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Lietuvos Komunistų ryšiai su žvalgyba
Laišku tapo sugautas komunistų 

veikimas slapiojoje policijoje
MacDonaldas užbaigė or 
ganizavimą savoministe 

rijos

Ir Sinclair skolino miuiste 
riui Fąll pinigus

Įnešta pataisa prie immi 
gracijos įstatymu

Klanas nestabdys teroro

A. Bernotas rašo ‘Naujienoms’
Kalbama, kad MacDonaldas gal 

reikalaus permainyti Versalės 
sutartį.

Paskolino $25,w00 po to, kaip 
jau buvo gavęs valdžios alie
jaus laukus.

Jei liktų priimta, įleistų pilie
čių pačias be jokių kvotų.

Marteno k u kluxai apmoka
Young ir išleido žmonių tero
rizavimui $5,000.

Foster peršasi angliaka 
siams

Nori “pasiteisinti” prieš anglia
kasių konvenciją.

Atviras laiškas “Naujienų” 
redakcijai

Jūsų 
šiuos

da« jisai išėjęs iš kalėjimo ir 
dar nesuspėjęs sutvarkyt savo 
šeimyninius reikalus. Apie laiš
ką gi, kurį Amerikos komunis
tai išbubnijo, kaipo liudymą, 
kad A. Bernotas “parsidavęs 
žvalgybai,” jisai taip aiškina:

“Duodu garbės žodį, kad 
su žvalgyba ir provokacija 
nieko bendra neturiu. Tą aiš
kiai patirsite iš mano prane
šimo. Laiškas, kuriuo taip 
džiaugiasi ‘Vilnis’, buvo rašy
tas tikslu sugaut komunistus 
žvalgyboje, kas labai ir pasi
sekė.”
Tikimės, kad smulkią istoriją 

to naujo komunistų skandalo 
mes galėsime paskelbti neužil
go.

yra 
jau 

Jais 
lor-

Lietuva budavosis Kaune 
didelę radio stotį.

Gerb. Redaktoriau:—
Prašau neatsisakyti 

gerb. laikraštyj paskelbti 
kelis žodžius.

Tik ką gavau nuo tūlų draugų 
95,96 ir 97 NN. “Vilnies”, kur 
riebiomis raidėmis pranešama 
apie “provokatorių” A. Bernotą, 
taipgi talpinama jo laiško nuo
rašas, rašyto buk žvalgybai. Iš 
“Vilnies” redakcijos prierašo 
žymiai kyšo džiaugsmo ženklai, 
suteikus tokį didelį A. Bernotui 
moralį smūgi ir padarius “re
vanšą” už jojo bandymus nuro
dyti komunistinės šaikos darbe
lius.

Džiaugsmas bus neilgas, nes 
už kokios savaitės laiko bus pa
siųsta “Naujienų“ Redakcijai 
pilnas išaiškinimas, iš kur gimė 
tilpęs “Vilnyje” laiškas ir ko
kiais tiksalis jis gimė. Bus pri- Radio stotį budavos franeuzai; 
rodyta, kad ne laiško rašytojas 
pravokatorius, bet kad komunis
tų centras veikia išvien su žval
gyba.

Apart aprašymo istorijos su 
laišku rengiu gana platų apra
šymą iš laikų “tarybų respubli
kos” Lietuvoje, kuris bus kaip 
ir tęsinys neperseniai aprašytų 
komunistų darbų. Tas ir neužil
go bus pasiųsta “Naujienoms”. 

Buvusius ir esančius savo 
draugus Amerikoje perspėju, 
kad “Vilnies” sensacija labai pi
giai kainuoja, bet man atiden
gia progą kalbėti toliaus ir ga
lutinai numaskuoti “tikruosius 
kovotojus”.

Su pagalba,
A. BERNOTAS. 

Kaunas, 1924 m.
Ukmergės Plentas No. 81.

Prie šito pareiškimo A. Berno
tas pridėjo ir atskirą
“Naujienų” redaktoriui, kur ji
sai sako, kad prieš pat

kainuos 1,500,000 frankų.

KAUNAS, s. 25. -^ Lietuvos 
pašto ir telefrago ministerija 
priėmė Francijos Radio Tele
grafo korporacijos sąlygas pa
būdavo j imu i didelės radio sto
ties Kaune. Lietuvos inžinie
riai jau išvažiavo Paryžiun pa
gelbėti išdirbti pienus tai sto
čiai, kuri kainuos 1,500.000 
frankų.

Lenkija pardavinėja ameri
kiečiams Lietuvos miškus
Pardavė daug miškų Vilnijoje. 

Lietuva prieš tai protestuos 
tautų sąjungai.

laiškelį

Kalė-

Tavo Namas

KAUNAS, s. 25. — Lietuvos 
laikraščiai skundžiasi, kad Len
kijos valdžia padare kontraktų 
su didele Amerikos kompanija 
apie pardavimą Vilniaus rėd. 
amerikiečiams miškų už $40,- 
000,000. Kadangi Lietuva ne
pripažįsta Vilniaus klausimo 
išrišimo, tai ji rengiasi protes
tuoti prieš tą Lietuvos miškų 
pardavinėjimą tautų sąjungai.

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

Petrogradas pavirto j 
Leningradą

Lenino laidotuvės perkeltos 
septintadienį.

čia surasi kokias 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
vi, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos. \

•Mirusiojo

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

Ypač kad Šie metai yra namų 
pirkimo metais.

MASKVA, s. 25. 
premiero Nikolai I^enino laido
tuvės tapo perkeltos iš šešta
dienio į septintadienį.

Maskvoj yra geduliuose. Te
atrai ir krutamųjų paveikslų 
teatrėliai yra uždaryti. Laik
raščiai jau pasirodė, bet visi 
išėjo su juodais apvadais.

Lenino pagerbimui Petrogra
das tapo oficialiniai pervardy
tas j Leningradu. Tokiu badu 
Ptetrogradas jau antru kartu 
krikštijamas. Pirmiau jis va
dinosi St. Pte^erbiAngas, pra
džioje gi karo tapo surusintas 
ir pervardytas į' Petrogradą.

WASHIN.GTON, sausio 25. — 
Senato komitetas, kuris tyrinė
ja valdžios aliejaus laukų išnuo
mojimą privatinėms kompani
joms patyrė, kad ne vienas E. L. 
Doheny, kuris gavo dalį tų lau
kų, paskolino buvusiam vidaus 
reikalų sekretoriui (ministe- 
riui) Fall, kuris tuos laukus iš
nuomojo, $100,000, bet kad ir 
Harry F. Sinclair, kuris taipjau 
gavo tų laukų, irgi paskolino 
Fall’ui $25,000. Doheny pasko
lino pinigus prieš gavimą alie
jaus laukų, o Sinclair jau po ga
vimo.

WASHINGT()N, s. 25.
Kongresmanas Doyle įnešė at
stovų bute bilių, kuriuo Ame
rikos piliečių pačios butų įlei
džiamos Amerikon be jokių 
kvotų ar kitokių iinmigracijos 
įstatymų patvarkymų.

Naujasiais {pilietybės įstaty
mais, Amerikos piliečio pati 
dar neįgyja pilietybės iki pati 
neišsiinia pilietybės popierų. 
Todėl tankiai atsitikdavo, kad 
vyras- Amerikos pilietis, buvo 
įleidžiamas Amerikon, o jo 
pati neįleidžiama.

Bilius paduotas iinmigracijos 
komitetui svarstyti.

Kronprincas Bortine

MARION, III., sausio 25. — 
Ku Kluxų teorizavimas William- 
Mono pavieto gyventojų, ku klu- 
xams jau kainavo $5,000 ir da
bai* reikia dar $2,000, kad galė
jus ir toliau savo terorą palai
kyti. Tai pareiškė savo kalboj 
ku kluxų vadas Sam Stems.

Jis sako, kad kada pavieto ir 
valstijos valdžios atsisakė apva
lyti pavietą, tai jie nuvykę į 
Washingtoną ir ten gavę pagel
bės ir taipjąu pasisamdę S. G. 
Young, kuriam jie moka nuo 
dienų ir išlaidas apmoka.

Sterns sako, kad ku kluxai ne
mano paliauti veikti ir rems 
Young kaip moraliai, taip ir fi
nansiniai. Tai reiškia, kad ku 
kluxai nemano paliauti teroriza
vę gyventojus.

INDIANAPOLIS, sausio 25— 
Komunistinių unijų griovikų 
vadas William Z. Foster norįs 
pasiteisinti prieš angliakasių 
ųni|ją. Konvencijoje iškįlo gin
čų dėl komunistų veikimo uni
joje ir Fosterio sekėjai liko ap
kaltinti unijos griovime ir tar
navime kasyklų savininkams. 
Fosteris tuoj aus telegrafavo 
unijos sekretoriui Green, kad 
jis atvyksta į Indianapolis pasi
teisinti prieš konvenciją, nes 
girdi negalima be pasiteisinimo 
apkaltinti “seno unisto”. Bet 
vargiai konvencija duos jam 
progą ir konvencijoje pavaryti 
savo komunistinę agitaciją, 
nors niekurie komunistuojantys 
delegatai ir labai to reikalauja.

klausime

LONDONAS, sausio 25. — 
Premieras MacDonaldas papildė 
savo ministeriją, paskirdamas 
angliakasių unijos sekretorių 
Frank Hodges civiliniu admiral- 
tljos lordu ir transporto darbi
ninkų unijos prezidentą Harry 
Gosling paskirdamas tnanspor- 
tacijos ministeriu. Tuo budu li
ko užbaigtas valdžios organizar 
vimas ir visos svarbiosios vie
tos liko užpildytos. Dar yra ke
lios vietos neužpildytos, bet jos 
nėra taip svarbios.

Bet daugelis ministeriu 
nepatyrę, betg-i niekurie 
yra buvę ministerijose, 
yra viskontas Chelmsford,
das Parmoor, John R. Clynes, 
Arthur Henderson ir kiti.

Premieras MacDonald tarp 
savo sekretorių paskyrė Sir 
Ronald Waterhouse ir Robert 
Grower, kurie sekretoriavo prie 
Bonar Law, ir C. P. Duff, kuris 
buvo privatiniu Lloyd George 
sekretorium. Sydney Amold, ku 
ris ikišiol buvo MacDonaldo sek
retorium, liko paskirtas kolo
nijų ministerio pageibininku.
Spėjimai apie MacDonaldo užsie

nio politiką.
Nors MacDonaldas dar nepa

skelbė, ką jis darys
Rusijos pripažinimo, bet presą 
priima South Leeds Darbo par
tijos pareiškimą^ kad atstovas 
James O’Grady sutiko priimti jo 
paskirimą ambasadorium Mask
voje.

Be abejonės, Lenino mirtis da 
linai sutrukdys pripažinimą, bet 
visi mano, kad ministerija skai
to labili svarbiu dalyku atsteigi- 
mą Rusi jos-Anglijos ryšių. 
MacDonaldas be to norįs išgauti 
Rusijos ir Vokietijos priėmimą 
tautų sąjungon.

Westminster Gazette sako, 
kad MacDonaldas galbūt pasiū
lys internacionalinę konferenci
ją permainymui Versalės sutar
ties ir sumažinimui kontribuci
jos.

Bando užbaigti streiką.
Darbo ministeris Thomas 

Shaw ir darbo ministerijos par
lamentinė sekretorė p-lė Mar- 
garet Bondfield padarė žingsnių 
užbaigimui garvežių inžinierių 
ir pečkurių streiko, sako laikraš
čiai.

Streikierių unija įsakė savo 
nariams netaisyti garvežių, ku
kiuos sugadina streiklaužiai. Ge
ležinkelių kompanijos sako, kad 
kitų unijų geležinkeliečiai, ku
rie buvo prisidėję prie streiko 
neklausydami savo viršininkų 
įsakymų, jau sugrįžo į darbą.

Automobiliai užmušė 
15,000 žmonių

CHICAGO. — Saugumo tary
ba paskelbė, kad pereitais me
tais automobiliai užmušė (o tai
pjau žuvo nelaimėse su auto
mobiliais) visoje šalyje 15,000 
žmonių, arba 1,000 žmonių dau
giau, negu 1922 metais. Betari 
niekuriuose miestuose skaičius 
mirtingumo dėl automobilių yra 
sumažėjęs, kaip Chicago, San 
Francisco, Minneapolis, Sėattle 
ir tt.

Be to 
kelionę,

dalyki)

Apie Sinclair paskolinimą 
Fall’ui pinigų liudijo asmeninis 
Sinclair advokatas Zevely. Pa- 
sak Zevely, Sinclair pereitais 
metais pasikvietė Fall važiuoti 
kartu su juo Rusijon. Bet Fal 
buvo reikalingas pinigų ir Sinc
lair pasiuntė jam į EI Paso Li
berty bonų už $25,000. 
Fall gavo $10,000 už 
kaipo išlaidų.

Tie tyrinėjimai tokių
iškėlė, kad aliejaus laukų išnuo
mojimą svarstė ir kabinetas. 
Prezidentas Coolidge dar neno
ri tikėti, kad butų padaryta kri
minalinių prasižengimų su išnuo 
mojimu tų laukų, bet visgi pri
pažįsta, kad paduotieji komite
tui įrodymai visgi reikalingi yra 
nuodugnesni ištyrimo ir kad 
valdžia bandys patirti ai* nėra 
kas kriminaliai nusidėjęs tame 
dalyke. Be to valdžia išbirsian
ti visą tų laukų išnuomojimą ir 
j^igu pasirodys, kad padaryta 
kokių-nors prasižengimų, tuo- 
jaus pareikalaus tų laukų išnuo
mojimą panaikinti.

