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Amerika gal siųs 
Meksikon karo 

laivus

Trockis rezignavęs iš karo 
ministerio vietos

Jo vietą laikinai užėmęs Kame- 
nev, sako nepatvirtinta Ber- 
lino žinia.

BERLINAS, sausio 18. — 
Socialistu rateliuose įgauta ne-

Rusijos komunistę partija 
mažėja

Per tris metus skaičius narių 
nupuolė 400,000. Valdžios 
mašina viešpatauja komu
nistų kongrese.
MASKVA, sausio 18. — Da

bar laikomas Rusijos koununis- 
tų kongresas yra labai svar-

Darbiečiai palaikys drau
gingus ryšus su 

Francija
Pirmiausia darbiečiams teks 

taikinti geležinkeliečių strei
ką.

Trockis rezignavęs

Francija mažins armiją
Rusija siunčia Kanadon misiją

Gal paslys Meksikon 
karinius laivus

Prezidentas ir kabinetas svars
to Meksikos padėtį ir sukilė
lių užblokavimą Tampico.

kanuolės iš

sustabdę pen- 
laivus, kurie

WASHINGTON, sausio 18. — 
Gandai, kad Jungtinės Valstijos 
galbūt pasiųs karinius laivus į 
Meksikos vandenyną, kad apsau
gojus Amerikos interesus Tam- 
picoj, kur sukilėliai paskelbė 
blokadą, liko šiandie dar labiau 
sustiprinti, patyrus, kad neužil
go laivyno sekretorius Denby 
išleis tuo dalyku paskelbimą.

Iki nebus išleistas paskelbi
mas, valdininkai atsisakė kalbė
ti, tuo dalyku.

Prezidentas ir visas kabinetas 
šiandie svarstė Meksikos padė
tį, kuri pablogėjo delei sukilėlių 
paskelbimo jurų blokados Tam
pico uostui, kur amerikiečiai ve
dė nemažą prekybą.

Valstybės departamentas dar 
nėra gavęs oficialinių žinių apie 
bombardavimą Tampico. Bet te- 
čiaus valdininkai svarsto žings
nius, kokių reikės stvertis, suki
lėliams pasiryžus uždaryti tą 
uostą Amerikos laivams ir ne
paisymo Amerikos įspėjimo su
kilėliams netrukdyti Amerikos 
prekybai.

Bombardavimą darė du suki
lėlių kanuoliniai laivai, kurie 
paskiau pasitraukė, kada į juos 
pradėjo šaudyti 
sausumos.

Sukilėliai buvo 
kis prekybinius
bandė įeiti į uostą, bet paskui 
vistiek leido tiems laivams plau
kti į uostą. *

Jūrininkystės asociacija savo 
susirinkime, kuriame dalyvavo 
ir kitų šalių konsulai, nutarė lai
kinai sustabdyti laivų plaukioji
mą į Tampico.

Meksika prašo perleisti 
kareivius per Texas

Texas atmetė praši mą, bet su
tinka jj išnaujo persvarstyti.

sako, kad delei 
iškilti 
Texas

kivirčių 
pasieny

valdžia

Bombarduoja Tampico.
MEXICO CITY, sausio 18. — 

Iš Tampico pranešama, kad su
kilėlių karo laivai bombardavo 
Tampico ir užmušė vieną chi- 
nietį apie už mylios nuo miesto, 
chiniečių kolonijoj.

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

AUSTIN, Tex., sausio 18. — 
Veikiantysis Texas gubernato
rius Davidson telegramoj vals
tybės sekretoriui Hughes atsi
sako leisti pergabenti Meksikos 
federalinius kareivius per Texas 
valstiją.

Gubernatorius 
perleidimo gali 
su gyvenančiais 
mekskiečiais.

Betgi jei federalinė 
parodys, kad reikalas yra labai 
svarbus ir jei sutiks gvarantuo- 
ti užtektiną saugumą Texas gy
ventojams, tai Meksikos praši- 
mas bus išnaujo apsvarstytas ir 
Texas valdininkai dės pastangų 
kooperuoti su šalies valdžia, sa
ko Davidson.

Meksikos prezidentas Obrego- 
nas prašė perleisti 2,000 Meksi
kos kareivių per Texas valstiją 
tarp EI Paso ir Loredo.
Areštavo Meksikos generolą.
NEW ORLEANS, sausio 18. 

—Gen. Agullar, buvusio Meksi
kos prezidento Carranza žentas 
ir buvęs prie jo karo ministeriu, 
liko čia areštuotas justicijos de
partamento agentų už peržengi
mą Jungtinių Valstijų neutra
lumo įstatymų. Obregonui užė
mus vietą jis buvo pabėgęs į 
Kubą.

čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.

Abrams pavedė pinigus savo 
kolegijai.

SAN FRANCISCO, sausio 18. 
— Šiomis dienomis miręs Dr. 
Albert Abrams, įsteigėjas elek
troninės medicinos, didžiumą 
savo turto pavedė savo kolegijai, 
kurią įsteigė praplėtimui jo teo
rijos. Paliko gi jis turto iki $2,- 
000,000.

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

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

patvirtintų žinių, kad 'Rusijos 
karo ministeris Trockis rezig
navo iš savo vietos ir kad lai
kinai jo vieton tapo paskirtas 
Leo Kamenev. Trockis pasit
raukęs ir iš visų kitų vietų.

Gen. Budenni veikiausia bu
siąs atskirtas raudonosios ar
mijos komanduotoju.

Trockis nesąs areštuotas.
MASKVA, sausio 18. — Val

džia griežtai užginčijo / gan
dams, kad buk Trockis esąs 
areštuotas, kurie pasiekė ją 
per lai k raiščių korespondentus.

Karo ministerijos valdinin
kai nesenai paskelbė, kad Troc
kis susirgo ir atvažiavo iš 
Maskvos. Jis esąs Juodųjų ju
rų pakrašty, kur bando pasi
gydyti.

Gen. Semenkovski ir Milkiš 
liko nuteisti nužudymui už jų 
žiaurumą su politiniais kali
niais dar prie caro valdžios. 
Tečiaus mirties bausmė jiems 
tuo jaus liko pakeista 10 metų 
kalėjimu. Jie buvo gavę šiltas 
vietas prie bolševikų, bet vie
nas buvusių kalinių juos paži
no ir išdavė.

Rusija siunčia misiją j 
Kanadą

Iš ten
ir Jungi. Valstijas.

dabos tolimuosius rytus

18. — 
va-

BERLYNAS, sausio 
Rusijos misrja Kanadoje, 
dovaujama Jasikovo, vakar iš
važiavo iš Berlino j Montrealą,

Rusai nesitiki, kad tarp abie
jų šalių išsivystytų plati pre
kyba, bet Kanada esanti labai 
patogi vieta daboti Jungtines 
Valstijas ir tolimuosius rytus 
(Japoniją ir rytinę Aziją).

Jasikovo kelionė yra sėkmė 
Rakovskio susitarimo su Ang- 
ija.

iRusijos valdininkai čia iš
reiškia viltį, kad pirmuoju ak
tu Anglijos darbiečių valdžios 
bus pripa^im imlias diafoartinels 
Rusijos valdžios.

Francija mažinsianti 
armiją

Tai padarys išgelbėjimui 
ko.

fran-

P9RYŽIUS, sausio 18. — 
Kaipo (premnienę sumažinimui 
išlaidų, kad tuo 
sm un kančią f ra n ko
Francija sumažins 
armiją iki 350,000 
arba 200,000 kareivių mažiau, 
negu kad buvo jos armija prieš 
karą( Prieš karą pastovi Fran
ci jos armija siekė 570,000 ka
reivių). Jau per pastaruosius 
tris metus Franci|ja mažino 
baltąją armiją (pačių francu- 
zų), bet už tai nuolatos didi
no negrų armiją Franci j oj.'

Franci-jos valdininkai Jtvirti- 
na., kad dabar Francijai dar 
labiau sumažinus armiją, Fran
cų a busianti pirma šalis pa
sauly, išėmus Vokietiją, kuri 
turės .mažesnę armiją, 
kad turėjo prieš karą.

palaikius 
Vertę, 

pastovią 
kareivių,

negu

bus, nes jis nustatys bolševi
kų valdžios politiką visiems 
metams.

Kaip ir galima buvo tikėtis, 
valdžios klika pilnai viešpatau
ja kongrese. Trockis, kuris pa
prastai užimdavo antrą vietą 
kongreso rinkimuose, dabar 
yra tik penktoj vietoj. Kari 
Radek, kurį viešai pabarė po
litinis biuras, liko visai paša
lintas.

Kamenev vadovaujamoj kal
boj pareiškė, kad valdžia turi 
laikytis tcilim|esnio Minimo 
privatinių įstaigų.

‘‘Mes turi suprasti,” sakė
Kamenev, d proporcijoj
musų augimo ir uvio mes 
turime ekonominėmis priemo
nėmis išstumti privatinį kapi
telių. Mes davėme prie naujo
sios pilitikos progą privati

niam kapitalui, bet dabar su
stiprindami savo valstybės in
dustrijas ir kooperatyvus, mes 
turime jį išstumti.”

Kamenevas sakė, kad tai rei
kia padaryti ne administraty- 
vėmis priemonėmis, bet pagal
ba koimpeticijos ir padarant 
geresnes ir pigesnes prekes. 
Jis parodė, kad privatinis ka
pitalas vis dar kontroliuoja 60 
nuoš. Rusijos pramonės.

Krasinas gi reikalavo dides
nių koncesijų svetimšaliams.
Komunistų partijos puolimas.

Sąryšy su kongresu tapo pa
skelbtos statistikos apie komu
nistų partijos .:o stiprumą. Tos 
skaitlinės parodo žymų komu
nistų partijos sumažėjimą.

Pereito lapkočio mčn. par
tija turėjo 316,16 i narį, o me
tai <• tgal, pereit') sausio men. 
830.471 narį. Partija tečiaus 
j.vi.t'na, kad padaugėjo kan- 
ddatų skaičius. Esą dabar kan
didatų yra 6,545 daugiau, negu 
kad buvo metai atgal.

kilos oficiabncs skaitlinės 
betgi pažymi, kad P‘20 m. par
tija turėjo 700,000 narių, o 
1922 m. 550,000. Reiškia, per 
tris metus partija sumažėjo 
daig.au kaip p.isę, netekdama 
arti 400,00 narių.

Iš to skalp u.s 15.3 yra dar
bu .ūkai, 24.9,valstiečiai ii 
29.8 samdiniai. Kadangi dau- 
plu darbiniu.: laiko užėmę 
v.i\ škas v tas tai tikrųjų 
darbininkų skaičius yra daug 
m> ti nis.
Ex-senatorius France Rusijoje

iEx-senatoirius (France 
Maryland, pirniasi senatoitiųs, 
kokis apsilankė Rusijoj, dabar 
vėl atvyko į Maskvą. Jis iš
plaukė iš New Yorko sausio 
5 d.Jis atsisako pasakyti ko
dais tikslais jis sugrįžo Rusi
jon, vien tik tvirtina, kad jis 
rūpinasi suartinti Rusiją ir 
Jungt. Valstijas.

PINIGŲ KURSAS

iš

$1.45
$4.14

$4.38

LONDONAS, sausio 18. — 
Anglija ir toliau- palaikys drau
giškus ryšius su Francija, jei 
ir darbiečiai užims valdžią, lai 
pareiškė atstovų bute J. H. 
Thomas, Darbo partijos narys. 
O jis žino ką kalba, nes jis yra 
vienas tų, kurie turės .įeiti dar
biečių ministerijom

“Mus buvo klausiama kaip 
mes elgsimės su Francija,” sa
kė Thomas. “Mes nenorime 
nutraukti ryšius su Francija, 
negi mes norime jokios kalbos 
apie karą su Francija.”

Konservatyvų valdžia ragi
na visus savo narius būtinai 
būti atstovų bute pirmadieny, 
kada bus balsuojamas išreiški
mas
Juos įspėta, 
čių streikas gali sutrukdyti jų 
atvykimą, todėl jie turi rūpin
tis tuojaus išvažiuoti į Londo
ną.

Darbiečiai bando išvengti ge
ležinkeliečių streiko, bet var
giai tai pasiseks. Jei streikas 
įvyks paskirtu laiku, o darbie
čiai užims valdžią ateinančią 
savaitę, tai jiemk pirmuoju da
lyku teks tą streiką taikinti. 
Kadangi garvežių darbininkų 
unija turi artimų ryšių su Dar
bo partija, tai darbiečiams ne
bus sunku sutaikinti ištrenką. 
Tai butų iškarto darbiečių val
džios aplaikytas laimėjimas.

Ramsay MacDonald rašyda
mas Sočiai ist Revienv sako: 
“Darbininkai nenori prisiimti 
valdžią. Darbininkai nepakeis 
savo įsitikinimų kad pasilai
kius valdžioje.”

nepasitikėjimo valdžiai, 
kad geiliežinkelie-

COLN, Panamos kanalo zone, 
sausio 18. — čia laikomi yra ka
ro laivyno manevrai, kuriuose 
laivynas puola ir bando paimti 
Panamos ka 
pasisekė paiįnti Atlantiko įėjimą 

 

į Panamos kanalą ir neužilgo vi

 

sas kanalas į>akliusiąs į “priešo” 
rankas.

Dabar reikia tikėtis, kad viso
je Amerikoje prasidės smar
kiausia agitacija už pabudavoji- 
mą stipriausių fortifikacijų Pa
namos kanalo zone.

ą. Laivynui jau

Vavar, sausio 18, užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.24
Austrijos, 100,000 kronų 
Belgijos, 100 frankų ..
Danijos, 100 markių .... $17.35 
Italijos, 100 lirų
Francijos 100 frankų .... $4.53 
Lietuvos, 100 litų
Norvegijos, 100 kronų .... $37.02 
Olandijos, 100 kronų .. 
Suomijos, 100 markių . 
Švedijos, 100 kronų ., 
Šveicarijos, 100 frankų

$10.00

... $37.33 

.... $2.52 
. $26.10 
... $17.35

Krateris Latvijoje — 
Lietuvoje?

Anot Latvių laikraščių pra
nešimo, pirmadienį, gruodžio 
10 dieną, 9 vai. rytą, šcnbergo 
miestely (Bauskės apskr.) prar 
dėjusi slūgti žemė, slūginio vie
toje pasidariusi cilinderio pavi
dalo duobė, kurios gilumas ir 
platumas nuolat auga. Per vie
ną valandą slugimas pasiekęs 
iki 5 sieksnių platupio ir 15 
sieksnių > gilumo. Duobes dug
ne atsiradęs 114 — 2 sieksnių 
didelis krateris, žemei slūg
stant įgriuvęs didelis daržinės 
galas, kur buvę apie 7 vežimus 
šieno ir šiaudų, kurie dingę 
kratery. Akmenims ir daik
tams krentant įbuvęs girdimas 
andens burbuliavimas; žemės 

slugimas tęsės ir gruodžio 11 
d., 4 vai. po piet duobės pla
tumas pasieks iki 15 sieksnių. 
Slugimas yra katalikų draugi
jos žemys sklypo,' jis aptver
tas ir saugojamas policijos.

Nelaimingų dar nebuvo, įslu- 
gimo vietos netoli teka upe. 
Manoma, jog gal čia esanti že
mės apačia išplauta, nuo ką ir 
įslugusi žemė. Aukštoji Latvių 
mokykla daro žygių tą įdomų 
gamtos apsireiškimą ištirti.

Poincare pasitiki 
ekspertais

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

Bet jeigu ekspertai sumažins 
Francijos grobį Vokietijoj, 
tai Francija pasipriešins.

PARYŽIUS, sausio 18.— Pre
mjeras Poincare ir finansų mi
nisteris de /Lasteyrie prieš at
stovų buto finansų komitetą 
stropiai gynė aštrias valdžios 
finansines ir ekonomines prie
mones pakėlimui; smunkanč|i<> 
franko, reikalaudami, kad val
džios pasiūlymai butų tuojaus 
priimti.

Premicras Poincare pareiškė, 
kad j?i kontribucijos komisi
jos paskirtasis ekspertų (komi
tetas padarys tokius nutari
mus, kurie sumažintų Franci
jos kreditus iš Vokietijos ar su
siaurintų! kontribucijos komi
sijos prerogatyvos, tai Franci
ja tokius nutarimus atmes.

Tečiaus puiki amerikiečio 
pirmininko Da\ves kalba ati
darant komiteto posėdžius duo
danti vilties, kad to pavojaus 
nebus.

Bavarija užgriebė fašistu 
pinigus

MIUNCHENAS, sausio 18. — 
Karšti debatai Bavarijos seimo 
konstituciniame komitete paro
dė, kad Bavarijos von Kahr val
džia užgriebė daugelį siuntinių 
su pinigais, adresuotų gen. Lu- 
dendorffui, Hitleriui ir kitiems 
fašistų vadovams.

Tarp konfiskuotųjų pinigų 
yra $100, kuriuos siuntė p-nia 
Wagner iš Beyreuth ir kurie bu
vo skiriami labdaringiems tiks
lams tarp fašistų. Kiti pinigų 
siuntiniai buvo iš Meksikos ir 
Austrijos.

Kalbėdamas už von Kahr, vi
daus reikalų ministeris Schwa- 
yer pareiškė, kad valdžia skaito 
gen. Ludendorffą kaipo galvą ir 
vadovą Bavarijos nacionalistų.

Sušaudė advokatą.

Holandijoj pasilieka senasis 
kabinetas.

AMSTERDAM, sausio 18. — 
Kabineto krizis, kuris tęsėsi 
nuo spalio 26 d., parlamentui 
atmetus valdžios Dilių žymiai 
didinti karo laivyną, jau užsi
baigė, seniesiems ministeriams 
pasilikus savo vietoje. Karalie
ne Vilhelmina visą laiką jieš- 
kojo kas sudarytų naują kabi
netą, bet niekas neįstengė to 
padaryti, tad ji pranešė seną- 
jam premjerui, kad ji neprii
ma kabineto rezignacijos ir jis 
turi pasilikti ant tolinus. Tik •s
laivyno didinimo bilius ir to
liau pasiliks palaidotas.

Bomba Pilsudskiui.

VARŠAVA, sausio 18. — Pe
reitą naktį salėj, kurioj gen. Pil
sudskis turėjo kalbėti, rasta ne
sprogusią bombą.

Tas įvykis parodo kokia smar
ki kova eina tarp Pilsudskio ir 
nacionalistų. Pažangesnės gru
pės reikalauja'sugrąžinimo Pil- 
sudskiui politinių galių. Viena 
tų grupių padavė premierui 
Grabskiui raštišką reikalavimą 
paskirti gen. Pilsudskį viršinin
ku generalinio štabo.

SALT LAKE CITY, Utah, 
sausio 18. — Advokatas Omer 
R. Woods liko sušaudytas šįryt 
Utah valstijos kalėjime (Utah 
nuteistus žmones nužudoma su
šaudymu) už pačios užmušimą. 
Per dvėjis metus jis ir jo advo
katai darė viską, kad išgelbėjus 
jo gyvastį, bet nepavyko. Iki pat 
savo mirties Woods gynėsi, kad 
jis yra nekaltas ir kad jo pačią 
nužudę plėšikai. <

Jo pati, invalidas, buvo rasta 
nužudyta lovoj ir lova buVo pa
degta, kad paslėpus piktadary
bę. Woods tvrtino, kad ne jis tai 
padarė, o tūlas plėšikas Vadney 
iš Council, Idaho. Tą jis pakar
tojo, ir vedant jį sušaudyti.

Poincare vėl laimėjo.

PARYŽIUS, sausio 18. — At
stovų butas užbaigė debatus 
apie užsienio politiką išreiški
mu Poincare valdžiai pasitikėji
mo 415 balsų prieš 151.

ŠIANDIE — nepastovus, vei
kiausia sniegas; šalčiau į vaka
rą.

Saulė teka 7 :14 valandą, leid
žiasi 4:47 valandą. Mėnuo leid
žiasi 3:04 valandą nakty.

z

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

N AUJIE )S
I739S, Halsted St.

Chicago III.

daig.au


2 NAUJIENOS, Chicago, III.
III M . i ....................... -...........—-- -------------------- —

šeštadienis, Sausis 19, 1924

ilNORĖDAMi'
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS

I PAS MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS. >

S. t. FABIONAS CO.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Lietuvos metaliniai 
pinigai

Kaunas. — 1924 m. Lietu

Kad nusipirkus atsakantį grojiklį pianą!

Čia pat, musų pačių krautuvėje. Mes turime ga
rantuotus grojiklius pianus, kad užganėdinus kiek
vieno kišenių ir skonį.
Netik, kad jus galite nusipirkti puikų grojiklį pianą 
čionai, bet jus sutaupysite nuo $100 iki $275 ant 
kiekvieno piano. Tai yra skirtumas tarpe musų 
pianų ir miesto pianų.
Me‘s turime tik geriausių išdirbėjų: Shroeder & S'on, 
Steinmyer, Harding ir Francke.

