieko kito savy kaip 
tik gryną karvių pie
ną ir gryną cukrų, 
nis maistas jūsų ka
stas kūdikiams per 63 
metus ir yra vienati
nis maistas savo kū
dikiui duoti kada mo
tinos pienas jo neuž
ganėdina.

34 S. Califomia Avė

tarpe mokyklos vaiki
1 * * ■“ * ’

niškai gavo 7 svarus daugiau svorio U.JL.. . * ’ Sek
Dažnai pas veik.

nam vaikui rei-

34 So.
Tel. Lafayette

Baus nelankančių mokyklas 
vaikų tėvus.

Aukos Mariampoles Rea 
lei Gimnazijai

Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA
DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 192,3 ra. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys 
tams, gaus dvi dideles dovanas. V 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d 
py bus duodamos davanos.

kUDIKIv^V
EROVės skYRIUS

BORDEN 
BUILDjNG 
NEVV-YORK

Neprlimam orderių nei telefoną nei laiškais 
Pasinaudokite tomis kainomis

dieną atmiežto su trim! čvertlmi puo
delio šalto vandens, Duok paryčiais 
arba po pietų. Senesni vaikai dažnai 
jį labiau mėgsta su ginger ale, vaisių 
sunkomis, arba suplaktu kiaušiniu.

Skaityk atydžiai kas savaitę šituos 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

Bulgariška Žiedų Arbata veikia greitai. Duokite 
alkams. Bukit pasirengę prašalinti žiemos ligas.

i ir prašyk B ui gar i An Arbatos arba mes 
ubą 6 už $5.25. 
Pittsburgh, Pa.

Mišku naikinimas 
Lietuvoj.

? laikraštį “VIENYBĘ” me- 
ajus prasideda su Birželio 1 
. 1924 m. Tik tam laikotar-

Linksminanties pas savo kai
mynus valgėme labai skanius 
valgius bet juoda, stambi, rįgi- 

i nė duona buvo už vis gardžiau
sia. Klausiau susiedkos “Kur 
galima gauti pirkti tos tikros 
lietuviškos duonos”? Sako: 

I “Galima gauti kiekvienoj gro- 
'sernėj ir bučernėj, tik reikia rei
kalauti, o Marozas Bake Shop 
4330
Tel. Lafayette 1515 pristatys

Mano viduriai nedirbo per 
daug metų ir kaip tik pradėjau 
valgyti tikrą lietuvišką duoną, 
pasitaisė ir dabar nereikia var
toti jokių vaistų.

Tos duonos keptuvė yra šva
riai užlaikoma ką visada galima 
matyti po nutn. 4830 

iCalifornia Avė 
1515.

PAVOJINGOS LIGOS
Tankini išsivysto nuo apleisto persišaldymo

Milijonai žmonių miršta kiekvieną žiemą nuo paprasto persišaldymo. 
Jei jus turite šaltį, (ai geriausis dalykas išgerkite puoduką karštos Bulga
riškos Arbatos. Ji pagelbės apšildyti užšalusį kraują, padidins cirkuliaciją 
r prašalins nuodus iš žarnų.

Per metų eiles žmonės vartoja Bulgarišką žiedų Arbatą (pirmiau va
dinosi kraujo arbata), kad prašalinus persišaldymą ir užlaikius savo kūną 
sveiku, Diktatai visur pataria vartoti Bulgarišką žiedų arbatą. Išgerkite 
juoduką karštos Bulgariškos Žiedų Arbatos, kad prašalinus persišaldymą, 
daktarai žino, kad grynos gyduolės Bulgariškoje žiedų Arbatoje yra geras 

dalykas dėl žmonių, kad užlaikius ju skilvius, inkstus ir žarnas švarioj. Ap- 
iekoriai visur maloniai pataria vartoti Bulgarišką žiedų Arbatą, nes. jie 

žino, kiek ji gero padaro. ? 
išgerti puoduką mažiems vi _____
Eikit pas jūsų aptiekorių šiandien ir į 
atsiųsime didelį šeimynos baxsKi už. $1.25, arba 3 už $3.15, 
Adresas Marvel Products Company, 25, Marvel Building

VALGYMO PATARIMAI
Iš pradžių vaikai nieko nežino apie 

valgius išskyrus, kurie jiems duoda
mi. Jie išvysto norą prie šių valgių. 
Todėl reikia duoti iš pradžių tik tie 
valgiai, kurie yar sveiki ir jiems tin
ka, ir tada jis pripras jų norėti, tokiu 
budu įgydamas normališkus valgymo 
papratimus.

Min. taryba atsiuntusi kura- 
torijon įsakymą bausti tuos tė
vus, kurių tam tikro amžiaus 
vaikais nesilanko į mokyklą, po 
400 markių už praleistą dieną.

THE UNIVERSATUCAR

Karai — Trokai — Traktoriai— 
Lincoln Automobiliai

Geriausias ir pigiausias šiandien karas ant 
marketo.

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

vandens pagal in- 
|. Per 65 metus motinos da- 
agle Pieną kaipo vienatinę 

vaikams. Ji 
kūdikiams,

SHAMPOO
60c. butelis Watkino cocoanut aliejus 
parsiduoda tiktai po_____________________

Dar ne taip senai visoj 
tavoj buvo didelių visokių 
džių žaliuojančių girių, 
dien matome visai kitokią mu
sų šalies vaizdą. Vietoje ža
liavusiųjų didelių, plačių girių 
matomo dirbamos žemės lau
kus arba samanomis apaugu
sius kupsty nūs, tyrlaukius. Lie
tuvos miškus taip bepasigailė- 
jimo išnaikino, numatydami 
savo galą, dvarininkai, paskui 
okupantai vokiečiai laike ka-

EVANS - SCHUSTER GO.
3704 So. Western Avė., Lafayette

P. M. SMITH, lietuvis atstovas.

Duok savo vaikui Borden’s Eagle 
pieną — maistą, kuris pasekmingai 
išauklėjo tūkstančius ir tūkstančius 
vaikų. Jis lengvai paruošiamas — tik 
paridėk atvirinto vandens pagal in- 
strukci, 
vinėjo 
sveikatos dovaną savo 
rekomenduoja gydytojai 
kurie silpni ir ligoti, kadangi jis len
gvai suvirškomas ir teikia pilną sotu
mą.

Tinka jis netik kūdikiui, bet yra 
geriausias maistas nedapenštam vai
kui. Stebėtini eksperimentai daryti

biunčia pinigus Lietuvon

G. Benošius 
1616 W. 47th Street

valgys, bet abelnai galima ir 
išmokinti valgyti visus svej 
gius. Vaikas, kuris sako, kad nemėgs
tąs to ar kito valgio gali būti nėra 
visai sveikas, arba gali būti valgis ne- 
taip išvirtas. Motina turi prižiūrėti, 
kad nepridegipus ai; prisvilinus vai
ko valgio, idant išvengti valgio nemė
gimą.

Nepagadink vaiko virškinimo, duo
dant valgį netiksuiai paruoštą. Valgio 
išvaizda daug turi su smagumu jo val
gymo. Jei valgis gražiai išrodo, tai 
jis geriau virškomas.

Apie svarbą pieno kūdikio valgiuo
se jau buvo kalbėtą pirmesniuose 
straipsniuose. Eagle Brand yra leng
vai paruošiamas. Jį vartojant visa
dos gali būti tikras, kad gauni pieną 
švarų ir gryną. SEKAMI DALYKAI YRA TIKTAI

SUSIVIENIJIMAS LIET.
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki Jiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami rluo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai
PAŠALPOS SKYRIAI — 

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkite? šiuo adresu:

LITHUAN1AN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y

IŠKILMINGAS KONCERTAS
5 METŲ SUKAKTUVIŲ 

RENGIA ATEITIES ŽIEDO VAIKŲ DRAUGIJĖLĖ

Nerišlioj, Sausio-January 20 d., 1924
K. STRUMILO SVETAINĖJ, 

r 158 E. 107 St., Roseland, UI.
Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 50 centų.

Kviečia KOMITETAS.

Prima apyniai ir sa- 
lykla9, se- 3gc

To dar negana, užsilikusius 
iki šiol miškus dabartinei val
džiai belvarkingai vedant miš
kų ūkį baigia naikinti 'patys 
Lietuvos piliečiai. Nekalbant 
jau<ipic tai, kiek daug miško 
iškerta kasmet ir išgabena jį 
užsienin visokie pirkliai-šmu- 
gelninkai, bet kiek daug išker
tama ir išnaikinama jaunų 
berželių ir eglaičių visokiems 
nereikalingiems tikslams ir 
tuštiems papuošalams. Vasa
ros nicitu per visokias šventes 
visur vežimais kerta gražiau
sius berželius ir puošia jais 
bažnyčias, o per Sekmines ir 
šv. Joną miestelėnai berželiais 
puošia savo namus; daugybę 
berželių sunaikina dar šluo
toms ir t. t. Kalėdų šventėms 
iškertama šimtoji tūkstančių 
eglaičių, kurias ’ senu įpročiu 
vartoja jas Kadų iškilmėms, 
“vaikų eglelėms.“ Ir šiemet 
besiartinant Kalėdų šventėms' 
Kauno gatvėse kasdien buvo 
matyti vežiojant dideliausius 
vežimus eglaičių ir pardavinė
jant jas piliečiams. Taip be rei-> 
kalo naikinama jauni mede
liai, kuomet ir be to miškų taip 
maža betiu*ime

Kaip reumatizmas, odos ligos, už
degimas, ulceriai, įaugę pirštų nagai, 
sutinusios kojos, skaudami keliai ir 
nariai, paplokščios kojos, ir 1.1. Taip
gi komai, bunianai ir callausei.

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

Aš Jšgydau
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- 
lictv.

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

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

2058 N. Divisioit^t. Valandos nuo 6 
iki 9. Nedaliomis nešventomis nuo 9 
iki L Phone Brunsvvick 5991.

Egzaminavimas Dvkai.

DOVANOS
1. $.1.50 vertas naudingų ir gerų knygų pasirenkant iŠ 6 

grupių.
2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys ‘'VIENYBĘ” ant 

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

VIENYBE,
193 Grąnd Street, Brooklyn, N. Y,

Jei nežinai kaip vartoti Eagle Pieną, 
prisiūsk mums šitą paskelbimą ir me? 
pasiusime jums penėjimo instrukcijas, 
Kūdikių Knygą ir kitokias brangias in
formacijas, dykai. ž

BATH ROBES
Vaikų beacon audeklo bath robes, visokių išmarginimų, 4 RA 
šviesių ir tamisų spalvų plaids, verti $2.48 po___________M* i

1),SLA 242 kuopa (Gary, 
Ind.) iš savo iždo aukavo $10.00

$10.00 čekį prisiuntė p. J. Pa- 
škauskas.

2 SLA 2 kuopa (Forest City, 
Pa.) iš iždo aukavo $10.00.

$10 (tekį prisiuntė J. Kamin- 
skis, kuopos raštininkas.

3) SLA 119 kuopa (Taylorvil- 
le, III.) iš kuopos iždo aukavo 
$10.00.

$10.00 perlaidą prisiuntė K. 
Mačiuskas.

4) SDA 187 kuopa (New Phi- 
ladelphia, Pa.) iš iždo aukavo 
$10.00, ir p. S. Bulota davė $5.00

$15.00 čekį prisiuntė p. S. Bu
lota.

5) Lietuvių Pasilinksminimo 
Draugiškas Kliubas (Indiana 
Harbor, Ind.) aukavo $100.00.

$100.00 draftą prisiuntė p. 
Br.’tru® Yasuljs.

6) New Duluth, Minn., lietu
viai aukavo sekamai: $2.00 — 
IC«L Kodis; po $1.00: Pr. Kri- 
siunaik Vladas Pančikauskas ir 
JurgisįSvilis.

$5.00 perlaida prisiuntė p. K. 
J. Kodis.

7) Vaikų draugijėlė “Bijūnė
lis“ (ghieago) aukavo $10.00.

Antanas Taraševičius aukavo 
,$5.00.

9) J. Stupuras $3.00.
10) Amerikos Lietuvių Politi

kos Kliubas (Kenosha, Wis.) 
aukavo $13.30.

Pinigus pasiųsti Mai’iampolės 
gimnazijai pridavė p. Antanas 
Pakšys.

Visiems aukavusiems Lietu
vos Mokytojų Profesinės Sąjun
gos Atstovybė Amerikoje taria 
nuoširdžiai ačiū. Ypač skaitome 
reikalingu pabrėžti tą faktą, 
kad net vaikų organizacija “Bi
jūnėlis“ prisidėjo su savo auka. 
Tai labai malonu, kad vaikai, ku
rie lanko šios šalies laisvas mo
kyklas, prisideda prie to, kad ir 
Lietuvoje jų broliai iš kraujo 
turėtų tokios jau progos.

— K. Augustinavičius,
L. M. P. S. ats. sekretorius.