Į Washingtoną atvyko ir bu
vęs sekretorius Fall, kuris irgi 
dar sykį liudys prieš komitetą, 
nes jis pirmiau liudijo, kad jis 
nieko iš tų laukų išnuomojimo 
negavęs. Dabar jis bus klausi
nėjamas apie gautąsias pasko
las. Fall yra pas Zevely ir nie
kur nesirodo, nes daktaras lie
pęs jam pagulėti porą dienų lo-; 
voj. Abelnai, Fall pasirodė ly- 
guistas, nusiminęs nupuolusia 
dvasia ir visai nepanašus j seną
jį smarkųjį Fall, kuris nesibijo? 
davo jokių kliūčių ir opozicijos

BE,RUNAS, sausio 24.
Vokietijos ex-kronprincas Frie- 
drich Wilhelm, kuriam nese
nai leista sugrįšti iš llolaudi- 
jos ir apsigyventi Silezijoj, ke
lios dienos atgal atvyko į Bėr
imą ir apsigyveno savo namuo
se. kuriuos paimta nuomon 
dar Friedrichui grįžtant iš Ho- 
landijos. Monarchistai gudriai 
užsimena, kad jis “neatvyko į 
Berlipą pasičiužinūti.”

Kadangi be Prūsijos valdžios 
leidimo jis niekur iš Silezijos 
negali išvažiuoti, tai ta valdžia 
dabar ielšido pateisinimą jo 
atvykimui į Bėdiną. Esą 
Friedrich atvyko į Bėrimą pri
vatiniais reikalais, o jo geras 
elgėsi per K savaites ir nesi- 
maišymas į politiką pateisina 
leidimą važiuoti Berlinan. Esą 
labai apgailėtina, kad jo atvy
kimas Berlinan išėjo aikštėn 
ir likosi viešai paskelbtas.

Pasimirė buvusi Lusembvrgo 
’• kunigaikštytė.

Francija ir techo-Slovaki- 
ja pasirašė sutartį

PARYŽIUS, sausio 25.—šian
die premieras Poincare ir čecho 
Slovakijos užsienio reikalų mi
nisteris Benes pasirašė Franci- 
jos-čecho Slovakijos sutartį, su
tveriančią tarp tų dviejų šalių 
karinę ir politinę sąjungą. Su
tartis busianti užregistruota 
tautų sąjungoje.

PINIGŲ KURSAS

Vakar, sausio 25, užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $28,060 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų
Austrijos, 100,000 Inroaų
Belgijos, 100 frankų ...
Danijos, 100 markiu .....ioe iirų ...........
Francijos, 100 frankų ...
Lietuves, 100 litų
Norvegijos, 100 kronų .
Olandijos, 100 kronų ....
Suomijos, 100 markių ...
Švedijos, 100 kronų .....
Šveicarijos, 100 frankų .

S .45 
.10 
A2 
... $4-88 

... $4.53. 
. $10.09 
. $18.82 
.< $37.10 

$2.52 
. $2 5.9 J 
.. $17.28

MIUNCHENAS, sausio 25. — 
Hohenburgo pily, Lenggries, 
Bavarijoj, vakar pasimirė bu
vusi Luxemburgo didžioji kuni
gaikštytė Marė Adelaide. Ji val
dė Luxemburgą pradžioj karo, 
bet rimto pasipriešinimo vokie
čiams nepadarė ir vokiečiai ra
miai užėmė Luxemburgą, kuris 
nuo okupacijos labai nukentėjo. 
Po karo, amerikiečiams užėmus 
Luxemburgą, prasidėjo judėji
mas, talkininkų pakurstytas, 
pašalinti ją nuo sosto ir paskel
bti respubliką. Laike vienos de
monstracijos prie jos rūmų pra
džioj 1919 m., ji paskelbė abdi
kaciją ir pavedė sostą savo jau
nesnei seseriai Charlotte, kuri 
ir dabar valdo Luxemburgą. 
Marė gi tada įstojo į Karmelitų 
vienuolyną.

Ji buvo viena iš gražiausių 
princesų ir buvo gabi politikė, 
nore ir buvo visai jauna mirė 
29 metų amžiaus.

W y, ,... Į

DU VAIKAI NUTROSKO.
CHICAGO. — Julia Milo, 3 

m. ir jos brolis Mikas, 16 mėn., 
nutroško nuo anglių smalkių 
. ų tėvų namuose 9100 EUis Av. 
Jų tėvai ingi pritroško bemie
gant ir dabar yra Bumside Ii- 
goninej.

NEVV YORK, sausio 24.
Prieš kiek laiko į Ameriką bu
vo atvykusi iš Vokietijos 
kiečių Wagnerio opera (ji bu
vo ir Chicagoj). Bet pasiseki
mo Amerikoj neturėjo ir ne
galėdama savo skolų užmokė
ti, turėjo prarasti ir iš Vokie
tijos atsigabentąsias dekora
cijas, o trupė pairo.

| Operos negalėjo išgelbėti ir 
Chieagos imjJfonierius MoCor- 
mick. kuris sukišo į tą operą 
apie $100,000. Jo gi pati, Gan- 
jna Wali&a, kelis sykius dai
navo toj operoj, nors dainavo 
slapta, pasislėpus po kitu var
du. Operos direktorius sako, 
kad Walska pasirodė turinti 

I neblogą balsą, nors ir ne la
ibai aųgštą.

Trupos nariai jau išplaukė 
Vokietijon. Niekurie daininin
kai tiek buvo nubiednėję Ame
rikoj, kad kitaip negalėjo grįs
ti Vokietijon kaip eiti dirbti 
ant laivų, kad tuo užsimokėjus 
už kelionę.

BERLINAS, sausio 25. — Iš 
Municho pranešama, kad vasa
rio 18 d. ten prasidės nagrinė
jimas bylo^gen. Ludendorffo, 
A. Hitlerio ir kitų fašistų, ku
rie dalyvavo monarchistų suki
lime Bavarijoje.

Jau keturi bankai užsidarė.
vo-

s
-Šiandie čia užsidarė Sioux 

Commercial & Savings Bank. 
Tokiu bildu jau ketvirtas Sioux 
Falls bankas užsidarė pasta
ruoju laiku, užėjus finansiniam 
kriziui ūkininkų distriktuose. 
Federalinė valdžia ketina gel
bėti užsidariusiems bankams. 
Visoje gi valstijoje jau keli de- 
sėtkai baukij užsidarė.

TOKIO, sausio 25. — Iš prie
žasties žemės drebėjimo, Tokio 
pavirto iš penkto didžiausio pa
sauly miesto j dešimtų. Prieš tai 
gyventojų turėjo 2,499,000, o 
dabar teturi tik 1,529,616. Bet 
manoma, kad į šešis metus mies
tas atgaus savo pirmesnįjį sto
vį

ŠIANDIE — giedra; tiek pat 
šalta. - *

Saulė teka 7:29 v., leidžiasi 
4:56 vai. Mėnuo teka 10:12 vai. 
vakare.

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

MŽUKEM;,.
SYRACUSB, N, Y., sausio 25. 

—T’eredtą. na.ktį sudegi čia Man- 
hattan hotelte. Mažiausia vie
nas žmogus žuvo ir keli liko su
žeista. Dviejų žmonių pauigm- 
dama ir manoma, kad gal ir Jie 
jie yra žuvę.

1739 S.Halsted St
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2 NAUJIENOS, Chicago, UI. Šeštadienis, Sausis 26, 1924

Koncertas ir Balius
Rengia S. L. D. A. I Apskričio

Dedelioj, 27 d. Sausio-January, 1924
M. Meldažio Svet., 2242 W. 23rd PI.

Komitetas lenkij kalbai 
iš bažnyčių vyti

butų pašalinta lenkų kalba 
nors iš parapinių Kauno mie
sto ir priemiesčių bažnyčių.

— Lietuvos darbininkas.

[Musų koresp.J Nepaprasti reginiai

60—70 metų, neatmena tokių 
atsitikimų. Iš tokios padėties 
daromos visokios išvados ir 
spėliojimai, net “svieto pabai
gos” 
dėtis

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

Durys atsidarys 5:30 vai. vak. Programas prasidės 6:30

Šiame koncerte dalyvaus aštuoni chorai. Pirmu kartu Chicagoj 
pasirodys At. Žiedo V. choreliai. Visus lietuvius ir lietuvaites kvie
čiame koncerte dalyvauti. Puiki orkestrą lel šokių.

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

PUIKUS

BALIUS
Rengia Dr-stė Atgimdęs Lietuviu Tautos 

Vyry ir Moterą

Subatos Vakare 7 v., 26 d. Sausio, 1924
BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ

3501 So. Union Avė., Chicago, III.

Įžanga 35c. ypatai.

Kaunas, 31—£11. — Prieš 
kiek laiko Kaune įsikūrė ko
mitetas Lietuvos bažnyčiai su
lietuvinti, pasivadinęs save 
“Komitetu Bažnyčiai šviesti.”

Tas komitetas, matyt, yra 
įsikūręs pačių krikščionių de
mokratų iniciativa, nes į ko
mitetų be kitų įeina krikščio
nių demokratų ĮSėiimo frakci
jos nariai Starkus ir fedcrali
tas Ambrozaitis.

Nors komitetas 
džios dar nėra 
vienok, kaip teko 
jau pradėjo

Biržai [“B. Ž.”] — Važiuo
jant iš Biržų gelžkeliu iki Jo
niškėlio, tenka pastebėti dar ir 
dabar laukuose ne tik stam
besnių ūkių, bet ir smulkiųjų 
teberioksančias po laukus krū
vas vasarojaus. Ūkininkai sa
ko, kad dėl nepaprastai šlapio 
rudens ne tik negalėjo sudžio
vinti javų, bet jau apipuvusių 
negalėję išvežti iš dirvų. Pur
vyne ir poplūdis buvęs iki už
šąlant, net dėl persilpno šalčio 
dar ir iki šiol negalima lau
kais važiuoti. Likusiuose lau
kuose javuose tokia daugybe 
pelių esanti, kad žmonės, turį

laukiama. Ūkininkų pa
dui to viskopersunki.

-—M. M.

. NORĖDAMI
) PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-
I NYTI VISADOS KREIPKITĖS

PAS MUS. TAS JUMS BUS 
ANT NAUDOS.

Lietuvoj žiema įsigalė
jo, jau sustojo ir 

Nemunas.

S. L FflBION AS CO.
Severa’s
Cough Balsam

■ šiuomi kviečiame visus jaunus ir senus, merginas ir moteris, ka- 
jj valierius ir vedusius, nes visi galės linksminties prie puikios lietuviŠ- ■

kos muzikos. -• Kviečia KOMITETAS.
H ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ H ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■»■

JURGI, KUR TU BĖGI?
AR NEŽINAI, KAD ANT BALIAUS 
O KUR BUS? NUGI

kol-kas val- 
pa tvirtintas, 
sužinoti, jis 

savo darbuotę. 
Prieš Kalėdas komitetas krei
pėsi į Žemaičių vyskupų Kare
vičių prašydamas, kad jis, kai
po Lietuvos katalikų bažnyčios 
galva, iš Kauno bažnyčių pa
šalintų lenkų kalba atliekamas 
pamaldas. Vyskupas Karevičius 

išklausęs komiteto 'davė jam 
neigiamų atsakymų, aiškinda
mas, kad tokių griežtų žygių 
esu negalima daryti netik iš 
tikybinio, bet ir iš politinio at
žvilgio. Pašalinus taip staiga 
:š bažnyčių lenkų kalbų, kaip 
siūlo komitetas, pastarieji pa
geltų didžiausį jįriukšmų. Pa
darius Kauno bažnyčiose siūlo
mas reformas, sako, lenkai 
■ moja u kreiptųsi su skundais 
netik i Romų, bet ir į Tautų 
Sąjungą ir kitur, kas šiuo mo
mentu, o kol dar tebėra neiš
spręstas 'Klaipėdos klausimas, 
beabejonesį pakenktų Lietuvos 
politiniams interesams ir

Po lokio nenusisekusio žy
gio komitetas dabar jau 
reikalausiąs iš vyskupo,

1.1.

be- 
kad

MILDOS SVETAINĖJE
3142 So. Halsted St., ant 2 ir 3 lubų

O kada? Nagi rytoj BALIUS
». ■' * • ** •; '. ■» v

Nedėlioj, Sausio 27, 1924 TIK DEL
Nagi, kad žinotum drauge, muzikantai bus net iš Kauno. O tas 

jų griežimas, tai net saldu klausyti. Ogi gėrimų, valgių ir skanių ci
garų rūkymui. Tai neužmiršk Jokūbai atsilankyti ir savo draugams 
pasakyti. O kas norėtų įstoti į draugystę švento Kazimiero Kara
laičio, tai tą vakarą įstojimas uždyką.

Muzika pradės griešti 6:30 vai. vakare. Kviečiame senus ir jau
nus, didelius ir mažus atsilankyti ant to didelio iškilmingo baliaus. 
Su godone. KOMITETAS.

LIETUVIŲ
Rengia Tautos Parapija
NEDĖLIOS VAKARE

Sausio 27 d. Pradžia 7 v„

Phone Boulevard 6369

onrad Fotografas
3130 So. Halsted St., Chicago, III.
Gerbiamieji mano draugai ir drauges, 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 kreiptis į mano Studio su viso
kiais reikalais delei fotografijų. Aš jums padarysiu iš mažų 
didelius ir sudėsiu jūsų gimines i 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..

BAŽNYTINĖJ SVET., 
3501 So. Union Avė.

Chicago, III.
P. Bartkaus Benas grajis 

tik vien lietuviškus šokius, 
katras nemokės Kalbėt lie
tuviškai nebus leidžiamas į 
svetainį visai.

Įžanga 35c.
Kviečia Komitetas.

MRS. BUŠU PASAKO 
KITOMS MOTERIMS

Kaip skausmai šone ir jauti
mas slėgimo žemyn tapo pra
šalinti per Lydia E. Pink- 
hanfs Vegetable Compound.

Kaunas, gruodžio 31.— Pra
sidėjusi prieš Kalėdas Lietu
voj žiema laikosi tvirtai, šal
tis nors ir nedidelis (kartais 
pasiekia 15 R.), bet nenupuč
ia. Sningant ir bešalant naktį 
iš 27 į 28 gruodžio jau susto
jo tekėjęs ir Nemunas, o 29 
gruodžio prisnigo nemažai 
sniego ir mieste pasidarė ne
blogas žiemos rogių kelias.