Tik-ką, išleisti 3 lietuviški su žodžiais roliai:
WF 7282 Ant kalno karklai siūbavo, kaina .... $1.00
WF 7281 Prirodino seni žmonės, kaina ..........  $1.00
WF 7285 Oi, Tu Jieva, kaina ...................    $1.00

Eagle Music Co.
(Joseph J. Stasulanis ir Sūnūs)

3236 South Halsted Street, Chicago, III.

vos Vyriausybe yra sumaniusi 
išleisti metalinius pinigus.

Yra ruošiamas Įstatymo pro
jektas, nes pinigus leis pati 
Vyriausybe.

Norima išleisti 1, 2, 5, 10, 20, 
50 centų ir 1 lito vario ir aliu- 
minijo, 2, 3, 5 ir 10 litų sidab
ro ir 25, 50 litų aukso.

Ateinančiais metais šis su
manymas bus tik dalinai Įvy
kdytas, nes valstybės iždas 
tuo tarpu tegalės tam reikalui 
išleisti 2,000,000 litų.

Iš pradžios bus išleista ne
pilnaverčiai pinigai, bet greit 
manoma pereiti prie pilnaver
čių.

Sumanymas visai Įvykdyti- 
uas, kaip parodė Latvijos ir 
Čekijos praktika.

Latvijoje vario-aliuminijo pi
nigai jau senai kursuoja, išlei
džiami auksiniai pinigai. Če
kijoje taipogi išleisti auksiniai 
pinigai.

Iždui tokių pinigų išileidimas 
nieko nekainuoja, nes išleidžia- 
ma ant tiek, ant kiek kraštas 
reikalauja smulkių pinigų.

Maždaug išeinama iš .nor
mos 8.25 lt. vienam gyvento
jui. Latvijoj išleista 10 latų — 
20 lt. vienam gyventojui. Pas 
mus manoma išleisti 10 litų 
vienam gyventojui, arba 20,- 
000,000 pinigų.

Pats technikinis darbo atli
kimas bus tur būt pavestas 
anglų firmoms; apart jų yra 
pasiūlymų iš' Danų, čekų ir 
Lietuvos pinigų kalimo Įstai
gų.

Nepilnaverčius pinigus nu
statyta kalbi iš vąrjo ir aliumi- 
nijo lydinio.

Darbas apsieis apie 50-55% 
pinigų vertės — tuo bildu i.ž-

PUIKUS BALIUS LIET. 
TAUTOS PARAPIJOS

Sukatos Vakare, 
Sausio 19 d., 1924

Bažnytinėj Svetainėj, 
3501 So. Union Avė., 

Chicago, III.
Pradžia 7:30 vai. vak. 

Įžanga 35c.
Kviečia

Komitetetas.

Phone Boulevard 6369 S. D.

das turės dar tani tikrą pelną.
Pinigų išleisti manoma gan 

greit. Dailininkui Zikarui pa
vesta pagaminti gipso reljefus 
iki vasario mėn.

Išėjus metaliniams pinigams, 
Lietuvos Emisijos Bankas leis 
banknotus tik nuo 1O Jit. it* vir- 
šiau vertės. Po Naujų .Metų vi
si laikinieji banknotai bus iš
imti iš apyvartos. —T. (L. Ž.)

Bažnyčioj,

Kunigas sakydamas savo pa
mokslą, dar labiau sušuko:

— Uašykitės Dievo armijon! 
Matote, kad bedieviai pradėjo 
lipti jums ant.galvos.

Vienas iš pvit>likos : ----- Aš jau
kartą buvau armijoj. ^Netekau 
kojos. Daugiau nebenoriu ne 
Dievo nė Velnio armijų žinoti.

CICERUS

C. Conrad Fotografas
3130 So. Halsted St., Chicago, III.'
Gerbiamieji mano draugai ir draugės, aš kreipiuos į jumis pra
nešdamas jums, kad aš kaipo seniausias fotografas, jau prakti
kuoju per penkioliką metų ir aš galiu jums artistiškai darbą 
atlikti. Meldžiu visuomenės kreipia į mano Studio su viso
kiais reikalais delei fotografijų. Aš jums padarysiu iš mažų 
didelius ir sudėsiu jūsų gimines į vieną ir taip kitokius, kaip 
tai zerkoliukus ir guzikus, špilkas, kolionikus, medalikus ir į 
kryžius parcelinius ant kapinių ir kiekvienas, jeigu norėsit į 
Lietuvą galėsite pasiųsti savo giminėms tuos parcelinius ir jie 
niekuomet nesuges ir per amžius stovės paminklas..

LACHAWICZ '
Lietuvis Graborius
2314 W. 23rd PI., 

Chicago, III,
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Telephones: 
Canal 1271, 2199

Rusiškos ir Turkiškos Vano^

NainienoseGarsinkities

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

CHICAGO. ILL.

12th STREET
Tel. Kedzle 89*2

Šiandien
Ristynes

Ritasi

K. Požėla su T. Paulson

J. Bancevičius

Įžanga $1, $1.50 ir $2 
Su karo taksais

Bilietai iš kalno gauna 
mi Naujienose.

Ristynes iki pergalei 
Visi kviečiami

APVEIZDOS DIEVO 
PARAPIJOS SVET.

Prie 18 ir Union gatvių 
Pradžia 8 vai. vakare.

Lietuviams
Pasiklausyti — Pasižiū

rėti — Pasidžiaugti tam yra 
rengiamas

Didelis 
Koncertas

Kuriame dainuos

Lietuvos Valstybės Operos 
Artistas — Tenoras — Kū
rėjas, malonus Lietuvos dai
nius ir didis besitobulinan
tis talentas

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

J. Bancevičius su 
R. Šilką

Chas. Paterson su 
P. La Marca

IŠKILMINGAS APVAIKSCIOJIMAS IR

Lietuviškp? Teatrališkos Dr-jos $v. Martino 
25 metu sukaktuviŲ kaip draugija gyvuoja

Atsibus

Nedėlioj, 20-tą d. Sausio-Jan., 1924 m.
MILDOS SVETAINĖJE

, 3142 So. Halsted St
Pradžia 6-tą val^Vakare įžanga 35c ypątai

Bus vienas iš puikiausių apvaikščiojim-ų; bus kalbos deklamaci
jos ir muzika. Kviečiami visi atsilankyti; komitetas jau turi priruo- 
šęs visokių dalykų dėl to apvaikščiojimo ir baliaus.

Meldžiame patemyti: kad kas norės įstoti j tą garbingą ir atsižy
mėjusią draugiją, tai galės tą padaryti ant to apvaikščiojimo ir nauji 
nariai bus priimami be mokėjimo įstojimo. Tai-gi kviečiame atsilan
kyti ir prisirašyt, nės tokios progos dar niekad neturėjote kaip dabar.

Po apvaikščidjimui bus puikus balius ir prie artistiškos muzikos 
(širdele aiva šokti) šokiai.

Kviečia LIET. TEATR. DR-JA ŠV. MARTINO.

—1 ' .......... <
JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St„ arti Learitt St.

Telephonas Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčj’oj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.
.  —' . ,

S

Koncertas ir Šokiai
Rengia ALDLD. 187 kuopa 

Ant Town of Lake
Pusė pelno eis Vilnies naudai

Nedalioj, 20 dieną Sausio-Jau., 1924
K. KRENČIAUS SVETAINĖJ 

■| 1809 W. 46 Street
(Buvusi Elijošiaus svet.)

Durys atisdarys 6 v. v. Programas prasidės 7 v. v. 
Programą išpildys dvi Ateities žiedo Vaikų Dr-lės: 

Bridgeporto ir West Sidės
Kviečia visus Kuopos Valdyba.

_______=___ .__ ------------------- ---------

JUSTAS 
KUDIRKA

Nedėlioję, Sausio 20 d.
1924 m.

Liuosybės Svetainėje ų 
1403 So. 49 Court 
' Cicero, Illinois

Pradžia 7:30 vai. vakare

Įžanga perkant iškalno 
pigiau kaip ties durimis.

Visus lietuvius ir lietuvai
tes iš Cicero, iš visų apielin- 
kių ir iš Chicagos miesto 
nuoširdžiai kviečiame, pra
šome ir raginame atvykti, 
dalyvauti ir pasiklausyti ir 
pasigėrėti

JUSTO KUDIRKOS
DAINĮ) KONCERTU

JOHN I. BAGDŽIUNAS 
ADVOKATAS

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

ir įgaliojimus.
7 South Dearborn Street 

Room 1538 Tribūne Bldg. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 ral. *

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SL,

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.----- - •

v, w. rutkaūskas’
Advokatas

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

Vak. 8223 S. Halsted St„ Chicago.
Tel. Yards 46811-1 ..     iri ■■ .. .

A. E. STASULANI1
ADVOKATAS' 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Wąshington St.
Tel. Central 6800

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

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

$750.00 DOVANU $750.00

Maskaradų Balius
Po koncertui bus šokiai ir 

linksmus pašnekesiai tarp ! 

tikrųjų Lietuvos tėvynainių 
sūnų ir dukterų ir jų drau-1

"■'■I i"* » "I ■ ................ 1

RENGIA LIET. RAUDONAS ROŽĖS PAŠELPOS KLIUDĄS
Sukatoj, Sausio-January 19, 1924

LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJ, 
Kampas 14 St. ir 49 Ct., Cicero, III.

Pradžia 7 vai. vakare. Muzika J. Pociaus.
Kviečia KOMITETAS.

Skaitykit Naujienose pra
nešimų, kur parsiduoda bi
lietai ir pirkit bilietus iškal
no, bus pigiau ir saugiau.

Rengėjai.

Lietuviška Valgykla
Pranešu savo draugams ir 
pažįstamiems, kad užlaikau 
švarią Valgyklą Brighton 
Parke. Gaminame skanius 
lietuviškus valgius už priei
namą kainą.

Viktor Restaurant
4648 So. Western Xve.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vfaados 
patarnauju kuogeriausiai

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



šeštadienis, Sausis 19, 1924
A

NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCUOS
Philadelphia, Pa.

is Amerikos Lietuvių Pagelbi- 
nio Kliubo gyvenimo.

klauso ir 212 kp, ir pusė vaka
ro pelno skiriama našlių ir naš
laičių fondui.

Antra, nutarta kreiptis į mie
sto administraciją ir prašyti, 
ar nebūtų galima gauti vietos 
miesto mokyklos kambary mo
kytis dainuoti. Mat privatinėse 
salėse žiemą vargas — jos la
bai šaltos. Vėliaus teko patirti, 
kad Choro komisija jau kreipe

Amerikos Lietuvių Pagelbi- 
nis Kliubas įsikūrė 1920 metų 
birželio 20, pietinėj Philadelphi- 
jos miesto daly vadinamoj 
Point Breeze Place, arba, kaip]
lietuviai vadina, Bambrize. Jis si į administraciją ir ištikrųjų 
įsikūrė nepartiniais pamatais vietą gavo dykai Washington 
ir jo nariais gali būt visi, kas 
tik gali lietuviškai kalbėti, be 
pažiūrų skirtumo. Kliubui seka
si gerai, šiuo tarpu narių turi 
apie du šimtu. Pašalpos ligoj 
moka 6 dol. savaitėj, mirus vy-. ------- -------- ,------
rui išmokama pomirtinės $150,1 neužilgio statyti scenoj veikalą 
o moterei mirus — 70 dol. Kliu
bas tiek sustiprėjo, kad nusipir- žus veikalas. Choras, be abejo, 

.................... , Teko 
kalbėtis su rezisoriu p. J. Mac- 
norium, jis turi geriausių vii- 
v • cių.

School. Praeita repeticija jau 
ten buvo laikoma.

Choras turi apie 60 narių ir 
ačiū mokytojui St. Vaiteliui jau 
gerokai palavintas.

Toliau Choras yra nutaręs

Iš meilės”. Tai stambus ir gra-

ko savo namą 2854 Winton gat- mokės gerai suvaidinti, 
vėj.

Metiniame savo susirinkime 
kliubas 
meruoti

nutarė ir tbliau prenu- 
“Naujienas”.

Darbai.
Bambrizą darbai šiuoApie 

tarpu eina gerai ir uždirbama 
neblogai. Daugiausia dirbama 
nuo stukiy ir uždirba ligi 50 ir 
daugiau dolerių savaitėje. Paų 
prasti darbininkai gauna 46 cen
tus valandai, mechanikai — dau
giau, pagal išsilavinimą. Ypač 
gerai dirba Atlantic Rofiningo 
Co. ir U. J. I., arba gazo dirb
tuvė, kuri duoda šviesą visai 
Philadelphijai.

Smkulių rykštė.
Paskyrus naują policijos vir

šininką, generolą Butlerį, skau
di rykštė ištiko smukles ir 
“spykyzes”. Naujasis policijos 
viršininkas patsai nuolatos va
žinėja po savo distriktus, pat
sai krečia smukles ir “spykyzes” 
ir ima nagan. Trumpu laiko ta
po daugiau ne tūkstantis smuk
lių uždaryta. Policijos viršinin
ko kirvis kabo jau ant šešių lei
tenantų ir dar daugiau seržan
tų, kuriems turbūt teks nusi
imti barai, o vietoj barų imti 
lazdą į rankas ir stovėti gatvių 
kampuose. Mat nežiūrint įsaky
mo žiūrėti smukles ir areštuo
ti “butlegerius” jie to nedarė, 
sakydami, kad jų djistriktuos.e 
visa kas gryna.

Motiejus Lusas.

Sausio 11 d. L. Politikos Kliu
bas laikė metinį susirinkimą šv. 
Petro svetainėj. Svarbaus nie
ko nenutarta. Buvo duotas su
manymas paaukoti iš iždo kiek 
pinigų Marijampolės Realės 
Gimnazijos rūmams, ir buvo ge
ras būrys narių, kurie tam su
manymui pritarė, bet sumany
mas visvien neperėjo: mat su
sirinkime rados daugiau prie
šingų, būtent kuniginių ir mas- 
kvinių vyčių, kurie sudarę ben
drą frontą prieš kultūrinį dar
bą didžiuma balsų nutarė neau
koti. Bet buvo padaryta šiaip 
kolekta ir regis surinkta 13 do
lerių, kurie bus pasiųsti Mari
jampolės Realinės Gimnazijos 
rėmimo komiteto iždininkui 
adv. K. Gugiui Chicagoj.

Buvo renkama ir valdyba 1,924 
metams. Naujoji valdyba, rei
kia tikėtis, bus rimtesnė už iki 
šiol buvusią, šiaip kliubas gy
vuoja gerai ir vis naujų narių 
įsirašo. ' - -’ *

ryt ir tik ant rytojaus apie pir
mą valandą pietų išėmė iš po 
ledo abudu prigėrusiu. Koks bu
vo motinų skausmas, apsakyt 
negali. Antaniukas buvo vyriau
sias Urbutienės sūnūs, didžiau
sia jos viltis — ir ve jo nebė
ra.... Urbutienė vyro nebeturi, 
jis pametė ją apie aštuoni me
tai atgal — pametė su trejetu 
mažų vaikelių, kurių vyriausias 
dabar taip nelaimingai žuvo, ir 
jai teko didelio vargo vargti ir 
kentėti, kad save su mažais vai
kučiais išlaikius. Ji turi Ameri
koj keturis brolius, Antaną, 
Joną, Kazį ir Praną Krasauskus, 
ir vieną seserį Barborą, o Lie
tuvoj dar yra sena motina, bro
lis Petras ir sesuo Petronėlė gy
veną Varnaičių kaime, Batakių 
vai., Tauragės apskr.

Abudu bernaičiu palaidota 
Kalvarijos kapinėse viename 
kape, jų draugingumo ženklui. 
Laidotuvėse dalydavo daug žmo
nių ir ant kapo sudėta daugy
bė gyvų gėlių vainikų — nuo 
motinos, nuo Naštazijos Benzi- 
nienės, nuo A. Krasausko, nuo 
Antosės Kantenikės, Bronės 
Benzinaitės, L. Grigfiškienės, 
nuo šv. Jono ligoninės mergi
nų, etc. Laidojant ne vienam ly
dėtojų nuriedėjo gaili ašara, o 
a. a. Antaniuko motina iš šir
dies skausmo alpo.

Tegul jiems būna lengvi šios 
šalies žemelė.

Taip pat geros buvo

mis balsą negi pamainysi....
Kaminakrėčio rolę puikiai su

vaidino Kriaučiūnas. Jam ne
paprastai tinka girto rolės. Gy
venime fUr^but sunku butų at
skirti Kriaučiūną girtą nuo 
Kriaučiūno vaidinantį girtą....

Sabukas geras, drąsus vaidy
la ir savo užduotį atliko neblo
gai. Gerai vaidino ir Malūni
ninkas.
Barbora su Petrone. Teklytė gi 
su Pranu pasirodė silpniau, ne- 
atatiko rolėms.
manau nėra kas kalbėti, nes 
kaip ir paprastai lietuviuose to
kių dalykų nebūna.

Jau daug silpniau muzikos 
žvilgsniu išėjo “Kiam'inakrėtis 
bei Malūnininkas”. Mat neskai
tant Kriaučiūno, visi kiti vaidy- 
los buvo, galima sakyt, be baf- 
sų.... Nors kaikurie jų dėjo di
delių pastangų,

Operetėms dirigavo

Strumskis. Jis geras dirigentas, 
tik porą kartų užsimiršęs pavė
lavo su akompanimentu.

Lai man bus atleista, kad ne
galėjau čia visų vaidylų tikrus 
vardus suminėti. Tai įvyko ne 
iš mano kaltės. Mat rengėjai 
buvo toki lepšės, kad nepaga
mino nei programų.

Publikos buvo pilnutėlė salė 
ir rengėjams liks nemaža pel
no. Tas parodo, kad Newarko 
publika gražiai įvertina Opere
tės Choro darbuotę ir, aš tikiu, 
varpininkai nepadarys klaidos 
jei dar šį sezoną vėl pakvies 
Operetės Chorą, o newarkiečiai 
be abejones pasitiks išskėsto
mis rankomis, nes 
ilgę geresnių muz 
lių.

Tarp publikos b
bet pastango- pastebėti ir keletas 

p-nas rabanščikų. Susiruj

“tavorščiai” begalo. Ir ^ur gi 
nesirūpinti! Juk kaip čia dar 
senai minios ėjo su jais, o da
bar tos pačios ' minios atsuko 
jiems užpakalį. Į savo parengi
mus jie nei su pyragų nebega
li publikos priprašyti. Kiek sy
kių tie bolševikėliai ką nors 
rengia, tiek sykių atsidūrė sky
lėje. P. K—as.

ra išsi- 
dalykė-

galima 
ckio ba- 
Trockio

A. J—as.

Newark, N. J.
Dvi Opereti.

Kenosha, Wis.
Lietuviai sako: “kas nieko 

neveikia, to niekas nepeikia.” Tat i 
ir Kenoshos Slapukui kartais* 
kliūva. Mat nuo kurio laiko aš' 
pradėjau rašinėti Naujienoms 
žinučių iš Kenoshos lietuvių 
krutėjimo. Visados stengiuos 
rašyt kaip tikrai dalykai yra, 
bet matyt “Rusijos apašta
lams” nepatinka, kam Slapukas * 
parašo Ihikraščiui apie jų nepa-' 

.siselpmus etc. SLA. 212 kuopos1 
Korespondentas rašydamas pir- • 
mą žinutę iš 212 kuopos veiki
mo pažymi, kad jis nerašysiąs 
kas nėra tikrenybė, kaip kad 
Slapuka<Uarąs. Maniau sau: na, 
dabar, kai 212 kp. Korespon
dentas davė tokį pareiškimą, 
tai žinių iš Kenoshos visados 
turėsime. Bet išėjo kitaip. Ta
sai Korespondentas neįstengia 
parašyt apie pačios kuopos vei
kimą, tai ko belaukt kad para
šytų apie kitas draugijas. Be 
to, SLA. 212 kp. Koresponden
tas įtaria Slapuką rašant netei
singas žinutes. Gerai, p. K. B., 
prašom įrodyti, kas mano buvo 
neteisingai parašyta, o jei ne
įrodysi, tuomet teks manyti, 
kad Sveikas nesižinai ką rašąs. 
Aš, Slapukas, norėčiau, kad p. 
K. B. parašytum daugiau nors 
apie SLA. 212 kp. ir “Dailės 
Choro” darbuotę.

Sausio 7 d. SLA. 212 kp. “Dai
lės Choras” laikytame savo su
sirinkime Schlitzo salėj be kita 
nutarė ateinantį sekmadienį, t. 
y. sausio 20 d. važiuoti į Racine, 
Wis., dalyvauti ten rengiamame 
10-to Apskričio vakare, tuo la
biau, kad tam apskričiui pri-

DAUGIAU VIENO MILIJONO 
PASIDAUGINO DEPOZITAIS

Į PASKUTINIUS 3*/z MENESIŲ

Neužmirškite kenoshiečiai, 
kad sausio 20 d. SLA. 10-tas 
Apskritis ruošia didelį vakarą 
Racine, Wis., Tumer Hali salėj. 
Važiuoja SLA. 212 kuopa, “Dai
lės Choras” —( važiuokite visi.