GRANDŽIAI
Saldus, sunkist, dideli, šiame išpardavime O 4 m
tuzinui ,

MAUDYNIŲ RANKŠLUOSČIAI
Extra stori, neblunkanti, extra storo audeklo — mieros 15x30, 1 A a
paprasta kainą 15c., specialiai po__________________________ I V w

PIRŠTINĖS '
Moterų ilgos pirštines su gražiais rankogaliais—šilko em- 1 EO
broidered, visokių spalvų, visų mierų, subatoje ™

KORSETAI
Moterų šilkiniai brocaded korsetai, žemi biustai, užpakalis C 4 Q7 
su leisĄis, mieros 22 iki 30, paprastai $2.95, specialiai po ■

BLOOMERIAI

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOJ

ŠILKINES PANČIAKOS
Moterų — tikrai šilkinės juodos ir spalvuotos pančiakos, su siūlėmis 
i< užpakalio, pirmos rųšies, 8% iki 10%, 
vertos $1.50, už__________________________________________

UNION SIUTAI
Vyrų; fleece iš kitos pusės — stori žieminiai, sidabrinių arba mottled 
spalvų, mieros 36 iki 46, $2.50 vertės 4 CQ
parsiduoda po________________________________________ I »ww

ASPIRIN
20c baksas, Bayer’o aspirin tabletei, 1 7 f*
parsiduoda tiktai po . . • I “

ALIEJUOTO AUDEKLO KETURKAMPIAI
Gražių pattemų, 50x54 colis, visokių pattemų — Brooklyn RQf* 
tiltas, medallion center, gelių beske, Ir tt., subatoje Ovv

BLIUZES
Vaikų flanelines bliuzeą nuo, 8 iki 15 metų, tamsių ir pilkų COf*
spalvų, gerai padarytos, pilnos mieros, $!< vertes___________ www

VYRŲ MARŠKINIAI
Juodo satino mieros 14 iki 17, su prisegtais kalnieriais, Rftf*
paprastai $1.15, parsiduoda po_______________________ ’_____ wwV

IKB

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-

1 NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
f PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS.

S, L FftMMMtS 00

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
$ Parduodam Laivakortes. 4 

...... ........ « » m

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. Ž2nd St, arti Leavih St.
Telephonas CanąL$552 

Valandos: 9 ryto iki $ vakare. Ša
radoj ir Pštnyčioj.huo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias1 bylas visuose tek
inuose. Egzaminuoja Abstraktus 

padirbą visokius Dokumentus, 
Sbrkent arba parduodant Lotus 

lamus, Fermas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
. -.............................. — —/

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmlestyj;
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washin$ton A Clark

Naiwą Tel.s Hyde Perk 8896

JOHN I. BAGDŽIUNAS
ADVOKATAS

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

ir įgaliojimus.
T South Dearborn Street 

Room 1538 Tribūne Bidg. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

S. W. BANKS, Advokatei 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1811 Recter Building
79 West Monroe Street, Chiceco. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514,-516 
127 N. Dearborn StM 

Telephone Randolph 5584
Vakarais) 10736 So. Wabąsk Avė.

Tel.: Pullman 6377.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 589
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St., Ckicago.
Tel. Yards 4681

v--- ---------------- -

A. E. STASULANI I
ADVOKATAS

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bidg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6800

Cicero Fanedėlio vak.
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 I

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

LIETUVIS ADVOKATAS

J. P. Uvick
618 Ford Bidg.

Vakarais: N. 426 West Grane! Blvd.
DETROIT, MICH.—.... ...... . ...  į..... •

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4442 So. Western Avė.
Telef. Lafayette 4146

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vtotoi 
patarnauju kuogeriausiai

\ ir I
! Chicago. II.
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Detroit, Mich. Binghamton, N. Y.
šis ir tas. Iš L. P. Kliubu darbuotės.

Atvykęs Detroitan ir eidamas 
pro lietuvių bažnyčią susitinku 
vieną lietuvį. Klausiu, kame čia 
lietuviai gyvena ir kaip darbai 
eina. Jis man atsako:

—Tu ne dėl darbo rūpinkis, 
bet greičiau rašykis prie komu
nistų. Musų čia yra jau apie 
keturi šimtai susirašę, tuojau 
nuversime valdžią, tada neberei
kės darbo dirbti. x_

—Šitaip! Kas gi tamstai taip 
sakė?—paklausiau.

—Ogi musų vadovai.
—O kas tie /įsų vadovai ?
—Mat jų yra keli. Vienas bar- 

berys, kitas džianitorius, trečias 
nežinau kas, ale jie labai mokyti 
vyrai. Tai jie sako, kad tuojau 
padarysime leveruciją, nuversi
me valdžią, ir daugiau mums ne
bereikės dirbti.

Besikalbant priėjo dar du vy
rukai, kaip pasirodė irgi komu
nistai, nusipirkę “Laisvę”, tik 
patys nemoką skaityti. Prašo, 
kad jiems paskaityčiau, ką 
“Laisvė” rašo apie leveruciją, 
kada ji įvyks.

Tai buvo 1919 metais. “Leve- 
rucija”1 neįvyko, valdžia nenu- 
vereta, komunizmas išgaravo ir 
buvusieji “leverucininkai” susi
rūpinę nebe “leveruciją”, liet 
kasdieniniu darbu ir duonos kąs
niu...

Tur būt neklysiu sakydamas, 
kad niekur taip savo darbais ne
pasižymi vyčiai, kaip kad savo 
smarkių generolų vadovaujami 
Detroite. Nespėja garai nuga
ruoti, kaip kiti užgaruoja. Uo
liai darbuojas musų vyčiai.

*

Jaunų Lietuvių Baltos Rožės 
Kliubas. Kliuban įstojo nariu 
vienas vyčių generolas. Neužil
go jis patapo Kliubo raštininkas. 
Sumažėjus darbams ir senąjam 
iždininkui apleidus miestą, Kliu
bas nutarė pinigus, viso 119.50 
pavesti tam raštininkui, kad pa
dėtų bankan. Dabar dėl tų pini
kų Kliubas turįs bėdos, tokios 
bėdos, kad, girdėt, nutaręs kreip
tis teisman jų ieškoti.

—Lietuviškas Vaikis.

Clinton, Ind.
Keletą metų gyvavo čia Ame

rikos Lietuvių Piliečių Draugija. 
Ji veikė ne tik savo narių labui, 
bet kiek galėdama rėmė ir lietu
vių tautos reikalus. Keletas 
šimtų dolerių buvo išmokėta na, 
rių pašalpoms. Po kiek laiko 
atvyko iš Gary, Ind., tūlas dr. 
A. T. Smithas ir ėmė piršti kaž
kokį Amerikos Liet. Politikos 
Kliubą. Gyrėsi, kad jie tautai ir 
darbininkams nuveikę didelių ir 
naudingų darbų. Clintoniečiai 
tuo patikėjo ir Amerikos Lietu
vių Piliečių Draugija prisidėjo 
prie to išgirto kliubo, įdėdama 
visą savo turtą su viršum porę 
šimtų dolerių. Bet dabar esą? 
vargas, — susirgę nariai negrai; 
gauti iš Kliubo pašalpos, dag? 
žymesni Draugijos nariai esą 
bandoma suspenduoti, etc. Clin 
toniečiai tuo labai nepasitenkinę 
ir nusitarė ką nors daryti. Kiek 
teko girdėt, jie jau pasiėmę ad 
vokatą ir trauksią Gary’ės po
nelius teismas ir ten ieškosiu 
teisybės. —Senas ClintoiUetisu

Lietuvių Pasilinksminimo 
Kliubas išsirito į vieną iš dides
niųjų vietos organizacijų. šis 
kliubas yra dar jaunas. Jam 
priklauso tik nevedėliai ir yra 
bepartyvis tikroj to žodžio pras
mėje. Tad kaip tokiam ir gana 
gerai sekasi, nes turi žmonių 
pritarimą.

Sausio 8 d. buvo laikytas me
tinis kliubo susirinkimas. Iš val
dybos raportų už praeitus metus 
paaiškėjo, kad kliubas yra daug 
ką pasiekęs per praeitus metus. 
Pirmininkas J. Bučinskas išduo
damas raportu pažymėjo: “per
eitus metus pradėjome su 11 na
rių, tuščiu iždu, mažame kam
barėlyje. Per metus laiko buvo 
suruošta trys šokių vakarai, 
vienas piknikas, du išvažiavi
mai, du pasilinksminimai ir vie
nas banketas puikiausiame 
Binghamtono Arlingtono vieš
butyje; turim gan puikią boli- 
ninkų kuopą ir dabar jau gali
ma pasakyt, kad mes po metų 
laiko randamies daug tinkames- 
niuose kambariuose, turim savų 
rakandų, taipgi turim vidutiniš
ką iždą, ir šiuos metus prade
dam su 55 nariais. Trumpai sa
kant, 1923 metai kliubui buvo 
sėkmingi”. * j

Turtų raštininkas darydamas 
savo pranešimą pažymėjo, kad 
per pereitus metus įplaukų buvo 
$575.88, o išlaidų 461.40, ižde 
lieka $114.28.

Tarimų žymėtini šie: 1) Nu
tarta suruošti šokių vakarą bo- 
lininkų kuopai; 2) rengti kliubo 
naudai šokių vakarą, kuris tu
rės įvykti vasario 27 d. puikiau
sioj Binghamptone svetainėj, vi- 
durmiestyj, vadinamoje “Kahi- 
rah Temple’. 3). įsigyt nuOsa-! 
vas pianas ir ruošties prie suda
rymo dainininkų kuopos.

Lietuvių Pasilinksminimo 
Kliubas Naujuose pietuose buvo 
surengęs visiems Binghamtono 
lietuviams banketą, visai dykai. 
Buvo šokiai ir vakarienė, kuri 
sulig komisijos raportu kainavu
si 3,000,000,000 vokiškų markių. 
Valgių ir gėrimų buvo užtekti
nai visiems dalyvavusiems. Ko- ’’ 
misija sakosi, kad dar ir likę, nes 
publika-svečiai kažkodėl buvusi 
nelabai alkana. Vakarienė susi
dėjo iš daugelio įvairių “patro- 
vų”, kaip tai: žolių, kopūstų gal
vų, morkų, svogūnų, bulvių ir 
kitų skanumynų, o gėrymas bu
vo puikiausias, t. y. švariausias 
vanduo. Visi svečiai buvo labai 
užganėdinti. Beje, buvo ir to
kių, kurie neužsiganėdino tuo 
banketu, o tame dalyke tai gal 
bus kalta komisija kam taip 
daug davė valgyt, viena moterė
lė ėmė valgius mėtyt nuo stalų 
ant grindų, kad kitiems netektų,

ir greitai nešdinosi iš svetainės, 
nes perdaug privalgius! ir nebe
galėjusi šokti; buvo ir kitokių 
žmonių kur nepasiganėdino, bet 
juos galima suskaityt ant vienos 
rankos pirštų; visa kita publika, 
kurios buvo apie 300 buvo pilnai 
patenkinta.

Gruodžio 29 d. L. P. Kliubas 
turėjo suruošęs savo nariams 
metinę puotą Arlingtono hotely. 
Dalyvių buvo 27. Valgiai ir gė
rimai buvo puikiausi. Be to tu
rėta dar ir programas, kurį išpil
dė trys kliubiečiai: F. Vaitekū
nas salistas, E. Grikias pianis
tas ir St. Vaineikis solistas, be 
to dar abu dainininkai padaina
vo-ir duetą, kuris buVo gana 
vykęs. Musų dainininkai dai
navo gana puikiai, taip kad vie
nas iš dainininkų, būtent Št. 
Vaineikis likos užkviestas kote
lio savininko į jo rengiamą nau
jų metų vakaro banketą padai
nuoti. žodžiu musų artistai 
pasirodė gana puikiai. Pagaliaus 
buvo priėmimas k'liubo konsti
tucijos ir naujos valdybos inau
guracija. —Vytautas.

Referendumas dėl atlygini
mo už nusavintąją že

mę Latvijoje.
Ryga, —r Parašų rinkimas už 

Latvijos socialdemokratų suma
nymą nemokėti atlygihimo dva- 
rininkaAs už nusavintąją žemę 
pasibaigė gruodžio 2 d., bet gi 
galutinieji rezultatai nepaaiškė
jo dar ir ligšiol. Vis dėlto suma
nymas, kaipo toks, skaitosi pri
imtu, nes Latvijos konstitucijoj 
numatytasis panašiems vykiams 
parašų skaičius — 95,000 (1/10

visų turinčių teisę balsuoti) jau 
surinkta. Tokiu budu, šį suma
nomą artimiausiame savo posė
dy turės svarstyti seimas, bet 
atvėjuje jo atmetimo jis bus ri
šamas visuotino balsavimo ke
liu. Įstatymas bus priimtas, jei 
referendume dalyvaus pusė vi
sų turinčių teisę balsuoti — 
apie 500,000, ir jei už įstatymą 
bus paduota vėl pusė dalyvavu
sių — ne mažiau 250,000. Re
ferendumas numatomas apie 
pavasarį. — (E.)

VIDURNAKTI SU KRUIZŲ.

Kuomet tavo vaikutis tampa užpul
tas krupo vidurnakty — ką-gi tada 
reikia daryti? Tūkstančiai motinų 
Jau išrišo šį klausimą su užsiganėdi- 
jimu. Vienas mažas doztlis Dr. Dra- 
ka’s Glessco tuojaus prašalina krųpą 
| keletą mlnutų du dožus. Tai saugus 
ir geras vaistas kūdikis nuo Jo ne
rems. Šio vaisto daugiau parduoda
ma negu kokio kito Amerikoj. Garan
tuojamas visų vaistininkų, 60c. bute
liukas — vertas $60.00, 2 vai. ryte.

Mrs. A MICHNIEVICZ-VIDIKIENt
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kajnpas 81 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Palng

Tel. Yarda 1119
Baigusi akušeri 
Jos kolegija; i) 
gal praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuc 
še. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prie# 
gimdymą, laiki 
gimdymo ir p« 
gimdymo.

Už dyką patu 
rimas, da ir kit< 
kiuose reikaluu 
se moterims i 
merginoms; krei) 
kitės, o rasit* 
pagelbą.

Valandos nuo 
ryto iki 1 po pi< 
tų, nuo 6 iki 9 ' 
vakare.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewidl 

BANIS 
AKUSERKA

Turiu patyri mg. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
'atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūri* 
jimą. Duodu pa
tarimus moterim* 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

HERZMAN-^R
-Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

Gydo staigias ir chroniška* ligas 
vyrų, motei-ų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1026 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pUt<, 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarais.

Z Dienomds: Canal 
Telefonai. ]

( Boulevard 4186

8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.
................. ..................... . . ........ ■■ *

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

j trupučio.

W B AMBINO
ZZ/7 Jreg. S. V. Pat. Biure.

Matai ka jis daro!
Palauk, kuomet jį sugaus motina! 