— Lietuvos darbininkas.

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai
kykite po ranka ypatingai žiemą.

Kaina 25 ir 50c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

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

v ,f SI-VIRA CO. 
t.LDAR RAPIDb, IOVVA
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Milžinu Ristynes
Norkus Eina Paristi Požėlą

Ritasi rusą milžinas Garkavienko

P. Norkus

Garkavienko

P. Strumil Svetainėje
prie 107 ir Indiana Avė.

Panedelyj, Sausio 28, d„ 8 vai. vak
Ritasi 
su

809 W. 35lh St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411, Vai. nuo 9-6 
Gyvenimo vietai

3323 So. Halsted St.
Te!.: Boulevard 1810

Valandos: nuo 6 Ud 8 v. v. kiak- 
▼toįl ^fakyrus ketvergeNedtliomla nuo 9 Ūd 12 ryto.

JOHN KUCHENSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 vy. 22nd StM arti Leavttt St.
Telephonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Petnyčioj nuo 9 r. Ūd 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
Serkant arba parduodant Lotus 

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

lengvomis išlygomis.

Tol. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas viduimiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Wushington St.

Cor. Waahington & Clark . -’Ą \ G)
Narni Tai. t Hyde Park 3396

"—■■■ 1 1 i m i , ,nf

| JOHN I. 8AGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda 
nuoja 
pardavimo

bylas visuose Teismuose, Egzami- 
Abstraktus, Padaro pirkimo ir 

Dokumentus ir {galiojimus.
7 South Dearbom Street 

ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667.

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

Room 909 Chicago Trust Building 
78 Monroe Street, Ctoieegu

Telephone Randolph 2900
Kez. 3203 So. Halsted St.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarai*: 10736 So. Wabasb Avė. 

Tek: Pullman 6377.

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
S -v e i 1c a t a atgyja, kaip aušta dangina.

KODĖL?
1) - RYTAS -
2) — PIETUS —
3) — 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

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA

Chicago, Illinois.

DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam Į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, III.

Malsena, N. Y.’— “Aš turėjau bega
linius skausmus abiejuose mano šo- 

nuošė ir jautimą 
slėgimo žemyn, ir 
taip veikė į mane, 
kad aš vos tik galė
jau vaikščioti, ir aš 
visai nusilpnėjau. 
Drauge kuri varto
jo Lydia E. Pink
ham’s Vegetable 
Compound patarė 
man pabandyti jas 
ir aš vartoju jas su 
geriausiomis pasek

Pranu Norkum 
Liet. Rygos čemp. 230 sv.

Robertu Šilką
Latvijos čemp. 234 sv.

I

Chas. Peterson
Švedijos čemp. 180 sv.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 586 
Tel. Central 6390 

Vak. 8223 S. Halsted StM Chicago.
Tel. Yarda 4681Karolis Požėla

Liet. Europos čemp. 168 sv.
• • f? *" T ’ v * "v

Aleks. Garkawienko
Ukrainos čemp. 265 sv.

Tomasz Relewicz
Lenkijos čemp. 160 sv.

Pradžia 8 vai. vak. Įžanga $1.10, $1.65 ir $2.20 su karo taxais

Visi pamatykitę šiuos milžinus! Apart ristynių bus dar vogŲ 
kilnojimo lenktyniavimas. Bus tiesiog rodpma stebuklai! Pama
tykite ką žmogaus spėka gali! Visi yra kviečiami.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. VVashington St.
Tel. Central GSOO 

Cicero Panedelio vak.
1314 S. Cicero Av, T.Cicero 5036

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

mėmis. Aš dirbu savo namų darbą 
ir taipgi laukų darbą ant farmps. Ve- 
table Compaund sugrąžino man ma
no sveikatą ir aš negaliu užtektinai 
jas išgirti. Aš labai norėčiau, kad 
jus suvartotumėt tuos faktus, jei ma
no laiškas pagelbės kitoms moterims, 
kurios dar vis kenčia”. —Mis. Del- 
bert Bush, R. F. D. 1, Massena, N. Y.

Džiaugsmas pagelbėjimo rodantis 
laiškuose, męs maloniai spauzdiname 
kaipo vertą paštfeb^ti.

Tos moters žino iš patyrimo ką 
bydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound padaro. Jūsų t rūbeliai yra tie 
patys, kaip ir jų. Ar jus negalite 
gauti tuos pačius rezultatus?

Jei jus turite skausmus ir slėgimus 
žemyn ir esate nervtuota, pasinaudo
kite Mrs. Bush patarimu ir pabandy
kite Compaund.

Aidžiausia Lietuviška Krautuve
An| Town of Lake

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

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkųs 
mentus. Už darbą gvarantuojama.

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

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So. Ahland Ąve., Chięago, III.

• Tel.: Boulevard 7309.

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršml- 
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 Ku
3259 South Halsted St 

CHICAGO. ILL.
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Carnegie, Pa.
Bolševikų prakalbos.

lyse. Toliaus kalbėjo apie bendrą 
frontą, kad darbininkams reikia 
vienybės, reikia organizuotas. Ka 
pitalistai esą gerai organizuoti 
ir deda didžausių pastangų dar
bininkų vienybei ardyti. Kaipo 
faktą privedė kovas tarp įvairių 
tikėjimų,—tad esą vis kapitalis
tų išmistas kad darbininkų vie
nybę suskaldyti. Ir kitos visos 
darbininkų tarpusavinės kovos 
esančios kapitalistų padaras. Iš 
dalies taip, bet ir dabartinįai ko
munistai yra nemažesni darbi
ninkų vienybės ardytojai: žino
ma, Bimba prie to ne prisipaži
nę, bet dštiesų tai sudėjus daik
tai! visas tikybų neapykantas ir 
kitus balykus jie nėra tiek pa 
kenkę darbininkų judėjimui, 
kiek yra kapitalistams naudingų 
darbų atlikę komunistai skaldy
dami darbininkų vienybę ir kel
dami neapykanta vienų darbi
ninkų prieš kitus.

Bimba įrodinėjo, kad dabar 
Amerikos darbininkai daug blo
giau gyveną, negu dešimt metų 
atgal. Tatai įrodyti Bimba betgi 
neprivedė jokio fakto, tik taip 
sau pareiškė ir viskas, norit —

Sausio 14 d. vietos bolševikai 
buvo surengę prakalbas A.P.L.A. 
Svetainėje. Rengė prisidengę 
vardu kokios ten “Darbininkų 
Apsiginimo Tarybos“, o kalbėto 
jum buvo “garsusis“ A. Bimba 
jš New-Yorko. Dar nebuvau 
Bimbos girdėjęs kalbant, tai nu
sitariau būtinai išgirsti. Juk 
Bimba yra netik pagarsėjęs bol
ševikų kalbėtojas, bet ypač jis 
pagarsėjo sukėlime S.L.A. skan
dalo. Maniau, kad svetainė luš 
nuo publikos, bet atvykęs nuste
bau pamatęs, kad jos tėra ligi 
poros desėtkų, su kalbėtojais, su 
rengėjais ir su viskuo. Ir iš tų 
susirinkusių didesnė dalis buvo 
atėjus ne dėlto, kad prijaustų 
rengėjams arba kalbėtojui, bet 
taip sau, pasižiūrėti, kaip tas 
Bimba dabai* išrodo po “atsiver
timo“. Mat camegiečiams Bim
ba girdėti jau ne pirmiena, jis 
jau seniau yra Camegiėje kal
bėjęs, bet tada jis kalbėjo kaipo
“kairysis“ nuo “Darbininku Tie- į tikėkit, norit—ne. Tuo pareiški- 
sos“ ir >ra pasakęs labai piktų J mu Bimba matyt norėjo pagauti 
žodžių apie “centristus“, žino
ma, tais laikais ir Carnegies bol- 
ševikėliai save skaitė kairių kai
riausiais, bet šiandien jau atsi
sakę nuo kairiųjų ir prisidėję 
prie tų savo išniekintųjų centri
stų. Vietos lietuviams sunku ir 
suprasti, katrie jie yra kairieji, 
katrie taip vadinami centristai, 
ir katrie jię geresni, nes ką jie 
pirma peikė, tai dabar giria.

J. Gataveckas pristatė Bimbą 
kalbėti jau gerokai po 8 vai. Pra
dėdama savo kalbą Bimba parei
škė, kad dėl mažumo publikos jis 
nemanąs sakyti didelės prakal-J 
bos, busiąs tik kaip ir pasikalbė
jimas. Pradėjo savo^‘pasikalbė
jimą“ barimu tų “draugu” kurie 
užsiima munšaino darymų ir gė
rimu. Pasak kalbėtojo, jei ne 
nelabasis munšainas, tai į šias 
prakalbas butų* ne tiek žmonių 
atvykę — butu buvę skaitlingos 
publikos. Taigi Bimba viešai pri
pažįsta, kad bolševikai atšąlo 
nuo veikimo, —jie dabar užsiė-j 
mė munšaino bizniu. O tai esąs 
didelis pavojus visam darbinin-• 
kų judėjimui, sako Bimba. Bet 
ištiesų tai ir bolševizmas yra pa
daręs darbininkų judėjimui nuo
stolių nemažiau už munšainą, 
nes taip munšainas, taip bolše-i 
vizmas svaigina darbininkų pro
tą ir paraližuoja sąmoningą dar- - 
bininku judėjimą. Jei poodžius 
duos sveikatos, gal da sulauksim 
kad ir pats Bimba tą patį paša- : 
kys apie bolševizmą, ką dabai1 
pasakoja apie munšainą.

Toliaus kalbėtojas pasitvėrė 
visokias lietuvių bendroves— 
kaip jos yra daug apgavusios 
Amerikos Lietuvius, čia kalbėto-

kad ir taip neskaitlingos publi
kos ūpą, nes mat žmonėse yra to
kia nuomonė, kad kita syk buvę 
geriau negu dabar, nors tikreny
bėje dalykas- yra kitaip: darbi
ninkai per tą laiką yra daug lai
mėję, nors darbo valandų su
trumpinimu, jau nekalbant apie 
uždarbių pakilimą. Ir šiandie 
darbininkų reikalavimai jau ne 
tie patys, koki buvo 10 metų at
gal; tą aš manau, žino kiekvie
nas paprastas darbininkas, tik 
Bimba to nežino, o gal nenori 
žinoti.

val. po pietų. Tvarkos vedėjas 
p. J. (Pilipavičius perstatinėjo 
kiekvieną dalykėlį, nes progra
mų nebuvo atspausdinta. Pro
gramas pradėta. su “svirplių 
orkestrą”, kur p. T. Varanius 
skambino mandoliną ir p. Mac- 
norius pianą. Visiems patiko 
ši svirplių .muzika. Grimalių 
Stasiuko ir Frencės duetas pia
nu ir smuiku. P-lė Žilevičiū
tė sudainavo angliškai vieną 
dainelę, jai pritarė pianu F. 
Grimą lyte. Po to < vietinė 100 
kp. vaidino komediją “Uošve 
į namus, tylos nebebus,“ — su
lošė pusgeriai. Iš Milvvaukes 
177 kp. vaidino taipgi kome
diją verstą iš anglų kalbos 
“Gyvas Stovylas“. Po to dar 
T. Varanis juokų pridarė savo 
monoliogu “Žydas kalbąs pir
mą syk telefonu.’’ Buvo ir 
Maikio su Tėvu pasikalbėjimas 
apie juodo katino uodegą; at
liko kenoshiečiai, Macnorių sū
nūs ir T. Varanius. Po to se
kė turtinga koncerto dalis. 212 
kp. iš Kenoshos “Dailės Cho
ras“ susidedąs iš daugiau kaip 
penkiasdešimtis dainininkų p. 
Stasiui Vaiteliui vedant sudai
navo šias dainas: “Tekėjo sau
lelė’’ (Šimkaus), “Ant tėvelio 
dvaro“ (Čiurlionio), “Vienas 
todis ne šneka“ (Šimkaus), 
“Tupi šarka ant tvoros“ (Alek
sos), “Vakarinė daina“ (Šim
kaus). Kcnoshos 212 kuopa pa-

sižymėjo programe geriausiai tilpo. Svečių daugiausiai buvo
už visus, jiems tenka garbės
vainikas. Ypač publika buvo 
sužavėta gražiai skambančio 
mis dainomis, — po kiekvie
nos dainos buvo ovacijų ir tik 
tada žmonės nurimdavo, kai 
plojimais priversdavo chorą 
vėl dainuoti. Iš tikro reikia gė
rėtis Dailės Choru, kad per to
kį trumpą laiką sugebėjo iš
mokti itaip puikiai dainuoti.

■Klaida nebus pasakius, kad 
visoje WisconsiiK> valstijoje 
stambiausią rolę lošia S. L. A. 
10-tas apskritis. Tai liudija 
štai ir tas faktas, kad į jo pa
rengimus, kokio didumo sve
tainę tik paimsi, vis esti per- 
maža ir sausakimšai prieina 
publikos. Taip ir sausio 20 d., 
nors nuo šalčio visi kampai 
braškėjo, vienok publikos tiek 
prisirinko, kad vos svetainėj

atvykę Kenoshiečių, nemaža ir 
iš So. Milįwaukės, buvo būre
lis dagi iš Mihvaukės. Visą lai
kų svečiai ir vietos lietuviai 
linksminos šokdami įvairius 
šokius prie geros muzikos, taip 
kad pabaigus programą, 6 vai. 
vak. prasidėjus šokiams ir ne
pamatyta kaip dvylikta nu
skambėjo. Viskas išėjo ko pui
kiausiai.

10-tam apskričiui pelno liks 
virš šimtinės; iš tos sumos pu
sę gaus Našlių Našlaičių fon
das, kita pusė eina apskričio 
reikalams.