Kenoshos Slapukas.

Springfield, III
Paskendo du vaikinėliai, vienas 
jų lietuvis, Antanas Urbutis.

Sausio 4 dieną berniukai An- 
tanas Urbutis, lietuvis, ir Frank 
Tamiačik, abudu keturiolikos 
metų amžiaus, išėjo čiuožinėti 
ant ledo, bet ledo nestipraus 
butą, įlūžo, ir abudu berniuku 
prigėrė. Niekas jų nelaimės ne

imate, deltogi nė pagalbos nega
ilėjo paduoti. Motina, Marijona 
j Urbutienė, nesulaukdama su- 
■ naus pareinant iki 6 vai. vaka
ro, labai susirūpino ir lyg nu
jausdama nelaimę, su keliais vy
rais nuėjo žiūrėt į čiužinėjamą 
vietą. Ten rado ledą įlūžusį, ir 
tuomet suprato, kas galėjo at
sitikti. Bet buvo jau naktis, 
tamsu, tai nieko nebegalėjo da-

Sausio 13 d. vietos “Varpo” 
choro pastangomis čia buvo su
vaidinta dvi opereti: “Adomas 
ir Jieva” ir “Kaminakretis ir 
Malūnininkas”. Vaidinti tie dvi 
opereti buvo pakviestas plačiai 
paskilbęs Operetės Choras iš 
Brooklyno, N. Y.

Pirmoji operetė, “Adomas ir 
Jieva”, galima sakyti išėjo ge
rai. Ypač gražiai pasižymėjo p- 
ni Strumskjenė (Sidahriutė) 
Jievos rolėje. Ji puikiai nuduo
tais savo kaprizais gal būt su
kirto net savo senų senovės bi- 
blinę pranokėją. Ji yra netik ga
bi, neabejotino talento vaidyla, 
bet ir puiki dainininkė, mokan
ti užvaldyti audienciją. Man te
ko girdėti dainuojant p-nią 
Strumskienę virš metų laiko at
gal. Tenka pasakyti, kad per 
tą laiką ‘dainos srity ji padarė 
didelį šuolį priekin. P-ni Strum- 
skienė yra nedvejotina operai 
medžiaga.

Nėkiek neblogesnis už p-nią 
Strumskienę Adomo rolėje bu
vo p-nas Kriaučiūnas. Apie p-ną 
Kriaučiūną daug netenka kalbė
ti ; tai gerai žinomas visiems 
brooklyniečiams ir newarkie- 
čiams senas vaidylas. Tik tiek 
galima priminti, kad ir p-nas 
Kriaučiūnas dainoje progresuo
ja.

Ponas — buvo blogas. Nors 
iš veido - buvo tai gana simpa
tingas, inteligentiškas typas, 
bet nepaprastai didelės rankos, 
kaip tyčia papuoštos be mieros 
trumpomis švarko rankovėmis, 
ir stoka įsigilinimo, bloga into
nacija (deklamavo) bei gestai 
nedarė reikiamo įspūdžio.

Apie sceną ir jos įrengimą

Yra geriausias paliudijimas pasitikė
jimo žmonių Chicagoje ir už Chicagos 
rybų šiuo banku.
Stiprumas šios institucijos sykiu su 
geru patarnavimu kostumeriams yra 
dvi svarbios priežastys šios bankos 
puikaus bujojimo kaip parodo bankos 
stovis siekiantis daugiau kaip 17«/2 
milijono dolerių.
Svarbiausiu uždaviniu bankos virši
ninkų ir darbininkų; kad matyti mu
sų kostumerius užganėdintus musų 
patarnavimu ir kad jie jaustųsi kaip 
namie.
Tik reikia vieno dolerio pradžiai tau
pymui. Ar jus turite vieną?

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė.

CHICAGO
Gerai 
tuvių 
r u m u

žinomas bankas tarpe lie- 
visoje Amerikoje savo stip- 
ir geru patarnavimu.

Mrs. A MICHNIEViGZ-VIOIKIENt
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampan 81 <a> 
Ofisas su Dr. J. F. Vau Palng

Tel. Yards 1119
Baigusi akušer 
jos kolegiją; i) 
gai praktakavu 
si Pennsylvanj 
jos ligūiiCučiuO 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso 
kiose ligose prie/ 
gimdymą, laikt 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir kito
kiuose reikalui- 
se moterims i) 
merginoms; krei) 
kitės, o rasit« 
pagelbą.

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

P-lė Kudulaitę
IŠ

The Stock Yards 
Savings Bank

ši jauna panelė, jūsų pačių tautos, yra svarbi nėrė 
musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.

Ji remiasi visais turtais šio stripraus valstijinio banko.
Ateikite į bankų, pasikalbėkite su panele Kudulaite ir 

daleiskit jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kaip 
mes esame

pasakyti jums, jūsų p: 
pasirengę patarnauti jums.

The Stock Yards Savings Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

CLEARING HOUSE BANKAS.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewidi 

BANIS
AKU8ERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy- 
rr.’o kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižjurft- 

uJimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

Tel. Haymarket ,1044 .
DR. G. J. ADLER 

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

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

KOJĮJ JUODELIAI!
už-Kaip reumatizmas, odos ligos, 

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

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

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

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

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

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

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

Egzaminavimas Dvkai.

DR. EVA CONHEIM 
Generale Gydytoja 

Ofisas: 7 W. Madison St., 11-12, 
Central 4104 

1735 Wabansia Avė., 2-4, 
Brunsvvick 2685

Kalba lenkiškai, rusiškai ir t. t.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAžIUS 
3464 So. Halsted St.

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

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

DR. S. BIEŽIS 1
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną. >

Telephone Yarda 1582

DR
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso val.i 9 Iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
8259 So. Halsted St., Chicago,

I KULIS
III

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan StM Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

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

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6—9 vak. Ned. pagal sutarti.

HERZMAN^K
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4136
Telefonaii

8410 S’o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephoną Centrą! 8060 
1824 Wabansia Ava.

Humboldt 1098 
Valandos; nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 80. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves 

CHICAGO, 1LL.

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Kampas 47-tM gaC. 
f-ftrt Inhob.

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

Optomctriat 
T«d. Boulavard 64tJ7

DR. M. T. STRIKOL'S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1980 

Valandos pagal sutarti

A

dr. v. a. Šimkus
Gydytojus, Chirurgas Ir Akušeris

8816 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. "M. ir 7—9 PJf.

Garsinkitės Naujienose

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietą 
Tel. Lafayette 0098

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Canal 0257
Naktinis Tai Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ryto

St.

Nedaliomis nuo 9 iki 12
1821 So. Halsted St.

Kampas 18 ir Halsted

Garsinkitės Naujienose

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
I

R
— ną,

Res. 1189 Independence Blvd. Chicagv

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
‘ Iku, Vyrišk 

^Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3335 S'o. Halsted St., Chic

S ialistas Moterį Ii

Valandos: 10—11 ryto; 2-—8 po p: 
Nedaliomis 10—12 dle

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

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
8149 So. Morgan StM 

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

Telefonas Yards 0867
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ryt visa, kas galima, neau
kaujant savo principų ir 
garbės, kad palengvinus tos 
partijos uždavinį.”
• Tai skamba labai nepa
prastai. Buržuazinės par
tijos vadas remia socialisti
nę darbininkų partiją! Kai 
kam tas išrodys be galo nuo
stabu, o kai kas gal net ims 
abejoti, ar ta Anglijos Dar
bo Partija yra ištiesų darbi
ninkiška.

Entered as Second Class Matter 
Mareh 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., imder the act of 
Mareli 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina: 
Chicago je — paštu: >

Pinigus reikia siųsti pašto Monėy 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Metams............................ ...........$8.00
Pusei metų ...................._____ 4.00
Trims mėnesiams ........ _____ 2.00
Dviem mėnesiam ........... _____ 1.50
Vienam mėnesiui ___ „„

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ___ ____r_.______  3c
Savaitei .......... . .............. ._____  18c
Mėnesiui .......................... ...... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paštu:

Metams _______________ ........ $7.00
Pusėi metų ..............___ ......... 3.50
Trims mėnesiams ........ ............1.75
Dviem mėnesiam............ .......... 1.25
Vienam mėnesiui ...... . ...........  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ............................ ....... $8.00
Pusei metų ..... ......... ..... ......... 4.00
Trims mėnesiams ......... .......... 2.00

Anglijos Liberalai 
Remia Darbo 
Partiją.

Dalykas gi yra tame, kad 
Anglijos buržuazija yra ne 
tokia, kaip kitų šalių buržu
azijos. Ji yra labai gudri. 
Ažuot erzinus darbininkus 
savo užsispyrimu, ji nusilei
džia jiems, kuomet mato, 
kad darbininkai vistiek 
ankščiaus ar vėliaus savo 
reikalavimą iškovos. Nusi
leidimu ji laimi tą, ką ji tu
rėtų prakišti, kuomet pra
laimėtų kovą.

Bet ir darbininkams, ži
noma, yra geriau gauti, kad 
ir ne viską antsyk, bet be 
kraujo liejimo.

Tegul Darbo Partija ne
galės, paėmusi valdžią su li
beralų parama, iš karto pra
dėt vykint savo didžiuosius 
sumanymus. Bet ji išmė
gins savo jėgas ir susipa
žins su valstybės vedimo rei
kalais. O tas be galo daug 
reiškia.

Užvakar Britanijos ^Dar
bo Partija įteikė parlamen
tui rezoliuciją, reiškiančią 
nepasitikėjimą dabartine 
konservatorių valdžia. Kuo
met ją perskaitė atstovas 
John R. Clynes, tai atsistojo 
jungtinės liberalų partijos 
vadas, Herbert H. Asąuith, 
ir parėmė ją, pareikšdamas, 
kad jisai balsuosiąs už ją ir 
patarsiąs visiems savo drau
gams balsuoti už ją.

Tas reiškia, kad Baldwino 
kabinetui nebėra išsigelbėji
mo. Ateinantį pirmadienį 
jisai turės rezignuoti. Bald- 
wino vieton “jo didenybė” 
karalius tuomet turės pa
kviesti J. Ramsay Mac- 
Donaldą.

Liberalų partijos vadas, 
paremdamas aukščiaus pa
minėtąją rezoliuciją, pasakė 
taip pat, jogei jisai pripažį
sta teisę sudaryti valdžią po 
konservatorių kabineto at
sistatydinimo ne kam kitam, 
kaip tiktai Darbo Partijai. 
“Kiekvieno patrioto parei
ga”, tęsė p. Asųuith’as, “da-

Apžvalga
MATERIALIZMO FILOSOFI

JA IR BOLŠEVIKAI.

Anądien kalbėdami apie strai
psnį, tilpusį 7-8 num. “Apsišvie
timo”, nurodėme, kad tenai sa
koma, jogei Rusijos Soc. Dem. 
Darb. Partija susidėjo iš tokių 
gaivalų, kurie neapkentė “socia
lizmo, o kartu ir buržuazijos.”

Dabar pastebėjome, kad 9-am 
to laikraščio numeryje klaidų 
pataisymuose pažymėta, jogei 
augščiąus paminėtame sakinyje 
vietčje žodžio “socializmo” tu
ri būti carizmo.

Gaila, kad tam laikraštyje 
yra be galo daug klaidų.

Bet dar blogiau, kad jame 
yra daug sąmoningo klaidinimę. 
Kitaip bent mes negalime pa
vadinti tokį jo pasakymą, kaip 
sekantis:

bet nė vienas jų nepasakys, 
kad Grigaičiui rupi mažiaus, 
negu jiems, paskleisti savo idė
jas visuomenėje. Anąmet, kai 
Baltrušaitis dar mylavosi 
Bimba ir Pruseika, tai 
piešė Grigaitį, kaipo aršiausią 
užsispyrėį, kuris, girdi, stengia
si pravesti savo nusistatymą 
kad ir čia dar taip.

O šiandie to paties Baltrušai
čio redaguojamasai laikraštis 
pasakoja, kad Grigaitis sako, jo
gei “noras nieko negal!”

žmonių norai ir gyvenimo 
sąlygos.

Materialistinė filosofija, ku
rios laikosi didelė dauguma soci
alistų (bet kurios niekuomet 
nesuprato Baltrušaitis), neigno
ruoja žmonių norų, kaipo istori
jos veiksnio. Priešingai, ji pri
pažįsta, kad visa, kas darosi vi
suomenėje, įvyksta tiktai ačių 
tam, kad žmonės nori pasiekti 
tam tikrų tikslų. Jeigu žmonės 
neturėtų norų, tai jie neveiktų; 
o jeigu jie neveiktų, tai niekas 
nesidarytų. \

Materialistai šitame punkte 
pilnai sutinka su idealistais.

Bet idealistai mano, kad 
noras yra galutina priežastis, o 
materialistai skaito tokią mintį 
klaidinga. Jie nurodo, kad noras 
irgi turi savo priežastį, žmonių 
norus nustato jų reikalai. Rei
kalai gi priklauso nuo to, kokio
se sąlygose žmonės gyvena; so
džiuje gyvenąs žmogus turi ki
tokių reikalų, negu miesto gy
ventojas; darbininko reikalai 
yra kitokie, negu fabrikanto, ir 
tt.

Galutinam rezultate todėl iš
eina, kad žmonių norus, taigi ir 
jų veikimą, nustato gyvenimo 
sąlygos.

Kiek galima numanyt, tai bol
ševikiški komunistai savo pro
tavime eina iki šito punkto kar
tu su socialistais. Bolševikų filo
sofija juk nėra originale, bet su
lipinta iš tų nuotrupų, kurių jie 
prisirankiojo iš įvairių socialis
tinių raštų.

Kad žmonių norus nulemia 
gyvenimo sąlygos, tą bolševikai 
suprato; tą supranta tečiaus ir 
dauguma buržuazinių galvoto jų. 
šiandie jus nedaug terasite 
žmonių, kurie rimtai tiki, kad 
norai pas žmones atsiranda taip 
sau, be priežasties arba iš “dva
sios šventos” įkvėpimo. Materi
alistinė filosofija tečiaus tuo 
sitenkina.

su 
jisai

ne

“žinom , tokius materialis
tus, kurie sako: ‘noras (pla
nas) nieko negal’. Menševi
kai (kaip Grigaitis) tą sako”.
Tai yra melas. Grigaitis nie

kuomet to nesakė, ir mes nesa
me girdėję, kad kuomet nors 
taip butų sakęs bent vienas Ru
sijos socialdemokratas-menše- 
vikas.

Kairieji komunistai gali ne
su tikt su tuo, ką daro Grigaitis,

Norų vykinimas.
Ji žiuri toliaus. Tam tikri no

rai gema žmonėse iš gyvenimo 
sąlygų — bet ar visi žmonių no
rai įvyksta?

Anaiptol ne. Jie visi negali 
vykti jau vien dėlto, kad vieni 

jų prieštarauja kitiems. Fabri
ko darbininkai, sakysime, nori, 
xad darbo diena butų 8 valan
dos; o fabrikantas nori, kad jie 
dirbtų 10 valandų. Iš to kyla ko
va. Jeigu paima viršų darbinin
kai, tai išsipildo jų noras, bet 
neišsipildo fabrikanto noras; 
jeigu gi, atvirkščiai, paima vir
šų fabrikantas, tai išsipildo jo 
noras, bet neišsipildo darbinin
kų noras. Gali tečiaus būti ir 
taip, kad kova pasibaigia kom-

, promisu' ir būna įvesta 9 valan- 
, dų darbo diena, t. y. ne tas, ko 
. norėjo darbininkai, ir ne tas, ko 

norėjo fabrikantas. įvyko tas, 
ko nė vieni nenorėjo.

Noras ir noro įvykinimas, 
kaip matome, yra du visai skii\ 
tingu dalyku. Tą žmonės pa
stebi kasdien, ir ve čionai gludi 
pamatinė priežastis to, kad ma
terialistinė filosofija taip sun
kiai prigįja žmonių prote.

Pastebėt, kad gyvenimo sąly
gos daro įtaką į žmogaus norus 
ir net nulemia juos, yra gana 
lengva; bet kuomet žmogus 
nuolatos mato, kad paprastai 
nei jo, nei kitų žmonių norai ne
išsipildo, o beveik visuomet gy
venime įvyksta tas, ko niekas 
nenorėjo ir nesitikėjo, tai jam 
ateina į galvą mintis, kad čia 
tur-but dar kas nors veikia, ko
kia nors jėga, nepriklausanti 
nei nuo žmonių norų, nei nuo gy
venimo sąlygų.

žmonės su religiniais palinki
mais tązjėgą vadina “Dievu“; 
kiti rųano, kad tai esąs koks tai 
“likimus”; o dar kiti z mėgina 
tą jėgą surasti pačiuose žmonė
se. Pastarieji protauja taip: 
žmonių norai paprastai neįvyks
ta dėlto, kad jie esti nepakan
kamai stiprus; bet jeigu žmo
nės turėtų stiprų norą ir eitų su 
visu pasiryžimu prie to, ko jie 
nori, tai jie pasiektų savo tiks
lo. Tokių žmonių su stipriais 
norais ir neperlaužiamu pasiry
žimu, tiesa, yra nedaug; jie yra 
nepaprasti žmonės, didvyriai,— 
bet jeigu jie atsiranda, tai tie 
norai, kuriais jie vadovaujasi 
savo veikime, turi įvykti!

I •
Bolševikų tikėjimas į “didyy- 

rybę.”
Bolševikai kaip tik ir yra ši

tokio protavimo šalininkai. Jie 
skelbia (arba bent skelbė pir
miau, kol jų komunistiški eks
perimentai Rusijoje nesusilau
kė fiasco), kad nepaprastu, did
vyrišku pasiryžimu galima 
padaryt visa, ko tik žmonės no
ri. Jie dar ir šiandie sa
ko, kad Vokietijos so
cialistai neįvykino socializmo 
tiktai dėlto, kad jie nenorėjo, 
arba nepakankamai stipriai no
rėjo, jį vykinti Ot, girdi, kad 
mes, Leninas ir Trockis su savo 
draugais, butume buvę jų vieto
je, tai socializmas Vokietijoje 
jau senai butų buvęs įgyvendin
tas!

žodžiu, bolševikams rodosi, 
kad stiprus noras gali visko pa
siekti. čia jie su savo filosofi
ja važiuoja į idealizmą, ir tai — 
į vulgariškiausią idealizmo rų- 
šį — “didvyrių” garbinimą.

Nuo idealistų jie atsiskyrė ta
me, kad pripažino, jogei žmonių 
norai patyis savaime negema, 
bet'atsiranda iš gyvenimo sąly
gų. Bet kuomet gyvenimo sąly
gos pagimdė tam tikrus norus 
žmonėse, tai, bolševikų nuomo
ne, tie norai jau veikia, nuo nie
ko kita nepriklausydami, kaip 
tik nuo pačių žmonių pasiryži
mo, nuo jų valios.

Jie užmiršta, kad žmonių pasi
ryžimas irgi priklauso nuo tam 
tikrų aplinkybių !

To negana. Jie' užmiršta, kad 
tam tikro noro įvykinimui

svarbiaus, negu pasiryžimas, 
yra vykinimo priemonės. Gali
ma turėt didžiausią pasiryžimą 
pasistatyt namą, bet jeigu netu
rėsi nei pinigų, nei materiolo, 
tai nieko neišeis; o turifit pini
gų, galima ir labai menku pasi
ryžimu namą įsigyti.

Bet nuo ko priklauso, ar žmo
nės savo norų vykinimui turi 
reikiamas priemones, ar ne? 
Nuo gyvenimo sąlygų!

Vadinasi, gyvenimo sąlygos 
ne tiktai nustato žmonių norus, 
bet ir nulemia jų jvykinimo gali
mybę. • »

Šito dalyko nesupranta bolše
vikiški komunistai. Kuomet į 
bolševikų rankas pateko vald
žia Rusijoje, tai jie manė galė
sią tenai įvesti socializmą, ir 
vienintelis pamatas tokiam jų 
manymui buvo tas, kad jie to no
ri. Jeigu mes norime socializmo 
ir daugelis Rusijos žmonių tam 
musų norui pritaria, tai socializ
mas turi būti, — nes juk norus 
gimdo gyvenimo sąlygos; rei
škia, pats gyvenimas diktuoja, 
kad socializmas turi įvykti!

Marksizmo fušeriai.
Kaip buvo juokinga girdėt ši

tokias kalbas iš žmonių, kurie 
su pasididžiavimu vadina save 
marksistais! Marksas kaip tik 
tuo ir pastūmė pirmyn materia
listinę filosofiją, kad jisai nuro
dė, jogei nuo gyvenimo sąlygų 
priklauso ne tiktai žmonių no
rai, bet Ir galimybė juos įvykin
ti. Be to, ne kas kitas, kaip tik
tai Marksas, nurodė, kad ką 
žmonės įsivaizduoja apie save, 
reikia griežtai skirti nuo to, kas 
jie yra tikrenybėje.