Motinos, nebauskite savo vaikų neturėji
mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei
kalingi. Jei jie išvemia dalį savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria
vimą—duokite jiems Bambino be jokio 

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

KŪDIKIAI MfiGSTA JĮ! JIE NET PRAŠO DAUGI AUS! 
F. AD. RICHTER & CO^ 1O4>114 So. 4th St., BROOKLYN, N. Y.

Kaina 35c. 
aptiekoM

Kuomet pirkaite L. Klein 
krautuvėje, klauskite Jo
nas Lukas, generalis selo- 
smanas, No. 5.

Dr. F. Matulaitis
8709 Jos. Campan Avenue 

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

Tel. Empiro 6234
Res. Waįnjit, 8847 J , „

ępME OŲT O F THE BEATEN PATH

Ever-Ready safety razors, 
su blekutemis, sudėti į 
gražius baksiukus, tiktai 
vienas košt ūme- OOov 
riui

Tel. Haymarket 1044
DR. G. J. ADLER 

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

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

Cigaretai, Lucky 
arba Chesterfield, 
iš 2000 ei ga
rėtų, po

Strike 
pakelis 

$1.19

Pasirinkimas iš visos Krautuvės Pardavimu
VYRŲ SIUTAI IR OVERKAUTAI

Tas nepaprastas apsireiškimas geriausių rūbų išprotavimas Chicagoje. Tai 
yr žinomas tūkstančiams vyrų kurie laukia šios progos, kad pirkus gerus 
rubus. Prasidės subatoje ir tęsis visą savaitę. Mes suteiksime progą Chi- 
cagos vyrams, kad jie nusipirktų.

Telephone Humboldt 2052

DR. B. H. LEGATOR
DENTISTAS

1579 Milwaukee Ąvenuo 
Room 212

Kampas North Ava ir Robey St.
Ofiso valandos 9 iki 9. 

Nedalioj 9 Iki 12 dienų. 
Gass Administred

BILE SIUTĄ ARBA OVERKAUTA MUSŲ 
KRAUTUVĖJE UŽ ŠIĄ KAINA

pinibus lovon
NUSIUNČIAMU

Telegramų par 2 dtaias 
Perlaidomis per 25 dieaaą. 
Turime tieaiogynj suuUU- 
kimą su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Yp a t iš k ai arta raštu į
Central Mannfacturing 

Distriet Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Tartas viri $8,OŪOtOW.M
M

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 
$350,000,009. 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,

Dearbom, Monroe ir Clark Streets, Chicago, Ilinois.

Dideli, burly ©verkautai. Vie
nų ir 2 kelnių siutai. Staple 
mėlyno šerio iškaitoma. Net 
ir tuxedo siutai šiame išpar
davime.

Nieko nebus paliekama. Tai rūbai kuriuos mes pardavi
nėjome sezone po $35.00, $40.00 ir $50.00 

'< •* ' ** ’’ *1^’ \ ’ ' ' • 7 ' ' '

Rūbai geriausių išdirbčjų šalyje, overkautai 
padaryti Patrick Lake Superior audlnyčiose. 
CampiiS Togs ir musų pačių Aristokrat siutai 
ir overkautai. Puikiausi rūbai kuriuos mes 
pardavinėjame Jeina į šią kainą. ' 
Net ir tuxedo siutai, staple šėržai ir daug ki
tų 2 keliiių siutai yra įskaitomi. Sezono ge- 

j riausi styliai ir moterijolas.

Lietuviai DaktaraiV

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai
...A' ■ » ------------------------------------ ---' ■ •' ' ■ - ' ...........

DR. A. J. BERTA4IUS 3464 So. Hahted Si.
OftM y ui.; 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 

Tai. Boulevard 6918
ReuldancU*. 8159 So. Unitu Avė.

Tel Yards 1699

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

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

7-8, nedalioj 10-12 dieną,

Td«,hm Yardi 1N3

DR. J. KULIS
Lietuvi* tydvtela* ir Chirurgui 

Oflee vtl.t • iki 1Ž pieta 7 Iki 8 V, taei Su. Htbied Chicago. m.

Dr. A. J. KARALIUS "
Gydytojas ir Chirurgas

3301 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos .

Muo 9 iki 12 vai. dieao* ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

'■■■ ILI.LLLLL.’I'J"™■■■■■Į

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvi* Dantų Gydytoja* 

X-Spinduliai
2301 W. 22nd & So. Leavitt St*.

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

6—9 vak. Ned. pagal sutartį- 
L-.... . , , , ■■ .—z

r*

DB. A. MONTVU)
Lietuvi* Gydytoja* Ir Chirurgą* 26 1 Wa»hington St

Valanda*; nuo 10 Hd 12 ryta

Humbeldt 1028 
Valandos: nu* 6 8 ’

Rsjrfdeadjo* tai Kedai 7716

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvi* 

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

Vai. 2 fld 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 Iki 13 
Namai 6641 S. Albany Ava.

Tol. Prospeet IMS 
Valandos pagal sutarti

Garsinkites Naujienose

Telefonas Boulevard 7042

BR. C. Z. VEZELIS . 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 8g. Aihlond Avė, 
arti 47-tofl gatvės

CHICAGO, ILL.

Office Hourt: 10 iki 12 pieta 
6 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. TUSU
PHY8ICIAN AND SURGEON 

1900 8o. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Ava. 

1 iki 4 po pieta 
Tel. Lafayetto 0098

Canal 0257 
Naktini* Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZAlATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

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

Nedaliomis nuo 9 ild 12 ryto 
1821 So. Halsted

Kampas 18 ir Halsted St. 
------------------------ n m

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

324* HalsUd 8t, 
r«L Boulevard T1T9 

Rerid. Tel. Fairfiz M74 
CHICAGO, ILL.

Garsinkites Naujienose

DR. CHARLES SEGAl’
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

* Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

i OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 va), 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2886

Telephone Yards 0994
DR. MAURIcfe KAHN

4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 1Q iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Ne deltomis nuo 10 ikj 
12 dieną.

............ .. ...................

..ll.I..ĮWĮWW ................................................... —1.11 —

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomis, kampa* 18 ir Blue 
įsi and. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Drexel 2279 

----- -J

Telefonas Boulevard 1939 
DR. S. A. BRENZA

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

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

Tel. Boulevard 1687

DR. MARYA 
DOWIAT—SAS9

1707 W. 47th St
Valandos nuo 3 ild 12 dieną, nua 6 
iki 8 vai. vak. Nedšliomia nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
................. .......*

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4198 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nodilioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayetto 6061

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusa* Gydytojas Ir Chimrga*

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

OHaas: 8335 So. Halsted SU Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plot, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Re*. 1189 Independence Blvd. Chicag*

Dr. Benedict Aron 
Ofisas 8804 S. Kedzie Ate. Phone 
Lafayette 0076. 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

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
3149 So. Morgan Stų 

Val&^dos nuo 8 iki 10 vai. ryto; 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 v. V. 

Telefonas Yards 0867
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The Uthuanian Daily New* 

Published Daily, escept Sunday, by 
The Uthuanian N*wg Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaiti*

1789 South Halsted Street 
Chicago, 111. 

Telephone Roosevelt 8500

torius, drg. V. Poška, kuris 
yra bene geriausias tarpe 
Amerikos lietuvių žinovas 
šios šalies profesinio darbi
ninkų judėjimo. Vakar tas 
skyrius pasirodė jau trečiu 
kartu dienraštyje.

Skaitytojai galėjo paste
bėti, kaip rimtas, gyvas ir

Kitaip sakant, darbininkų val
džia Anglijoje stengsis vykinti 
tiktai tą, ką įvykinti ji turi pa
jėgų.

Tos “valgymo taisyklės” nesi
laikė Rusijos bolševikai, kuomet 
pasigrobė valdžią į savo rankas. 
Na, ir išėjo blogai. Reikėjo iš- 
spiauti lauk nesukramtytą kąs
nį, kad neužspringus.

Subscription Ra tęs:
18.00 per year in Canada.
>7.00 per year outside of Chicago.
>8.00 per year in Chicago.

3c per copy.

įvairus jo turinys. Kiek
vienas darbininkas ,atidžiai AMERIKIETĮ SURADO.

Entered a* Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
M«ch lind, 1879.

sekdamas jį, galės daug ko 
iš jo pasimokinti.

Morganas daro 
tvarką Europoje?

Tautų Sąjungos Tarybai vis 
dėlto pavyko surasti amerikietį 
į komisijos pirmininkus Klaipė
dos klausimui gvildenti. Dviem 
amerikiečiams, kurie buvo pa
kviesti pirmiaus, atsisakius, su-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
kznadienlua. Leidila Naujieną B«n- 
srt, 1789 So. Halated St, Chlcago, 
L — Telefoną*: Reoaevelt 8899.

Uiaimokijimo kaina:
Ūhieągoje — paštu:

Metams...............    $8.00
Pusei metų -------------------  4.00
Trim* m&ieaiams__ _________ 2.09
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui _____    .75

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu: 

Metam .... $7.08
8.80

. 1.75

. 1.21
- .78

Dviem mėnesiam 
Vienam minėsiu!

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ___ ________ .....___ _ $8.00
Pusei metų .......      4.00
Trims mėnesiams .................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Nemokėjimas 
biznį vesti.

Vakar “Naujienose” buvo 
pranešta apie užsidarymą p. 
Romano Tarptautinio Ban
ko Lietuvoje. Visas kitas 
jo biznis Lietuvoje, kaip gir
dėt, irgi žlugęs

Romanas buvo “Lithua- 
nian Sales Corporation” or
ganizatorius ir valdytojas. 
Koliai jam sekėsi, tai jo ša
lininkai mėgdavo pasidi
džiuot, kad ve “katalikiško
je visuomenėje” biznis ge- 
riaus tarpstąs, negu tarp 
“bedievių”, kurie praganę 
Lietuvos Atstatymo Bend
rovės turtą, nugyvendinę 
Resorsino dirbtuvę ir t. t.

Dabar vieni antriems ne
turės ko išmėtinėt. Susily
gino.

Santarvės reparacijų ko
misija pasikvietė amerikietį 
Charles G. Dawes pirminin
kauti komitetui, kuris ieš
kos būdų stabilizuoti Vokie
tijos pinigų kursą ir sutvar
kyti josios biudžetą.

Iš Paryžiaus pranešama, 
jogei tas komitetas rengiasi 
pasiūlyti reparacijų komisi
jai, kad butų sukelta tarp
tautinė paskola Vokietijai ir 
kad butų sumažinta Vokie
tijos reparacijų suma. Tokį 
planą bent esąs pasiryžęs 
pravesti komiteto pirminin
kas.

Tas pats pranešimas sako, 
kad p-ą Dawes remiąs didis 
Amerikos bankininkas J. P. 
Morgan. Pastarojo pastan
gomis jisai, esą, ir į to ko
miteto pirmininkus patekęs.

Be Charles G. Dawes, yra 
pakviesta Paryžiun da ir du 
kitu ekspertu iš Amerikos. 
Vienas jų yra Owen D. 
Young, kurio ryšiai su ban
kiniais Morgano interesais 
yra gerai žinomi.

Taigi yra panašu į tai, 
kad Amerikos bankinis ka
pitalas pasiėmė į savo ran
kas Europos finansų tvar
kymą. Po to, kai militaris
tiniai razbaininkai su p. 
Poincarė priešakyje pri
smaugė Europą, tai ponai 
bankininkai galės su ja da
ryt, ką norės.

tiko tą vietą priimti Norman H. 
Davis, buvęs valstybės sekreto
riaus pagelbininkas prie Wilsono 
ir finansinis patarėjas Amerikos 
taikos delegacijai Versalės kon
ferencijos laiku.

Kitu du komisijos nariu turi 
būt taip pat iš neitralių valsty
bių, nesuinteresuotų ginče tarpe 
Lietuvos ir Lenkijos. Bet jų 
vardai dar nėra paskelbti.

iš to butų nuopelnas lietuvių 
tautai? Daugiausia, ką butų 
galima iŠ to išvesti, tai — kad 
lietuviai iš prigimimo yra ne 
prastesni už kitų tautų žmones.

Bet kas gi šioje gadynėje 
rimtai ginčijasi apie tai, kurios 
tautos prigimimas esąs “augš- 
tesnis”, o kurios “žemesnis”?

Tauta nėra zoologine sąvoka, 
kitaip sakant — nėra veislė: 
viena, dėlto, kad jus nerasite 
tautos, kurios veislė butų gry
na, nes visos tautos yra bega
linis veislių mišinys; antra, dėl
to, kad tauta yra visuomeninio, 
o ne gamtinio, plėtojimosi pro
duktas. Tos pačios veislės žmo
nės gali priklausyti visai skir
tingoms tautoms; ir ta pati 
tauta vienose apystovose gali 
labai augštai pakilti, o kitose 
apystovose visai žemai nupulti 
(imkime, pav. graikus Periklo 
gadynėje ir dabartinius grai-

Gyvybės Malūnas.
Sekant W. Ostwaldu parašė Dr. A. Garmus.

(Tęsinys)

Į kiekvieną kūną galima žiu-’nių šalčio, ir tai prie labai di- 
rėti iš įvairių matymo punktų 
ir įvairiai tyrinėti. Lai duoda
kam nors ištirti seną šulą iš 
graikų gadynės. Jei šį šulą ty
rinės \scnox\8s daiktų tyrinėto
jas — archeologas, — jis pa
sistengs surasti, kokią vertę 
turi šis šulas kultūros istori
joje. Matininkas pasistengs iš- 
sk'ąitiiuoti jo didumą, platu
mą ir tt. Chemikas gi pirmiau
siai atkreips savo domę iš ko
kios medžiagos šisai šulas su
sideda. Jis ištirs, kad kiekvie
no šulo dalelė susideda iš. rugš-

delio spaudimo. Jei mes šiuodu 
gazu atsakančiai suvienysime 
į krūvą ir uždegsime, tai gau
sime vėl vandens dalelę. Gazai, 
iš kurių susideda vanduo, jokiu
budu nesuduoda išskirstyti to
liaus į naujus kunus. Jie pasi
lieka nepermainomi. Dėlto 
juos ir vadina elementais, o jų 
mažiausias nė mechaniškai, nė 
chimeškai nedalinamas dale
les — atomais.