Varde visų kuopų kaipo ren
gimo komiteto pirmininkas, 
tariu nuoširdų ačiū visai daly
vavusiai publikai, visiems ar
tistams ir darbininkams.

M. Kasparaitis.
1420 Ho-vvc St., Racine, Wis.

Mrs. A MimitVICZ-VIDIKIENi
AKUŠERKA

3101 So. Halated Stn kampas 81 ga* 
Ofiaaa au Dr. J. F. Van Paine

Tel. Yards 1119

Baigusi akušeri 
jos kolegijų: i> 
gal praktakavu 
si -Pennsylvam 
jos ligūiibučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso 
kiose ligos* prie! 
gimdymą, laik- 
gimdymo ir p 
gimdymo.

Už dyką pati 
rimas, da ir lrit< 
kiuose reikalui* 
se moterims i 
merginoms; krei: 
kitos/ o rasib 
pagalbą.

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

i

Tel. Blvd. 8183
M. Woitkewldl 

BANIS 
AKU8ERKA

Turiu patyrime 
Panekminfrai pa, 
tarnauju mote 
rims prie gimdy 
m<o kiekvienam* 
atsitikime. Teikia 
ypatišką p ri žiu ri
jimą. Duodu pa
tarimus moterim* 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

Kalba baigdamas agitavo už 
tą “Darbininkų Apsigynimo Ta
ryba’’ ir prašė aukų, bet publika 
nelaukdama nė prakalbų pabai
gos pradėjo skirstytis. Pasiuko 
vos keletas žmonių, dėlto visiš
kai maža aukų tesurinko, tik 
saviškiai sudėjo apie penketą do-

Apie
20,000 Mažų 
Metalinių Bankučių

Mes esame paskolinę iš musų 
bankos tiems kurie reikalavo jų.

' Ar jus turite vienų iš jų? Jei
ne, tai ateikite į musų bankų ir 
mes paskolinsime jums vienų.

Jos yra labai parankios taupy
mui smulkių pinigų. Tėvai ima 
jas dėl savo vaikų ir dėl savęs.

Ateikite ir gaukite vienų.

/............................................

Tel. Haymarket 1044
DR. G. J. ADLER 

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

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

. 1 , , _______________

^-DR. HERZMAN^M
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinoma* 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 7:80 vai. vakarais.

į Dienomis: Canal 
Tri.fonri, J

( Boulevard 4186

Nebolševikas.

Racinę, Wis.
Puikiai nusisekė 10-to 

ckričio parengimas.

S. L. A. 10-tas apskritis Wis- 
consino valstijoje sausio 20 d., 
Turner Hali (buvo suruošęs va
karą. Vakaras pradėta trečią

TURĖKITE SAVO NAMį
Apskaitliuokit savo rendas už pas
kutinius penkis metus! Kiek jus 
išmokėjote, tai beveik būtumėt iš
mokėję už savo namą.
Pradėkite taupymą Čionai šiandien 
tikslu, kad įsigyti savo namą.

SAVINGS
Milwaukee Avė. prie 

Division St.
John F. Sniulski, Prezidentas

Resursų daugiau kaip
$20,000,000.00

Didelis Keiny Nužeminimas!

Peoples%^Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė.

CHICAGO

Gerai žinomas bankas tarpe lie
tuvių visoje Amerikoje savo stip
rumu ir geru patarnavimu.

KOJŲ TfiūBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, uleeriai, įaugę piritų nagai, 
sutinusios kojos, skaudami keliai ir 
nariai, paplokščios kojos, ir t.t. Taip
gi kornaį, 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 Dearborn 4514.
Valandos nuo 9 iki 5. Vakarais: 

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

Egzaminavimas Dvkai.

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.
: Gasg Administred

■■■ /

GERJB .Naujienų skai
tytojom ir skaitytojai 

| prašomi pūkinių reikalais 
? eiti j tos fuuikrovaa. kurios 1 

skelbiasi N a u j 1 e n o e e į

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

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

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

kum.......m .............. i

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas - 

25 □. Washingtoų St*
Valandos: nuo 10 Ud 12 ryto

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

DR. CHARLES SEGAL' 
Praktikuoja 16 metai

Ofisas
4720 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos lyte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Dreve! 288*

............. . ■ . ■ ■ ■■ ...... ■

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo \0 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po piett^/l iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 10 iki 

'12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Elne 
Island. Ofiso valandos nuo 2 Ud 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 8 dieną
ir 6:80 iki 9:30 vakar*

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

jas pasakė daug ir teisybės, tik 
vargas su Bimba, kad pas ji nėra 
jokio nuosakumo ir sąžiningumo 
vaduotis faktais, dėlto publikai 
sunku sužinoti kaip ištikrųjų da
lykai yra. Pasak kalbėtojo, tais 
(kuriais? Red.) laikais Ameri
kos lietuviai tai tik upu vadavę- 
si veikdami neva Lietuvos gero
vei ir laimei, o visokie politikie
riai tik milžo ir milžo Amerikos 
lietuvius, kaip kokią karvę, viso
kioms bėndrovėms, visokiems 
fondams. Apie tai kalbėdamas 
p. Bimba turėtų betgi neužmirš
ti nė bolševikų, nes tie laikai tai 
buvo ir bolševikų medaus laikai. 
Kada Amer. lietuviai tik upu va
davos, tai ir bolševikai triumfa
vo ir nemažiau milžo tą karvutę 
negu kiti politikieriai. Bolševikai 
da ir dabar norėtu pasamilšti tą 
karvutę, tik jų nelaimei jau ne 
tie laikai: jau žmonės pamatė 
dienos šviesos bolševikų monus 
—ir ta karvutė užtruko ir jiems 
patiems, bolševikams.

Pabaigęs kalbėti apie bendro
ves Bimba ėmė agituoti, kad 
Amerikos lietuviai visai nesirū
pintų kas dedas anapus balos, o 
rūpintųs čionai, kur gyvena, kaį) 
pagerinti būvį—nors čia esą ir 
daug geriau negu Eauropos ša-

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedalioj 10-12 dieną.
. .............................................................................................. I IIIMl/

Humboldt 1098 
Valandos! nuo 6 Ud 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telefonas BoUlevąrd 7042

08. C. Z. MUS
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tes gatvė* 

CHICAGO, ILL

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 musą bargenus. Savininkas kalba lietuviškai. Musų da- 
statymo systema yra geriausia, ir mes daštatome į visas dalis 
miesto ir apielinkių.

Mes rekomenduojame plumbcrius kurie įdės tą materijolą 
kurį jus pirkaite pas mus labai pigia kaina.
Atdara kas dieną iki 8 v. v. Nedalioms nuo 8 ryto iki 12 dieną.

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

CHICAGO, ILL.
Vakarinėj pusėj gatvės

Telefonai į visus departamentus: 
Victory 2454-4356

V-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 0
12th STREET
Tel. Kedzie 8952

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

CHICAGO. ILL

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

Tel. Kenwood 5107
Valandom: nuo 9 Ud 11 vai. ryto; 

■uo 6:80 Iki 7:85 vakare.

DR. H. T, STRIKOL'S
Lietuvi* 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Ava.

Tel. Boulevard 7828
Vai. 2 iki 4 ir 6 Ud 8. Ned. 10 Iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tol. Prospect 1989 

Valandos pagal sutarti

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. IRSIĄ
PHYSICIAN AND SURGEON 

,1M0 80. Halsted St. 
Gyvenime vieta: 4198 Archer Avė.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tol. Boulevard 9698

. ............... jF ....  Hilu 
Telephone Yarjto 1682

DR. J. KOLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų. 7 Ud 8 v. 
1259 So. Halsted St., Chicago. III.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan StM Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

—' ............................... ■■■■■■!■! I I l|

Telephene Yards 5088

DR. M. SIDNIUI
8157 8o. Marge* 8U. 

CHICAGO, ILL 
VALANDOS: Nuo 8 1*1 11 ryto ir 

nuo 5 Ud 8 vakare
Nedaliom!* ofise* yra 

uždaryta*

Canal 0257
Naktini* Tai. danai 1118

N. P. Z. Z ALATSMS
<Mr»rrojAs n chirurgai

JVMjttlomh ava 9 ikf 11 ryte 
1881 So. Halsted SL 

Kampa* 18 ir Halsted St

Dr. A. A. Roth
Rasa* Gydytoja* Ir Chirurgas

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
vaiką Ir visu chronišką lirų 

Ofisas: 8885 So. Halsted St„ Odcaga. 
Valandos: 16—11 ryto; 2—8 po plot, 
7---8 V*k« Nedaliomis a0—12 dieną, 
Re*. 1189 Independence Blvd. Chfeaaf

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6—9 vak. Ned. pagal sutartį.

DR. V. A. mus
Gydytoje*. Cbirvrga* kr Akiieri*

1815 Soatk HalaUd SA
Tel. Boulevard 14®

DR. R. Iffli 
Gydytojas ir Chirurgas 

124* 8o. Haistad Si.

............... .. .......... .. .
Dn Benedict Aron

Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 68 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0610

CHICAGO, ILL

Garsinkites Naujienose Garsinkifės Naujienose

f 1 ■ ................
DR. B. F. GARNTTZ, 

Gydytojas ir Chirurgą* 
Rezidencija

8149 So. Morgan St, 
Valandos nuo 8 iki 10 vai. ryto; 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 v. v.

Telefonas Yards 0867
V—■' ■ I I II 1*1 Į ĮjW
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New« 

Puhlished Daily, exoept Sunday, by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Editai1 P. Grigaitis

J789 South Halsted Street 
Chicago, III. 

Telephone Koosevelt 8500

500 kopijų, o prenumerato
rių 20, likusios kopijos eina 
valdždos lėšomis visokioms 
įstaigoms: jačeikoms, sovie
tams, kur jų taip pat niekas 
neskaito.’ ”

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

Iš Dienos Pastabųžvalgyboje. Ir jie, durniai, 
patys save išdavė, pasigirda
mi, kad turi tą laišką!

Vadinasi, pakliuvo į spąs
tus.

Ta šarlatanų šaika, besi
dengianti “komunizmo” 
skraiste, rėkia gvoltu, kad 
“kruvinoji Lietuvos val-

Subscription Rates: Įdžia” smaugia komunistus,
$8.00 per year in Canada. I . .... ... ,v .
$7.00 per year outside of Chicago. O Slaptai JI Veikia ISVien SU 
$88c° “ Chica|£0' valdžios žvalgyba.

_______________________ Iš antros pusės, Lietuvos 
Entered as Second ciass Matter valdžia daro masinius areš- 

March 17th, 1914, at the Post Office tUS žmonių, kaltindama juos 
March Znd, 1879.__________________priklausyme komunistų par-
----------------------------------- tijai; bet, pasislėpusi nuo vi- 

Naujienoa eina kasdien, išskiriant SUOmenėS akių, ji SėbraujaSl 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-1 
drevė, 1739 So. Halsted S t., Chicago, 
[U. — Telefonas: Koosevelt 8500.

su komunistais.

Taip aprašo to raporto turi
nį Maskvos “Pravda” (264 nr.) 
Sosnovskis savo raporte paste
bi, kad ūkininkai “nežino, kas 
yra Kalinin (sovietų respubli
kos prezidentas! “N.” Red.), Či- 
čerin, Vorovski.”

Kodėl gi Rusijos ūkininkai 
neskaito bolševikų laikraščių ? 
Juk kitokios (legalės) spaudos 
Rusijoje nėra. Neskaito, girdi, 
dėlto, kad nesupranta naujų žo
džių, kuriuos nukalė bolševikų 
žurnalistai: “sovnarchoz”, “sov- 
narkom” ir t.t.

(Tęsinys)

mas pas gyvulius ir augmenis. 
Gyvuliai negali be degio nė vie
nos valandėlės apsieiti. Ore gy
vuliai kvėpuoja stačiai degiu, o 
vandenyj atmiežtu degiu. Gyvy
bės apsireiškimas (iš dalies) yra 
vien tik nuolatinis kūno medžia
gos (maisto) susijungimas su 
degiu. Augmenys mažiaus rei
kalauja degio tečiaus taip-pat 
negali apsieiti kaip ir gyvuliai. 
Toliaus pamatysime, kad nuo 
augmenų saulei šviečiant atlieka 
daug degio ir jį sunaudoja gyvu
liai.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštui

Metams-------------------- u---- $8.0t
Pusei metų .... ............   .........4.00
Trims mėnesiams ......  2.00
Dviem mėnesiam......... ............. 1.50
Vienam mėnesiui ...............   .75

Chicagoje per nešiotojus 
Viena kopija .. .........

Savaitei ........... —
Mėnesiui ............ ....... ....

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams____ ____________$7.00
Pusei metų .... ..... __........ .. 8.50
Trims mėnesiams.......... . ..... — 1-75
Dviem mėnesiam..................... 1.25
Vienam mėnesiui .......... ..... ..........

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ................    $8.00
Pusei rr«tii ......................  4.00
Trims mėnesiam* ......... ........ 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Šarlatanai po 
“Komunizmo’ 
skraiste.

puslapyje musų 
ras A. Bernoto 
dėl laiško, kurį

Ir vėl komunistai tapo su
sekti purvinau darbe.

Nesenai išgirdome, kad 
pusė žvalgybos agentų Es- 
tonijoje susideda iš komuni
stų partijos narių. Dabar 
mums praneša, kad panašus 
santykiai tarpe žvalgybos 
ir komunistų gyvuoja ir Lie
tuvoje.

Pirmam 
skaitytojai 
pareiškimą
jisai buk parašęs žvalgybos 
viršininkui, prašydamas pa- 
liuosavimo iš kalėjimo. Ber
notas sako, kad tuo laišku 
tapo susekta, jogei Lietuvos 
komunistų centras veikia iš
vien su žvalgyba.