Bet Baltrušaitis, Bimba, Juke
lis, Pruseika ir kiti “darbininkų 
švietėjai” priėmė bolševikų teo
rijas, kaipo grynų-gryniausią 
“Markso mokslą”. Apie tą moks
lą įjie ,mat, patys nieko neišma
nė ir neišmano. Bet — “moki
na” darbininkus!

Dienos pastabos.
Taigi turime jau Lietuvoš 

konsulą. Chicagiečiai džiaugias, 
kad juo yra senas pažįstamas, 
visų maloniai atsimenamas p. 
P. žadeikis.

* $
*

Kur bus įsteigtas konsulatas, 
dar nežinia. Bričporto patrijo
tai prapertininkai tvirtink, kad 
Bričportfos butų ^inkamiausid 
vieta; bet kiti pataria Daun- 
tauną.

>|s *
*

kežinia dar nė kas bus Lie
tuvos konsulato sekretorium. 
Vietos tautininkų laikraštis bu
vo paskyręs gabų ir energingą 
žmogų dr. K. Drangelį, bet p. 
Dijangelis to paskyrimo nepri
ima. “Varpas” gi kito tokio ga
baus ir energingo žmogaus kon
sulato sekretoriaus vietai* kol 
kas nesuranda.

Rita Titą.

Garsinius Naujienose

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

(Tęsinys)
L a ■ ' .

Landolit’as per 10 metų dirbo 
su svarstyklėmis. Jis pasver- 
davo medžiagą prieš sujungi
mą ir po sujungimo. Taip pat 
sverdavo sudėtinius kunus ir 
po išdalinimo į elementus-. Jis 
darydavo bandymus net tam 
tikrai padarytuose aklai už
darytuose stikleliuose. Kas sy
kis jis rasdavo sveriamosios 
medžiagos nė daugiaus, ne ma- 
žiausi, bet tiek, kiek jos buvo 
prieš sujungimą, žodžiu, che
miškai susijungusi medžiaga 
sveria tiek, kiek svėre jos da
lis, krūvon sudėjus, arba che
miškai išdalyto kūno dalys sve
ria tiek, kiek svėrė visais kū
nas. Jei mes: paimsime van
dens svarą ir jį su elektros pa- 
gelba perskirsime į pamatines 
dalis-gazus: vandenilį ir degį, 
tai šiuodu gazu lygiai tiek pat 
svers, kiek ir vanduo. Sujungę 
juodu į daiktą gausime lygiai 
vieną svarą vandens.

Sudegusi medžiaga išrodo 
mums kaip ir prieštaravimas. 
Kas nežino, kad sudegusi žva
kė pranyksta, nuo kuro kros- 
nyj tik pėdsakas lieka: pele
nai. Kur dingsta žvakės arba 
kuro medžiaga? Norint suži
noti, prisieina smulkinus ištir
ti kas yra degimas. Čion turi
me padaryti keletą bandymų.

Paimkime sausą, tyrą stik
lą ir aprišę laikykime ant de
gančios žvakės arba lempos 
liepsnos. Netrukus pamatysime 
ant stiklo sieną rasą. Laikyki
me tą patį stiklą sale žvakės 
liepsnos, rasos nebus. Aišku, 
kad rasa gali stikle atsirasti 
tik nuo liepsnos. 

%
Paimkime tiksiąs, jautrias 

svarstykles ir ant vienos lekš- 
tulės padėkime mažą trikojė- 
lį su violos tinkleliu. Ant tink
lelio papilkime geležinių pele
vinų. Ant kitos svarstyklių 
tekštelės- padėkime tiek svarų, 
kad svarstyklė butų lygsvaro-

Nepaliesdami lygsvaroj esan
čiųjų svarstyklių uždėkime ba
lanėlę geležinių pelevinų. De
gant ^pelevinai parausta, ir 
svarstyklė su pelevinais lei
džiasi žemyn. Matyt, įkaitę 
pelęvinai pasidarė sunkesni. 
Kad ne, tai svarstykle su pele
vinais nesileistų žemyn. Apart 
šilumos, kaip mums klaidin
gai rodosi, nieko nepridėjome. 
Šiluma, kaip mums žinoma, 
jokio svarumo neturi. Kodėl 
degantieji pelevinai pasidarė 
sunkesni, sužinosime vėliaus. 
Čion pat galime pastebėti, kad 
deganti žvakė ant svarstyklių 
darosi lengvesnė: svarstykle 
su degančia žvakė kyla į vir
šų. *

Paimkime sausą tyrą stik
lą ir laikykime viršuje degan
čiųjų geležies pellevinų. Kaip

mes ilgai nelaikytume, rasos 
sausam (stikle neatsiras. • Nuo 
žvakės arba lempos liepsnos 
rasa stikle atsiranda, nuo de
gančiųjų geležies pelevinų — 
ne. Kodėl? Deganti žvakė nyk
sta, geležies /pelevinai degant 
darosi sunkesni. Čion būtinai 
turi būti koks nors ryšys tarp 
degimo, sunkumo ir rasos. 
Tuo tarpu darykime bandymus 
toliaus.

Paimkime stiklą, iki pusei 
pripilkime paprasto šulinio 
vandens. Paragavę vandens 
skonį, {meskime į šį vandenį 
gerą žiupsnį negesytų kalkių. 
Vanduo sušvirškia, susidrum

sčia ir po valandėles nusisto- 
ja: ant dugno susėda kalkės, 
viršuje pasilieka tyras vanduo. 
Paragaukime vandens skonį: 
vanduo įgijo muilo skonį. Pa
darykime tokį bandymą. Pa
laikykime sausą tyrą stiklą 
ant žvakės arba lempos lieps
nos ir palaikę įpilkime į šį 
stiklą tyro kalkių vandens. Ty
ras vanduo susidrumsčia ir po 
valandėlės ant stiklo dugno at
siranda balti, it kalkės, milte
liai. Nusistojęs vanduo vėl įgi- 
ja paprastą vandens skonį. Tą 
patį {bandymą atkartokime su 
degančiais geležies pelevinais. 
Palaikę stiklą viršuje degan
čiųjų pelevinų ir įpylę to pa
ties kalkėmis atmiežto van
dens pamatysime, kad vanduo 
nepersimaino ir nesusidrums- 
čia. Matyt, degimas degimu 
nelygus. Ir čion yra ryšis tarp 
degimo, svarumo ir vandens 
susidrumstimo. Nuo degančių
jų geležies pelevinų vanduo ne- 
susidrumsčia, bet jų svarumas 
pasididina. Nuo žvakės arba 
(lempos! liepsnos atsiranda ne
matoma medžiaga, kuri gali 
atiniežtą kalkėmis vandenį su
drumsti. Aišku, kad deganti 
žvakė arba lempoje gazas su- 
kįla į garus ir gazus, visai ne
atskiriamus nuo oro. Todėl 
mums klaidingai išrodo, buk 
sudegusieji daiktai, k. a: žva
kė, kuras, gazas ir t.t. išnyks
ta, dingsta. Paprastai didžiu
ma gazų ir garų nėra matomi. 
Jei stikle atsirado rasa, tai tik 
nuo žvakes liepsnos ji galėjo 
atsirasti iš sudegusios medžia
gos. tĮjaip pat naujoji medžia
ga, kuri sudrumsčia atmieštą 
kalkėmis vandenį, yra, matyt, 
neina tomas gazas. šisai gazas. 
kaip vėliaus pamėtysime, yra 
ne kas kitas, kaip angliarukš- 
tis.

Aišku, sudegusi žvakės arba 
lempos gaso medžiaga suskilo 
į vandenį ir angliarukštį, bet 
ji neprapuotlc. Ji garų ir gazų 
pavidale išisikirstė *otnfe. Van
dens garus surinkome rasos pa
vidale sausam stikle, o anglia
rukštį pažinome ,su pagelba 
atmiežto kalkėmis vandenio.

(fius daugiau)

Edm. Garokuras.

Lekiamasis Rutulys.
- (Lakūno atsiminimai).

Ėjau dešimtuosius metus. Aš visiškai 
neatsiminiau savo motinos. Tėvas buvo, man 
rodėsi, labai geras, labai švelnus, aš jį die
vinau. Tačiau nedrįsau nei tuo prisipažinti, 
nei parodyti jam savo meilę. Mudu nuo vie
nas antro skyrė kažkas nesuprantama. Da
bar aš supratau, kas mudu skyrė. Tai — jo 
nepaliaunamas, atkaklus galvojimas apie 
kažką nežinoma.

Mano tėvas nuolat galvojo, gyveno sa
vo vidaus pasauliu ir savo mintimi apie kaž
ką, ir visa, kas buvo aplinkui, buvo tolima 
Jo sielai. Pasakoja, jog mirus mano motinai, 
tėvas pasilikęs kuriam laikui vienui vienas 
su jos lavonu. Kai atėjo persiskyrimo valan
da ir į kambarį įėjo giminės, jie pamatė ant 
audeklo, dengusio lavoną, lakštus popieriaus, 
išmargintus skaičiais. Tėvo dirbta.

Vis dėlto jis mus mylėjo. Bet kada už

eidavo jam mintis, jį visą naikindavo. Jis 
žiurėjo į mus nieko nematydamas, jis klau
sė mus nieko negirdėdamas. Kiek aš prisi
kentėjau dėl tos atskirumos!

Kai būdavo vakare tėvas, taisydamas 
man guolį, bučiavo mane kakton, jo akys 
žiurėjo į kambario sieną, ir apmušalų gėlės 
buvo jam įdomiau, nei aš. Del to man skau
dėjo širdį, ir aš verkdavau tamsoje jam iš
ėjus. Pasilikęs vienas, aš išdrįsdavau jį kal
binti ir guosti. Aš jam mintyje išsipasako
davau, apkabindavau jo kaklą liesom ran
kutėm, melsdavau pamylomas. Aš pasižadė
davau prisipažinti tėvui, bet kitą dieną jau 
pritrukdavo tam drąsos.

Kartą, nesitverdamas^ verksmu, ėmiau 
ir išplepėjau visa. Tat atsitiko per pusry
čius. Pamatęs mane verkiantį, tėvas nuste
bęs pažiurėjo į mane.

— Kas tau, vaikeli? Tu nesveikas?
— Ne, tėvel.
— Bet tu nesveikas, "nes verki.
— Man skaudu.
Užsidengęs akis rankom, aš tik kalbė

jau, rydamas ašaras, kalbėjau, kaip aną kar
tą nakties tamsoje. Uždengtomis akimis aš 

iŠ tikrųjų nieko nemačiau, nemačiau nė tė
vo, kuris nieko neatsakė.

Galiausiai aš pakėliau galvą ir ištiesiau 
i jį šlapias nuo ašarų rankas. Ir pastebėjau 
tada, kad jis piešia staltiesėje geometrijos 
figūras. Aš tuojau nutilau. Kentėjimas dėl 
to, jog tavęs nesupranta, yra labai didelis 
vaikams. Aš tnip skaudžiai kentėjau, jog 
tuojau nustojau verkęs ir kalbėjęs, Tėvas 
nieko negirdėjo. Reikėjo kalbėti iš naujo, 
ir aš aiškiai jaučiau, jog neįstengsiu to pa
daryti. ' f

Nemanykite, jog tasai atsiminimas su
kėlė many širdį. Tėvo darbas buvo man gerb
tinas. Aš laikiau kvapą, kad įžiūrėčiau pieš
tuko brėžimus staltiesėje, protingą ranką, 
juos nuplėšiusią, ir jo palenktą kaktą.

Aš ir dabar tebematau tą baltąją kak
tą, į kurią krito šviesa, ir matysiu ją visa
da. Aš supratau, susiprotėjau, jog ten gy
vena jo mintis, ir panorau būti tenai, kur 
aš niekad negalėjau užimti vietą. Aš kalbė
jau patsai sau:

— Niekad man neteks ten būti, aš to 
nesu vertas. Ir kai tėvas mirs, kaip kad mi
rė mano motina, jis nesužinos, kaip aš jį my
lėjau. '

Tėvas sirgo širdies liga, dėl kurios jis 
galėjo staiga mirti, žiūrėdamas į jį, aš ma
niau apie tai, jog šviesa jo kaktoje užges, 
ir man širdis susispaudė. Tėvas pakėlė gal
vą ir nusišypsojo. Jis pagaliau pastebėjo ma
ne ir prisiminė!

— Tau geriau, vaikeli?
Aš atsakiau žvaliai:
— Taip, tėvel.
— Gerai, ketvirtadienį tu lėksi su tna- 

riim.
— Lekiamuoju rutuliu?
— Taip, Vaikeli.
Jis atsikėlė nuo krėslo, niekad aš nebu

vau matęs jo veide tiek laimės.
— Klausyk, tarė jisai.
Jis pakėlė smilių. Aš ir pats tuojau par 

sidariau laimingas ir išdidus: tėvas manim 
pasitiki su savo paslaptim? Jis tarė:

— šiandien didi diena: aš išradau! Ket
virtadienis bus aidžiausia diena: aš patik
rinsiu !

— Su manim?
— Taip, vaikeli, su tavim.
Šį kartą aš apsikabinau jam kaklą ir 

pakybau ant jo, tėvas taip pat stipriai ma
ne glaudė.

žinoma, tėvas nekalbėjo su manim 
smulkiai apie savo išradimą. Jis išrado! To 
prisipažinimo buvo gana, kad patenkinčiau 
savo smalsumą; jis ima mane su sayim! Ta
sai pažadėjimas yra mano savimeilei paten
kinamas, ir^aš esu dėkingas. Aš laimingas. 
Tik pagalvokite! Lydėti išradėją pirmuoju 
oro laivu, rutuliu dirižabliu! Devynerių me
tų dalyvauti žmogaus svajonės įvykdyme.

(Bus daugiau)

Faustas Kirša.
♦

* ♦
Tyliai mintys gimsta. 
Tyliai akys merkias, 
Tyliai siela kenčia 
Ir svajonės lekia. 
Bet tyliau, nei tylą, 
Aš jaučiu krūtinėj, 
Kol joj meilė švenčia, — 
Karštą saulės dieną.

[“Vairas”]

I
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r SPECIALISTAS 
o. AsUand Avė.

į atstu nuo akių, 
rodo, kad raidės tu-

Severa’s 
Cough Balsam

o Marozas Bake Shop
34 S. California Avė.,

DR. VAITUSH, O. D, 
Lietuvis Akių Specialistas

v cJointucrvicevuith

HAMBURG AMERICAN

Severos Kalendorius 1924
metams yra priduotas visur aptie- 
koriams dovanai, arba rašyk tiesiog 
pas mus.

. NEW YORK—HAVRE
CHICAGO ..........................  Jan. 30LA SOVOIE ...............j.......  Feb. 2
PARIS .................................. Feb. 6
ROCHAMBEAU ... Feb. 20
SUFFERN......................... Feb. 27

Gal jums reikalingi 
akiniai

J. SANDARGS CO.
Men’s Ladies’ and Children’s Wear Store

3159 So. Halsted St.

jėgos faktorius, kaip prieškari- 
nė Bulgarija bei Belgija, — tai
gi, su juom negalės nesiskaity
ti nors ir didžiules valstybės.

Latvija jau pasiekusi susiar
tinimo su Estija; belieka pana
šus susitarimas su Lietuva. Tuo
met minėtų trijų valstybių są
junga bus įvykęs faktas. Tokiai 
sąjungai nesipriešinanti nei Lie
tuva. Užtat Latvijos diplomatų 
pareiga esanti pratiesti ranką 
Lietuvai ir įkurti anketą Lietu
vos Latvijos sąjunga, kuri la
bai sustiprintų Latvijos ekono
minį ir politinį gyvenimą.

— (L-va)

Linksminanties pas savo kai
mynus valgėme labai skanius 
valgius bet juoda, stambi, rugi
nė duona buvo už vis gardžiau
sia. Klausiau susiedkos “Kur 
galima gauti pirkti tos tikros 
lietuviškos duonos”? Sako: 
“(laiima gauti kiekvienoj gro- 
sernėj it bučernėj, tik reikia rei
kalauti 
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 num. 4330 — 34 So. 
California Avė. Tel. Lafayette 
1515.

dėl atliuoeavimo skreplių. Užlai
kykite po ranka ypatingai žiemų.

Kaina 25 ir 60c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

Palengvins akių {tempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karšti atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

ir kosulys turi būti sustabdyti urnai 
kad prašalinti svarbus susikrovi
mus ligų. Imti

Kaune leidžiamas Lietuvos šaulių organas “Trimitas” buvo 
paskelbęs anketą sužinoti “seniausius Lietuvoj gyvenančius žmo
nes”.' Pasirodo, kad Lietuvoj šimto ir daugiau kaip šimto metų 
amžiaus žmonių yra gausa. Gautais pranešimais štai kokį sąrašą 
“seniausiųjų” paskelbia “Trimitas” 169 num. (gruodžio 22, 1923 
metais):

Patyrimas daug mėty
Pritaikau akinius dėl jaunų ir se
nų. Jei^u akiniai nėra tinkamai 
pritaikyti, tai visą žmogaus kūną 
vargina. Aš taipgi užlaikau did
žiausią auksinių daiktų krautuvę, 
yra didžiausias pasirinkimas viso
kių laikrodžių ir deimantų.
Ateikit pas mane, o suteiksiu tei
singą patarnavimą, aš esmi tikras 
lietuvis. Šventadieniais galite ma
ne rasti namuose.

Peter A. Miller
2256 W. 22nd St., 

Tel. Canal 5838 
CHICAGO, ILL.

Labai išplatintas latvių 
rastis “Jaunakas Žinąs” 
populiaringo latvių generolo, 
latvių Tautinio Kliubo garbės 
pirmininko P. Radzinio straip
snį “Latvija ir Lietuva”. Auto
rius karštai remia idėją Latvi
jos sąjungos su Lietuva.

Latvijos ekonominė padėtis 
ir santvarka esančios visiškai 
vienodos; skirtumo esą ne dau
giau, kaip tarp Vidžęmio ir Kur
šo. Vis dėlto tarp abiejų valsty
bių yra beveik hermetingai už
daryta siena. Bet niekas neabe
jojąs, kad ekonominis artinima
sis labai kels abiejų valstybių 
ekonominio gyvenimo gerovę ir 

I plėtotę. Politinės aplinkybės 
taip pat vienodos, abi valstybės 
susikūrė žlugus didžiuliams kai
mynams; tiek viena, tiek antra 
kovoja už tautinės plėtotės už
tikrinimą, ta plėtotė labai gi
mininga. Bet tiedu didžiuliu kai
mynu kada nors atsistosią ant 
kojų; užtat pavojus tegalįs grė
sti iš vienos pusės. Kam gi - 
klausia autorius 
sąjungos, kuri užtikrintų abie-

Ijų valstybių ekonominę gerovė 
ir politinę nepriklausomybę?

Toji sąjunga su Lietuva, au
toriaus nuomone, visai negadin
tų Latvijos gerųjų santykių su 
Lenkija. Kaip tik tie gerieji 
santykiai uždedą Latvijai prie
dermę artintis prie Lietuvos, 
nes, pasilikdama geruose santy
kiuose su Lenkija, Latvija ga
linti vaidinti tarpininko vaid
menį draugingiems santykiams 
tarp Lietuvos ir Lenkijos už-

I mėgti.
Toliau galįs kilti klausimas 

— ar Latvijos sutartys su Es
tija neapsunkiančios Latvijos 
susiartinimo su Lietuva. Bet ta
sai klausimas savaime atpuoląs 
jei atsiminti, kad tų sutarčių 
pasirašymas turėjęs tikslu kel
ti ekonominę gerovę ir politinį 
užtikrinimą. O taį tie <patys tik
slai, kaip ir jnanomosios sąjun
gos su Lietuva. Bet esą galimas 
daiktas, kad ir pati Estija pri
sidės prie Latvijos—Lietuvos 
sąjungos. Tuomet toji trijų val
stybių sąjunga bus tokios pat

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENŲ

Vienatiniu vandeniu 
per Southamptoną ant 

AQUITANIA. tz:.-.

Apleidžia
Greitas
Lietuviai

Taipgi
i 

burnerių. 8čia klesa (| Piliau $106 50, 
I Hamburgą $103.50) 
$5.00

KELEIVIAI Ifl LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant | 
Southamptoną ir ten persėda ant Mil
žinų latvi

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reikalin

gų dojcumentų atvažiuojantiems ke
leiviams galite gauti nuo bile agento. 
Reikalaukit. Jų yra ir jūsų mieste 
arba apielinkėj.
CUNARD LINE K __

140 N. Dearborn St., f ,,
Chicago, Illinois Į _ JJ f Į

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet Įti
kote 12 col:

JEI skaitant
■įlieja i arba rodosi dvi-
gubos.