Iš 86 elementų mes peržiū
rėsime tik keletą svarbesniųjų, 
ypač tuos, kurie turi ryšį su

ĮSIVAIZDAVIMAS

“Vienybėje” vienas Aržuolas 
bara “Naujienas”, kam jos nū- 
rodė, kad filosofos Emanuelis 
Kantas yra greičiausia keltų 
(škotų), o ne lituvių, kilmės, 
nes ir jo pavardė senesniuose 
raštuose rašoma su “C” (Cant). 
“V.” bendradarbis laiko tokį 
nurodymą kuone nusidėjimu lie
tuvių tautai:

“Svarbiausia tas, kad šito
kių užginčytojų tikslas, ma
tomai, ne tiek kad mokslo 
teisybę atrasti, bet kad lie
tuvių tautai niekuomet ne
duoti nei užpelnyto kredito. 
Kaip gi mat ims ir bus kokių 
ten lietuvių tautoje tokis di
delis filosofas, kaip—Kan
tas!”

kus).
Jeigu Kantas ir butų kilęs iš 

lietuvių, tai.tas visai nereikštų, 
kad ir kiti lietuviai turi didelius 
gabumus filosofijoje. Iš antros 
pusėsė tečiaus tas faktas, kad 
jisai dirbo vokiečiams ir buvo 
priėmęs jų tautybę, verstų ma
nyti, kad lietuvių tauta nebuvo 
priaugusi iki jo. Bet koks gi 
iš to butų “kreditas” lietu
viams?

Kas peršasi Kantui į viengen
čius, tas turėtų vartoti truputį 
daugiaus logikos.

KAČIŲ KONCERTAS.

Apžvalga
h III I llll<

Bizniui vesti, pasirodo, 
reikia ne tiktai pinigų, bet 
ir mokėjimo.

Ncnij as Skyrius
‘ ‘Naujienose

“Naujienose” tapo įves- 
tas naujas skyrius — apie 
Darbo Unijas. Jį veda 
amalgameitų rubsiuvių uni
jos organo, “Darbo” redak-

PRASTA VALGYMO 
TAISYKLĖ

Pagarsėjęs Anglijos artistas, 
ifenry Stephenson, išreiškė tokių 
nuomonę apie Darbo Partijos 

vadą, kuris neužligio veikiausia 
pataps premjeru: v

“Aš manau, kad MacDonald, 
kuris, kiek aš žinau, yra labai 
sveiko proto vyras, nemėgins 
kąsti daugiau, negu gali su
kramtyti.”

Tautininkai labai mėgsta da
ryt šitokius priekaištus socia
listams. Andai, kuomet “Nau
jienos” išreiškė tą nuomonę, 
kad Klaipėdoje nepriyalo būt 
siaurinamos teisės žmonių, ne
mokančių lietuvių kalbos^ tai 
Brooklyno laikraštis irgi prasi
manė, kad mes “skriaudžią” 
lietuvių tautą.

Tos rųšies priekaištai eina iš 
tautininkų įsivaizdavimo, kad 
tik jie vieni esą tikri tautos my
lėtojai ir gynėjai, o visi kiti, 
tai — arba tautos priešai, arba 
bent abejotini1 draugai.

šitokių pat “tautos meilės 
monopolčikų” turi ir lenkai as
menyje elementų, kurie užgro
bė Vilnių; ir franeuzai, kurie 
dėl tautos labo smaugia Vokie
tiją; ir visos kitos tautos. Kuo
met prieš neteisingus jų dar
bus kelia protestą doresnieji 
elementai jų pačių tautos, tai 
“patriotai” atsako jiems: “Jus 
esate tautos priešai!”

Grįžtant prie Kanto “lietu
vystės”, reikia pasakyt, kad p. 
Aržuolo nuomonė, jogei mena
moji lietuviška Kanto kilmė 
daranti “kreditą” lietuvių tau
tai, neišlaiko jokios kritikos.

Sakysime, kad Kanto senoliai 
ištiesų buvo lietuviai: koks gi

Florence S.- Hali, aplankiusi 
komunistų konvenciją, kuri ne
senai įvyko Chicagoje, rašo apie 
ją:

“Mes, keletas žingeidau- 
j ančių jų, nuėjome į nacionalę 
Darbininkų Partijos konven
ciją pasižiūrėt to išgairinto
jo ‘suvienyto fronto’. Rado
me keletą frontų, kovojančių 
prieš kits kitą ir besisten
giančių kits kitą diskredi
tuoti. Bob Minor, anarchis
tas, šaukė ant Bill Dunn’o, 
demokrato. Senasis , Foste-i 
ris, aidoblistas, buvo prikai
šiojamas naujajam Fosteį 
riui, amalgamacijos skelbė
jui. ‘Nedoras’, ‘bailus’, ‘politi
kierius’ buvo žodeliai, kuriais 
jie vaišino vieni kitus. Pir
mininkas buvo du kartu paša
lintas iš vietos per vieną pus
valandį. Manly, antrojo jų 
partijos vardo, Federated 
Farmer-Labor Party, sekre
torius, suriko: ‘Ar čia yra 
Amerikos Darbo Federaci
jos, ar komunistų partijos 
konvencija?’ ”
Vadinasi, anot tos patarlės, 

pešėsi kaip katės maiše. Bet da
bar komunistų laikraščiai, rašy
dami apie tas peštynes, sako, 
kjad pirmą kartą komunlisfrųj 
partijos istorijoje buvęs toks 
gražus sutikimas ir harmonija!

čios kalkių druskos. Toliaus 
chemikas pasakys, kokias pa
matines ypatybes turi šioji 
druska. Įžodžiu, chemikas 'su
ras iš kokių svarbiausių dalių 
susideda šioji druska. Tas pats 
galima pasakyti ir apie kitus 
įvairiausius daiktus, kurie su
sideda arba tik iš vieno kūno, 
arba iŠ daugelio pamatinių 
kūnų. Chemikams pasisekė su
rasti, kad visi matomi daiktai 
susideda iš 92 (iŠ jų 88 jau yra 
žinomi) pamatinių kūnų, 
taip vadinamų elementų. Iš 
šio, ir taip nedidelio skaitliaus, 
sutinkama tankiausiai tik 20— 
30. O kiti — labai retai ir la
bai mažoje kiekybėje. Tyram 
pavidale pamatinių kūnų arba 
elementų beveik visa|i beran
dama. Tankiausiai jie yra su- ’ 
sijunigę po 2—3 į daiktą, kitą 
syk esti susijungę net po ke
liolika. Gyvenime, nors ir ne
visai tyram pavidale, sutinka
ma ir po vieną elementą. To
kie yra didžiumą metalų: auk
sas, sidabrais, platinate, geležSs 
ir kiti.

gyvybės apsireiškimais. Čion 
prie progos susipažinsime su 
svarbesniais chemiškais reiš
kiniais.

Keletas pavyzdžių iš 
chemijos.

Mažiausia kiekvieno kūno (
dalelė yra molekulė, šioji me-itesni, kiti —- kietesni; 
chaniškai nedalinamoji kūno 
dalis gali būti vienok dar che-
miškai suskaldyta į pamati
nius hunus — elementus. Ma
žiausioji elemento dalelė yra 
atomas. Atomas pats savai m i 
vienų vienas negali visai būti. 
Tankiausiai du atomai, susi
vieniję į daiktą, gali būti, kai
po vienetai, mažiausios elemen
to daleles. Toksai atomų susi
vienijimas po 2 arba 3*) yra 
jau molekule. Todėl molekulė 
turi jau esančio paprasto kūno 
visas ypatybes. Vandens mole
kulė turi visas vandens ypaty
bes; ji prie zero (noliaus) pa
virsta į ledą, žodžiu, vandens 
molekulė mainosi taip, kaip ir 
paprastai vanduo. Šioji van
dens molekulė su elektros pa- 
gelba gali \būti suskaldyta į du 
gazu: vandenilį ir degį. Kitaip 
tariant, vanduo chemiškai pa
dalinama į du gazu. Nė vienas,

Susipažinę su elementų skai
tlį ūmi ir jų mažiausiomis da
lelėmis atomais, pereisime 
prie kai-kurių chemiškų apsi
reiškimų.

Paimkime marmuro šmote
lį ir aptiekime actu arba drus
kos rūgštimi. Akmuo sušnyp
ščia, oran pakįla gazai, nuo 
/marmuro šmotelio pasilieja 
milteliai.

Paimkime igranjto šmoteflį. 
Granitas yra žvilgžduotas ak
muo. Jau akimi, be padidina- 
čio stiklo, pastebiami įvairios 

'>a'ivct9 žvirgždai: raudom,
balsvi ir juodi, šiuos žvirgž
dus kitą syk lengvai galima iš
skirstyti ir surinkti į atskiras 
krūveles. Kiekviena žvirgždų 
krūvelė atsižymi įvairiomis ypar 
tybėmis: vieni žvirgždai minkš- 

vienoje
krūvelėje rasime miklesnius, ki
toje — trapesnius žvirgždus, 
žodžiu, granitas tai įvairios me
džiagos mišinys. Sužinojimui 
iš kokių elementų susideda šiuo
du akmeniu, daroma analizas.

Paimkime smulkiai sutrintos 
sieros ir geležinių druožlių (pe- 
levinų) ir sumaišykime į krūvą. 
Toks sieros ir geležies miltelių 
sumaišymas yra paprastas mi
šinys: Siera nuo geležies leng
vai galima atskirti su magneto 
(magnaso) pagelba. Bet pašildy- 
kime tokį sieros ir geležies miši
nį ant ugnies, ir -joks magnetas 
neatskirs vieno kūno nuo kito. 
Čion atsiranda nepaprastas mi
šinys: gelcžią susivienija su 
siera chemiškai į naują kūną. 
Po šilumos įtekme atsiranda 
pritraukimo joga tarp sieros ir 
geležies, šioji jėga vadinasi 

elementų pfiminVhe. Toksai 
elementų susivienijimas j nau-

G E R B. Naujienų skai
tytojo* ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose. 

•»-. ... .........   — a'

ne antras gazas nepanašus ; 
vandens molekules. Vanduo 
užšąlą prie zero, šiuodu gazu 
užsaldomi tik prie žemesnės 
temperatūros, negu 100 laips-

*) Vien tik gyvojo sidabro mole- 
kula susideda iŠ vieno atomo. Kitų 
kūnų mažiausiai 2 atomu.

ją kūną yra sintezas. Chemiš
kieji reiškiniai esti dvejopos 
rųšies: 1) sudėtiniai kūnai, iš- 
skirstomi į pamatinius elemen
tus, kitaip tariant, analizuoja
mi ir 2) iš pamatinių kūnų 
(elementų) padaromi sudėti
niai kūnai. Sužinojimas iš ko-:

kių elementų kūnas susideda 
vadinasi anallizas (ištyrimas), 
antras gi būdas padaryti iš ele- 
mentų sudėtinį kūną vadinasi 
sintezis (sudėjimas).

Degimas yra chemiškas reiš
kinys. Angliarukšties persimai- 
nynias augmenyse į maistą 
taip pat yra chemiškas reiški
nys. Šiuodu reiškiniu priguli \ 
prie painiausių chemijos klau
simų. Gvildenant chemiškus 
susijungimus vieno elemento 
su kitu, kįla klausimas: ar ga- 
fli susijungiamoji chemiškai 
medžiaga pranykti? 19 am
žiaus pradžioje loksaii klausi
mas tankiai buvo keliamas ir 
gvildenamas. Tuomet ištik ru
jų buvo manoma, buk sudegu
si žvakė arba kuras krosnyj 
pranyksta. Kai kurie moksli- 
ninkai-chemikai pradėjo abe

joti. Jie užsimanė išrišti šį 
klausimą. Nemaža buvo ir to
kių mokslininkų (kaip antai, 
Landolt’as(, kurie dirbo po 
kelioliką metų, kol galėjo pa
sakyti: kuomet medžiaga che
miškai persimaino, nė mažiau
sia josios dalelė nepranyksta.

(Bus daugiau)

Dienos pastabos.

Botago kultūra.
Klerikalai daro “kultūros” va

jų: kunigai šaukdami, rykau
dami kaulija iš tamsių žmone
lių pinigus ir iškaulija tūkstan
čius dolerių, daugiaūsiai Lietu
vos paskolos bonais.

Kokiai “kultūrai” kunigai 
tuos tūkstančius renka?

botago kultūrai.
Tamsių Amerikos lietuvių 

tūkstančiais kunigai nusivis di- 
įdelį didelį botagą, kuriuo koja 
’prisimynę plieks Lietuvos žmo
nėms kailį.

Kad Amerikos katalikai lietu
viai žinotų kokiai “kultūrai” ku
nigai kaulija iš jų pinigus, jie 
tikrai tokios kvailystės nedary
tų, botago kultūrai neduotų nė 
cento.

“Litvišer hazir”.
žydų “Forverts” sausio 15 d. 

leidiny įdėjo straipsnį apie lie
tuvių nedėkingumą žydams. Da
lykas toks. Lietuvos vidaus rei
kalų ministerijoj tarnavęs jau
nas, labai gabus ir energingas 
žydas Razovskis. Jis nuveikęs di
delių darbų Lietuvos valstybės 
naudai. Nežiūrint jo nuopelnų, 
Lietuvos valdžia dabar ėmus ir 
pašalinus jį iš vietos, atstačius 
visai nuo valstybini© darbo! 
Straipsnis baigiama žodžiais:

“Ar kas negalėtų pasakyti, 
kas buvo tasai gudrus žydas, 
kur lietuvius apvainikavo vardu 
“litvišer hazir” [lietuviška kiau
le] ? Ištikro jis turėjo būt labai 
gudrus žydas”.