Mes galime pastebėti, kad 
apie tą slaptą ryšį tarp Lie
tuvos komunistų ir žvalgy
bos mes ir patys buvome 
pradėję galvot, dar neturė
dami jokių aiškesnių įrody
mų. Mums rodėsi labai kei
sta, kad Amerikos komunis
tų spauda giriasi gavusi iš 
Lietuvos nuorašą laiško, ku
ris buvęs rašytas žvalgybos 
viršininkui. Sausio 2 d., 
straipsnyje “Komunistiniai 
Kovos Budai”, mes pasakė
me delei to:

Tr. . v . . . . , . Ūkininkai yra tamsus, — bet
Vieni šarlatanai ir antri gaj skaito bolševikiškus laikraš- 

šarlatanai. čius bent darbininkai, kurie yra
Valdžia gąsdina žmones daugiaus apsišvietę? Pasirodo, 

“komunizmo” šmėkla, kad|\r prastl
turėjus progos persekioti 
savo priešus. O komunistai 
rėkia apie valdžios represi
jas, kad galėjus kaulyti au
kas iš lengvatikės publikos.

Ar ilgai žmonės duos save 
apgaudinėt tiems juodiem- 
siems ir raudoniemsiemsI Ištiesų, tai yra “vaizdelis”: 
šarlatanams? I apie 80 nuošimčių partijos na-

_ rių neskaito laikraščių! Ką tuo
met bekalbėti apie nepartinių 
darbininkų minias; jos, žinoma, 
dar mažiaus skaito.

Tą faktą, kad net Rusijos ko
munistų partijos narių milžiniš
ka dauguma neskaito savo laik
raščių, jau negalima aiškinti 
tuo, kad juose yra vartojama 
nauji, nesuprantami žodžiai. 
Čia turi būt kita priežastis.

Kokia gi? Ta priežastis, kad 
Rusijoje yra panaikinta nuomo
nių laisvė.

Bolševikiškų laikraščių redak
toriai, bendradarbiai ir kores- 

ipondentai rašo ne tą, ką jiems 
'diktuoja jų protas ir sąžtinė, 
bet tą, ką įsako vyriausybė. Jei
gu skaitytojas nenutinka su 
mintimis, išreikštomis laikraš
tyje, 
kuoti. jas; ir jisai negali vieto
je to 
kuris
atitiktų, nes visi laikraščiai yra 
tos pačios vyriausybės kontro
liuojami, visi jie vienodai me
luoja, keikia socialistus, garbi
na Leniną ir pranašauja bolše
vizmo pergalę pasaulyje. Tas 
amžinas mulkinimas žmonėms 
įgrysta ir jie meta tuos šlamš
tus į šalį.

Pasmaugdami spaudos lais
vę, bolševikai atėmė žmonėms 
spaudą.

Rusijos liaudis, per šimtme
čius auklėta vergijoje, nemoka 
kovoti už savo teises; kitaip ji 
tokios padėties nepakęstų. Įsi
vaizduokite, kas butų Ameri
koje, jeigu valdžia uždarytų vi
sus laikraščius ir leistų žmo
nėms skaityti tiktai tą, ką pa
rašo arba perleidžia per savo 
koštuvą Justice Departmento 
agentai!....

dalykai. “Pravdos” 261 nume
ryje Ksenofontov rašo:

“Kiek partijos narių skai
to savo spaudos organą? 
‘Pravdą’ skaito kokie 10 — 
15%, o vietinius laikraščius 
20 — 25%. Ar tai ne vaizde
lis?”

Apžvalga
MELUOJA.

Apie naująjį Anglijos minis- 
terį pirmininką, J. Ramsay Mac- 
Donaldą, “Laisvė” rašo:

“Pirm karo priešinosi Ang
lijos stojimui į Europos sker- 
dynę; bet įsitraukus Anglam 
į karą, jis visom keturiom rė
mė savo imperialistus.”

Melas. MacDonaldas nerėmė 
imperialistų. Jisai griežtai pasi
priešino Darbo Partijos atsto
vų daugumai, kuri, karui prasi
dėjus, nutarė remti valdžią. Dėl
to jisai turėjo rezignuoti iš Dar
bo Partijos vadovybės parla- 
mente ir jo vietą tuomet užėmė 
Hendersonas.

Pirm to balsavimo valdžia 
MacDonaldui buvo pasiūliusi 
vietą ministerių kabinete, norė
dama, kad jisai remtų karą. Bet 
jisai atmetė pasiūlymą.-

Jis tajp plačiai buvo žinomas, 
kaipo karo priešas, kad karo 
metu jisai ilgai negalėjo pasi-j 
rodyti viešuose susirinkimuo
se. Ir kuomet, jisai pirmą kar
tą išėjo kalbėti, tai fanatiškų 
“patriotų” gauja ką-tdk nesu- 
skaldė jam galvą.

Pirmuose parlamento rinki
muose po karo, kuomet “patrio-| 
tiškas” ūpas dar 
įkaitęs miniose, 
pralaimėjo.

Ir akyveizdoje
“Laisvės” pleperiai tauzija, kad 
Anglijos socialistų vadas rėmęs 
imperialistus!

jisai neturi teisės kriti-

laikraščio pasirinkti kitą, 
jo nuomonėms geriaus

Degis (deguonis)
Iš visų elementų degis užima 

beveik svarbiausią vietą gamto
je. Degis tyram pavidale gam
toje, tyčioms nepadirbtas, nėra 
randamas. Tankiausiai degis 
yra susijungęs arba susimaišęs 
su kitais elementais: ore susi
maišęs su azotu, vandenyj che
miškai susijungęs su vandeni
liu. Tyras degis yra gazas. Jis 
prie 181 laipsnio šalčio (— 
181OC.) ir nepaprastai didelio 
spaudimo pasidaro skystas kū
nas.

Tyrą degį galima gauti įvai
riausiais budais. Yra net tam 
tikros tyro degio dirbtuvės. 
Tankiausiai tokį tyrą degį ir net 
skystam pavidale plieniniuose 
buteliuose parduoda ligonbu- 
čiams, fotografams, chemikams 
ir tt. Tokį tyrą degį pigiausiai 
padaro iš oro. Oras, kaip jau 
mes sužinojome, yra gazų miši
nys. Ne visi gazai galima vie
nodai padaryti skystais: kuo
met degis prie 181 laipsnio šal
čio (—181OC.) ir didelio spaudi
mo tampa skystas, tuo tarpu ki
tas gazas, k. a., azotas pasilieka 
dar gazo stovyj. Tuo budu skys
tą degį atskiria nuo azoto, žino
ma, tokiam degio užšaldymui 
reikalinga yra tam tikri prietai
sai. Nestebėtina, kad už tyrą 
degį mokama gana brangiai. Ži
noma, pats degis nieko nepre- 
kiuoja, bet jo perdirbimui yra 
brangus prietaisai ir jie pakelia 
tyro degio kainą.

Tyras degis galima padaryti 
dar ir kitokiais budais: degis es
ti tankiai susijungęs su kitais 
elementais; pakanka tokį sudė
tinį huną suskaldyti į pamatines 
dalis, kad gavus tyrą degį gazo 
pavidale. Su pagelba elektros 
galima suskaldyti vandenį į van
denilį ir degį. ; Taip-pat galima 
tyrą degį gauti1 šildant gyvojo 
siidabro rudis, šios rūdys yra 
ne kas kita, kaip perdegęs gy
vasis sidabras, kitaip sakant 
gyvasis sidabras susijungęs su 
degiu. Šildant tokias rudis mes 
suskaldome sudėtinį kūną į pa- 
matines dalis - elementus: gy- 
vąjį sidabrą ii’ degį. Lengviau
sias būdas gauti degį yra vienok
šis. Reikia paimti t. v. “kaliom-‘ 2’ia su keletu elementų. Didžiau- 
chlorato”*) ir įdėjus į stiklą pa-pis vandenilio patraukimas yra 
šildyti ant ugnies. Druska sus- Prie degio. šisai degio susijungi- 
kyla į dalis, tarp kurių degis, ™as su vandeniliu yra, kaip mes 
kaipo gazas, kyla į viršų, šį ga
zą su tam tikrais prietaisais ga
lima surinkti stiklam

Degis yra truputį sunkesnis 
už orą. Jis neturi skonio, kvapo 
ir spalvos; akimi jis neatskiria
mas nuo oro. Degį lengvai ga
lima pažinti įkišus svįlantį dai
ktą. Toksai daiktas, k. a. de
ganti pintis, svįlantis skudu
ras užsiliepsnoja aiškiai spin- 
dančia liepsna ir beveik vie
nam akimirksny j sudega. Kar- 
dangi šisai gazas pagreitina de
gimą, todėl mes jį ir vadiname 
degiu. Pirmieji chemikai degį 
pakrikštino “rukštadariu” (oxy- 
genu) dėlto, kad jis, susijungęs 
su kai-kuriais elementais, pada
ro rakštį. Paprastai degis susi
jungia lengvai su kitais elemen
tais ir tokius jo sujungimus va
dina “oxydais” (“rakštimis”). 
Tankiausiai sutinkamas degio 
susijungimas su kitais elemen
tais yra degimas. Įvairiausios 
rūdys yra taip-pat metalų susi- 
jIingimas su degiu. Metalų rūdi
jimas yra jų degimas, tik be lie
psnos. Toliaus pamatysime, 
kad daug kūnų, dega taip pama
žu, kad jokiu budu negalima to 
pastebėti1; tik chemikams pasi
seka su pagelba kuogeriąusių ir 
ir jautriausių prietaisų susekti 
tokį be liepsnos degimą.

Degūs užima pusę visos musų 
žemės. Daugiausiai jo yra van
denyj ir ore. Nemaža jo vienok 
susirišusio uolose, akmenyse ir 
gyvūnų kūnuose. Susijungęs de
gis su kitais elementais randa-

Vandenilis.
Vandenilis yra lengviausis ga- 

zas. Jis beveik 16 kartų lengves
nis už orą. Vandeniliu pripildo 
oralaivius ir su jo pagelba pakį- 
la aukštyn. Vandepilį lengvai 
gauna iš sudėtinių kūnų, juos 
suskaldant į pamatinius. Vienas 
toksai būdas jau mums yra žino
mas: iš vandens su elektros pa
gelba. Kitokių būdų taip-pat 
nemaža. Pav. cino drožles reikia 
aplieti atmiešta druskos rakšti
mi arba atmiežtu vitrijolu. Dru
skos rakštis susideda iš vande
nilio ir chloro. Chloras atskyla 
nuo vandenilio ir susiriša su cin
ku, o vandenilis pasiliuosuoja ir 
kaipo gazas burbulais kyla iš 
vandens į viršų. Jei mes šį gazą 
surinksime tam tikram stiklo 
inde, tai pamatysime, kad jis yra 
be spalvos, skonio ir kvapo. Van
denilis lengvai susijungia su de
giu ir perdegę šiuodu gazu duo
da vandenį. Sumaišius juodu 
vienam inde ir uždegus gausime 
vandenį. Vanduo todėl pasidaro 
tik, kuomet degis ir vandenilis 
užsidega. Dega vandenilis be 
liepsnos, bet duoda labai karštą 
ugnį. Jei mes palaikysime ant 
degančio vandenilio apvožtą 
stiklą, tad gausime daug rasos. 
Vienok įpylę į ši stiklą atmiešto 
kalkėmis vandens nerasime an- 
gliarukšties: vanduo nesusi- 
drums, kaip susidrumsčia nuo 
žvakės liepsnos. Tuo skiriasi 
vandenilio degimas nuo kitų kū
nų; perdegęs vandenilis duoda 
tik daug rasos, bet visai neduoda 
angliarukšties. Toliaus pama-

Vandenilis chemiškai susijun-

buvo labai 
MacDonaldas

šitų faktų,

BOLŠEVIKŲ LAIKRAŠČIŲ 
ŽMONĖS NESKAITO.

“Labai nuostabu, 
tokie laiškai patenka 
munistų rankas. K 
kad čia yra viena iš

kad 
ko- 

rado, 
dvie

jų: arba Lietuvos komu-
nista; pa’a:ko artimus ry
šius su žvalgybos viršinin
ku, arba tas ‘laiškas’ yra 
komunistų fabrikacija.”
Pasirodo, kad vienas iš tų 

dviejų spėjimų buvo teisin
gas. Lietuvos komunistų 
centras yra artimuose ry
šiuose su žvalgyba, ir dėlto, 
kaip tiktai laiškas buvo pa
siųstas žvalgybai, tai jisai 
pateko į komunistų rankas.

Jisai, kaip sako Bernotas, 
tyčia ir buvo parašytas tam, 
kad susekus komunistus

Rusijoje šiandie viskas per
gyvena didelį krizį: pramonė, 
žemės ūkis, prekyba, valdžia, 
komunistų partija, pagalios, ir 
spauda.

Skurdžiai spaudos padėčiai 
sovietų Rusijoje apsvarstyti pe
reitų metų gale susirinko Mas
kvoje “darbininkiškų korespon
dentų ir darbininkiškų žurnalis
tų” suvažiavimas. Delegatų ra
portai iškelia aikštėn labai įdo
mių faktų. Vieno jų, Sospovs- 
kio, raportas, pav. yra tokio tu
rinio :

JAUTIS.

(Komedija viename akte)

Scena: Didelis sumišimas; 
jautis bėga, žmogus vejas, o 
vaikėzai žiuri.

Žmogus. — Ei, vaike, laikyk

“Tragedija tame, sako So- 
snovski, kad laikraščio ne
skaito milžiniška dauguma 
gyventojų: sakysime, iš 3-jų 
milionų gyventojų Voronežo 
gubernijos laikraštį teskaitb 
tiktai 500 ir prenumeruoja 
100, ‘bet kuomet tas nelai
mingas laikraštis ateina — jį 
reikia išversti į savo kalbą.’ 
Toliaus: ‘Voronežo ūkininkų 
laikrhščio spausdinama 3,-

Vaikas. — Neturiu už ko jį 
laikyt.

Žmogus. — Tai užbėk jam 
už akių!

Vaikas. — Negaliu, jo akys 
permažos.

Žmogus. — Nebūk kvailas. 
Grąžink jį!