JKl nuolatinis skaitymas knygu i* 
šiaip arti prie akių darbai paga
mina gaivos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimų žiurt> 
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau- 
dljimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akjs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirfcal- 
jimą. <

JOHN J. SMETANA
AKINI

1801 ____
kampas 18 gatvls

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
dekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakari.

H. LEIBOWITZ
Sugrįžo iš New Yorko 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

1152 Roosevelt Road
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

Už overkautus kurie pirmiau 
buvo pardavinėjami po $65 

a±:parrti- $48.50

MILLER & BABITZ
HABERDASHERS '

Uniformų ir civilinių rūbų dary
mas pagal orderį — musų 

specialumas.
3901 Archer Avė.

Už overkautus kuri pirmiau 
buvo pardavinėjami po $75 
dabar parai- CR? RQ 
duoda

Kur gyvena 
Padumblės k., Kuliškių v. 
Majokos k., Kuktiškių v. 
Dokelių k., Čekiškės v. 
Papilės v.
Mackėnų k., Utenos v. 
Pulčiniškio k., Daujėnų v. 
Petrovkos II k., Daujėnų v. 
Pakadžiupių k., Piniavos V. 
Raseiniai
Rudikių k., Kupiškio v. 
Zaipuškių k., K’lovajnių v. 
Kazlų-Ruda, stotis 
Patašių k., Paežerėlių v. 
A. Panemunė, Plikakalnio g. 
Kaune, Aukšt. Šančiai 80. 
Meškučių k., Nedžingės v. 
Pramislavos k., Balnikų v. 
Buitunų k., Kuktiškių v. 
Piešiniškių ik., Radviliškio v. 
Rugėnų k., Pernaravos v. 
Panevėžys, Molainių g. 7 
ž. Panemunės dvaras.
Panevėžys, Respublikos g. 79 
Šiaulių m.
Spalviškių k., Pabiržės v. 
Šiauliai, Šeduvos pi. 2 
Ukmergė* Gedimino g. 41. 
Gražiškių k., Barzdų v. 
Panevėžys, Molainių g. 20. 
Klevėnų k. Skemonių v. 
Paserbentiškio k. Raseinių v. 
Panevėžys, Marijos g. 19. 
Kretinga, Darbėnų g. 15. 
Judrėnų k., Telšių v. 
Simeliškių k., Anykščių v. 
Prosčiunų k., Raguvos v. 
Baisogalos m.
Prudnikų k., Balnikų v. 
Jašionių k., Pabaisko v. 
Akresnių k., Salako v. j
Širvintų k., Širvintų v. I
Kunigiškių k., Svėdasų v. i
Arškocinių k., Raseinių v. 
Gimkunų dv., Šiaulių v. j
Uogiškių k., Viekonių v. (
Krakių k., Mosėdžio v. |
Žeimiu vienk., Skapiškio p. j
Biicndnikų v., Žeimelio v. I

Jūsų buvęs senas 
Prietelis Patarėjas

Už overkautus kurie pirmiau 
buvo pardavinėjami po $60 
dabar parai- j JO CQ 
duoda ”

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be akauimo. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Pavardė ir vardas 
žilis Vincas 
Kraujalis Tamošius 
Jurkšys Leonas 
Bekelis Antanas 
Grigas Dovidas 
Kalnėnas Tadas 
Kasilionienė 
Abramavičaitė Ona 
Balkius Juozas 
Stančikas Ambraziejus 
Kąranauskas Mykolas 
Pečkys Stasys 
Zabrauskienė Ona 
Varanavičienė Elzbėtd 
Balsys Motiejus 
Remeikienė Kristė 
Stalnionis Juozas 
žemaitis Motiejus 
Jokubaitienė Antanina 
Aleksandravičius Antanas 105 
Drevinskas Petras 
Palubinskas Jokimas 
Dambrauskas Balys 
Jurevičius Juozas 
Markunienė Uršulė 
Savičas Karolis 
Zemžičkis Jonas 
Kėkštas \ 
Vaitkevičienė Julija 
Rasikienė 
Sakalauskas Jonas 
Cimbleras Fulfas 
Baužienė Bagomila 
Ruvelis Antanas 
Navickas Romualdas 
Kozys Karolis 
žaronskaitė Karalina 
Šiurkė 
Grikša 
Umbrasas Juozas 
Didžiokas Juozas 
Ganusauskas Povilas 
Vilis Jonas 
Matulionis 
Matas Martynas 
Baltrutis Juozas 
Paškevičius Andrius 
Zapečkis Antanas 
Jusevičius Andrius 
Tiseizeris Kazys 
Analik Sora 
Janusas 
Strakelauskas Aleksas 
Gaigalienė Petronėlė 
Gerdžiuvienė Kotrina 
Viršila Adomas Juozas

TRUMPIAUSIAS KELIAS {VISAS 
DALIS

LIETUVOS
Išplaukia kiekvieną savaitę 

laivais de 
“Resolute” 

i “Albert 
“Deutschland1

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town bf Lake

Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsišką 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus Instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja i 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkvicčiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKĘ
4632 So. Ahland Avė., Chicago, III.

Tel.: Boulevard 7809.

kelias Lietuvon 
Milžinu laivą 

MAURETANIA 
HERENGARIA

New Yorką ' kas Subatą. 
persėdimas Southamptoną. 
ypatižkai lydimi, 
reguliariai iiplaukimai tie- 

Hamburgą ant naujų_ laivų

Karės taksų

Ir už puikiausius overkautus padaryįus iš tikrai geros vertes WORUMBO 
importuoto CROMBIE geriausių Amerikos rūbų išdirbėję. Overkautai 
buvo ankščiau sezone pardavinėjami taip brangiai kaip $95. Dabar

Visos mieros, visų naujausių populiarių stylių ir pattemų. Mes 
taip kad jus galėsite pasirinkti iš pilno tavorų stako.

išpardavimas
Didžiausias išpardavimas prasidės panedElyj, Sausio 21-mą ir tę

sis ligi Subatos, Sausio 26-os dienos.
Parduosime daugybę ta voro už labai numažintą kainą: vyriškus, 

moteriškus ir vaikų Sweaterius, apatinius ir viršutinius visokios ne
šies; pančekas, kaklairaikščius, moteriškus kvartukus, stubos slipe- 
rius, vaikam- kepures už pusę kainos. Ir visokių kitokių tūkstančius 
dalykų. Malonėkite nepraleisti tos progos. Atsilankykite ir pasinau
dokite.

Latvijos-Lietuvos Sajun 
gos klausimas Latviy 

spaudoj

Už overkautus, kurie pirmiau $31.50 
buvo pardavinėjami po $45 dabar

CICERO CENTRAL HOSPITAL
Pradedant nuo sausio 21 dienos 

geros darbininkės iš Cicero Cent
ral Hospital ateis pas jumis ir ma
loniai paprašys aukų dėl Cicero 
Central Hospital, kuris bus pasta
tytas jūsų pačių mieste —> Ciceroj. 
Jus labai gerai suprantate, kad 
Generalis Ligonbutis jūsų mieste 
būtinai yra reikalingas. Taipgi nė
ra abejonės, kad geri piliečiai Ci- 
ceros miesto supras reikalą turėti 
savo mieste ligonbutį ir neatsisa
kys paaukoti. Trm.iipu laiku mes 
manome turėti čionai gražų namą- 
igonbutį, tik suprantama, būtinai 

reikalinga, kad ir jus prisidėtumėt 
prie pastatymo šio namo, ant ku
rio butu iškaba — The Cicėnu Ge
neral Hospital.

Komitetas deda visas pastangas, 
kad darbas nusisektų kuogeriau- 
siai. Tik norėtume, kad ir jus pri- 
sidėtumėt.

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
BORDEAUK

Rąžykite dėl žingeidžios apražomos 
knygutės Jusą vietiniui agentui arba | 
didJJi ofisą 19 State Street New York.

Kėdainiai, Arklių rinka
Giedraičiai
Strazdų k., Papilės v.
Plungė
Mažiovų k., Katėnos v.
Airiogala, Aukštoji g.
Batrakų k., Panevėžio v.

Del šito sąrašo “Trimito” Redakcija pastebi:
“Aaiškėja, kad seniausiu žmogumi bene bus Viršilas (o gal 

Gerdžiuvienė). Visų amžius nurodytas, pasiremiant pačių senelių 
prisipažinimu ir jų pasakojimais apie žinomuosius istorinius įvy
kius. Taip, pavyzdžiui, Viršilas gerai pamena laikus, kai užėmė 
Lietuvą Rusijos kariuomenė (Kotrinos vaiskas), kai Panevėžio 
dar nebuvę, o prancūzų ėjimo į Rusiją laikais jis jau buvęs diktas 
vyrukas. Apskritai, seneliai daug’ pasakoja įdomių dalykų. Dau
gelis jų -labai vargingai gyveną, kai kurie elgetaują.

“Dabar rūpinsimės seniausio žmogaus amžių dokumentais į- 
rodyti. Jeigu pavyktų dokumentais įrodyti, kad Lietuvoje se- 
niausis žmogus turi apie 140 metų, tai manome per pasaulines te
legramų agentūras paskelbti, kad senausias pasauly žmogus gy
vena Lietuvoje. Mat, Amerikos spauda neseniai skelbė, kad, se
niausias žmogus gyvena Amerikoje ir turi 137 metus?

“Busime dėkingi tiems, kurie pagelbės išaiškinti ir paremti 
dokumentais seniausių žmonių amžių. Nei vieno čia paminėtų ge
nelių metrikų žemaičių vyskupijos konsistorijoje nesiranda.”

musų 
luxe"

Rellance” 
Ballin”

Kurie veža I, II ir III klesa pasažie- 
r|us ir populiarižki laivai "Mount Clay”, 
Cleveland, “Hansa”, “Thuringia” ir 
“We3tphaJia” bu cabin ir III klesa. 
Gerns mandagus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios apystovoa.
UNITED AMERICAN LINES

171 West Randolph St., Chicago, Ii).
Arba bile autorizuoto agento.

TURNER BROS. CLOTHINC ĮĮO
S. B'. Corner Roosevelt andHalsted St.

Su didesne energija, su daugiau tavory ir didesnės vertės 
MUSŲ 4 METŲ SUKAKTUVIŲ 

Overkaut ų
Išpardavim as 

DAUGIAU KAIP 1000 PUIKIAU 
SIOS VERTĖS OVERKAUTŲ 
Nepaprastai gera vertė buvo pasiūloma 
pirmoje savaitėje šio nepaprasto išpar- 
daviiho, kad mes beveik negalėjome pa
spėti paduoti toms minioms žmonių, 
kurie atlankė musų krautuvę per visų 
savaitę. Bet mes esame pilnai prisiren
gę šių savaitę su extra salesmanais ir 
dadėjome dar daug naujų overkautų 
tiesiai iš musų šapų prie musų puikiau
sios vertės KUPPENHEIMER, 
STRATFORD IR FASHION, PARK

Piliavoj

Plaukia kas savaitė.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos'sveika ta.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA
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CHICAGOS 
ŽINIOS 

____________ £.______

Tarptautinis studentu 
vakaras

NAUJIENOS; Chicago, m.

Day by day in every way

Apie 11 vai. margoji minia, 
susidedanti iš kokių 500 gal
vų, ėmė skirstytis.

—Titnagas.

Arba kaip stebuklingasis Coue 
gydo žmones, kurie nepa- 
sveiksta, o žiopliai katukes 
jam ploja.

Dalyvavo apie 35 tautų stu
dentai.

Association o f 
Congress viĮelšbuity- 

visų 
vakarienę, 
išsiuntinė- 

Jie

Chicago 
Commerce 
je sausio 10 d. surengė 
tautų studentams 
Studentams buvo 
ta specialiai užkvietimai. 
galėjo ir savo draugus atsives
ti.

Tai buvo tikra tautų paroda. 
“Fe|sų‘s matėsi visokiausių — 
juodų, pilkų, baltų, geltonų, 
etc. Ir tą vakarą turbut buvo 
vartojama Congress viešbučio 
Gold Room nė kiek nemažiau 
kalbų, kaip toje žiloje senovė
je, kuomet užsirūstinęs Po
nas Dievas sumaišė Babiloni
jos bokšto statytojams jų kal
bas.

VĮakarienė prasidėjo Visai 
poniškai — su muzika. Ir tai 
ne su |bet kokia, o su simfoni
ne — grojo simfoninis orkes
tras.

Vakaro vedėjas 
pats 
būti, 
bėjo 
cago 
to visokiausias progas. Majo
ro pavaduotojas p. Bush papa
sakojo Chicagos miesto istori-

Prieš dešiimts ar daugiau me
tų iš nedidelio Franci jos mies
to Nancy eme platintis gandai, 
kad ten gyvenąs stebuklingas 
žmogus. Jisai, girdi, nepapras
tu būdu, gydąs žmones. To 
paprasto žmogaus vardas 
Emile Coue. Tolyn Coue 
putacija vis labiau didėjo.

11'0

re-
Jis

eina! Praeina! Praėjo!” Tatai 
reiškia, jog skausmas ar ko
kia negalė praeina ir praėjo.

Neurastenija, užpuolanti kal
ba, kai kurios paraližo rųšys 
paeinančios nuo nesuimtos 
an tosugesti j os (įkalnėj imo 
sau, savikalbos). Tokiame at
vejyje, sako Coue, jeigu nori 
pasveikti, tai užsidaryk kam
baryje ir atsisėdęs į krėslą už
simerk. Bandyk s u koncentruo
ti savo mintis kelioms minu
tėms ir sakyk: “Toks ir toks 
nesveikumas praeis, toks ir 
toks nesveikumas turi praeiti.” 
Ir jeigu tai tinkamai buvo at
likta, tvirtina Coue, tai nesevi- 
kumai ištikrųjų praeina.

Paprastesnio dalyko ir būti 
negali. Vadinasi, svarbiausias 
dadykas yra vaidentuvė. Įsi
vaizdino sau žmogus, kad jiš 
serga, — na,
pradeda negerai jaustis, 
kaip tik jis perpranta, kad 
juo yra viskas tvarkoje, — 
ir visi skausmai išgaruoja.

Paprasta ir suprantama.
Ir kuomet pereitais metais 

Coue nuvyko į Angliją, tai 
laikraščiai ėmė rašyti tokių 
sensacijų, jog lengvatikiai, ku
rie, pasak Barnumo, kas minu
tę gimsta, ištikrųjų pradėjo 
Coue stebukladariu laikyti.

Laikraščiai rašė, jog maki- 
zas Curzon jau buvo nusita
ręs dėl nesveikatos pasitraukti 
iš politinio gyvenimo, bet kai

jis emS Coue’s formulą, — Day 
by day in every way I Am gett- 
ing better and better — karto
ti, tai jis tiek pajaunėjo ir su- 
drutejo lyg kas jam naujas 
liaukas butų įskiepijęs.

O štai kitas vėl atsitikimas. 
Grafienė Beatty nuolat sirgu- 
liojusi ir jaux nebegalėjusi {Lon
dono aristokratijos rateliuo
se švaistytis. Bet štai atvažiuo
ja Emile! Coue, pabrauko kur 
reikia, pasako 
eina! Praėjo!”
atsitiko^ Beatty •' pradėjo gk> 
riau jaustis, negu po Eugene 
Steinacho atjauninimo opera-

Iš Anglijos Coue važiuoja 
Amerikon. Ir jeigu Anglijos 
laikfaščiai raže visokių nebū
tybių, tai Amerikos, didlapiai 
ome tas nebūtybes zalatyti. 
Chicagiečiai ga'l dar atsimena, 
jog laikraščiuose figūruodavo 
didžiausi antgalviai, skelbian
tys tą faktą, jog Coue savo 
lekcijose stebuklus darąs: esą 
suparadižuoti ką tik nepradėję

šeštadienis, Sausis 19, 1924

praeina ! Pra-
- ir stebuklai

(Tąsa ant 7-to pusi.)

LIETUVIS
AKIŲ DAKTARAS

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

p. Thomas 
kalbėjo ir kitų prašė kal- 

Pirmiausia, žinoma, kal- 
šeimininkai, girdami Chi- 
ir nurodydami į šio mies-

asmuo. Apie jo gydymą prar 
dėta pasakoti tokių jau dalykų, 
kaip ir apie Liurdos (Lourdes) 
stebuklingus pasveikimus. Co
ue greitu laiku taipjau pagar
sėjo, kaip lir Mrs. Eddy, krikš
čioniškų mokslininkų kulto 
įkurėja. Kaip žinia, krikščio- 
niškii mokslini! n kai tvirtina, 
jog jokių ligų nėra. O Jeigu 
žmogus jaučia skausmą, tai 
tik dėl tos paprastos priežas
ties, kad jis mano, jog jam 
skausta. Nenianyk, kad tau 
šalta, ir tu nejausi žalčio — 
toks tai yra krikščioniškų 
moksilininkų receptas.

Coue irgi sako, kad vairųsj 
nesveikumai pareina nuo klai
dingo mąstymo. Jo gydymo 
formula skamba šiaip: Day 
by day i n every way I am gett- 
ing better and better. 
sak jo, kartok tuos 
diena iš dienos ir 
pasijusi, kaip visos 
praeis. Jis turi dar ir
mulą, kuri skamba šiaip: “Pra-

Ir, pa
rodžius 

juste ne

kitą for-

jis dr ištikrųjų 
Bet 
su 
tai

Visa bėda tik tame, kad 
laikraščiai kukliai užtylėjo tą 
faktą, jog grafienė Beatty ne
ilgai tesidžiaugė sveikata. Ne
žilu int visų autosugestijų, ji 
vėl ėmė sirgalioti ir nuo aukš
tosios “sosaidės” pramogų tu
rėjo atsisakyti.

Tai labai nemalonus Ifina- 
las, bet taip buvo.

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

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.

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. Geriausias 
tas nuo slogų ir influenzos. 
suoja vidurius. Pabandykite 
sada .vartokite. Gaunamas 
aptiekose ir pas išdirbėjai. 
50 centų.

PAINO CHEMICAL CO
1824 Wabansia Avė., 

Chicago, III.

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

Gerklės
Daktaro patarnavi
mas prie gydymo 
jūsų akių ir pritai
kymo akinių, 22 me
tai prie State gat
vės. Iškaba — be
sisukanti šviesa.
Akiniai taip pigus 
kaip $4. Galvos 
skaudėjimas, ner

viškumas nemigė ir nervirškinimas 
yra tankiai priežastis dėl akių ne
sveikatos. Augantis miežis pra
šalinamas. Kreivos akys pataisoma 
FRANKLIN O. CARTER, M. D.

120 S. State st.(2 augštas)Chicago 
Vienos durys į šiaurę nuo Fair 
krautuvės. Valandos nuo 9 iki 5, 

Nedėlioj 10 iki 12.

vais-
Liuo- 
ir vi- 
visose 
Kaina

Buvo paaiški'nta ir vakarie
nes tikslas. O jis esąs toks —• 
įvairioms tautomis reikia air- 
čiau susipažinti. Kuomet vieni 
kitus pažįsta ir supranta, tą
syk galima išvengti konfliktų.

Buvo perstatoma {įvairios 
tautos. Paminėjus lietuvius, 

musų būrys, teusudedantis iš 
penkių asabų, stryiktelejo. 
Publika eme ploti. O kadangi 
ranka ranką mazgoja, tai ir 
musų būrys visoms kitoms 
plojo.

Paskui kalbėjo įvairių stu
dentų organizacijų pirminin
kai. Japonas pareiškė, { kad 
apie tą vakarą jis galįs pasa
kyti: “Ain't it grand 
rious feeling.“

KONTRAKTORIUS
Budavok namą dabar, nes 

pavasarį bus brangiau!
Budavojų mūrinius ir me

dinius namus.
P. KASPAR 

3827 Archer Avė.
Iš užpakalio pirmas floras; 
lipk aukštyn, o paskui že
myn.

Puikiai

---------------iii

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesi gydysiu visus pa

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patj prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt paprastą kainą. Gydymas 
ligų yrą specialumas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu iumis vv- 
dyti 
mas

Pasirėdęs Jaunikaitis
Galit dėvėti naujai nuprosytą trintą; Stikliniai žibančius čeverykus;

Jūsų pirštų nagai gali būti puikiai nupaŲruoti. Ir lygiai, švariai nuskustas veidas 
Bet — jei Jūsų galva pilna pleiskanų — tai tas sugadina viską.

Kq tokiam atsitikime pamanys apie jus jūsų mylimoji panelė? Visos jūsų pas
tangos, padaryti gerą impresiją, nueis niekais, įei jus pradėkite kasyti savo galvą 
ir barstyti nešvarias pleiskanas po visą kambarį. Naudokit

Rtiffles
pleiskanų mirtinąjį priešą I Užlaikykit save kitų pagarboje. Tik su trupučiu patrin
kti galvos odą kiekvieną vakarą per kokia dešimt dienų ir daugiau nereikės jums 
gėdintis nusiimti savo skrybėlę blle kur. Pleiskanos išnyks visiškai J trumpą laiką 
ir po to, viskas ką reikia daryti, tai retkarčiais patrinti galvos odą su Ruffles, 
ir daugiau nickuoftitt pleiskanos jus nekankins. Koks skirtumas tuomet bus!