Tiek to apie dėkingumą ar ne
dėkingumą. Įdomu čia žmogaus 
gudrumo nustatymas. Tuo matu 
matuojant “Forverts” turėtų 
pripažinti, kad labai gudrus tu
rėjo būt ir tasai goi, kur žydus 
apvainikavo dar “gražesniu” 
vardu. “Forverts” žino, kokiu.

P. B.

Ministeris atvažiuoja.
(Neva feljetonas)

Viename nedideliame krašte, kurio var
das nuo lietaus atsirado, turėjo vietos toks 
atsitikimas.

L. gimnazijos direktorius, kaž-kuo pra
sikaltęs, gavo iš švietimo ministerio tokio 
turinio telegramą:

“Atvažiuoju pirmadienį”.
Direktorių lyg perkūnas trenkė — nors 

ir demokratingi laikai, visgi nemalonu tokį 
paukštį p£d saVe matyti. Bet ką daryti, rei
kia likimui pasiduoti.

Sėnis Motiejus, gimnazijos sargas, bam- 
liėdamas kėlė dulkių debesis gimnazijos 
kambariuose; šį kart nepasigailėjo nei voro, 
nei jo pabūklų, nei išsilikusių nuo pernai pa
langėje musių lavonų; jo šluotražis ypatin
gu veiklumu švaistėsi po visus kampus, po 
visas sienas.

Pats direktorius mokė vaikus, kaip sto
vėti, kaip atsakinėti, kaip sveikinti. Gim

nazijos chorvedis be pasigailėjimo rikdė 
dalyvius ir dieną ir naktį.

Miestelyje irgi šis tas darėsi: jau kelinti 
metai po purvu ir sąšlavomis palaidotas 
gatvės grendinys šį kartą vėl išvydo saulę.

Atėjo ir pirmadienis.
Miestelis pasipuošė tautiškomis poperi- 

nėmis vėliavėlėmis, miestelėnai išeiginiais 
žiuponais. O klebonijoje, tame Dievo avi
niuke, tuo kart tikras pragaras virė: viš
čiukai, gaidžiukai’ir kiti sparnuočiai be gal
vų šokinėjo, krauju šlakstydamiesi, čia pat 
gulėjo nukirstos jų galvos; paršeliai parver
ta širdimi “testamentą rašė”; gaspadinės 
sušilusios, perpykusios ląkstė, kaip įgeltos, 
krosnin vis tai kišo, tai traukė. Vienas 
klebens tik ramiai “kaštavojo” vynus, nuo 
seniau rūsyje užslėptus geram žmogui.

Bet artinasi laikas traukiniui ateiti, o 
su juo ir ministeriui atvykti (mat į tą mies
telį eina siaurasai gelžkelis).

Prie sustatytų iš “apalkų” stoties “rū
mų” rinkosi miestelio ponybė ir šiaip “be
darbių” piliečių.

Gimnazija in corpore seniai buvo čia.
Kelių kilometrų atstume pasimatė gar

vežio durnai. Choristai pradėjo kosėti, o 

direktorius mintyje kartojo išmoktą pra
kalbą.

Neilgai trukus garvežys suspengė ne
žmoniškai ir sustojo.

Visų akis prikaustė keleivių vagonėlis. 
Choras nieko nelaukęs užtraukė “Mes svei
kinam”.

Bet kas čia?..... Jau ir choras pabaigė,
o p. ministeris nė krust! Visi pradėjo neri
mauti. Tik štai pamažu prasivėrė vagonė
lio durys, pradžioje išlindo maišelis, kurį 
paprastai kaimiečiai miestan važiuodami ima 
su savim, paskui ir pilnateisis jo savininkas.

žmogutis, pamatęs visą ponybę prieš 
save, norėjo sprukti atgal, bet milicijos vir
šininkas prišokęs prie jo rūsčiai paklausė:

—Kame p. ministeris yra?
žmogeliui net maišelis išsprūdo iš ran

kų, — nusiėmęs kepurę tarė:
—Aš------- — aš, ponuli, nemačiau ir

nežinau. Ligi P. važiavo tokie du žydukai, 
tai gal jie ir bus pačiupę.

—Kvaily, ar nevažiavo čia kartu toks 
didelis ponas?

—Ne, ne, čia nevažiavo; gal ten tarp 
bačkų, — čia kaimietis ranka parodė į pre
kinį vagoną, kuris, ištiesų, buvo prikrautas 

tuščių statinių.
Tapo apžiūrėtos ir “bačkos” ir kitos 

skylės, bet ministerio nesurasta.
Vieni juokėsi, kiti spiaudėsi.
Dar valandėlę prasistumdę, visi traukė 

atgal miestelin — ponybė išlengvo būreliu, 
o kiti visi stumdydamiesi, kas greičiau.

Ties klebonija klebonas sustojo ir, kar 
daugi buvo jau pietų laikas, Šiaip meiliai 
prakalbėjo:

—Ponai, ne kiaulėms juk atiduosiu tą 
Dievo dovaną, kur Marcisė pagamino! Eiki
me ir sudorokime!

žinoma, nieks nesispyrė, ir visi nurie
dėjo klebonijom

Pietus praėjo linksmai, nors klebonas 
savo rūsio paslapčių ir nerodė, apsėjo su pa
prasta degtine. Ditektorius įsismaginęs iš
drožė net savo prirengtą prakalbą, kuri anot 
jo, buvo pavyzdžiu gražkalbystės.

Viskas jau baigėsi, kai įbėgo paštinin
kas ir susisielojęs tarė:

—Ponali! muškit mane, karki t mane!1 
aš košės priviriau! Aš suklydau telegra
moje: turi būti: “atvažiuok pirmadienį”.

Niekas jo nemušė nei perdaug nuste
bo; po sočių pietų niekam nebuvo noro tai 

daryti. Tik direktorius priėjęs jį pabučia
vo, pabučiavęs pripylė taurę ir “sveiks” pa
sakė.

Petras Adakris

Jaunystės daina
Pirmyn, pirmyn, kol dar krūtinėj
Jaunystės žibanti ugnis
Jausmais kūrenas ir pietoj as,
Ko’l tiesus kelias prieš mus klojas
Ir skaisčiai spindi ateitis.

Pirmyn, pirmyn! Aušra nušvies
Musų vargus, nedalią,
Ir našta sunki palengvės.
šalin tamsa iš kelio!

Pirmyn, pirmyn! žiedai jauni
Klestėkit saulės spinduliuos
Nors žiaurus vargas digiais kloja
Mus’ kelią..;, bet digiuos aštriuos
Mums rožės skaisčiosios bujoja.

Pirmyn, pirmyn! — paimsim jas, 
Vainiką džiaugsmo pinsim, — 
Tada per kalnus ir juras, 
Į šviesą kelią skinsim!

1923-V-23 d.
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Numirė Dr. P. G. Wšegner
“Naujienose” ju.u buvo pra

nešta, kad pereitą sekmadienį 
plėšimo tikslais trys piktada
riai įsibriovė į Dr. P. Wiegnerio 
ofisą, kur jie kankino daktarą 
apie ketvertą valandų, reika
laudami pinigus atiduoti. Pikta
dariai visą butą iškrėtė kuo- 
nuodugniausiai ir viską pasi
ėmė, kas tik buvo brangesnio.

Manoma, kad piktadariai pa
bėgo tada,kai Dr. Wiegnerio 
duktė parėjo namo ir bandė į- 
eiti pro duris, kurias iš vidaus 
buvo užrakinę piktadariai. Kuo
met, pagalios, Wiegneriutei pa
sisekė į vidų įsigauti, tai jos 
tėvas gulėjo lovoje visas su
muštas ir narkotiniais vaistais 
užmigdytas. Jis buvo visas šla
pias.
bugo, 
bandė

Tai
landa vakaro.

IŠpradžių buvo manyta, 
visgi didelio pavojaus Dr. Wieg- 
neriui nėra. Bet tolyn daktaro 
padėtis darėsi blogesnė. Paga
lios jis tapo į ligoninę nuvežtas. 
Bet nuo mirties jo jau nebepa
sisekė išgelbėti. Vakar, apie 3 
valandą ryto, Dr. P. VViegner 
persiskyrė su šiuo pasauliu, pa
likdamas vieną dukterį.

Tuo budu nuo žudeikų rankos 
žuvo plačiai žinomas chicagie- 
čiams Dr. P. Wiegner.

*
Velionio Dr. VViegner laidotu

vės bus šeštadieny (rytoj) po 
piet, iš p. Mažeikos įstaigos, kur 
jo kūnas yra pašarvotas. Laido
tuvės bus Oakwood Cemetary 
krematorijoj.

Matomai, piktadariai pa- 
kad jų auka nemirtų, ir 
vandeniu atgaivinti, 
buvo apie septinta va-

kad

Dar vienas dalykas yra geru 
sportu ir sveiku, — tai čiužy- 
nės. Kada yra šalta, tai ledo 
visur yra Chicagos mieste, be
veik kiekviename miesto par
ke yra prirengtas specialiai le
das čiužynems. Vietas priren
gia miestas veltui. Viskas kas

žinėk nors visą dieną bei va
karą. Amerikonai labai myli 
šį sportą. Vaikinai su mergi
nomis eina čiužinėti. Tas daug 
duoda darbo muskulams ir 
plaučiams, nes tyras oras ir 
sveika sršvaru^. tiesiog atgaivi
na plaučius. Lietuviai, kurie 
moka čiužinėtis, lai pamėgina!

Tie kurie nemoka, lai eina 
kitur pasimokyti, nes kitaip, 
gali blogai atsitikti.

Aš kartą pamėginau, dar 
nemokėdamas, tai ir šiandie 
atsimenu'. Tris savaites nuga
rą skaudėjo ir užpakalis gal
vos buvo kaip arbūzas sutinęs.

Daug ginčų sukėlė K. Požė
la su savo ristynėinis. Daug 
spėliojimų yra, ar jis atsilai
kys prieš T. Paulsoną, Ptirdue 
universiteto instruktorių. Jie 
susikibs (ateinantį šeštadienį 

Apveizdos Dievo parap. svet., 
18 ir Union gatvių.

įNoel State Banko Kontestas

)

■I

i

i .................... i

silyginimui nutarta įvairiais 
budais remti dienraštį Naujie
nas.

Į Beną įstojo du nauji nariai: 
Jonas Petraitis, plačiai žino
mas chicagiečiams smuikinin
kas, ir Kostas Janušauskis iš 
Bridgeporto, vienas geriausių 
basistų. ;

Svetainės savininkas p. Sa
vickas pareiškė, kad repeticijo
mis ir mitingams per ištisus 
rųetus kas antradienį svetainė 
bus duodama veltui. Magary-j 
čioms dar prižadėjo nuimti viso, 
Beno paveikslą ir įdėti į gra
žiui rėmus. Tokį p. Savickio 
atsinešimą Benas, be abejojimo, 
įvertina.

—Beno korespondentas.

į lietuvius katalikus
Kodėl reikia remti Auditoriumą.

I IR Iš LIETUVOS
ANT S. V. VALDŽIOS LAIVŲ

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

mynų ir porų. Geriausias valgis 
ir tlidžiai įvairus. Mandagus tar
nai. Dideli valgymo kambariai. 
Pasivaikščiojimų Dėnys. Socialiniai 
ir rūkymui kambariai. Visokį pa
togumai.
Išplaukimo dicnoH iš New Yorko: 

Pres. Hardinę .... Saus. 26, Kovo 1 
America ..............  Vas. 7, Kovo 12
Pres. Roosevelt Vas. 23, Bal. 
Geo. Wąshinąto«i Kovo 8, Bal. 
Leviathan.......... Kovo 22 ,Bal.

Del informacijų rašykite:
United States Lines 

110 S. Dearhom St., Chicago, 
Lokaliai agentai visuose miestuose 

Valdantieji Operatoriai dėl
United States Shipping Board

19 
’ 5 
12

III.

Noel State bankas buvo pa
skyręs $250 dovanoms mokyk
los vaikams už parašymą ge
riausių rašinių šiomis temomis: 
1) Kaip aš leidžiu savo pinigus 
ir kodėl, 2) Ką aš mačiau ap
lankęs Noel State banką ir 3) 
Geriausias pavyzdys to, kokią 
naudą neša pačėdumas.

Visas šimtas vaikų gavo do
vanas. Sausio 5 d. dovanos bu
to išdalintos Noel State banko

kambaryje.
Konteste dalyvavo išimtinai 

mokiniai.
Paveiksle vaizduojama vai

kai, kurie laimėjo pirmąsias 
keturias dovanas. Iš kairės į 
dešinę: Joe Zu Mares (2-rą do
vaną), Florence Jeschke (tre
čią dovaną), Erik Onlashin, 
Ethel ,Weiser (4-tą dovaną) ir 
Horold Keen

dovaną už parašymą geriausio 
rašinio.

Konteste dalyvavo Ir lietu
vių. Eugenijus Janauskas lai
mėjo septintą dovaną (7.50) ir 
Gertrude Szukalas 32-rą dova
ną ($2.50).

Bankas yra tos nuomonės, 
jog vaikai turi būti mokinami 
pačėdumo iš pat mažens. Kas 
išmoksta tinkamai pinigus tau-

laimėjo pirmą’pyti, tas niekuomet nesigaili, b

Chicagiečiai, geriau ir aiškiau, 
Chicagos Susivienijimas Draugi
jų sumanė ir nutarė statyti Au
ditorium Bridgeporto kolonijoje 
aht Halsted St. — širdyje lietu
vių. Pagal planų, tai puikus, 
brangus namas ketinama pasta
tyti; kainuos arti $200,000.00. 
Įsivaizdink sau, kokis tai pa- 
locius. Tas turtas pilnai priklau
sys lietuviams.

MILLER & BABITZ 
HABERDASHERS

Uniformų ir civilinių rūbų dary
mas pagal orderį — musų 

spccialumas.
3901 Archer Avė.