Vaikas. — Kad neturiu grąž
to.

Žmogus. — Tegul tave... Sa
kyk jam ką, tu jonvaiki!

Vaikas. — Labs 
jauti, labs ryts!

(Uždanga tunai 
už scenos girdėt 
žmogaus keiksmai 
baubimas).

ryts, pons

nusileidžia; 
nykstantys 

ir jaučio

žinome, vanduo. Vanduo gamto
je atlieka labai svarbų darbą, 
be vandens negalima ant žemės 
jokia gyvybė. Vanduo perdirba 
žemės paviršių: vienoje vietoje 
griauja, kitoje — krauja. Van
duo garo pavidale kįla oran ir 
debesiais keliauja iš vienos vie
tos kiton, žodžiu, visa žemės 
gyvybė priguli nuo vandens. 
Mažiausioje gyvūno dalelėj yra 
vanduo.

Vandenilis be vandens susi
jungimo sutinkamas visuomet 
taukų ir baltimo sujungimuose. 
Pastarieji sujungimai yra svar
biausieji maisto sujungimai, be 
kurių nė vienas gyvūnas negali 
apseiti. žodžiu, vandenilis prigu
li prie svarbiausiųjų gyvybės 
elementų.

(Bus daugiau)

IŠTIKIMYBĖ

*) šioji druska susideda iš ka
li j aus, chloro ir degto.

Vienas vyras regėdamas, kad 
reikės jam mirti,

Sako savo pačiai: “žmonele, 
turiu atsiskirti....

Trumpos man dienos; apleidžiu 
gyvenimą brangų;

Aiškiai jaučiu, jog jau mirsiu ir 
eisiu į dangų.

i
Ak, kaip tave aš myliu! Bet ir
' tu prižadėkie

Mane mylėt, — už kito daugiau 
netekėkie!”

“Na, tai kodėl iš tavęs to pir
miau negirdėjau?

Šiandie vėlu, nes senai jau kitam 
prižadėjau.”

Dionizas Poška.

Kad sekas Bumšiukui tai se
kas.

Šoko jis prieš Naujienas, ir 
pataikė į dalgį. Susirietė, įsipjo
vęs.

Šaukiasi kunigą Brigmaną, 
kad tas jam žaizdą susiūtų, o 
kunigas Brigmanas atsako:

— Tu, bral, turi begalo ilgą 
snapą, kurį vis kaišioji kur ne
reikia. Išsilaižyk pats.

Ir Bumšiuks laižosi.
* *

Mato Bumšiuks, kad Bridge- 
porto lietuvių draugijos ir šiaip 
žmonės bendromis jėgomis ne 
juokais ėmėsi darbo — pasista
tydinti Auditoriją — puikius 
nuosavus ramus savo kulturi- 
niąjns reikalams, su dailia sa
le savo vakarams — koncer
tams, teatrams etc., — ir neap
sakomas pavydas ėmė jį smaug
ti.

Kas čia daryt, kaip čia ne
leist, kad jie tatai padarytų?

Ir Bumšiuks ury, keikti!
O kad prie Auditorijos staty

mo darbo prisideda lyjgiai tau
tinės kaip ir katalikų draugi
jos, tai Bumšiuks tuo pikčiau 
ė|nė keikti katalikus.

, Ir gavo ko nenorėjo.

Katalikų draugijos pasipikti
no, atsisuko į Bumšiuką ir ko
ja triptelėjusios pribaudė:

— Šarap! Prie altoriaus tu 
— kunigas; tikėjimo reikalais 
tu — musų dvasios piemuo. Bet 
už bažnyčios sienų tu — uba
gas, ir nebūk šiaip piemuo ten, 
kur musų gyvenimo reikalai 
nieko bendra neturi nė su baž
nyčia, nė su tikėjimu!

Bumšiuks jaučiasi kaip ausį'' 
pačiupinėtas....

Tiesa, Bumšiuks pats sakosi 
esąs “pasiutęs klerikalas”. Ne 
jo notura liežuvį prikąsti.

Bet Amerika, tai ne Lietuva 
kur kunigas skaritosi žmogaus 
kūno ir dusios viešpats.

Amerikoj ir katalikai yra 
laisvi piliečiai, — jokių viešpar 
čių nepripažįsta.

Jei dvasios piemuo įsigeid^- 
žia jiems diktuoti, kokiais ba
tais, kokiu švarku jie turi dė
vėti, jie iš karto jam gražumu 
atsako: “mind your own busi- 
ness.” O jei to nepakanka ir ku
nigėlis nesiliauja šposavęs, jie 
paima jam už pakarpos ir duo
da kiką. Ir pabaigta.

Bumšiuks dar grinorius, ma
tyt to dar nežino. Bet jis su
žinos. Katalikas.

olerio

$1.00 $1.00
Tas Certifikatas Geras Del

Wno
Jei bus pristatytas su nauju taupymu iš $5 ar 
daugiau arba su bankos knygute iš kitos bankos.

! “Bankas visiems žmoniems”
j Bankas atdaras iki 4 vai. po pietų, utarninkais
i ir subatomis iki 8 valandai vakare.

$ 1 .OO $ 1 ,oo

o

P-lė Kudulaitę
Iš

The Štock Yards
Savings Bank

ši jauna panele, 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 banką, pasikalbėkite su panele Kudulaite ir 

daleiskit jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kaip 
mes esame pasirengę patarnauti jums.

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

CLEARING HOUSE BANKAS.
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THE UNIVERSAUCAR
Karai — Trokai — Traktoriai — 

Lincoln Automobiliai

EVANS - SGHUSTER CO.
Geriausias ir pigiausias šiandien karas ant 

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

P. M. SMITH, lietuvis atstovas
3704 So. Western Avė., Lafayette 6136
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Darbo Unijos
Unijų Laikraščius Beskaitant.

Abelnas įspūdis, kurį daro 
unijų spauda 
šio, yra toks: 
atsiliepia į 
klausimus, ji 
rimčiau, kaip 
talistin

iš sausio mėne- 
— unijų spauda 
visus gyvenimo 

atsiliepia daug 
kasdieninė kapi-

presa. Pažymiu tai to
dėl, kad tūluose darbininkų 
sluoksniuose yra prasiplatinusi 
nuomonė, buk Amerikos uni
jos — ypač vadinamos konser- 
vatyvės unijos — neįdomauja 
nieku kitu, kaip siaurais savo 
narių ir savo unijų interesais, 
algų ir darbo klausimais dirb
tuvėse. Tiesa, šie pastarieji 
klausimai užima pirmąją vietą 
unijų spaudoj, bet toli gražu 
ne visą.

tus milionų dolerių. Unijos pa
skutiniais laikais pradėjo krei
pti savo pastangas, idant įgi
jus kontrolės šios rųšies ap- 
draudos kompanijose. Tam tik
slui jos padaro sutartis su 
tvirtomis, pasitikėjimo užsi
tarnaujančiomis kompanijo
mis, sulyg kurių apdrauda dar
bininkams atseina pigiau. Iš 
to turi naudos darbininkai 
kaipo asmenys, ir kaipo dar
bininkų klasės nariai, kadan
gi unijos įgyja reikšmės tų 
kompanijų bizny.

Tarp kitų žurnalo straipsnių 
reikia pažymėti straipsnis, ku
riame gvildenama priemonės 
kovai su nedarbu, priemonės 
ypač sumažinimui krizių ai

trumo. Žurnalas labiausiai re
mia propoziciją, idant federa- 
iė ir valstijų valdžios ir mu-

nicipąlitetai turtėtų išlanksto ilgą laiką skaitėsi konservatin- 
paskyrę tam tikrus fondus vi- 
suonienės (darbams 
works), kuomet užeina 
bas.

HTHOGIRAPHERS
NIAJL. — Pirmam® straipsnely 
talpinama nacijų metų pasiža
dėjimai. Kokie jie yra? Vie
nas jų yra toks: “Mes žadome 
laikytis kilčiausio pasauly įsiti
kinimo ‘susijungę įmes stovi
me, pasiskirstę mes puola
me!’ ’’ šis pareiškimas gali at
rodyti kai kam pusėtinai nu
dėvėtas. Jis ir yra toks. Bet jo 
svarba pasilieka. Dalykas toks, 
kad pats darbininkų organiza
vimosi faktas yra daugelio uni- 
jistų skaitomas progreso ženk
lu. Unijos kurį laiką gali ne
suprasti gyvenimo eigos, jos 
tečiaus būna paties gyvenimo 
verčiamos ginti darbininkų in
teresus ir beaugdamos daryti 
Vis didesnę įtaką gyvenime. 
Anglijos darbininkų unijos pav.

(public 
nedar-

JOUR-

giausiomls unijomis. \ Šiandien 
tečiaus jos sudaro pamatą An
glijos Darbo Partijai, kuri, at
kreipė viso pasaulio domę sa
vęsp.

Kito pasižadėjimo žurnalas 
reikalauja iš narių tokio: su
silaikyti nuo užpuolimų ir kri
tikos unijos darbų bent iki bū
na ištirta kaltinimai arba nuo
žiūra. šis reikalavimas rodo, 
kad demagogine komunistų 

agitacija ir čia stengiasi įsi
skverbti.

Žurnalas kalba apie valsty
bes iždo sekretoriaus Mcllon’o 
propoziciją sumažinti taksas. 

Jis išreiškia tokią pat nuomo
nę, kaip ir kiti darbininkų žur
nalai, būtent, — kad iš Mel- 
lon’o reformų diarbininkams 
negalima tikėtis palengvini
mų.

Keliuose straipsniuose piktai 
kritikuojama Franci jos vald
žia ir karštai šaukiama uni-

jistus remti vokiečių darbinin
kų unijas.

OUR JOURNAL. — (Meta
lo poliruotoj ų unijos žurna
las) daugiausia domės pašven
čia vidujiniams keblumais. 
Pasirodo, kad Clevelando loka- 
lo viršininkai išeikvoję lokalo 
pinigus. Ažuot sugrąžinę juos 
unijai, jie pradėjo tverti kitą

uniją.
Iš unijos viršininkų ir orga-Į VVRTTTIkTAT

nizatonų raportų matyti, kad VllvŲ 1 Ilki Al
openšaperių vajus 1923 metais 
buvo aptilęs. Organizacija vei- 
kiai atsigriebia nuo aplaikytų.

_ • /V — • • • « «

ja plieno pramonės darbiniu- _ ^vbll,„nKlve, Kau gausll8 tą 
kų organizavime drauge SU ki- patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo
tomis unijomis.

\ (Bus daugiau)

Arba bile autorizuoto agento,

M JOlNTtfERVIČevhTH

HAHBURGAMCRKMUNE

Visą šį mėnesį gydysiu visus pa- 
kurie tik ateis, numažinta 

kaina už kiekvieną skirtingą ligą.
į Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 

smugių. Organizacija dalyvau- sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
Pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
aina. — Atsiminkite, kad gausite tą

kėtumėt paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra specialumas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

TRUMPIAUSIAS KELIAS (VISAS 
DALIS

LIETUVOS
(įplaukia kiekvieną savaitę su musų 

laivais de luxe
“Resolute”, “Reliance” 

“Albert Bfllin” 
“Deutachland”

Kurie veža I, II ir III klesa panatie- 
rius ir populiarilki laivai “Mount Clay”, 
Cleveland, “Hansu”, “Thuringia” ir 
"Westphalia” su cabin ir III klesa. 
Geras mandagus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios apystovos.
united American lines

sako

1923- 
vajus

Unijų Spauda Sausio Mėnesį.
Taip įvairiuose | žurnaluose 

tilpo Gomperso pasveikinimas 
su Naujais Metais. Ką 
Gompers?

Pirmiausia pažymi, kad 
se metuose openšaperių
aptilo. Tolinus nurodo, kad 
unijas laukia prezidento rinki
mų kampanija ir organizaci
niai vajai.

Apie prezidento rinkimų va
ju jis kalba taip: “Unijistams 
yra didžiai svarbus reikalas 
aktyviai dalyvauti prasidedan
čioj šiuo laiku kampanijoj. 
Svarbu visiems unijistams da
lyvauti [nomi naci jose kandida
tų ir rinkimuose politinių kon
vencijų kandidatų.” Šis Gom
perso pareiškimas rodo, kad 
jis ir jo vienminčiai Amerikos 
darbininkų unijose -laikosi se
nos taktikos dalyvavimo poli
tikoj, būtent jie pataria dar
bininkams remti tuos senųjų 
partijų kandidatus, kurie rodo
si draugiški arba bent nėra 
priešingi organizuotiems darbi
ninkams. Praktiškai tos pačios 
taktikos laikytis pataria ir žur- 
nalai, kurių unijos dalyvauja 
nepriklausomos politinės akcir 
jos konferencijose. Diskusijos 
ir straipsniai šiuo klausimu 
aiškiai rodo, kad Amerikos 

unijistais tikisi daugiau laimė
jimų iš šitokios taktikos, 
gu iš

ne- 
kurimo nepriklausomos 
>artijos. Galima abejo
si toj i taktika teisingai 

dalykų padėtį, reikia 
pripažinti, kad komunis

tų kaltinimai, buk unijų va
dai esantys parsidavėliai, yra 
nepamatuoti. Didžiumos Ame
rikos unijistų nuomone yra 
ta, kad šios šalies darbininkai 
gali daugiau laimėti šia takti
ka. Jie gal klysta, bet tai yra 
nuomonė sąžiningų žmonių; 
su jais galima ginčytis, jiems 
galima įrodinėti jų klaidas; 
tai nėra nuomonės parsidavė
lių, prieš kuriuos reikėtų ko
voti kaip prieš mirtinus dar
bininkų priešus.