Gaunama aptiekose Goc. už bonką

REUMATIZMAS SKAUSMAI SANA- 
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS K AŪLŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerą gyduolę 

PULU SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulų, susty- 
rusių sujungimų, išnifimų, skaudė
jimo nugarkaulio ir persišaldymo. 
Jei turite simptomus reumatizmo 
ar šalčio, eikite aptiekon ir prašy
kite SAPOMENTOL, persitikrinsit, 
kad yra geras. Kaina 75c.

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

2824 W. Chicago Avė.. Chicago. III.

Gydymas

žinau, kad galiu jumis gy- 
geriausiu budu kokis yra žino- 
medicinoje.

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

AR NORI BOTI SVEIKU-ATEIK ČIONAI TUOJAU

NEGALĖJO VAIKŠČIOTI 1$ 
PRIEŽASTIES SKAUSMU
Labai sunki moteries liga bu

vo išgydyta su pagelba 
Lydia E. pinkham’s 
Vegetable Compound

St. Ix>uis, Missouri. — “Aš turėjau 
tokią didelę moterišką ligą, kad aš ne

galėjau vaikščioti, 
nuo tų didelių skau 
smų nuo uždegimo. 
Mano nugara labai 
skaudėjo. Aš nega
lėjau pasilenkti, ne 
galėjau lipti laip
tais ugštyn, nes bu 
vau silpna, ir be
veik nei viena nega 
Įėjo būti prastesnėj 
padėty ,kaip aš bu- 

i vau. Aš iau suvar
tojau 12 butelių Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound, ir dabar esu 
tvirta moteris ir savo darbu galiu 
pralenkti savo kaiminkas. Jie stebi
si, kaip aš galiu padaryti tiek daug 
darbo. Aš galiu pasakyti, kad aš re
komendavau jūsų gyduoles tūkstan
čiams moterų. Aš dasižinojau apie 
jas iš mažos knygutės 
mano duris”. — Mrs. 
hamp, 1104 Morrison 
Ix)uis, Mo.

Laiškai kaip šitas 
vertę gyduolių Lydia 
Vegetable Compound. Jie pasako apie 
palengvinimą tokių didelių skausmų 
po vartojimo Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound.

Paskutinėj didelėj kampanijoj pir
kime Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound, 98 iš 100 raportuoja, kad 
gavo palengvinimą nuo jų vartojimo. 
Pardavimui pas aptiekorius visur.

TURĖKIT ŠIRDĮ
Reikalui esant draugas — yra 

. tikras draugas !l: “ •
THE CICERO CENTRAL HOSPITAL

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

je! sergate arba jaučiatės negerai, silpnas, nuvargęs, turi skausmus ar 
trubelius kur nors jūsų kūne. Jei buvote pas visus daktarus, arba pas kurį 
nors arba nebuvote niekur ir be pasekmių. — ATEIKITE Į MUSŲ SVEI
KATOS KRAUTUVĘ ARBA ATSIŲSKITE ATVIRUTĘ IR GAUKITE 
MUSŲ NAMŲ GYDUOLĘ TUOJAU. Ta. gera GYDUOLĖ kuri išvalo 
jūsų kraują ir pataiso visą systemą, yra parduodama publikai rekomenduo
jant vienas kitam per paskutinius trisdešimtis metų su ABSOLIUČIU 
PASISEKIMU.

Jei jus esate tikrai bednas, ateikite su tuščiu buteliu ir gaukite musų 
HOME REMEDY visai dykai. $1.25 už butelį miesto orderiams. $2.00 už 
butelį už miesto orderiams.

Tiems kuriems reikia padaryti egzaminaciją, mes turime su savim 
veikiančią Health Service Institute, kuris turi tukstančįus vertes naujos 
mados aparatų. SPECIALISTAI čionai pasakys jums visą tiesą.

WONDERFUL HOME REMEDY Co., (Not Ine.)
HELEN SCHYMANSKI, įsteigėja.

S. E. Comer Cortland & Robey Sts., Armitage 4913 
1510-12 N. Robey St. Tel. Armitage 0571

The Electric Laboratories, teikiančios Abrams kraują, diagnozą ir gydy
mą. Suite 644-48 State & Lake Building, 190 N. State St. Tel.Dearborn 9536

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų —

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

Physical Culture Institute
DR. J. A. VELONIS 

Gsteopathaa, Chroprataa, 
Naturopathas

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

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

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

NedRdieniais nuo 9 iki 12.

Daktaras dėl vyrų 
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison St.,. 

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

l TIESĄ. Wa3armano ban
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami- 
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
huosas nuo ligos ar ne. Persitikrinkit I Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
Phin'ta 8Uta,,.sy,’?«s« Perkeičia praktiką medi- 

. ,pros. !iRfi}°l skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius Berumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
torinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydvmui užsi- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia 1 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X—RAY EGZAMINACIJA $1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmės 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN
337 W. Madison St.

(Kampas Madison ir So. Market) 
Chicago. III.

Nauji Tru-Fit Akiniai 
SYKAI Išbandimui

Didelis Kainų Nužeminimas!
Dr. Anielė Kaushillas

CHIROPRACTOR
3250 So. Halsted St., 

Ant viršaus Universal State Banko
Phonc Yards 4951

Gydau su dideliu pasivedimu viso
kias ligas moterų, vyrų ir vaikų, 
>agal vėliausios mados natyrališ- 
<o gydymo kaipo Chiropractic, Os- 
teopathyc, Masage, Electric.
Valandos: nuo 1 iki 8 v. v., nedė
lioj nuo 9 vai. ryto iki 12 v. dieną

pamestos pas 
D. M. Beuc- 
Avenue, St.

labai pakelia 
E. Pinkham’s

Telephone Humboldt 2052

DR. B. H. LEGATOR
DENTISTAS

1579 Milwaukee Avenue 
Room 212

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

Nedėlioj 9 iki 12 dieną. 
Gass Administred

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkštų, pūslės ir šlapumo Ii- 
rų.

privatiškų gydymui kambarių 
čia atėję gauna

geriausj Ameriko

ištesėti 
nereik* •

State

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystSs: armonikų, koncerti 
nų, skripkų, rekordu visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų Ir laikrodėlių, Ir sutaisom viską, kam kas reiki* 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestui 
kam ko reik. K- PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, III.
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NESIŲSKITE PINIGŲ
Aš nepriimsiu neri vie

no cento kol jus nebusite 
užjranėdlntas. Aš garan
tuoju tikrą pritaikymą ar 
ba nerokuosiu jums nieko.

Aš pertikrinau daugiau ' 
kaip 200.000 vyru ir mo- ......................
terų, kad mano dideli "True Vision ‘ akiniai, su 
gražiais shell ršmais, yra puikiausi ir stipriausi 
akiniai kokius galima gauti. Jie apsaugos juau 
akis, prašalins akių nuovargi ir galvos skaudėji
mą. Aš tik reikalauju atsiųsti savo vardą, adre
są ir amžių.

Kuomet gausite užsidėkite kaip lengvai ir pa
rankiai jie pritinka ir jus galėsite skaityti, siūti, 
aiškiai matyti toli arba arti, dienos šviesoje ar 
prie liampos. '

Jei po dėvėjimui 10 dienų ir naktų jus busite 
užganėdintas jais ir manysite, kad jie yra lygus 
akiniams kur kitur mokama |15, atsiųskite tik 
$3.98, arba sugrąžinkite juos ir už tai nereikės 
mokėti. Pabandykite juos DABAR — Jie SIUN
ČIAMI DYKAI. Išbandykite juos 10 pilnų dienų 
mano Rizika ir mano iškaščiaia. Atsiųskite kupo- 
poną tuojau. Nesiųskite pinigų!

Valkus gold filled antausiai nesužeis labiausiai 
minkštų ausų

Puikus Shell 
rėmai pagra
žina veidą. 
Nesiųskite nei cento aš u^>.. „.u jums

ATSIŲSKITE KUPONĄ ŠIANDIEN. 
Ritholz Spectacle Co., Dept. F.L. 107 
1462-64-66 W. Madison St., Chicago, III

Atsiųskite man porą akinių dėl I 
10 dienų DYKAI IŠBANDYMUI. 
Jei man jie patiks aš užmokėtriu 
13,98. Jei ne, aš sugrąžinsiu juos 
ir už tai nieko nereikės mokėti. Į 
Vardas ............................ Amžius...... .. |
Pašto Ofisas ................
Gatvė ir numeris ....
Box No ........... R F D

Mes darome tą pasiūlymą, todėl, kad mums reikia vietos ir mes 
neturime kur padėti musų materijolą, todėl turime parduoti 
pigiai. ...

Apsimokės jums atsilankyti į musų parodos kambarį ir ap
žiūrėti musų bargenus. Savininkas kalba lietuviškai. Musų da- 
statymo systema yra geriausia, ir mes dastatome į visas dalis 
miesto ir apielinkių.

Mes rekomenduojame plumberius kurie įdės tą matenjolą 
kurį jus pirkaite pas mus labai pigia kaina.
Atdara kas dieną iki 8 v. v. Nedėlioms nuo 8 ryto iki 12 dieną.

Sol Ellis & Sons
2112-14-18-20-22 So. State 

CHICAGO, ILL.
Vakarinėj pusėj gatvės 

Telefonai į visus departamentus 
Victory 2454-4356

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame į senu* k nauju* namus, taipgi dirb

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A BARTKUS Pfvh

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

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.

KODĖL?
2) — pietus - { TRYS DIENOS LAIKAI.
8) — VAKARAS. )

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, Žmogus be Salutaro 
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius išvalo;
3) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie'

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
1707 S. Halsted St., Chicago, Illinois

Nei viena šeimyna 
negali iškabinti iška
bos su parašu: “čia 
nieko nestokuoja”.

Kiekvienoje šeimy
noje kai kada kas 
nors yra kuris reika
lauja Chiropractic. Gal 
būt kas nors reikalau
ja dabar jūsų namuose 

Protingi tėvai dabo
ja sveikatą savo vai
kų atsargiai — jie net 
duoda išegzaminuoti 
dėl Chiropractor — ar 
jus darote?

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47th St., Chicago, III 
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:30 

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

jišką b» gydy
mo. Did. 111 skai
čius žmou^ d<y- 
domų kasdi&st per 
Dr. Ross, lutei- 
kia progą duoti 
geriausį medikai! 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearborn Street, 

įtampas Dearborn ir Monroe St. 
CijiJly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje. 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. rjrto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, sereV/l h 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

SVEIKATA

Fine for Lumbago«
Musterole drives pain away and 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, vvhite ointment, made 
with oil of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00, 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF

: Reumatizmas sausgėlė
Nesilankykite savęs skaus-

■ mais, Reumatizmu, Sausgėle,
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 

— raumenų sukimu; nes skau-
_ dėjimai naikina kūno gyvybę ir 

dažnai ant patalo pajęuldo.
CAPSICO COMFOUND mo- 

stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”. augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

Jusliu Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.
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Chicagos žinios
(Seka nuo 6-to pusi.)

kazoką šokti Orchestra Hali 
scenoje, o raišieji nuuuetę į 
pasienį kriukius ir lazdas pasišo
kinėdami ėjo namo.

Taip rase laikraščiai pereitų 
metą.

Orchestra Hali salėje Coue 
tąsyk persikai tė, regis, šešias 
lekcijas su demonstracijomis. 
Buvo skelbiama, kad į tas tris 
dienas Cotie uždirbęs Chicagoje 
j e $12,000 suvirsimi.

Kaip ten buvo, kaip nebuvo, 
bet vieną vakarą man teko 
prisišlieti prie “sočiai wor- 
ker’ų” ir užimti labai gerą 
yietą scenoje. Prie salės apie 
desėtkas policistų dirbo sušilę, 
kad sulaikius minios grudinią- 
si. Salėje nebuvo nė vienos 
liuosos vietos.

Išėjo Coue — mažiukas, apy
senis žmogus. Kalbėjo jis pu
sėtinai ilgai ir neįmanomai 
monotoniškaiį. Lliepe jis ran
kas sunerti ir paskui kartoti, 
kad negalima jų atnerti. Visi 
sunėrė rankas. Sunėriau ir aš. 
Kiek nebandžiau aš sau įkal
bėti, jog negaliu aš jų atnerti, 
bet jos, lyg tyčia, pasileisdavo 
sau be niekur nieko. Po to 
eksperimento jis ėmė Rodyti 
kitus.

Išeina jauna mergina, kuri 
sunkiai valdo kojas. Coue tri
na jai kojas, sako, kad su ja 
viskas “orait,” tiik ji neturinti 
savimi pasitikėjimo. Liepia 
jai kelti tai vieną, tai kitą ko
ją. Ji tai* daro stipriai laikyda
mosi už jo ranktp Jis vedi 
mergina per sceną. Publika 
ploja. Ypač moterys entuzias
tingos. liet aš nieko stebuklin 
go negalėjau įžiūrėti. Aš nega
lėjau perprasti, ar yra koks 
skirtumas tarp to, kai mergi
na eina lazdomis pasirėmusi ir 
kai ji rankomis laikosi už 
Coue ranku. Man buvo aišku 
tik tai, kad kaip viename, taip 
ir kitame atvejyje mergina ne
galėjo liuesai savo kojų val
dyti. O tame, rodos, jokio ste
buklo negalima pastebėti.

Coue darė ir daugiau bandy
mu — išviso keturis. Bet jie 
taipjau buvo sėkmingi, kaip ir 
pirmasis. Bent jokių stebuklų 
ir su žiburiu^ nebuvo galima 
matyti.

O ant rytojaus?

JURGIS PETRAITIS

Mirė Sausio 13 <1., 1924, susi
laukęs 9 mėnesių. Paliko dide
liam nubudime tėvus, brolį ir *3 
seseris.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
sausio 21 d., 9:30 vai. ryto iš
namų 3225 W. 38 St. j Tautiš
kas Kapines.

Gimines ir pažįstamus mel
džiu dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nubudę
Tėvai, brolis, seserys

Petraičiai.

B A®A - | *’

JURGIS PALNER

Mirė utarninke (buvo sunkiai 
sužeistas gatvekario sausio 
14 dienią) sausio 15 d., ll;30 
vai. dieną. Buvo nevedęs, tu
rėjo 24 metus amžiaus. Pali
ko nubudime seną tąvą, motiną 

' ir 13 metų seserį Oną.
Laidotuvės bus subatoj, sau

sio 19, 8:30 vai. ryto, į švento 
Antano parapijos bažnyčią, o iš 
ten į šv. Kazimiero Kapines, iš 
namų 1414 So. 49 Ct., Cicero.

Gimines, draugai ir pažysta
mi malonėkit dalyvauti laidotu- 

j vėse.
Lieka dideliame nubudime

Tėvai ir Sesuo.

Ant rytojaus laikraščiai ra
šė, kad raiši numetę lazdas 
ėjo namo, o paralitikai šoki
nėjo, kaip pakaustyti.

Ir buvo žmonių, kurie tas 
pasakas ėmė už gryną pinigą.

O kuomet lengvatikių yra 
daug, tai ir pelnyti nemažai 
galima, štai kodėl Coue ir vėl 
vieši Chicagoje ir mokina žmo
nes kasdieną geresniais ir 
veikesniais darytis. Sausio 19 

dieną Aryan Grotto salėj įvyk
sta jo paskutinė lekcija.

Kodėl Coue turi tokį didelį 
pasisekimą? Kodėl žmonės ti
ki, kad jis gali visokias ligas 
išgydyti?

Reikia tiesą pasakyti, Coue 
nesako, jis ką nors, gali 
išgydyti. Vihai ne. Jis tik skel
bia tai, jog jis mokinąs žmo
nes gydyti pačius save, — gy
dyti savęs įkalbėjimu (autosu
gestija).

Tai ir viskas.
šanlatanizmu jo negalima 

įiarti. Šakuma, kad į savo for- 
niul-as jis sąžiningai esąs s įsiti
kėjęs. Bet nežiūrint į tai, jo 
visas gydymo kultas yra hum- 
bugas. Kiekvienas šiek tiek ap- 
šv.iestesnis žmogus žino, jog 
jokiomis įsavikiuJboinis dauge
lio ligų neprašalinsi. Ligų mik
robai į jokias maldeles, j jo
kius hocus-focus domės' nekrei
pia. Itet sergantys žmonės vi
suomet norėtų, kąd jie galėtų 

.įsveikti kokiu nors stebuk
lingu budu, kad liga, kaip su 
ranka, nuo jų butų nuimta.

Tokia jini žmogaus prigim
tis.

Ir net išmintingiausieji toli 
.ražu ne visuomet yra racio
nai ų s.

Štai kodėl Coue turi tokį di
delį pasisekimą; štai kodėl 
ukstančiai žmonių eina pas jį 
•veikatos ieškoti.

Ir nesuranda.
Kai kuriuose atvejuose jo 

'ormulos gali naudos atnešti. 
Bet išviso jo gydymo kultas, 
vra vėju pamuštas. Praeis ke
li metai ir Cope bus užmirštas. 
Jo vietoje figūruos kokis nors 
kitas stebukladaris.

O žmones?
Žmonės pamirš, jog vįsolčie 

Grcatrakes, Gassneriai, Dr. 
Liebaultai ir Coue t buvo ne 
stebukladariai, o šiaip sau 
žmonių monytojai.

Sužiniai ar nešuliniai jie 
žmones monijo, — tai jau ki- 
as klausimas. —K. Sėjikas.

Sportas
Ristynės veltui!

Paskutiniame “Varpo” nume
ryje tas pats J. Koudis, kuris 
aną kartą atsisakė ristis su K. 
Požėla (buk dėl nugaros skau
dėjimo) dabar vėl peršasi su 
Požėla ristis.

K. Požėla ir jo manadžeris, 
J. Uktveris, kartu atsakome štai 
ką. Jau kartą buvo duota proga 
ir tą progą pats p. J. Koudis su
gadino, — tai ne musų kaltė. O 
kadangi šukavimai ir pasigyri
mai vis dar eina, tai mes pasiū
lome štai ką:

Karolis Požėla risis su J. Kuo
džiu šitokiu budu: Svetainė bus 
paimta Mark White Sąuare par
ko. Jokios įžangos nebus. Niekas 
jokių pinigų negalįs. Publika 
Įeis veltui. Bus pakviesti laik
raštininkai. Jeigu p. J. Koudis 
ir p. J. Kulis su tuo sutiks, — 
gerai; ne, — tai negal daugiau 
nei kalbėti apie Karolį Požėlą. 
Atsakymui duodame septynias 
dienas. ♦ *

*
šį vakarą pasirodys, kas ge

resnis risti kas — K. Požėla ar 
T. Paulson. Jiedu šį vakarą ri
tasi Apveizdos Dievo parap. 
svet. prie 18 ir Union gatvių.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.

Lietuvių Rateliuose
Mokslo Draugų Paskaita
Rytoj bus kalbama apie tai, ko

kią įtaką klimatas daro į ci
vilizaciją.

Kode! civilizacija iš vienos 
vietos į kitą persimeta? Ko- 
.'.el senovėje Gilini ja būvu taip 
aukštai pakilusi civilizacijoje, 
t'-knį per šimtmečius merdė- 

:• atsilikdama nuo kitų šailių?
Toliau. Kodėl civilizacija tik 

tam tikrose pasaullio dalyse 
kyla? Kodėl karštuosiuose 
kraštuose žmonės yra laba: 
atsilikę? Kode! Indijoje ang
lai negali įsitvirtinti? Ketvir
toji anglo gentkartė nueina 
ant nieko.

Tai dar ne visa. Ar žinote, 
kad Amerikos pietinėse vaisii- 

Keo žmonės yra atsilikę,? Ar 
‘no(c, kad kai kuriais mene- 
ais mirtingumas yra dides- 

; nsgu kitais? Ar žinote, 
iri žmonės kai kuriuose mė

nesiuose dirba smarkiau, 
kituose?

Tie klausimai svarbus ir įdo
mus kiekvienam. Ir rytoje, 
sausio 20 d., 10:30 vai. ryto, 
Baymond Chapel (816 W. 31 
St.) bus bandoma tie klausi
mai atsakyti. Paskaitos tema 
— Klimatas ir civilizacija. K. 
Augustu navičius praneš vėliau
sius paskutiniųjų kelių metų 
tyri lieji mus ąplie! klimato įta
ką į civilizaciją, o taipgi į kiek
vieno žmogaus kasdieninį gy
venimą. —Žinąs.

Jaunimo darbuotė
Uet. 1 Socialistų Jaunuomenės 

Lygos ir Moksleivių ekskur
sija į Field muzėjų.