Lietuvių Rateliuosf <
i

Cicero
I

Justo Kudįrkosį Koncerto 
laukiant. Draugas s atsisako 
skelbti Kudirkos Koncertą.

be-

Jau dabar yra aišku, kad 
Kudirkos kottyiertas sekamą 
sekmadienį, rengiamas Liuo- 
f>ibes} svetainėje pilnai Įnusi- 

Rengėjai pasakoja, kad 
daug bilėtų yra

su žmonėmis jau- 
pritarimas p. -Ku-

seks, 
pastebėtinai 
parduodama iškalno, ir iš pa
sikalbėjimo 
čiasi didelis
dirkai ir jo koncertui. Visi gi
ria Kudirką, kad jis nepasidi- 
džiavo aplankyt ciceriečius ir 
padainuoti jiems, ko Jygšiol 
nepadarė nė vienas artistas.

Ale kodėl “(įrangas” ' tyli 
apie tą koncertą? Kodėl jis 
Jygšiol neparašė nū vienos ei- 
hites? Delei jo tylėjimo čia 
ina visokios kalbos. Vieni sa

ko, kad “Draugas” pyksta ant 
Kudirkos, užtai, kad jis atsisa
kęs būt jo tarnu, kad Kudirka 
užginčijęs jo prigulmybę kuni
gams, kad jis esąs laisvę my
lintis žmogus ir nieku budu ne 
norįs prisidėt prie klerikalų 
politikos. Kiti tvirtina, kad 
Draugas” nerašąs apie kon

certą dėlto, kad koncertas esąs 
rengiamas Liet. Liuosybės sve
tainėje, kurią kunigai jau se
nai yra prakeikę, ir taip viso
kių spėliojimų ir kalbų pripa- 
sakojama.

Bet ištikrųjų kodėl “Drau
gas“ tyli? Komiitetas sako, kad 
“Draugas” atsisakąs ir už pi
nigus dėt koncerto praneši
mus. Tai tikrai nuostabus per
ti mainymas! Pažiūrėsime argi 
“Draugas“ ir neprabils?

Ale tiek to su “Draugu“, 
mos gerai žinome apie koncer
tą ir be jo. Koncerte dalyvaus 
visi ciceriečiai be skirtumo ti
kėjimo ir politiškų 
mų.

įsitikini-
Murmolėjauą Ispektorius.

Bridgeportas
Vyskupo Valančausko Pašelpos 

Draugystė visomis išgalėmis 
remia Lietuvių Auditorium.

ditorium Bendrovės direkto
riaus, raportas. Racevičius paai
škino, kad viskas yra daroma 
kuogeriausia. Kai kurie nariai 
prašė direktoriaus paaiškinti, 
kas yra daroma kai dėl kun. 
Bumšo agitacijos. Kaip žinia, 
kun. Bumšas ŠV. Jurgio bažny
čioje per atlaidus pradėjo ata
kuoti AuditOriumą.

Pirmininkas paaiškino, kad 
Bumšas yra paprastas kunigas, 
neturintis jokios parapijos, ku
ris drąsiai galįs šmeižikų or
ganizacijai priklausyti.

Chicago Lietuvių Auditorium 
pastatytas, nežiūrint to, 
visokie Bumšai trukdys 
darbui.

— Raštininkas.

bus 
kad 
tam

Iš Vytauto Beno darbuotės
Garbės 

asme- 
iš 

Adomavi-
Pranas 
Jurevi- 
Juozas 

Mockus, 
Juozas 
Julius

Sausio 13 d, Vyskupo Valan
čausko Pašelpos Draugystė lai
kė savo metinį susirinkimą Ant. 
Urbono svetainėje, 3338 Auburn 
Avenue.

Paaiškėjo, kad draugija kaip 
nariais, taip ir finansiška stovi 
ant tvirtų pamatų. Tiems na
riams, kurie bėgiu dvylikos ar 
dvidešimts penkių metų nėra iš 
draugijos pašelpos ėmę, nutarta 
duoti garbės ženklai, 
ženklų užsitarnauja šie
nys: kun. Albertas Rupšis 
Springfieldo, Ignas 
čius, Petras Aršauskis, 
Druktenis, Laurinas 
čius, Antanas Jocius, 
Kliučinskis, Leonardas 
Pranas Tautkevičius, 
Zemlis, Kaz. žiūraitis,
Druktenis, Pranas Poška ir Si
monas Slepavičius.

Baliaus komitetas raportavo, 
kad balius nusisekęs gerai. Esą 
bus galima Chicagos Lietuvių 
Auditoriumui nupirkti porą ve
žimų plytų. Pelno likę $100.00 
Tuoj tapo 10 Auditoriumo Šerų 
nupirkta.

Greitu laiku bus surengtas ir 
antras balius Auditorium nau
dai. Balius bus rengiamas Lie
tuvių Tautos Katalikų parapi
jos svetainėje, 35 ir Union Avė. 
Laikas bus vėliau praneštas.

Prie pabaigos buvo išklausy
tas J. Racevičiaus, Lietuvių Au-

Sausio 8 d. J. Savicko sve
tainėje Vytauto Benas laikė 
metinį susirinkimą. Perskai
čius tarimus, naujoji valdyba 
užėmė savo vietas.

Valdyįjon įeina: J. Keturakis 
— pirmininkas ir dirigentas 
(4040 So. Francisco Avė.); J. 
Balakas, — padėjėjas; J. Bar- 
čis •— nut. rašt.; Ben. Stanevi- 
čia—fin. rašt.; Aleks. šimkaię- 
tis — iždininkas; J. Macis ir J. 
Petraitis — iždo globėjai; J. 
Bernotas — maršalka. Valdyba 
pasižadėjo dirbti Beno labui.

Seka komisijų raportai. Kny
gų revizijos komisijos raportas 
priimta. Koncerto rengimo 
komisija paaiškino, kad ankš
čiau Velykų nebuvo galima 
svetainės gauti. Balius bus su
rengtas po Velykų antrą sek-, 
madienį Apveizdos Dievo para
pijos svetainėje.

Kaip vienu balsu nutarta 
padėkoti Naujienoms už dėji
mą veltui Beno pranešimą. At-

RUPTURA
išgydoma

Be $70 Be 
Peilio* o U Skausmo

Ruptura gali greitai pasidaryti 
opus dalykas ir tuomet bus reikalinga 
peilio operacija gal ir labai prie ne
malonių aplinkybių, kad išgelbėjus 
ligonio gyvybę. Jei jus turite rup- 
turą, jutns teipgi gresia tas pavojus. 
Mano metodu jus turėsite gydymą 
prie geriausių aplinkybių ir be jokio 
riziko. Jus netrukdysite laiko nuo 
darbo ir busite išgydytas visam am
žiui.

Skaityk ką Mr. Bloom sako: 
Gerbiamas Daktare Flint:

Atsakydamas į jūsų laišką, malonu 
man pranešti, kad mano ruptura yra 
tikrai išgydyta Šiandien, taip kaip tą 
dieną kuomet jus išgydėt jūsų puikiu 
metodu dvidešimt metų atgal. Aš tu
riu daugiau kaip 80 metų amžiaus ir 
šeimyna mano, kad mano išsigydy- 
nvas rupturos užlaiko mane sveiku ir 
tikrenybėje pailgino mano gyvenimą. 
Aš dar galiu jodinėti ant mano ark
lio ir neturiu jokio nesmagumo.

Su tikra pagarba, jūsų
Frank G. Bloom, Trinitad, Coldrado 
Mr. Bloom! yra Prezidentas First 

National Bank. v
VERICOSE GYSLOS $25.

Aš taipgi gydau pasididinusias 
gyslas kojų mano metodu. Be peilio, 
bo 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 4:80 po 

pietą, panedėliais ir ketvergaia ud 
<:30 p. p., nedaliomis, uždąryta.

(Tąsa ant O-to pusi.)

LIETUVIS
AKIŲ DAKTARAS

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

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

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

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

Specialė kaina akiniams.
Auksu apipusti $4, $5, $6, $7, $8. 
Tikro aukso $6, $7, $8, $9, $10, $12. 
Kreivos akys pataisomos. Akių li
gos gydomos. 24 met. prie State g.
FRANKLIN O. CARTER, M. D.
120 So. State St., .antras augštas

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

JĮURGIS PALER
Mirė utarninke, sausio 15, 11:30 
vai. dieną. Buvo nevedęs, tu
rėjo 24 metus amžiaus. Pali
ko nuliudime seną tąvą, motiną 
ir 13 metų seserį Oną.

Laidotuves bus subatoj, sau
sio 19, 8:30 vai. ryto, į Švento 
Antano parapijos bažnyčią, o iš 
ten į šv. Kazimiero Kapines, ii 
namų 1414 So. 49 Ct., Cicero.

Gimines, draugai ir pažysta
mi malonėkit dalyvauti laidotu
vėse.

Lieka dideliame nuliudime

Tirai ir Sesuo.

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

sMfouęiNG
Nemo Lieainimos num.888, tik
rai pigus. Turi temą viršų ir vi
dutini sijonų. U tvirtos šviesiai 
rausvos ar baltos materijos ; dy 

I dšiai 24 iki 86 ; atsieina tik $3.
Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums savo vardą, adresą ir 
$8. Mes pasiųsime.

Neino Hygienic-Fashion Institute 
120 B. 16tu St., New York (Dept. S.)

Skausmai MUSKULUOSE
Gėlimas SĄNARIUOSE

REUMATIŠKI Skaudėjimai
Tuojaus pasišalins nuo tavęs, kaip tik 

nusipirksi buteliuką 
MEŠKOS BALSAMO

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

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

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

Šviesą ir pajiegą suvedame I senu* ir nauju* namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

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

SŲUIRE EDGEGATE The Constable VVould Not Let Thosc “Flu” Masks Interfere Wiih His Identity! BT LOUIS RICHARO

- Bu r i don r

comli h

i

Jnter-natT Cartoon Co.» N. Y.

J.

Gydau įvairias ligaą, o ypatingai 
uŽsisenhjuslaR, be vaistų ir opera- į 

eijų, — naujausiais budais.
4204 Archer Avė. Brighton i»arlr. i 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros luhos.

Valandos: nuo 9 iki 1$ dieną. 
Nuo 6 iki 8 vakarais 

Nedč’dieniais uuo 9 iki 1'

Physical Gultais institute 
E R. 3. 4. VELON’is 

Osteopath&s, Chiroprataa, 
NaturopątŽiM

r' Thi5
S QdEER L&MN6 
3u-r )-r VER/vnrs 
/*£ TO SMOftL 
THr^ouGN THE

4 £/T7l£
cf mine

Pranešimas pacientams 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. Nedalioms 1 
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas: I 
11132 S'o. Michigan Avė. Vai. I 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas j 
Pullman 5147.
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Suskaudo dantys musų klebo
nams ir jie, turbut, kun. Bumšą 
įgaliojo padaryti viešą ataką ant 
katalikų veikėjų, kurie prisidėjo 
darbu ir pinigais prie Audito
rium. Pasitaikė patogus laikas, 
kada Šv. Jurgio parapijoje 40 
vai. atlaidai atsibuna, tai kun. 
Bumšas iš šv. sakyklos leidžia 
pirmą šūvį į savo katalikiškus 
veikėjus mesdamas jiems panie
kos pirštinę.

Negana to, “Draugas” No. 11, 
pusi. 2 po antgalviu “Daugiau 
susipratimo” — užsipuola tik
rai draugiškai ant veikėjų kata
likų, kam jie remia Auditorium. 
To galėjo laukti ir iškalno numa
tyti musų geros valios katali
kai veikėjai, kad taip turi atsi
tikti, nes kam lietuviams kata
likams žemiškas turtas, kad 
jiems dangaus karalystė yra pa
žadama. Žemiškas turtas prigu
li jiems,. kunigams, ir Airišių 
bei Vokiečių vyskupams arba 
Rymui. Argi lietuviai katalikai 
nemato, kad kunigai netarnauja 
lietuviams katalikams, o vien 
tik Rymui.

Lietuvis katalikas, tėvinainis, 
veikėjas — čia tik turi širdin
giausiai paačiuoti, padėkoti kun. 
Bumšui už sąžiningą paaiškini
mą kataliko žmogaus pareigų 
ėjimo. Netikite man? Tai nu
neškite Auditorium’o abstraktus 
Chicagos arcivyskupui —ir tik
rai gausite benedikciją-palaimi- 
nimą, ir gerbiami musų lietuviai 
klebonai patys eis po stubas ir 
kolektuos, kad tik greičiaus pa
statyti Auditorium. Tada tas 

bus prakeiktas atskalūnas, niek
šas— ir kitais gražiais žodžiais 
išvadintas, — kuris išdrįs ne
duoti dešimtinės Auditoriumo 
namo statymui.—

Todėl lietuviai katalikai įsiti
kinkite ,kad ne tiek uoliai kle
bonai jūsų sielas kaip jūsų kiše- 
nius gano. Ir iš gerbiamo kun. 
Bumšo nedarykite apieros ožio. 
Jam taip liepta-įsakyta — iš au
kščiau. — Jis pildo kaip karei
vis atsidavusiai įsakymus Baž
nyčios.

Tu-gi brolau ir sese, jei jau 
pajėgi atskirt melagystę nuo tie 
sos, tai nesiduok savęs ganyti, 
nesiduok savęs apgauti. Ir ilgai 
nelaukęs pasitark su savo drau
gystės nariais ir paskirkite sta
tymui Auditorium (kuris yra 
jūsų) keletą šimtinių. Jei to ne
užteks, tai dar sumeskite ir tol 
dėkite, kol nepastatysite savo 
Auditorium. Tai bus jūsų!

—Dr. A. L. Graičunas.

PRANEŠIMAI.
Lietuvių Moterų Pašelpos Kliu

bo metinis susirinkimas įvyks sau
sio 20 d., 2 vai. pp„ Mark White 
Sųuare svetainėje (Engine Room), 
30 ir Halsted Sts. Visos nares pra
šomos atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų draugijos naudai i 
ir taipjau 
valdybos.

bus rinkimas naujos
—Rašt. A. Juozaitienė.