MAGI11NISTS MONTIILY 
JOl BNAL. — Mašinistų aso
ciacijos žurnalas kviečia savo 
narius sutvirtinti uniją, kuri 
esanti aukštą idealų išreiškė* 
ja. O kokie tie idealai? Žurna
las juos taip apibudina:

“Iš daugelio organizacijų, 
kurių nariais mes galime bū
ti, 
su 
čia
įlinkam
normas, pastovaus darbo, tin- 
kaiųų darbo sąlygų, progų ir 
laiko naudotis gyvenimo gery
bėmis sutrumpinus darbo lai
ką bent kad jis butų ne ilges
nis kaip 8-nios valandos die-

nė viena negali susilyginti 
musų organizacija, dedan- 
pastangas suteikti darbi- 

aukštesnes gyvenimo

Kituose redakciniuose straip
sniuose žurnalas atsiliepia j E. 
Bock’o pasiūlymą šimto tuk- 
stančįų dolerių už geriausią 
taikos planą, o taipgi agituo
ja unijos narius imtis gyvas
ties apdraudą sulyg grupių 
draudimosi plano (group In
surance plan).

tas žodžių apie šį pla- 
merikoj labai prasiplati- 
yra gyvasties apdrauda 
insurance). Kas metai 
larbininkai sumoka šim-

Veikite Ką Nors Rytoj!
Pamątykit Tikrą Real Estąte Progą!

7 raukiniai 7 en 
Neužilgo Eis

Prie naujo pailginimo nuo 
Douglas Park Skyriaus 
Metropolitan Elevatorių.

Tas didelis ir platus išvystymas at
kreipia visų atydą tiems kurie nori

Jlb-
Pirkti Lotą

Del rezidencijų arba biznio reikalų arba dcl gero in- 
pestmento, turi pamatyti tą progą kuri randasi toje 
puikioje teritoje.

Tas Yra Vienatinis Svarbiausias 
Transportacijos Pagerinimas

/ff Jis atidaro didelį lauką pasirinkimui rezidencijų ir biznio praperčių, kur pirkėjai tuojau pa-
'// sinaudos puikiu elevatorių patarnavimu ir bus tuojau toje eilėje pasinaudoti proga kilančių

& kainų ir gigantiško pagerinimo prie Harlem Avė. Labiausiai pageidaujamos prapertes yra
suteikiamos pasidėkavojant prailginimo Douglas Park elevatoriaus, vienatinė vieta kur jus norėsite apsigyventi arba investuoti, tai yra

KRENN & DATO’S
Ji turi rubežius iš šiaurės West 18th., iš rytų Home Avė., iš pietų West 22 St., ir iš vakarų Harlem Avė. 
Pastudijuokite planus ir pamąstykite apie tą liniją kur eina elevatorius ir jus pamatysite, kad Berwyn Garden‘s yra vienatinis traktas 
kur pirkėjai pasinaudos ta didele proga nuo to elevatorio prailginimo, nes Metropolitan Elevatoriai turi teisę TOLIMESNIUI PRATĘSI
MUI jų trekių skersai TOS PRAPERTES iki Harlem Avė. Tie yra faktai kur kiekvienas gali aiškiai pamatyti ir negali nieko geresnio 
rasti nuo tų elevatorio pratęsimų ir transportacijos. Galima dar dadeti, kad Berwyn Gardens, su 22 Sb. karais kurie operuoja pagal 
pietinį rubežių ir Harlem Avė. karai iš vakarinio rubežiaus, DABAR turi geresnę transportaciją negu kitos prapertes apielinkėje. Benvyn 
Gardens yra tiesioginis kelias greičiausio ir didžiausio išsivystymo, bet šiandien kainos ir sąlygoj tinkamos kiekvienam — 

33x135 Pėdų Lotai Taip Pigiai Kaip $1,500
20% Pinigais, Kitus 1% į Mėnesi

ir kainos įskaitomos j INRENGIMUS kurie yra verti atkreipimo atidos, nes kiekvienas įrengimas įskaitomas į pirkimo kainą, reiškia 
didelį SUTAUPYMĄ jums.
I pirkimo kainas įeina Suros (sewer main), Vanduo Main, Gasas Main, Vanduo Stub, Suros S'tub, Cementiniai šalygatviai iš fronto kiekvieno 
loto ir pagal šoną kiekvieno kampinio loto. ,v. _ t .„.1V.

Statybiniai Aprubežiaviinai
LotaiBerwyn Gardens yra aprubežiuoti dėl rezidencijų, vartojimo, galima statyti 15 pėdų namų liniją ir namai turi būt plytiniai, akmeni
niai arba ciinentiniai. *

Kiekvienas pirkėjas gaus Trustee’s Deed nuo Chicago Title & 
Trust Co., Trustee ir savininko Policy, garantuotų, kad title yra 
geras. Subdivizijos Ofisas randasi prie Harlem Avė. ir 22 Street.

Telefonas Oak Park 8976 '

Vienatiniai Agentai dėl Mrs. Rockkefeller-McCormick’s Praperčių
600 N. Michigan Avė., kampas Ohio St. Phone Superior 0532

Kaip Ten Nuvažiouti
Imkite 22 St. karus iki Harlem Avė., arba motorus 
į pietus Austin Avė. iki 22 St. ir į vakarus 22 
gatve iki Harlem Avė.

Jei jus negalite atvažiuoti rytoj, atsiųskite Čia pridėtų kuopaną 
dėl pilnu informacijų kas link tų praperčhj.

KRENN & DATO
600 N. Michigan Avė., Chicago, UI.
. Malonėkite suteikti man pilnas informacijas kas link 

jūsų Berwyn Gardens. Yra aiškiai suprantama; kad man dėl 
to nebus jokios atsakomybes.

Vardas

Adresas

Telefonas

Daktaras dcl vyrų
'■Praktikuoja 25 me- 

tus — tai yra ge-
fi, Hausias darodymas,
T AjM kad turiu pasiseki-

. ir kad galima
„pasitikėti. Ar ne

M^WH®DR. M. G. MARTIN 
t'b-idison St., 

Chicago, 111.
Suteikiame Europiškas Gyduoles 

./^^NOK 1 'TIESĄ. Wasarmano ban- 
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami- 
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
liuosas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit I Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi-

® i °’ .J1kS’01 skaitomos neįveikiamomis, lengvai pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas. ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užsi- 
senejusių 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 EGZAMINACUA $1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

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

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po t>z 
Seredomia ir subatorrjis:'9 ryte lig 

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.

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

(Kampas Madison Ir So, Market) 
Chicago. III.

Patyrimas daug mėty
Pritaikau akinius dėl jaunų, ir se
nų. Jeigu 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.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo li-

privatiškų lydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geriausi Ameriko
nišką i” ^cpe- 
jišką buią gydy
mo. Dicktll skai
čius žmott% ii<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausi medikai! 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika* 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St.
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, seredejt fu 
aubatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

"I l " —— M
Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams vitodea 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška

8223 W. 881 h St., Chicago, UI.
& 1 1---------------------------n— į , MH—
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Juozas F. Budrik
3343 So. Haisted St, Chicago, III.
Parduoda Geriausius Pianus ir Phonografus tiž 

Cash ir Dalinių išmokėjimų

CHICAGOS 
ŽINIOS

NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadienis, Sausis 26, 1924

iki

Brunswick Phonografai įvairios 
spalvos ir įvairaus didumo. 
Kaina nuo

Oulbransea Trade Mark
Didelis pasirinkimas Gulbran- 
sen Registruotų Player Pianų. 
Kaina nuo $330.

$800.

Baigusiyjy vidurines mo
kyklas lietuviy sąrašas

3,685 gavo viduriniu mokyklų 
paliudijimus; 11,000 baigė 
pradžios mokyklas.

Kaip lietuviy kriaučiy 269 
lokalu komunistai rū

pinasi savo nariais
Nors jau daug kartų buvo ra

šyta apie komunistų visokias 
frakcijas, mekliorystes ir niek- 
šystes, bet aš niekados to nesi
tikėjau, kad komunistai butų to
kie. Buvau uolus jų pritarėjas, 
bet juo tolyn, tuo daugiau pra
deda akys atsidaryit. Aš ma
nau, ne aš vienas ta liga sirgau;

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

iki

65
66
67
68
69
70
71
77

No. 
16000F 
26025 
26024

$45 
$300

po $1 su žodžiais
Ant Kalno Karklai Siūbavo. M. Petrausko 
Oi Tu Jieva, Jievuže. M. Petrausko.
Prirodino Seni Žmonės. M. Petrausko.
Kur Bakūžė Samanota. St. Šimkaus.
Kur Bėga Šešupė. C. Sasnausko
Birute. Miko Petrausko.
Jausk ir Mylėk. Spragilų Daina.
Strazdelis.

Nauji Lietuviški Rekordai po 75c
įdainavo K. Sabonis, Baritonas

16001

7868
7869
7616
4237 
<257 
7395

. 3242
2394

26021

2605
7093
4181
2606
7235

10055

| Beržyną Eina Ona. Atvažiavo Sveteliai . 
Mažas Yra Mano Stonas. Daina iš Tėvynės. 
Vai Varge, Varge. Pamylėjau Vakar.

Įdainavo J. Ramanauskas, Tenoras 
švinta Aušrelė. Kam šerei žirgelį.
Juokingi Dialogai

Kelionė iš Virbaliaus į Kauną.
Likunai Orlaiviu, šokikai
Lekcija iŠ Biblijos. Sibiro Nelaisvėje.
Jonas Šmikis. Maušo Kelionė.
Du Ubagu. Ubagėlis.
Kas Bus Be Degtinės. Dykai Niekas Neveža.

Dainos ir Chorai
Oželis. Mes Padainuosim.
Už šilingėlį. šių Nakcely.
Ant Kalno Karklai. Oi Žiba Žiburėlis.
Gražus Šokiai. Įgrajiti Beno .

Ant Bangi? Dunojaus. Mėlynas Dunojus.
Tripukas. Polka.
Alvito Ežero Bangos. Pilviškių Vai. 
Medžiotojų Maršas. Pergalės Maršas. 
Padespanas, šokis. Varšavinė Polka. 
Vokiškas Maršas.

JUOZAS F. BUDRIK
3343 So. Haisted St., Chicago, III

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk 

South Side Beverage Co’s.

“Malt Tonic”

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.

FREDERICK BROS.
3700-10 So. Haisted St.

Tel.: Boulevard 2538.
Taipgi “Vego” ir “Extra Pale” Brands.

AR NORI BOTI SVEIKU—ATEIK ČIONAI TUOJAU
Jei 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 KRAUTUVŲ 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 bėdnas, 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 tūkstančius vertės naujos 
mados aparatų. SPECIALISTAI čionai pasakys jums visą tiesą.

WONDERFUL HOME REMEDY Co., (Not Ine.)
HELEN SČHYMANSKI, [steigėja.

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.Dearbom 9536

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

Šiomis dienomis pasibaigė 
pirmas mokslo pusmetis. Vi
durines mokyklas baigė 3,685 
mokiniai. Paskelbt ame sąraše 
matosi ir lietuviškų pavardžių, 
kurias mes čia ir paduodame.

Fenger High School: Joseph 
Gunmlauskns ir Leonard Tii- 
lauskas. Jiedu baigė keturių 
mptų kursi},

Harrison Technieal High 
School: Ella H. Valentą, Ed- 
ward Waishwilas ir G. K. Bal
nas. Baigė jie keturių metų 
kursą. Pauline A. Kozis, Bose 
M. Vayruska, Mildred Vishinka 
ir Valeria Yokshas baigė dvie
jų metų kursą.

Lane Technieal High Julius' 
A. Prėskus baigė keturių me
tų kursą, o Henry Koreywo ir 
George iShimkus dviejų metų

Lindblonr High School: OI, 
ga iMisura ir Stella Phvaronas 
baigė keturių metų kursą, o 

• Wanda G. Bayensky, Kathe- 
1 rine A. Dobilas, John Nagai- 
' tis, Theresa Wilkus ir Cleo M. 
Witkausky dviejų metų.

Nicholas Semi High School: 
Bernard Genis baigė keturių 
metų kursą.

Armour pradžios mokyklą 
baigė EJeanor Biernat, Michacl 
J. Kraynas, Biruta Skinder, 
Emma C. Zebas, Josephine Že
maitis ir Constance M. Putra- 
mintas.

(Tąsa ant 7-to pusi.)

DIDŽIAUSIAS BIZNIS 
PASAULYJE

Smulkios Žinios
Vėl šalta.

Šį kartą Aleska kalta. Ten 
termometras rodo 62 laipsniu 
žemiau nulio. Aleskos šalto 
oro srovė dasigavo ir iki Chi- 

’eagos. Padarinyj mums vėl 
tenka įtraukus kaklą gatvėmis 
slankioti. šalta busią dar ir 
rytoj.

* * ♦

Streikuosią 5,000 (rubsiuvių.
jLaclies’ Gannient Workers 

unija laike susirinkimą, kur 
buvo svarstoma streiko klau
simas. Galutinai tas reikalas 
bus išspręstas vasario 5 d.

Mayer Perlstein vienok pa
reiškė, jog tarp vasario 10 ir 
15 d. bus paskelbtas streikas, 
jeigu nebus išpildyti darbinin
kų reikalavimai. 

* «
♦

Baigiasi Operos sezonas
Sekmadienį pasibaigs Operos 

sezonas. Iš Chicagos opera va
žiuos į Bostoną ir kitus mies
tus.