žiemos sezonas tai kultūros 
laikas. Visokį vakarai, koncer
tai ir baliai diena iš dienos ren
giama. Bet yra ir kitokių pa
rengimų, tik bėda tame, kad 
niekas jų nesurengia, būtent: 
draugijos, kliubai ir kuopos ga
lėtų padaryti draugiškas eks
kursijas į geras paskaitas, pra
kalbas, lekcijas ir tt.

Liet. Socialistų Jaunuomenės 
Lyga ir Lietuvių Moksleivių 
Susivienijimo Amerikoje 2-ji 
kuopa bandys tą spragą užpil
dyti. Pradžiai darbo jau suren
gė ekskursiją į Fieldo muzėjų, 
kuri įvyEs šiandie kai 2 vai. po 
pietų. Muzėjuje pasižadėta su
teikti ekskursininkams aiškin
tojas, kuris pagelbės geriau su
prasti dalykus, kuriuos atsilan
kiusieji pamatys.

Tat lygiečiai ir moksleiviai, 
kurie tik busite tuo laiku liuo- 
si nuo darbo, būtinai atsilanky
kite į muzėjų.

Field muzėjus randasi prie 
Roosevelt Rd. už Illinois Cent
ral stoties.

Alumnas.

Juokai
Mokslininko laboratorijon at

silankė iš kitos šalies atvykęs 
įžymus daktaras. Rado moksli
ninką susikaupusį daboj ant in
dą, kurs pastatytas ant ugnies 
smarkiai garavo kunkuliavo, 
kad net danktelis šokinėjo.

Svečias labai susidomėjo: be 
abejo mokslininkas čia daro k£- 
kį nors labai svarbų tarimą.

Pastebėjęs svečio įdomumą 
rpokslininkas paklausė:

—Ar galėtum tamsta atspėti, 
ką a|«ia turiu ?

Daktaras ėmė vardinti Viso
rius sutvėrimus, visokias bakte
rijas, kokią tik mokslo pasaulis 
žino:

—Gal mikrokokai?
—Ne.
—Gonokokaii ?
—Ne.
—Spirochetai ?
—Ne.
—Tai kas gi?
—Dešros. Gaminuos sau pie

tus, — atsakė mokslininkas.

Adv. A. E. Stasulanis 
persikėle į naują vietą.

Adv. A. E. Stasulanis peri 
kėlė savo didmiesčio ofisą į 
naują vietą. Nuo sausio 1 d. jis 
laiko savo ofisą šioje vietoje — 
Room 1703, Chicago Temple 
Building, 77 W. Washington 
St., Telefonas: Central 6800.

Adv. Stasulanis baigė De 
Paul Universitetą, gaudamas 
Teisių Bakalauro laipsnį (LLB). 
Tarp Chicagos lietuvių jis yra 
labai populerus, ypač Bridge- 
porto kolonijai, kur jis išgyve
no apie penkioliką metų. Toje 
kolonijoje (3236 So. Halsted 
St.) kartu su tėvu jis laiko mu
zikalių instrumentų krautuvę, 
— žinoma kaipo Eagle Music 
Co. Jis taipgi priklauso dauge
liui įvairiausių organizacijų.
v Adv. Stasulanis ir Cicero j 
turi ofisą. Jis ofisą didmiestyj 
yra savo vardu atidaręs ir pats 
veda bylas įvairiuose teismuo
se.

Miesto''ofise jis esti kasdie
ną dienomis, o vakarais " (išė
mus pirmadienį) namuose, 3236 
So. Halsted St. Gi pirmadienių 
vakarais adv. Stasulanis esti' 
savo Cicero ofisįe,’ 1314 So. Ci
cero Avė.

IŠKILMINGA VAKARIENĖ 
PRIĖMIMUI LIETUVOS 

KONSULO p. P. 
ŽADEIKIO

Įvyks UtariiinĮte, Sausio 22, 
1924 m., Great’Northern Vieš
buty, “Crystal Room”. Pradžia 
8 vai. vakare. Rengia: Ameri
kos Lietuvių Prekybos Butas.

Visi, kam rupi Lietuvių Tau
tos gerovė, bujojimas ir laisvė 
yra širdingai kviečiami tame 
pokylyje dalyvauti. Bilietas 
$2.00 ypatai.

Iškalno, bet ne vėliaus kai^ 
iki panedėliui, galima gauti bi
lietus pas S. Valančių, Univer- 
sal State Banke, 3252 S. Hal
sted St. — S. V. V.

ŽMONĖS — LAIKO 
NUSTATYTOJAI.

Žmonės yra gerai pavadin
ti “laiko nustatytojai”. Mes 
sutalpiname į savo mintis 
musų pratėvius ir musų da
bartinį laikų. Musų mintys 
sutalpina tuos, kurie gyve
no prieš mus ir mes dar ma
nome kas gyvens po musų 
nebuvimo. Tūkstančiai me
tų atgal, žmonija pamažu į- 
gavo žinojimų apie žiedus ir 
jų medikalę vertę. Ilga eilė 
gentkarčių vis skelbė tas 
tradicijas daug metų tam 
atgal ir musų nuolat be
sitobulinus mokslas išdirbo 
formulas įvairių gyduolių su 
pilnu tikrumu, kad mes jas 
paliksime ateinančiom gent- 
kartėms. Trinerio Kartais 
Vynas yra vienas iš jų. Tas 
pasitikėjimas prirengimas 
gali visuomet pagelbėti bile 
nariui jūsų šeimynos, kuris 
kenčia nuo prasto apetito, 
surūgusio skilvio, nuo gašų 
žarnose, užkietėjimo, galvos 
skaudėjimo, nervingumo ir 
panašių skilvio nemalonu
mų. Jūsų aptiekorius arba 
pardivinėtojas gyduolių ^tu
ri jį stake ir jus tenai gausi
te taipgi Trinerio Cough Se- 
dative, nuo persišaldymo ir 
;kosūlio ir Trinerio Liniment 
nuo reumatiškų skausmų, 
neurųlgia, lumbago, sutini
mų ir šalčio krėtimų.

Nubaudė “Birbimų cho
ro” vedėjį kunigą 

Gabrelaitį.
Panevėžys. (L. ž.) — Praei

to gruodžio 18 dieną Panevėžio 
miesto ir apskrities H-os nuo
vados Taikos Teisėjas nagrinė
jo tris bylas dėl triukšmo kėli
mo ir trukdymo kalbėti valstie
čių liaudininkų kalbėtojams Pe
traičiui, Radzevičiui ir Sugintui 

, Krekenanavoj, Raguvoj ir Mie
žiškių vai. Bylas nagrinėjant 
paaiškėjo, kad ypatingai “pasi- 
procevojo” Krekenavos kamen- 
dorius kun. Gabrelaitis, kuris 
dirigavo birbyniuoj ančių ir 
bliaunančių moterų chorą. Tei
smas kun. Gabrelaitį pripažino 
kaltu ir paskyrė baudos 50 litų 
arba 2 sąvaiti namų arešto. Dar 
nubausti 2 šauliai ir pil. Ado
mas Juška po 25 litus arba 7 
paras arešto.

Pranešimai
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

*rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kita, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelĮ.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

^Lietuvių Moksleivių Susiv. Am. 
2 kuopos ir Centro susirinkimas 
įvyks šeštadieny, sausio 19 d., 
Baymond Chapely svet., 7:30 vai. 
vakare.

šis susirinkimas yra svarbus 
daugeliu žvilgsnių; programų 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 Kescrauskas; jiedu kalbės įdo
miomis temomis. Norintieji pri
sidėti moksleiviai esate širdingai 
kviečiami atsilankyti į šį susirin
kimą ' '

Taipjau moksleivių kuopos ir 
Liet. Socialistų Jaunuomenes ly
gos ekskursija 4 Field muzėjų 
įvyks sausio 19 d. kai 2 vai. po 
pietų lygiai. Norintieji dalyvauti 
ekskursijoje nueikite muzėjun.

— K. J. Semaška, už. rast.
LIET. TAUTIŠKOS KAPINĖS.
Gerbiamieji Jotų savininkai ir 

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

Jūsų atsilankymas būtinai rei
kalingas, nes yra daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. Bus išduota 
raportas ir daromas planas kitiem 
metam. — Valdyba.

Lietuvių Moterų Pašelpos Kliu- 
bo metinis susirinkimas įvyks sau
sio 20 d., 2 vai. pp., Mark White 
Sąuare svetainėje (Engine Room), 
30 ir Halsted Sts. Visos narės pra
šomos atsilankyti, nes-^wa daug 
svarbių reikalų draugijoK^naudai 
ir taipjau bus rinkimas nujos 
valdybos. —Rast. A. Juozaitienė.

Ateities žiedo Vaikų Draugijėlė 
rengia iškilmingą koncertą 5-kių 
metų sukaktuvių, Nedėlioj, sausio 
20 d., 1924 K. Strumilo svet., 158 
E. 107 St., Roselande, pradžio 7 v. 
vak. Inžanga 50 centų. Orkestrą 
Bigelių. — Kviečia Komitetas.

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

—Rengėjai

“Birutės” repeticijos
“Birutės” choro rtpeticijos įvyksta 

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

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

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

CICERUS 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 iškalno, kad užtikrinti sau vie
tą. 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, 
1408 So. 49th Court

Darbininkų Užeigoj,
1447 So. 50th Avenue.

Rengėjai.

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

ryto, Rayrpond 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 išvisp 
į kiekvieno žmogaus kasdieninį gyve
nimą. . • . i

PRANEŠIMAI.
Lietuvių Teatrališka Draugija 

šv. Martino sausio 20 d. Mildos 
svet. (3142 So. Halsted St.) 6:30 
valandų vak., rengia iškilmingų 25 
metų sukaktuvių apvaikščiosimą 
(balių) atvykite ir savo draugus 
atsiveskite. Norintieji draugijon 
stoti, galės aplikacijas išpildyti.

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

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

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 nves nUveikėm pereitais metais; ir 
visas stovis kapininių dabartiniam lai
ke. — Valdyba.

Pagal prisakymą Didžiojo Per
kūno, Valdylos renkasi .'pietuose 
sausio 21 dienų.

Iškilmingas ) apvaikščiojimas ir 
balius Lietuviškos Teatrališkos 
Draugystės šveijto Martino 25 me
tų sukaktuvių kaip draugija gyvuo
ja atsibus uedėlioj, sausio 20 d., 
Mildos svet., 3142 S. Halsted Str. 
Pardžia 6 vėl. vakare. Įžanga 35c. 
ypatai. Visus širdingai užprašome 
atsilankyti. Bus puikus šokiai ir 
užkandžiai. Kas norės prisirašyti 
prie draugijos — tuoj dienoj bus 
priimtas be jokių mokesčių.

Kviečia Komitetas.
—4--------------------—

Lietuvių švietimo Draugijos pra
kalbos jvyks sekmadienį, sausio 
20 d., 7:30 vai. vak., Baymond Cha- 
pel, 816 W. 31 st.

Prakalbos bus įdomios. Visi yra 
kviečiami atsilankyti. —Komitetas.

Bolševizmas-antibolševizmas. — 
šiandie 7:30 vai. vak., 61 W. 14 
Place, J. Lisovoi kalbės tema Bol- 
Ševizmas-antibolšcvizmas arba Pi
lietinis karas Rusijoje.

Kalbės rusiškai. Įžangos bus 
imama 25c. —Rengėjai.

Lietuvos Dukterų Draugija ren
gia puikų rožinį su skrajojančia 
kr,asą balių vasario 9 dienų, Mil
dos abejose svet., 3142 S. Halsted 
st. Pradžia 6:30 vai. vak. Įžanga 
35c. Kviečia visus Komitetas.

—1

Tautiškos Draugystės Lietuvos 
Moterų metinis susirinkimas įvyks 
uedėlioj, sausio 20 d., 1 vai. po pie
tų, Mark White Sąuare Park kny
gyno svet., 30th St. ir Halsted St. 
Malonėkit visos narės būti susirin
kime. —Valdyba.

METINIS LSS. 4-TOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS'.

Antradienį, sausio 22, 8 vai. vak. į- 
vykš LSS. 4-tos kuopos metinis susi
rinkimas Raynvond Institute, 816 W. 
31 gatvė. Kiekvienas narys žinoda
mas svarbą metinio organizacijos su
sirinkimo lai pasirūpina būtinai da
lyvauti, ir atvykti nesivėluojant.

—Valdyba.

\Chicagos Lietuvių Auditorium Kor
poracijos metinis susirinkimas įvyks 
Sausio 21-mą, 1924, Mildos svetainėj, 
7:30 vai. vakaro. J. P. Evaldas, sekr.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
PAJIEKOJIMAS. Gimines 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 pr.žįsta, 
meldžiu nurodyti jo adresą.

Atsišaukite
1739 So. Halsted St., 

Box 415.

PAJIEšKAU 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 
reikalą Atsišaukite M. A. MeldažiS 

2242-44 West 23 Place 
Chicago, III.

APSIVED1MUI
PAJIEšKAU apsivcdinnii mergi

nos nuo 22 iki 30 m. senumo, pa
mokytos. Aš esu 32 m. senumo, 
laikrodininkas ir turiu auksinių 
daiktų krautuvę. Atsakymą duosiu 
kiekvienai ir paveikslą sugrąžin
siu. X. Lietuvis

1650 W. 47 Si., Chicago.

IVAIRyf SKELBIMAI
GARANTUOTI plumbingo ir ap

šildymo įrengimai. Olsclio kaina 
visiems. Reikalaukit kataliogo. B. 
Karol and Sons Co., 800-806 So.

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440, I-. . ---- - -L - - - - -
ŠTAI jūsų proga, jeigu norite pigiai 

ir gražiai išmaliavoti. Aš iš visokių 
sutrintų kaip tai iš vokiškų pasportų 
ir iš visokių Lietuvoj trauktų išdirbu 
taip gražiai, kaip gyvus žmones; ma- 
levoju ant drobės ir aliejum užbaigiu, 
kuris niekados negali persimainyti, 
tik už $6.00 su gražiais frėmais. 
Taipgi jieŠkau draugų, kurie liuosu 
laiku vakarais išnešiotų paveikslus. 
Galima padaryti nuo $10 ir daugiau į 
vakarą. Malonėkit atsišaukti nuo 6 
iki 9 vakarais.

ARTISTAS C. BR0WN 
629 W. 18th St., Chicago.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
FIXTURESZ

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

HSIIEN01V0JIMI1I
NORIU gauti rendon mažą 

farmą ,nuo 5 iki 20 akrų. Nežiū
rint kokioj apielinkėj. Kas to
kią farmą turi, malonėkite pra
nešti laišku: M. Lasauskas, 1819 
So. Union Avė., Chicago, 111.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ“
KAMBARYS RENDAI — su 

valgiu ar be valgio, garu šildo
mas, prie mažos šeimynos 

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

’ STOK IR PAGALVOK: kur gau
si šiltą ruimą ir minkštus patalus? 
Pas Dobkeyvičicnę tai gausi visa
dos. Nepamiršk niekad, atsimink 
visados. Ruimai yra šviesi ir Šva
rus, su valgiu ir be valgio. Ruimas 
su valgiu kainuoja nuo devynių 
lig septynių dolerių į savaitę.

3534 S. Parnell Avė.
Pirmos lubos prieky

LIETUVIŠKAS HOTELIS ge
riausia vieta dėl darbininkų ap
sigyventi, vyrams arba mote
rims; su valgiu arba be valgio 
$8.00 į savaitę su valgiu. Peter 
Gadeiko, 1606 So. Halsted St.

RUIMAS rendai vaikinui ar 
merginai, elektra, prie mažos 
šeimynos. Patogi vieta dėl gyve
nimo. Kreipkitės 2 lubos

2938 So. Union Avė.

RUIMAS rendai vaikinui ar 
merginai; šildomas, maudynė, 
elektra , gera vieta dėl gyveni
mo, matyti galima ant 2 vai. po 
pietų. 3337 Emerald Avė. 1 lub.

REIKIA OARBINIHKŲ
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.

REIKIA —
Patyrusių veiterkų.

Atsišaukit tuojau.
J. GRIGAS, 

1628 W. 47 St.

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

Stankūnas Photographer 
3315 S. Halsted Str. Yards 1546

JIEŠKAU moteries ar merginos 
per pusę užlaikyti flatą. Gali tu
rėti furnišius arba neturėti. Flatas 
didelis, vietos užtektinai. Esu mo
teris be vaikų.

3031 So. Union Avė.
Phone Yards 7034

REIKIA DARBININKŲ
__________ VYRŲ__________

Reikia jauno biznio vyro
Kad prisidėti prie įsteigtos mie

ste Real Estate Kompanijos. Turi 
būt gerai išlavintas anglų ir lietu
vių kalboje. Įleal Estate patyri
mas nereikalingas. Investinti 
reikia $5,000, su vieta. Geras pel
nas užtikrintas. Geras bankus pa
liudymas bus priimtas. Algos $300 
į mėnesį pradžiai. . Pažymėkite 
amžių, išsilavinimą ir paliudymus 
aplikacijoj.

Naujienos Box 417

iREIKIA anglių pardavėjų. 
Pardavinėti anglis retail pirkė
jams. Turi kalbėt angliškai. Ko- 
mišmo pamatais. Geros anglys, 
didelė ir atsakanti kompanija.

420 W. 29-th Str.

BOYLER MAKERIŲ, pagelbinin- 
kų, $27 į savaitę. Landis granderio, 
75c. į vai. Milling mašinos darbiųin- 

, kų, 75c. į vąl. Merginų į dirbtuvę, 
$15-$18 j savaitę.

ATLAS EMPLOYMENT 
AGENCY, 

6800 So. Halsted St,

j
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REIKIA OARRININKĮ)
VYRŲ

REIKALINGAS 1-marankis 
virėjas vyras su geru patyrimu 
į Restauraną; gera mokestis, pa
stovus darbas.

1745 So. Halsted Str.

RAKANDAI
PARSIDUODA rakandai: Parlor 

setas, valgomo kambario setas, bogi, 
siuvama kriaučių mašina, šildomas ir 
kukninis CombinaŲon pečiai, 2 dide
lės karpetos. Atskirai ar visus krū
voj. Parduosiu pigiai, jeigu savinin
kė nebūtų namie, tai kreipkitės pas 
M. Valentas, siuvėjas, 134 E. 110 St., 
Roseland, Cicilija Miller.

PARDAVIMUI

TEATRAS! TEATRAS!
700 sėdynių, vargonai, pianas, 

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

Turi būt parduotas greitai.
Kreipkitės

pas:
M. J. KIRAS REAL ESTATE 

IMPROVEMENT CO.
3335 So. Halsted Str.

Tel. Yards 6894

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

M. JACOBSON, 
Room 1706, Majestic Theatre

22 W. Monroe St.
Bldg.

PARSIDUODA vyriškų drabužių 
krautuvė, taipgi prie daikto yra 
kriaučystos biznis, vieta nuo seniai 
išdirbta, renda pigi, lysas geras ant 
trijų metų. Viskas parsiduos už $3000 
Klauskite Naujienose Box 421.

AUTOMOBILIAI
1923

PARDAVIMUI PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI grosernė ir <ni- 

černė, kas nori pasinaudoti gerai 
įdirbta vieta, taigi ne praleiskite 
šitos progos. Kas pirmesnis tas lai
mės. Priežastis pardavimo — dvi 
bučernės. Savininkas galima matyti 
visados.

Naujienos 1739 So. Halsted Str 
Box 416

PARDAVIMUI Ice Creąm 
parloras lietuvių apgyventoj ko
lonijoj. Parduosiu visą ar pusę, 
už pigią kainą. Vieta gera, sale 
teatro. s

3146 So. Halsted Str.

TURIU parduoti savo gražią 
$275 vertės Victrolą. Vartota 
tik 3 mėnesius. Yra daug rekor
dų, deimantinė adata. Kaina 
$65.00 Tel. Arrritage 1981, 2502

W. Division St. 2 flatas.

PARDAVIMUI grosernė ir visokių 
smulkmenų, saldainių, tabako, ci
garų. Vieta išdirbta per daug me
tų. Rendos į mėnesį $25.00. Lysas 
ilgam laikui. Nupirksi pigiai, 5 rui
mai gyvenimui. Priežastis pardavi
mo patirsit ant yietos.

3642 Parnell Avė.

AUTOMOBILIAI
AŠ MAINYSIU Ąpperson 8 ant 

touring karo zų'ba sedan. Yra gata
vai prirengtas dėl Taxi cab. Turiu 
du bizniu ,tai viena noriu apleisti.