Žiedo Vaikų Draugijėlė
5-kių

Ateities 
rengia iškilmingą koncertą 
metu sukaktuviu, Nedėlioj, sausio 
20 d., 1924 K. Strumilo svet., 158 
E. 107 St., Roselande, pradžio 7 v. 
vak. Inžanga 50 centų. Orkestrą 
Bigelių. — Kviečia Komitetas.

Lietuvių Teatrališka Draugija 
Šv. Martino sausio 20 d. Mildos 
svet. (3142 So. Halsted St.) 6:30 
valandą vak., rengia iškilmingą 25 
metų sukaktuvių apvaikščiosimą 
(balių) atvykite ir savo draugus 
atsiveskite. Norintieji draugijon 
stoti, galės aplikacijas išpildyti.

šeštadienį, sausio 19 d., 7:30 vai. 
vak.', įvyks draugijos metinis susi
rinkimas šv. Jurgio parapijos svet. 
(32 PI. ir Auburn Avė.)

Visi nariai susirinkite laiku, nes 
daug bus reikalu dėl busimo ba
liaus aptarti. —P. Kilevičia, rašt.

metinis susirinki-
18 d., 

3210 So.

Laisvamanių 
mas įvyks šiandie, sausio 
7:30 vai. vak., “Aušroj”, 
Halsted Str

Bus svarstomi svarbus 
kaip tai — pavertimas
savaitraščiu. Visi laisvamaniai 
vykite. — Komitetas

reikalai 
“Kardo’ 

at-

Keistučio Kliubo Dramos sky
riaus veikalo Samsono repeticijos 
įvyks šiandie, sausio 18 d., 7:30: 
valandą vakare, 
svetainėje.

Visi lošėjai 
ku.

McKinley Parko 
malonėkite būti lai- 

Dramos Skyrius.

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

[turtingumu; tai bus koncertas, kel
kio čia dar niekad nėra buvę.

—Rengėjai
“Birutės” peticijos

“Birutės” choro repeticijos įvyksta 
reguliariai kas ketvirtadienį Mark 
White Sųuare Parko salėj. Pradžia 
8 vai. vak.

Jau yra pradėta mokytis naujas 
veikalas “Cukrinis Kareivis” — tri
jų veiksmų opera. Labai yra pagei
daujama, kad buvusieji seniau 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.

CICEROS LIETUVIŲ DOMEI
Didžio Lietuvos Operos, tenoro, Ju

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

Bilietai gaunami šiose vietose: 
Grant Works Pharmacy, 

4847 W. 14th St.
Liberty Restaurante, 

1403 So. 49th St.
Liberty Pharmacy, 

49 W. 13th St.
Liberty Ice Cream Parlor, 

1403 So. 49th Court
Darbininkų Užeigoj,

1447 So. 50th Avenue.
— Rengėjai.

tą.

PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI

Pranešimai
Kas, kg, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia

KLIMATAS IR CIVILIZACIJA
Sekmadienį, sausio 20 d., 10:30 vai. 

ryto, Raymond Chapel, 816 W. 31 St., 
įvyks Mokslo Draugų paskaita tema 
klimatas ir civilizacija. Prelegentas 
bus K. Augustinavičius.

Paskaitoje gvildenami bus pasku
tiniųjų kelerių metų tyrimai kai dėl 
klimato įtakos į civilizaciją ir išviso 
į kiekvieno žmogaus kasdieninį gyve
nimą.

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

Naujienų Spulka
1789 S. Halsted St.

Lietavių Moksleivių Susiv. Am. 
2 kuopos Ir Centro susirinkimas 
įvyks šeštadieny, sausio 19 d., 
Raymond Chapely svet., 7:30 vai. 
vakare.

Sis susirinkimas yra svarbus 
daugeliu žvilgsnių; programo ko
misija yra parengus planą šių me
tų veikimui, raportai kitų komisi
jų, ir prie to bus dvi kalbos. Kal
bės šie moksleiviai: pp. Lapaitis 
ir Keserauskas; jiedu kalbės įdo
miomis temomis. Norintieji pri
sidėti moksleiviai esate širdingai 
kviečiami atsilankyti į šį susirin
kimą

Taipjau moksleivių kuopos ir 
Liet. Socialistų Jaunuomenės ly
gos ekskursija į Field muzėjų 
įvyks sausio 19 d. kai 2 vai. po 
pietų lygiai. Norintieji dalyvauti 
ekskursijoje nueikite muzėjun.

— K. J. Semaška, už. rašt.

LIET. TAUTIŠKOS KAPINĖS.
Gerbiamieji Jotų savininkai ir 

draugijų atstovai kviečiami į vi
suotiną metinį susirinkimą, kuris 
įvyks nedėliojo, sausio 20 dieną, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St. 
1-mą valandą po pietų.

Jūsų atsilankymas būtinai rei
kalingas, nes yra daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. Bus išduota 
r.'poi'as ir daromas planas kitiem

»l I . I \ , I,I v | , <

Lietuvių Tautiškos Kapines. Ger
biamieji lotų savininkai ir Dr-jų at
stovai kviečiame jus ant visuotino 
metinio susirinkimo kuris bus nedė
lioję Sausio-Jan. 20 d., 1924, Mildos 
svet., 3142 So. Halsted gat., 1-ma va
landą po pietų.

Jūsų atsilankymas būtinai reikalin
gas nes yra daug svarbių reikalų ap
svarstymui ką mes turim veikti bė
gyje šių metų ir taipgi bus pranešta 
ką mes nuveikėm pereitais metais; ir 
visas stovis kapininių dabartiniam lai
ke. — Vaidyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEKOJIMAS. Giminės Telklės 

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

PAJIEŠKAU savo vyro Joe Bed- 
kus, meldžiu atsišaukti, turiu labai 
svarbų reikalą. Aš viską dovanoju 
tik atsišauk ar kiti kurie jį pažįsta, 
meldžiu nurodyti jo adresą.

Atsišaukite
1739 So. Halsted St., 

Box 415.

PA.JIEŠKAU draugo Antano Dab- 
kaus iš Lietuvos MotiŠkių kaimo, 
Seradžiaus vai., Kauno ap. Meldžiu 
atsišaukti arba kiti kurie jį pažįsta 
duoti man žinoti, nes turiu svarbų 
reikalų Atsišaukite M. A. Meldažis 

2242-44 West 23 Place 
Chicago, III.

ĮIEŠKO PARTNERIU
REIKALINGAS PARTNERIS i 

kriaučystes biznį; su mažai pinigų, 
gera proga geram žmogui. Atsišau
kite per laišką arba ypatiškai.

J. GRINIUS,
2120 W. Chicago Avė., 

Chicago, Hl.

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.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RUIMAS rendai, merginom ar 

ženotai porai. Vieta gera dėl gy
venimo. Ruimas Šildomas, Krei
pkitės: 2 lubos frontas

• 3437 Wallace Str.

KAMBARYS RENDAI — su 
valgiu ar be valgio, garu šildo
mas, prie mažos šeimynos

3001 W. 39th Place.
2-ros lubos, front.

AUTOMOBILIAI
Aš MAINYSIU Apperson 8 ant 

touring karo arba sedan. Yra gata
vai prirengtas dėl Taxi cab. Turiu 
du bizniu ,tai vieną noriu apleisti.

(H. RADVILLE) HUB CAB 
2929 So. Halsted 

Victory 7070

AUTOMOBILIAI Franklin Sedan 
geras kaip naujas oru šaldomas pa- 
rankiausis karas žiemos laike nėra 
pavojinga lauke laikyti dėl šalčio, 
turiu du uždarus karus noriu vieną 
parduoti arba išmainyti ant va
sarinio karo. Kaina $700. šaukite: 
S. J. Mitcliell, Vincennes 8876 ligi 
9 vai. kas rytą arba matykite karą 

7241 Vineennes Avenue

7 BARGENAI
1923 Buick tuoring, 5 pasažierių, suskaito mylias ant speedometerio, turi 

$200 vertės extrų, išrodo iš bėga kaip naujas ......
1923 Chevrolet coupe, 4 menesių senumo, pilnai prirengtas ....
1923 Chevrolet touring, 2 mėnesių senumo, pilnai prirengtas'
1922

..$ 735 
... $450 
... $350 

Buick touring, -turi bamperius, spotlights, sustojimo šviesas ir daug kitų extrų. Tairai yra nauji ......................................................... $625
Paige coupe, 4 pasažierių, maleva, pataisymas ir motoras kaip 
naujo ................................................................................................. $625
Jordan 7 pasažierių, touring, 5 disk ratai. Westinghouse shok absor- 
beriai, bumperiai ir kiti extra, nudažytas Jordan molinai, labai 
klasiškas .......................................................................................... $775
Maxwell touring, išrodo ir bėga kaip naujas ................................ $475

Guarantee Auto Exchange .
•58 E. 22nd Street. Phone CaJumet 0641
Išmokėjimais ir mainais. Atdara vakarais ir nedėliomis.

1922

1922

1923

1923

1921

1922
1922
1922

1921
1921
1921

1922
1920

100 TIKRU PIRKINIU
Columbia Sport, disk ratai, bumperiai, už $250 extrų, labai klasiškas 
ir greitas .......................................................................................... $675
Hudson Sport, drato ratai, sparnai, bumperiai, lengvas ir daug extrų, 
išrodo klasiškas ir gerai bėga..................................................   $650
Hupmobile, išrodo ir bėga taip kaip iš dirbtuvės .....   $550
Dodge touring, negalima atskirti nuo naujo ...............    $400
Studebeker big six tuoring, permalevotas kaip naujas, gerame me
chaniškame padėjime .......................................      $400
Paige sport, drato ratai, daug extrų, labai klasiškas ..........  $450
Chandler sport, permalevotas, išrodo ir bėga gerai ....................   $450
Wescott tuoring, Califomia top, nauji tajerai, 7R Continental 
motoras ........................................................ .'..........   $575
Buick ^uoring ,už $200 extrų, maleva ir motoras kaip naujo .... $600 
Buick 4 pasažierių, coupe, numalevotas maroon, bėga gerai ......  $475

Mes turime daug kitų, bet nėra vietos paminėti, visų išdirbimų ir »o- 
delių. Ateikite ir pasižiūrėkite.

Eisenberg Bros. Motor Sales Co.
1819-21-23-25 So. State St. Phones Calumet 5420-3686

Išmokėjimais ir mainais. Atdara vakarais ir neOliemisj

MOTERŲ

Reikia -
Moterų lengvam dirbtuvės 

darbui, 30c. į valandą, darbas 
dienomis. Nuo štukų dirbant 
galima uždirbti $22 į savaitę. 
JOSLYN MANUFACTURING

AND SUPPLY CO., 
3700 So. Morgan St.

PARDAVIMUI už dau
giausiai pasiūlytą kainą, tik
rai nauja $150 vertės Vict- 
rola, styliaus 11. Victrola 
dar tebėra krautuvėje. Tu
ri būt parduota iki subatos, 
nes man reikia pinigų.

REIKALINGA senyva moteris prie 
namų darbo; labai gera vieta, mažai 
darbo; tiktai 3 šeimynoje, darbas ant 
visados, geras užmokesnis, kambarys 
ir valgis, atsišaukite tuojaus.

J. J. ŠUKAS,
3241 So. Halsted St., 
Tel. Baulevard 5066

L. NARMONTAITĖ
3223 Parnell Avė., 
Phone Yards 5879*

REIKIA —
Patyrusių vfeiterkų.

Atsišaukit tuojau.
J. GRIGAS, 

1628 W. 47 St.

DIDELIS BARGENAS parsiduoda 
bučemė ir grosemė su namu ar be 
namo, su gyvenimo ruimais iš užpa
kalio. Biznis išdirbtas tarpe visokių 
tautų. Priežastis pardavimo patirsi
te ant vietos.

Atsišaukite
3156 Wallace St.

REIKIA moterų sortavimui 
popierų atkarpų, darbas nakti
mis, gera alga.

SANGAMON PAPER 
GRADING CO.

1445-47 S*. Sangamon St.

PARDAVIMUI groserne sal
dainių ir cigarų krautuve, geroj 
vietoj arti teatrų, parduosią pi
giai, nes išvažiuoju į kitą mies
tą. Atsišaukite 5039 So. Halsted

Penktadienis, SaUs. 18, 1924

Chicago Title & Trust 
Co., Trustees šiandien par
duoda Stewart Ridge Ad- 
dition prie West Pullman 
Parko, Namas, Bamės, Ga- 
radžiai ir trys bizniavi lotai 
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 biskį į mėnesį.

Atsišaukit tuojaus laišku 
ar telefonu:

ADAM MARKŪNAS, 
Generalis Manegeris

800 First National Bank 
Building

68 W. Monroe St.
Tel. Randolph 7400

NAMA1-ŽEME
KAS KO NORI 

Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 
. budavoti.

K RI AI 
h f A I I L4HB

JA. S.MiCHi vici: A co HIKL ■ avit »
Tel. Prosnect 4345

KUR TAIP SKUBINIES:
Pas Suromski, jis daugiausiai turi 

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

C. P. SUROMSKIS and CO.
3552 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Bouleyard 9641,

2 FLATŲ MEDINIS NAMAS
4-4 kambarių, elektra, aržuolinės 

grindys ir trimai; puikiausiame pa
dėjime. Bargenas. Galima tuojau 
gyventi. Kaina $4.250.

E. J. KLOSS, 
Maplewood netoli 42 St. 

Tel. Wentworth 8947

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKTA PATYRUSIO nakti
nio inžinieriaus šu Amerikoniš
ku inteligentiškumu.

YAFFE BATH HOUSE 
908-10 West 14 Str.

ATYDA DEL BIZNIO VYRŲ
Našlė turi parduoti kampinį 2 

| flatų mūrinį namą, krautuvę su biz 
niu, 3 flatai po. 6 kambarius, kar
štu vandeniu šildomi, dvigubas ga
radžius, lotas 50x125, gatvė ištaisy
ta ir apmokėta, $f0,000 pinigais.

Savininkė, 4863 Madoun Avė., 
East (Jiicago, Ind. arba 

3413 Milwaukleę Avė., Chicago, III.
-- —■ —*....- ....... . M ...

KEIKIA JAUNO BIZNIO VYRO
Kad prisidėti prie įsteigtos mie

ste Real Estate Kompanijos. Tur 
būt gerai išlavintus anglų ir lietu
vių kalboje. Reali Estate patyri
mas nereikalingas. Investinti 
reikia $5,000, su vieta. Geras pel
nas užtikrintas. Geras bankos pa
liudymas bus priimtas. Algos $300 
į mėnesį prądžiąi. Pažymėkite 
amžių, išsilavinimą ir paliudymus 
aplikacijoj. ‘

Naujienos Box 417

REIKIA GERO STAKO salesma- 
no, pardavinėti st’rtką. Turi turėti 
patyrimą. Išdirbystė randasi Chi- 
cagoje. Išdirbinėja produktus de 
aptiekų, grosernįų ir delikatessen 
krautuvių

Naujienos Box 418
JĮJĮ JI.ynaj,JĮ,»JĮ , ... .įg■ . ——

PADAVIMUI

TEATRAS! TEATRAS!
700 sėdynių, Vargonai, pianas, 

power mašinoj 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

DIDELIS Bergenas bučemė 
ir grosemS pardavimui; biznis 
geras, apgyventa lietuvių ir vi
sokių tautų. Atsišaukite:

4201 So. Maplewood Avė
• »4

- — »----------------------------į------  - j . -------------- --------

PARDAVIMUI generalė merchan- 
dice krautuvė, daromas geras biznis 
Bridgeporte per 10 metų. Parduo
sime pigiai.

M. JACOdSON, 
Reem 1706, Majestic TheatreReom 1706, Majestic Bldg

TURIU parduoti kuogreičiausiai 
naują lovą, su paduškomia ir kaldro- 
mis ir Victrolą, su daug puikių re
kordų. Parduosiu visai pigiai. Kam 
yra reikalinga, tai yra gera proga.

JOHN A. WALULIS, 
1352 Wabaasia Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir bu- 
černė, kas nori pasinaudoti gerai 
išdirbta vieta, taigi ne praleiskite 
šitos progos. Kas^įirmesnis tas lai
mės. Priežastis paYdavimo — dvi 
bučernės. Savininkas galima matyti 
visados.

Naujienos 1739 So. Halsted Str 
B»x 411

PARSIDUODA nauji barai (fixtu- 
res) naujos mados, tinka dėl saliuno, 
coffe shop arba ice cream: parlor 
parduosiu pigiai arba galit randavot 
kartu su Štoru ,vieta randas ant So. 
Side. 2500 Archer Avė.

kampas So. Halsted St.

PARDAVIMUI Player Pianai 
mažai vartoti $600 vertės. Par
duosiu visai pigiai, nes' man 
daugiau nereikalinga. Kreipki
tės 936 W. 35th PI., 3čios lubos 
užpakalis.

TIK PAMISLYKIT KAIP PIGIAI
Už $14,500 nupirksit 4 flatų muro 

namą, po 4 kambarius, namo paran- 
kumai vėliausios mados, namas sta
tytas ant 45 pėdų pločio, namas ran
dasi netoli Brighton Park teatro ir 
lietuviškos bažnyčios, parduosiu už 
minėtą kainą, arba mainysiu ant ne
didelio bizniavo namo, lotų, bučernės, 
arba ant kitokio biznio.

IŠSIMAINO
3jų flatų mūrinis namas, South Si- 
dėj, po 6 ir 7 kambarius, parduosiu 
pigiai arba priimsiu mainais biznia- 
vą namą.

PARSIDUODA
2jų flatų kampinis muro ramaš, ant 
bulvaro, mainysiu ant mažesnio na
mo, nepaisant apielinkės, kaina tiktai 
$12,000. Kreipkitės pas

JIS JUMIS UŽGANĖDINS!
Geriausioj apielinkėj Brighton Par

ko 4 pagyvenimų 2-5 kambarius, 2-4 
kambarius, naujas mūrinis namas, 
Visi įrengimai vėliausios mados. Par
duosiu už $16,500, įmokėti $5,000 ,ki
tus ant išmokesnio. Turi būti par
duota šią savaitę, dėl priežasties mir
ties.

Kreipkitės į 
GRIGO OFISĄ 

3114 So. Halsted St. 
.....  ........................................ .... , 

ENGLEWOOD
12 flatų namas (2-6 flatai ir 1 geras 
skiepe flatas). Gegužy rendų — 
$10,400, labai pigiai. Geroj apielinkėj. 
Gera transportacija. Kaina $57,500, 
pinigais $12,500. Turi būt parduo
tas tuojaus. Mr. Moor, Guarantee 
Realty Co., 710 Otis Bldg. State 7699

BARGENAS!

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa, masinęs‘ir. įrankiai, 
visi geri ir ant bizniavos gatvės, 
Kedzie ir Archer Avė. ir arti ki
to tokio biznio nėra. Parduosiu 
už teisingą pasiulimą. Savinin
kas turi 2 bizniu .Matyt galima 
nuo 2 iki 4 v. po p. ir nedėliom.

4400 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI Storas: Ciga
rų, Cigaretų, Kendžių Ic| 
Cream Soda ir šiaip mažmožių. 
Renda pigi; štoras ir 6 kamba
riai $40.00. 2523 S. Halsted St.

Phone Victory 6716.

PARDAVIMUI didele kriau
čių krautuvė. Pilnai prirengta, 
su mašinomis, patternais ir tt. 
Pigi renda, $200 pinigais.

Šaukite Lafayette 2327

PIANAI PARSIDUODA už $75.00 
tiktai per šias 3 dienas. Pianai yra 
gerame stovyje. Katras pirmas tas 
nupirks. Nepamirškite kad tiktai 
$75.00.

Kreipkitės
, P. GRISIUS, 

944 West 37-th Place
2 lubos

tiktai

PARDUODU grosernę ir kepdžių 
biznį; parduosiu pigiai arba mainy
siu ant namo arba automobilio. Na
mas kampinis lotas ilgas, rendos 
$35 ir keturių kambarių, 

3559 South Union Avenue 
Tel. Boulevard 9265

PARDĄVIMUI bučernė ir groser- 
nė, lietuvių apgyverita vieta, biznis 
išdirbtas nuo seno laiko, geriausi 
įtaisymai, 6 kambariai dėl gyveni
mo, ilgas lysas, renda pigi. Par
duosiu pigiai, pardavimo priežastis 
— partnerių nesutikimas

Naujienos Box 419

NAMAI-2EME
DIDELIS BARGENAS.Pardavimui namas, namas randasi 

38 PI,, parduosiu ar mainysiu ant 
biznio ,turiu parduoti į trumpą laiką, 
agentų prašau neatsišaukti. Savinin
kas randasi 4444 So. Campbell Avė., 
2nd Floor, V. Petruševičia.

PARDAVIMUI — 3730 Parnell 
Avė., netoli 38 gatvės — 2 augštų ir 
skiepas, mūrinis namas, su 2 flatais. 
Naujai pataisytas ir dekoruotas. Kai
na tik $3650, iSmckėjimais, $700 pi
nigais, kitus mažais mėnesiniais iš
mokėjimais. Nepraleiskite tos pui
kios progos. Buk pats sau namų sa
vininku. Buk neprigulmingu t Del 
tolimesnių informacijų pasimatykit 
su

FRANK J. PETRU 
1443 West 18tr Street 

Phone Ganai 0806

PARDAVIMUI — Tik $1900 pini
gais kitus po $65 į mėnesį nupirksite 
naujai pastaytą 5 kambarių bungalow 
su cimentiniu skiepu. Užbaigtas 
attic dėl 2 kambarių. Fumace šildo
mas ir viskas modemiška ,tuojau ga- 
inva gyventi. Tie bungalow randasi 

5405-5423 W. 30 St. ir 5420-5429 W. 
30 PI., Cicero, III, Raktus galima 
gauti pas 5424 W. 30 PI., Cicero. Ne- 
jraleiskite tos progos. Del tolimes
nių informacijų pasimatykit su

FRANK J. PETRU 
1443 West 18tr Street 

Phose C»«hI 0306

pini-

TRANKG.LUCAS'
4116 Archer Avė., 

Phone I.<afayette 5107.

4 flatų mūrinis namas ant kampo 
50x125 prie Auburn Park 2-5 ruimus 
2-6 ruimus ir 5 ruimai beismante. 
Kampinės duris gera vieta bizniui. 
Kriaučiui, dresmaker, millinery, ban- 
beriui. Garu šildoma, elektra, rendos 
į mėnesį $310. Kaina tik $23,500, 
įmokėti $7,500. Geras bildingas, nau
jas plurr.'ing, nauji užpakaliniai por
čiai, viskas geriausioj tvarkoj, 2 ka
rų garadžius. Kreipkitės pas savi
ninką rytmečiais, 8:80 ar 12 vai. die
nomis

417 W. 60th St., 2 lubos, 
Klausk Mr.’ Lindholm

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 namuš rakandus ir 
žmonių gyvastis geriausiose kompa
nijose laipgį reikalaujam inšiuriil
so Agentu visose dalyse miesto. 
Energihgt vyrai ar moters gali už
dirbti nuo $50 iki $100 į savaitę. 
Del platesnių žinių kreipkitės 7840 
So. Halsted St. 2-ros lubos i 
9 ryto iki 6 vakaro utarninkais 
subatomis iki 9 vakare.

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

PARDAVIMUI arba mainymui far
ma Michįgan valstijoj, 160 akrų pusė 
dirban 
ma že:
nų, arti prie valstijinio kelio,viskas 
gerai auga. ~ ‘
imsiu mažą namą su keliais lotais ar
ti Chicagos, arba kaip sutarsime, kai
na $3,000. Savininkas,

M. J., 1908 So. Union Avė., 
iš fronto, žemai

gero miško. Dirba- 
__ ____  __ apterta. Yra namai, 

sodnas, žemė juoda ir daili, be kal- 
1 ", ’ i 

Pinigais reikia $800 ir

nuo
ir

BIZNIAVA Namą mainysiu ant 
fanuos. Vieta gera: visokiam biz
niui, farma tolumo nuo Chicagos 
nedaro skirtumė kur butų.

Kreipkitės
F. DAUGEN, 

818 West 35 Place

PARDAVIMUI du bizniavi namai, 
vienas 1900 So. Union Avė. antras 
1827 So. Union Avė. turi būt parduo
ti į trumpą laiką. Visai pigiai. Jei
gu kas pirks tuojaus atsišaukite.

G. CHERNAUSKAS, 
Lyons, III. Tel. Lyons 309 arba 

gyvenimo Lyons 1552 J

PARDAVIMUI 2 fialų naujas 
mūrinis namas, 6-7 kambarių, 
moderniška maudynė, pirmas fin
tas trimotas aržuolu, garu šildo
mas, 2 mašinų garadžiuslGreitam 
pardavimui $15,000, 

mais, pinigais $5,000, kitus lengvais 
išmokėjimais.

OTTO PRAPOTNICK. 6003 So. 
KEDZIE AVĖ.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 2 flatai po 5-6 kambarius la
bai gražioj apielinkėj prie pat Mc 
Kinley Parko parduosiu labai pi
giai, nes reikia pinigų dėl biznio. 
Klauskite pas savininką ant antrų 
lubų.

3547 So. Seeley Avenue 
Phone Lafayette 4173

MORfGECiAH'ASmS

PUIKI proga padaryti) pinigų, 
Maręuette Park Highlands, dabar 
yrą pardavinėjami lotai pigiai. Ma
žas įmokėjimas ir po $10 į mėnesį 
nupirksite juos. Pasimatykite su T. 
J. Kučinsku,

4034 Archer Avenue, 
Subatoje ir nedėlioję.

MES GALIME PASKOLINTI 
JUMS PINIGŲ DEL ANTRŲ 

MORGIČIŲ. 
DOVENMUEHLE Ine. 

formerly William F. Tempei 
and Co., 105 So. Dearbom St.

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 Western 
Avenue.

Atsišaukite
2502 Wcst 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. BUTKEWJCZ 
2502 West 69 Str.

Phone Republic 5705

OVANDALE
Milwaukee Avė. biznio pra- 

pertė, 2 krautuvės, kaina $8,700, 
pinigais $1,500.

De Luxe Realty Co.
3443 Milwaukee Avė.

PARDAVIMUI 3-jų flatų naujas 
mūrinis narnai po 6 kambarius kiek
vienas, elektros šviesos gasas vanos 
ir kiti visi naujausios mados įtaisy
mai, cimentuotas skiepas. Antrrs 
medinis namas ant to paties loto S.ių 
pagyvenimu po 5-kis kambarius kiek
vienas. Parsiduoda nebrangiai. Atsi
gaukit pas savininką. A. Pocius, 4306 
So. Wood St., Chicago, ant trečių tu
jų iš fronto.

SAVININKAS parduoda nau- 
;ą 4 kamb. medinę cottage, su 
šgrystu augštu. Porčiai iš fron
to ir užpakalio, vanduo, elektra 
ir telefonas, kampinis lotas 42 x 
124. Bargen casb. 3900 W» 65 St

MOKYKLOS
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo

Klesos Dienomis ir Vakarais 
Speciales vakarines klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

COLLEGE, 
2407 W. Madisoit St.

Phone Seeley 1643
Sara Patek, Principal

XV

Jau tūkstančiai vyrų — 
* pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

3238 So. Halsted St. 
Užpakaly malt and Hops Storo. 

. Petras Gustaitis Instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

trumpas kursas, dienomis ar ikarais, 
prirengs jus prie gero darbo. Ateikite 
ar rašykite dėl katalogo, kuriame nu
rodoma, kaip uždirbti ir mokintis,
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