(H. RADVILLE) HUB CAB 
2929 So. Halsted 

Victory 7070

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

7241 Vincennes Avenue

PARDAVIMUI automobilius Natio
nal 7 pasažierių, visiškai geram sto
vyje; arba mainysiu ant loto. Par
davimo priežastis — neturiu laiko 
važinėtis, arba tegul kas prisideda 
prie biznio, tąsyk automobilius bus 
mums reikalingas. Antanas Žukaitę, 
549 Liberty St. T

7 BARGENAI
Buick tuoring, 5 pasažierių, suskaito mylias ant speedometerio, turi 
$200 vertės extrų, išrodo iš bėga kaip naujas ............................ $ 735
Chevrolet coupe, 4 mėnesių senumo, pilnai prirengtas.................  $450
Chevrolet touring, 2 mėnesių senumo, pilnai prirengtas .............. $350
Buick touring, turi bamperius, spotlights, sustojimo šviesas ir daug 
kitų exti*ų. 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 mėlinai, 
klasiškas ............................................. .......... . ...............................
Maxwell touring, išrodo ir bėga kaip naujas ................................

Guarantee Auto Exchang*e
58 E. 22nd Street. Phone Calumet
Išmokėjimais ir mainais. Atdara vakarais ir nedėliomis.

1923
1923
1922

1922

1922

1923

labai 
$775 
$475

0641

100 TIKRŲ PIRKINIŲ
1923 Columbia Sport, disk ratai, bumperiai, už $250 extrų, labai klasiškas 

ir greitas ................................................................................. $675
19gl Hudson Sport, drato ratai, sparnai, bumperiai, lengvas ir daug extrų, 

išrodo klasiškas ir gerai bėga............. ........
1922, Hupmobile, išrodo ir bėga taip kaip iš dirbtuvės 
1922 Dodge touring, negalima atskirti nuo naujo ...
1922 ^tudebeker big six tuoring, pernvalevotas 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 tuoring ,už $200 extrų, maleva ir motoras kaip naujo .... $600 
1 Buick 4 pasažierių, coupe, numalevotas nvaroon, bėga gerai ....... $475
Mes turime daug kitų, bet nėra vietos paminėti, visų išdirbimų ir mo

delių. Ateikite ir pasižiūrėkite.

$650
$550
$400

1921
1921
1921

1922
1920

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

Išmokėjimais ir mainais. Atdara vakarais ir nedėliomis.,

OAKLAND BARGENAI , ’
Pirkite Tuojau

Pagal musų specialių išmokėjimų. Mes turime perbudavotus, permalevo- 
tus karus sekamų modelių:

1928 Oakland 6-44 Business Coupe, $365.78 įmokėti, išmokėjimais po $42 
per 12 mėnesių.
Oakland 6-44 Sport modelis, $375.47 įmokėti, kitus po $42 į 
per 12 mėnesių.
Oakland 6-44 Touring, $314.86 įmokėti, kitus po $38 į mėnesį 
mėnesių.
Oakland
mėnesių.
Oakland
mėnesių.
Oakland
12 mėnesių.
Oakland 6-44
12 mėnesių.
Oakland 6-44
per 12 mėnesių.

1921 Oakland
mėnesių.

1921 Oakland
mėnesių.

1920 Oakland
mėnesių.

1923

1923

1922

1922

1922

mėnesį

per 12

6-44 Sedan, $385.23 įmokėti, kitus po $45 į mėnesį per 12

34d Sedan, $280.10 įmokėti, kitus po $36 j mėnesį per

6-44

1922

1922

12

Touring, $261.62 įmokėti, kitus po $29 į mėnesį, per

Roadster, $231.64 įmokėti, kitus

Business Coupe, $280.10 įmokėti,

34C. Sedan, $259.11 įmokėti kitus po

po $27 j mėnesį per

kitus po $36

$29 į mėnesį

34C. Touring, $185.43 įmokėti, kitus po $22 į mėn.

34C. Sedan, $202.18 įmokėti, kitus po $25 į mėn.

OAKLAND MOTOR GAR GOMPANY
CHICAGOS’ SKYRIUS

į mėn.

per

per

per

12

12

12

2426 Michigan Avė. Tel. Calumet 5310
Atdara vakarais ir aedėliomis.

T IN ORIGINAL

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

PARDUOSIU ar mainysiu 
Dry Goods Store ant namo. Pi- 

| giai parsiduoda iš priežasties li
gos.

5528 S. Ratine Avė.

L. NARMONTAITĖ
3223 Parnell Avė.,

Phone Yards 5879

NEPAPRASTAI pigiai parsiduo
da garadžius. Biznis su visais 
įrankiais ir mašinomis. Biznis ei
na labai gerai. Garadžius pilnas 
karų, kurio neša po $12 iki $15 į 
mėnesį. Kain’a labai pigi. Savinin
kas eina į kitą biznįJ. Vilimas

1543 W. 46tb St., Boulevard 2282

Parduodu, Mainau ir Perku
Narinis, lotus, bučemes? grosemes, 

automobilius, farmas ir kitus biznius 
Pirkėjams skolinu pinigus ant mor* 
gičių (Notary Public). Patarnauju 
ir užgarantuoju perkantiems namus, 
žemę, biznius. Egzaminuoju ap- 
straktus, visokios rųšies dokumentus. 
Pas mane teisingas, greitas ir priei
namas patarnavimas. Kreipkitės 
ypatiškai, laišku, arba telefonuokit

JI. NEMOKI

DIDELIS BARGENAS parsiduoda 
bučeinė ir grosernė 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.

PARDAVIMAI grosernė ir viso- 
kiy tautų apgyventa vieta. 5 rui
mai gyvenimui. Pigi renda. Arba 
mainysiu ant automobiliaus ar lo
to. Greitai turi būti parduota arba 
išmainyta. Kreipkitės
459 W. 26 St., Tel. Boulevard 7931

REAL ESTATE,
2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 

arti Western Avė., Chicago, III.
Prospect 8678.

PARDAVIMUI grosernė sal
dainių ir cigarų krautuvė, geroj 
vietoj arti teatrų, parduosią pi
giai, nes išvažiuoju į kitų mies
tą. Atsišaukite 5039 So. Halsted

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

2500 Archer Avė.
kampas So. Halsted St.

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa, mašinos 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 Icį 
Cream Soda ir šiaip mažmožių. 
Renda pigi; štoras ir 6 kamba
riai $40.00. 2523 S. Halsted St.

Phone Victory 6716.

■PARDUODU grosernę ir kendžių 
biznį; parduosiu pigiai arba mainy
siu ant namo arba aiitoihobilio. Na
mas kampinis lotas ilga*/, rendos 
$35 ir keturių kambarių,

3559 South Union Avenue 
Tel. Boulevard 9265

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, lietuvių apgyventa vieta, biznis 
išdirbtas nuo seno laiko, geriausi 
įtaisymai, (i kambariai dėl gyveni
mo, ilgas lysas, renda pigi. Par
duosiu pigiai, pardavimo priežastis 
— partnerių nesutikimas

Naujienos Box 419

PARDAVIMUI gents forni- 
shing storas ,geroj vietoj ir biz
nis išdirbtas. Lietuviškoj kolio- 
nijoj, pigiai parduosiu. Kreip
kitės 3547 So. Halsted St. Tel. 
Yards 1169.

DIDELIS BARGENAS

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

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

371 Kensington Avė., Chicago.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė; biznis cash ir cary; 
Roselando geniausiame biznioi 
distrikte.

Naujienos Box 420

PARSIDUODA saliunas su 
namu ar be namo; biznis gerai 
išdirbtas, geriems žmonėms Ci- 
ceroj. Priežjgtįs pard. savin, iš
važiuoja į kitą miestą. 2820 So. 
48 Ct. Cicero, III. <

PARDAVIMUI pieninė su ve
žimu ir arkliu. Gerai išdirbta 
vieta. Nupirksite už pigią kai
ną. Kreipkitės::

3251 Emerald Avenue

PARDAVIMUI grosernė ir 
fruktų storas 
ruimai. Renda pigi. Gera bizne- 
va vieta. Nupirksi te pigiai. Krei 
pkitės: 559 W. 36-th Str.

PARSIDUODA maža grosernė su 
4 ruimais pagyvenimui. Renda pi
gi. Geroj vietoj štoras; arba mai
nysiu ant mažo namo. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

737 W. 341 h St.

PARDAVIMUI 3-jų flatų naujas 
mūrinis namas po 6 kambarius kiek
vienas, elektros šviesos gasas vanos> 
ir kiti visi naujausios mados įtaisy
mai, cimentuotas sklypas, 
medinis namas ant to

Antras 
jaties loto 3jų 

pagyvenimu po 5-kis kambarius kiek
vienas. Parsiduoda nebraffeiai. Atsl- 
šaūkit pas savininką. A. Pocius, 4306 
So. Wood St., Chicago, ant trečių lu- 
bij iš fronto.

PARDAVIMUI pirmos klesos gro- 
sernč ir visokių smulkmenų krau
tuvė geriausioj biznio vietoj. Pigi 
randa su kambariais užpakalyje, 3 
metams lysas. Del svarbios prie- 

turiu parduoti. Atsišaukit: 
5343 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 3277.

žasties

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI — 3730 Parnell 

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

FRANK J. PETRU 
1443 West 18tr Street 

Phone Canal 0806

PARDAVIMUI — Tik $1000 pini- 
’gais kitus po $65 į mėnesį nupirksite 
naujai pastaytą 5 kambarių bungalmv 
su cimentiniu 1! Skiepu. Užbaigtas 
attic dėl 2 kambarių. Furnace šildo
mas ir viskas moderniška ,tuojau ga
lima gyventi. Tie bungalow randasi 
5405-5423 W. 30 St. ir 5420-5429 W. 
30 PI., Cicero, 111. Raktus galima 
gauti pas 5424 W. 30 PI., Cicero. Ne
praleiskite tos progos. Del tolimes
nių informacijų įpasimatykit su

FRANK J. PETRU 
1443 We»t 18tr Street 

Phone Ganai 0806

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, $10,000 pinigais.

Savininkė, 4863 Madoun Avė., 
East Chicago, Ind. arba

3443 Milwaukee Avė., Chicago, III.

BRIGHTON PARK
3 augštų mūrinis, 2-9 kambarių 
tai, 1-8 kambarių flatas, aržuolo 
mingai, garu šildomas, atneša rendos 
$215 į mėnesį rendos, reikia pinigų 
bargenas ii,,s $13000
2 augštų ^medinis namas, 2-4 kamba
rių flatai, viskas modemiška, 30 pė
dų lotas. Specialis CAIflA
bargenas ■ VU

2 augštų medinis namas, 1-5 ir 1-6 
kambarių flatai, viskas moderniška, 

$2500. Šiame iš-

fla- 
tri-

tik reikia pinigais
pardavime specialė
kaina

Mes suteikiame
musų pirkėjams.

nedėlioj nuo 10 iki 4 vai. po pietų.

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47-th St.

$7850
paskolą visiems 

Musų ofisas atda-
ras

ENGLEWOOD.
Tikras bargenas, 4 flatų mūrinis 

namas, garu šildomas, rendos $3120 
galima padauginti iki $3600 po ge- 

Telefonuokite'gūžės mėn. $18000.
dėl susitarimo.
Permul Realty Co., 7737 S. Halsted 

Vienatiniai Brokeriai.
Vincennes 8080.

GERA PROGA
Kurie norite pirkti 2 flatų muro 
namą 5 ir 6 kambarius, su vėliau
sios mados įtaisymais; gražioj apie- 
linkėj. Kas norite ką mainyti — 
kreipkitės pas

< A. Grigas,
3114 So. Halsted St.

DIDELIU BARGENU parsiduoda
giusenie ir(bizniavas namas su saliunu; visi 

4 pagyvenimų įtaisymai, biznis geras ir ant gero

PARSIDUODA Pianai nebran 
gia kaina. Priežastis pardavimo 
—vaikinas neturi kur laikyti. 
Kreipkitės vakarais nuo 5 iki 7 
va‘* 3326 So. Union Avė.

kelio. Kampinis namas, o iš šalies 
tušti lotai. Namas tinka dėl visokio 
biznio. Parsiduoda pigini. Kreip
kitės i savininką.
453 Vermont St. ir Blue Lsland

BARGENAS.
Pardavimui namas ir lotas, 2 

augštų, 4—6 kambariu, garadžius 
dėl 2 karų; viskas išrendavota.

.1. Michacik
2033 Canalport Avė 

Netoli Halsted St.

KUR ,TAIP SKUBINIES:
Pas Suromski, jis daugiausiai turi 

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

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

Chicago, III.
Tel. Boulevard 9641,

ENGLEWOOD
12 flatų namas (2-6 -flatai ir 1 geras 
skiepe flatas). Gegužy renetų — 
$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

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 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 S o. Seeley Avė n m* 
Phone Lafayette 4173 ,

GERIAUSIAS bargenas šiandien. 
Veikite tuojau. 6 kambarių namas, 
lotas 30x129, kaina $2750.

Moderniškas 6 kambarių bungalovv, 
karštu vandeniu šildomas, kaina 
$2750, išmokėjimais.

2 flatų, 5-6 kambarių, akmeniniu 
pamatu, lotas 48x125, randasi netoli 
56th St. ir Kedzie Avė., kaina $7000.

2 flatų, 5-6 kambarių, cimentinis 
skiepas, į rytus nuo Kedzie^ 

kaina $7500, įmokėti $2500, 
morgičius.

J. N. ZEWERT & CO.
4377 Archer Avė.

, netoli 
karštu vandeniu šildomas, 

kitus

2 FLATAI $11500

Ant jūsų 30 pėdų loto, su $2000 
įmokėjus, mes pastatysime 2 flatų, 
sun parlor, 5-5 kambarių, modernišką, 
mūrinį, furnace šildomą, už $11500. 
Extra mokestis, jei norėtumėt garu 
ar vandeniu šildomą. Atdara kas va
karas ir nedėlioj iki 8 vai.

NATIONAL BUILDERS CO. 
105 W. Monroe St., 

Central 6012

LEISKITE PARODYTI JUMS
Hamilton Park, 6 apt. garu šilclo>- 

mas, rendų $4620 metams, kaina 
$25,000, morgičius $12,000, pinigais 
$8,000, kitus išmokėjimais.

Englewood 4 apt., mūrinis, furnace 
šildomas, gyventojai patys pasikū
rena, rendų $2730 metams, kaina 
$19,500, pinigais $8,000. 6 apt., garu 
šild. rendų $4400, kaina $28,500. 2 apt. 
mūrinis, kąrštu vandeniu šildomas, 
kaina $12,500.

BLACKFORD & KUSSMAN, 
752 W. 69th St., 

tik į rytus nuo Halsted

PIRKSI NAMĄ DABAR — i 
PELNYSI •

4 flatų namas po 7 kambarius, 
garu šildomas, rendos neša $4000. 
Kaina $24000, įmokėt $6000.

6 flatai po 6 kamb. garu šildo
mas, geras namas ir puikioj vietoj. 
Kaina $28000, įmokėt $8000.

1.2 flatų puikus kampinis nąmas 
po 5 kambarius, ant bulvaro ir ar- 
i Jackson Pk. Kaina $62000. Įmo

kėti tik $10,000.
Turime šimtus puikiausių namų, 

didelių ir mažų ir labai geru bar- 
genu apielinkė Jackson parko ir 
pietvakarinėj daly. Taipgi gėlėtas 
(erų namų mainymui. i

Overtown—Kelly Jh
Rcal Estate Hustlcrs 
6313 Dorchester Avė.

Tel. Fairfax 2439 Klausk Slonks

PARDAVIMUI 6 kambarių medinė 
cottage ir 3 lotai su garadžiumi, viš- 
;ininkas, anglių sandėlis, dideli me
džiai ir krūmai prie 49th St. ir Har- 
ding Avė. Vi bloko nuo Crawford ant 
Archer Avė. karų linijos, kaina $6000.

PARSIDUODA mūrinis namas su 
3 pagyvenimais; maudynės ir skie
pas cementuotas; prekė tiktai 
$6500. Taipgi parsiduoda 4 pagy
venimų namas du po 5 kambarius 
ir du po 4 kambarius; prekė tiktai 
$3500. Atsišauki! i Naujienų sky
rių No. 63.

321.0 So. Halsted St*

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

Atsišaukit tuoj aus laišku 
ar telefonu:

ADAM MARKŪNAS, 
Generalis Manegeris 

800 First National Bank
Building

68 fW. Monroe St. 
Tel. Randolph 7400

KAS KO NORI
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

budavoti.
f

Z.S.Michi vici: a CO I
Tel. Prosnect 4345

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.

PARDAVIMUI North-West 
kampas 58 ir Lincoln St., 2 nau
ji namai, 3 fl. ir 1 štoras-groser- 
nė ir bučernė ir įrengimai. Garu 
ir furnace šildomi. Pigiai. Miller 
Bros., Vienatiniai agentai.

5624 So. Halsted Str.

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

namą, po 4 kambarius, namo paran
kamai 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 bizniąvo 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 namas, ant 
bulvaro, mainysiu ant mažesnio na
mo, nepaisant apielinkės, kaina tiktai 
$12,000. Kreipkitės pas

PARDAVIMUI Brighton Parke 
naujas medinis namas 5 ir 5 kamba
rių aukštu cimento beizmentu, vienas 
iš geriausių vietų, prie pat karų lini
jos ir mokyklos, kaina prieinama, ne
lauk pakol ateis biznio sezonas, pirk 
dabar, uždirbsi pinigus, priežastį pa
tirsite ant vietos, visada galite savi
ninką matyti. V. Paukštis & Co., 
2450 W. 45th St.

SUBDIVISK5N SALES MANAGERS 
PARDAVIMUI

FOJft) CALUMET HIGHLANDS

FRANKG.UJC/
4116 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107.

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plummer Real Estate no

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

nuo 
ir

So. Halsted St. 2-ros lubos i 
9 ryto iki 6 vakaro utarninkais 
subatomis iki 9 vakare.

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

BARGENAS!

ant kampo 
2-5 ruimus 
beismante.

4 flatų mūrinis namas 
50x125 prie Auburn Park 
2-6 ruimus ir 5 ruimai 
Kampinės duris gera vieta bizniui. 
Kriaučiui. dresmaker, millinery, bar- 
beriui. Garu šildoma, elektra, rendos 
į mėnesį $310. Kaina tik $23,500, 
įmokėti $7,500. Geras bildingas, nau
jas pluming, nauji užpakaliniai per
ėjai, viskas geriausioj tvarkoj, 2 ki
rų garadžius. Kreipkitės pas sa i- 
ninką rytmečiais, 8:30 ar 12 vai. die
nomis

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

BIZNIAVA Namą mainysiu ant 
farmos. Vieta gera: visokiam bz- 
niui, fauna tolumo nuo Chicagos 
nedaro skirtumo kur- butų.

Kreipkitės
F. DAUGEN, 

818 West 35 Place

PARDAVIMUI 2 flatu naujas 
mūrinis namas, 6-7 kambarių, 
moderniška maudynė, pirmas fin
tas trimotas aržuolu, garu šildo
mas, 2 mašinų garadžiu&Greitam 
pardavimui $15,000., Išmokėji

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

OTTO PRAPOTNICK, 6003 So. 
KEDZIE AVĖ.

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

4034 Archer Avenue, 
Subatoje ir nedėlioję.

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

Atsišaukite
2502 West 69-th Str 

Phone Republic 5705
2 FLATAI

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

L. BUTKEWICZ
2502 West 69 Str.

Phone Republic 5705

OVANDALĘ
Milwaukee Avė. biznio pra- 

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

De Luxe Realty Co.
3443 Milwaukee Avį

MES NORIME GAUTI NAUJUS 
MANAGERIUS KURIE TURI SAVO 
KARUS IR KURIE TURI PATYRI
MO UŽBAIGTI BIZNĮ. TIKTAI 
TIE KURIE GALI PRODUKUOTI 
IR GALI TAI PATVIRTINTI, BUS 
PASAMDYTI.

ATSIŠAUKITE
ROOM 201,

168 N. MICHIGAN AVĖ. 
KLAUSKITE MR. CRYER.

MOKYKLOS
sa

> ..........
Išmokite dręssmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo

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

sau dreses.'
Mes suteikiame vietas dykai ir ii- 
duodame diplomus užbaigusioms.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madisoa St.
Phone Seeley 1643 

Sara Patek, Principal

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

Praktiškos lekcijos ant geriau
sių karų; žemos kainos ir garan
tuoti rezultatai. Kreipkitės šian
die 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 vakarais, 
prirengs jus prie gero darbo. Ateikite 
ar rašykite dėl katalogo, kuriame nu
rodoma, kaip uždirbti ir mokintis, 
kaip padaryti daugiau pinigų.

THE MOLER COLLEGE, 
105 So. Wells St.. Chicago, III.

Amerikos Lietuviii Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisiu, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekyboa dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir raiyb s.
3301 So. Halsted StM Chicago. 
(kampas 83-čioa gat., 2-roa lubos)

PRIVATINĖS AUTOMOBILIŲ

INSTRUKCIJOS $15, $25, $55

Jei norite turėt gerą darbą, tad 
ateik ir pasimatyt su mumis. Mo
kiname važiuot ir taisyt praktiškiau
siu budu, visokio išdirbimo automobi- 
1 ius. Laisnius ii d; rb u tikriname.
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