♦ ♦

Jungtinių Valstijų Pastos 
Ofiso Departamentas yra. <li- 
džiausias biznis pasaulyje. 
Kiekvieną metą perleidžia 
per savo rankas 18,000,000,- 
000 arba 18 bilijonų daiktų 
ar daugiau. Iš visų siunti
nių pasiųstų 1922 metais, 12 
bilijonų buvo laiškų, abelnai 
apskaitant buvo 112 laiškų 
dėl kiekvieno vyro, moteries 
ir vaiko Jungtinėse Valsti
jose. Tie visų metų laiškai 
svėrė 133,350 tonų. Laiškai 
atsiųsti pas Joseph Triner 
Company, Chicago, III., iš vi
sų dalių Jungtinių Valstijų 
ir Canados, kuriuose buvo 
orderiai dėl Trinerio Karčio
jo Vyno ir kitų Trinerio pri- 
rengimų, yra atsakomybėje 
už didelį sunkumą. Visi yra 
užganėdinti juo ir pasidaro 
nuolatiniais kostumeriais. 
Mr. Felix Kuczkowski rašo 
mums iš Conneautville, Pa. 
gruodžio 27, 1923: “Aš var
toju Trinerio Kartųjį Vyną 
per paskutinius 12 metų su 
geriausiomis pasekmėmis”. 
Jus galite gauti pas savo ap- 
tiekorių arba pardavinėtoją 
gyduolių. Bandykit taipgi 
Trinerio MįLinimentą, kuris 
suteikia greitą ir saugų pa
lengvinimą atsitikimuose 
reumatizmo, neuralgia, lum
bago, sutinimų ir šiurpulių 
ir Trinerio Cough Sedative 
kuri yra gyduolė atsitiki
muose persišaldymo ir kosu
lio.

NEW YORK, VIGO (BPA1N).
BORDBAUX

Raiykite dėl iiureidžioe apraiomoe 
kaygrutta jūsų vietiniai arentai arba I 
did|J| ofi»y 10 State Street New York.

I-........................ „n . .............. .....—✓
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■CUNARD: 
B LIETUVON PER 10 DIENŲ ■ BU Vienatiniu vandeniu kelias Lietuvon I > 
■■ per Southamptoną ant jM i J žinią latvy HK 

AQUITANIA, MAURETANIA ■
BERENGARIA į

■ Apleidžia New Yorką kas S abatą. z! 
Greitus persėdimas Southamptone.B Lietuviai ypatiSkai lydimi. "

■ Taipgi reguliariai išplaukimai tie- H 
m šiai i Hamburgą ant naujų laivų B

burnerių. Sčia k lesa (| Piliau $106 50, m 
_ | Hamburgą $103.50). Karės taksų —
■ $5.00
B KELEIVIAI IŠ LIETUVOS ■

sėda laivan Piliavoj važiuojant i 
Southamptoną ir ten persėda ant Mil
žinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reikalin

gų dokumentų atvažiuojantiems ke
leiviams galite gauti nuo bile agento. 
Reikalaukit. Jų yra ir jūsų mieste 
arba apielinkėj.
CUNARD LINF

140 N Dearborn St., 
Chicago, ill>n<>

S. D. 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

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

Viktor Restaurant
4648 So. Westem Avė.

LIBERTY LAND AND INVESTMENT
KOMPANIJOS AKCININKAMS

šiuomi pranešame tamstoms, kad 30 d. Sausio-January, 1924 
m., aštuntą valandą vakarą įvyks exbra Liberty Land and In- 
vestment kompanijos akcininkų susirinkimas Mildos Svetainėje, 
3138-3142 South Haisted gatvės, Chicago, Illinois, šitais tikslais.

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

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

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

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

*
Uždarys daug teatrų.

Majoras iDever įsakė [Užda
ryti tuos teatrus kurie nėra 
saugus gaisro metu. Tas pa
tvarkymas palies daugel teat
rų.

Lietuvliį Rateliam
Mokslo Draugy Paskaita
Rytoj 10:30 valandą išryto Ray- 

mond Institute, 816 W. 31 St., 
adv. Kl. Jurgelionis laikys pa
skaitą tema “Mirties bausmė 
ir kitos bausmės.’*

Tai nepaprastai įdomus klausi
mas. šių dienų mokslas įrodi
nėja, jog praktikuojama bau
dimo sistema jau atgyveno 
savo dienas.

Paskaitoje tatai bus plačiai iš
aiškinta.

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

PRIERAŠAS:
Laiškai buvo išsiuntinėti visiems šėrininkams 4tą dieną šio

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

LIKVIDAVIME TURTO, malonėkite neatbūtinai pribūti ant šio 
susirinkimo.

Jeigu negalite pribūti ypatiškai, tuojaus priduokite adresą 
į ofisą Auditoriaus J. P. VARKALA, 3241 So. Haisted St„ Chi
cago, III., kuriam bus pavesta likvidacija kompanijos įurto.

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

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

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb

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

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

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

O nelaimė! Yra daug žmonių, 
kurio juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Ruffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil- 
g; a. Yriais.
Kaina 65c. aptiekose, arba prisiųs-
kito 75c. tiesiai į labaratoriją.

F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

j Physical Gultum Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Ctairopratas, 
Naturopalhss

'ivdau įvairias ligas, o ypatingai 
įsisenėjusias, be vaistų ir opera 

riju, — naujausiais budais.
■ 4204 Archer Avė. Brighton Park. 

Skersai Brighton teatrą ant 
' kampo, 2-ros lubos.

blandos. nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 6 Iki 8 vakarais.

j dieniais nuo 9 iki 11.

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATL 
JOS būdu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Haisted St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tel. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Physical Therapy 
Institute

Dlt. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

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

3250 So. Haisted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

Valandos: 1 iki 8 vakare.
Nedėliom 9—12 iš ryto.

Phone Yards 4951

Tiktai tie kurie gir
di, galėjo girdėti.

Ar jus girdėjote iš 
puikių pasekmių, ku
rios sekė po Chiroprac- 
tic adjustmentų, jei 
negirdėjote, tai girdė
site.

Klauskit gerų pata
rimų — tegul Chiro- 
practic pagelbsti jurrvs, 
kaip pagelbėjo dauge
liui kitų.

Trumpiausias kelias 
į sveikatą — Chiro- 
practic.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47th St., Chicago, III.
Valandos puo 2 iki 5 ir nuo 6:80

Iki 8. Nedšlioj 10 iki 12.

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizme, 
neuralgijoj ir tt. Geriausias vais
tas nuo slogų ir influenzos. Liuo- 
suoja vidurius. Pabandykite ir vi
sada vartokite. Gaunamas visose 
aptiekose ir pas išdirbėjus. Kaina 
50 centų.
PAINO CHEMICAL CO.

1824 Wabansia Avė., 
Chicago, UI.

Fine for Lumbago®
Musterole drives pain away and 

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

It is a clcan, vvhitc ointment, made 
with oil of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital ąize, $3.00.

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karštį 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

LTetuviųi Dentistas patar- 

naus geriau
Traukimas dantų be skausmo 

Bridge geriausio aukso. So įtrasą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, b 
žemas musų kainas. Sergėkite rew 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th siroet. 
Netoli Astai and Avė.

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA
AKIŲ LIGAS

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius taš

kus
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakarė. 
Nedelioj nuo 9 iki 11:30 vai. ryto.

LIETUVIS
AKIU DAKTARAS

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

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

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

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

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

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

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas

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

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

Skaudama 
Varvanti 
Kreiva .... 
Nesveika

nosis 
nosis 
nosis 
nosis

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

PRITAIKOMI AKINIAI
FRANKLIN O. CARTER, M. D.

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

REUMATIZMAS SKAUSMAI SANA- 
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerą gyduolę 

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulų, susty- 
rusių sujungimų, išnirimų, skaudč- 
}imo nugarkaulio ir persišaldymo, 
ei turite simptomus reumatizmo 

ar šalčio, eikite aptiekon ir prašy
kite SAPOMENTOL, persitikrin&it, 
kad yra geras. Kaina 75c.

POLO CHEMICAL CO.
Išdirbėjai.
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Lietuvių Rateliuose. SPORTAS.
(Seka nuo 6-to pusi.)

daugelis kitų irgi buvo užsikrė
tę. Dabar pradeda jau ir jie pa
sveikt. Štai pavyzdys iš kian
čiu Unijos lietuvių 269 lokalo, 
kurį komunistai valdo.

Chicagos kriaučių Unijos Pil
domoji Taryba arba Joint Board 
nutarė, kad duot kriaučiamg pa- 
šelpą arba paskolint po $25.00 
tiems, kurie sena: nedirba ir ne
turi nei stubos nei banke pinigų. 
Norintys gaut pašelpos arba pa
skolos turi kreiptis, žinoma, pas 
savo lokalo valdybų, kad gavus 
paliudijimą. Ta pašelpa buvo 
duodama tik per visai trumpą 
laiką, taip kad kai kurie visai 
apie tai ir nežinojo. Bet ve kitų 
tautų lokalai paskelbė visokių 
pakraipų savo laikraščiuose ir 
jų nariai sužinojo visa. Kaipgi 
pasielgė lietuvių lokalo valdy
ba ?Nagi pranešė tik savo komu
nistiškoje “Vilnyj”, kurios nie
kas neskaito, išėmus komunis
tiškus fanatikus. Pertai nekurie 
gal turėdami ir po komunistišką 
automobilį gavo pašelpą, o kiti 
ir nieko neturėdami ir būdami 
labai pašelpos reikalingi jos ne
gavo. Tai matote, kiek pas ko
munistus teisybės ir kaip jie 
rūpinas savo organizacijos na-
riais ir organizacija. Viename 
lokėde jie vadovauja ir tai per 
akis makliorystes daro, o kasgi 
butų jeigu į jų rankas pakliūtų 
visa Unija? Dabar ve kada praei 
tame lokalo susirinkime kilo 
klausimas ir vienas narys už
klausė lokalo valdybos kodėl ne
buvo pranešta “Naujienose” 
kurias beveik kiekvienas skaito, 
o pranešta tokiame laikraštyj, 
kurį visai mažai kas teskaito, tai 
lokalo komunistiškas raštininkas
nors ir labai didelę gerklę turė
damas nerėkė, kaip paprastai, o 
liko visai nebylys ir nosį nulei
dęs lyg poterius tylomis sau 
šnekėjo: Yes, ja; jes, ja”.

Pirmininkas, nariai sako esąs 
didelis parlamentariškų teisių 
žinovas,, bet jis ir-gi-silpnai įkal
bėjo. Girdi, mes su “Naujieno
mis” nieko neturime. Buvo jam 
atkirsta, — su “Naujienomis” 
jus asmeniškai galite ir nieko 
bendra neturėti, bet turėkite rei
kalo su savo organizacijos na
riais. Dar vienas narys atsisto
jęs pastebėjo: jeigu “Naujieno
se” buvo jums baisu pranešti, 
tai kodėl per “Draugą” neprane- 
šėte; “Draugą” irgi daug lietu
vių kriaučių skaito.

Bet tuoj buvo diktatūra pa-

CEZARO PAPLAUSKO

su šiuo

moterį 
Baktaitę. 

metinių sukak- 
atsibus sau-

Teodorą po tėvais 
Paminėjimui 

tuvių pamaldos ; 
šio 29 d. 1921 m. 
Dievo Bažnyčioj,

Metai sueina į sausio 29 
dieną kaip persiskyrė 
pasauliu, palikdamas 

me nuliūdime savo

Apvaizdos
Visus gimines 

mus kviečiu dalyvauti.
ir pažįsta-

716

Nuliūdus moteris Teodora 

Paplauskienė - Baktaitė, 

VVesl 22nd St., Chicago, UI.

ms

I JONAS VISACKAS

Mirė sausio 25 d. 1924 m., 
11:50 vai. dieną, sulaukęs 
amžiaus 12 metų. Laidotuvės 
atsibus sausio 28 d. panedė- 

I lio ryte 8:30 vai. iš namų 
3465 Auburn Avė. j šv. Jur
gio bažnyčią, o iš tenai i šv. 
Kazimiero kapines. Giminės 
ir pažįstami meldžiami daly
vauti laidotuvėse. Liekame 

I nuliūdime

Tėvas, motina ir sesuo Ona.

šis paveikslas perstato Karo į 
Požėlą laikant ant savo krutinės 
pianą, kurį pianistė skambina

Pavekslas imtas p. Pansirnos 
studijoj.

šį vakarą Karolis Požėla rita
si ir rodys publikai šį dalyką 
Melrose Park Auditorium Lake 
ir 15 Avenue.

naudota ir tuo užsibaigė Lis 
klausimas.

Taigi ve matant tokias komu
nistiškos suktybės apsieina pa
galvoti apie jų šauksmus dėl 
bendro fronto. Dabar mes gali
me suprasti, kaip jie elgiasi'ko
munistiškame rojuje Rusijoj, 
kur ir kartuvės ir durtuvai jų 
rankose.'

— Komunistų draugas.

3 Lietuviy Motery "Ap
švietus” Dr-jos veikimo

Paaukavo Mariampoles realei 
gimnazijai $15.00.

Sausio 6 d. Mark White park 
svetainėj įvyko Liet. Moterų 
“Apšvietos” draugijos metinis 
susirinkimas. Nežiūrint šalto 
oro narių susirinko nemažai. Iš 
senosios valdybos raportų aiš
ku yra, kad d r-j a kaip finansiš
kai, taip ir morališkai gan tvir
tai laikosi ir nelaimės ištiktas 
savo nares tinkamai aprūpina.

Priėjus prie naujų reikalų 
naujai išrinkta 1924 m. valdy
ba užėmė savo vietas: pirm. K. 
Katkevičienė, vice pirm. A. Ba- 
revičienė, nu t, rašt. M. Viščiu- 
lienė, fin. rašt. J. Jozavitienė, 
ižd. A. Valančauskienė, iždo glo
bėjos: K. Jakubkienė ir M. Žal
pienė, maršalka J. Katkevičienė, 
knygė E. Mockienė. Pirm. K. 
Katkevičienė varde dr-jos iš
reiškė gilią padėką buvusiai 
1923 m. valdybai, ypatingai J. 
Gulbinienei ir rašt. P. Balickie- 
nei ir kitoms buvusioms valdy
bos narėms už rūpestingą vedi
mą dr-jos reikalų.

Ši d r-j a yra vienintelė pir
moji ir seniausioji Chicagos 
lietuvių kultūriškų moterų drau
gija, kuri savo darbais ip auko
mis kiekvieną ‘gražų ir prakilnų 
darbą remia. Taipgi ir praeita
me metiniame susirinkime tarp 
kitų gražių nutarimų nutarta 
vienbalsiai Mariampplės Gim
nazijai iš iždo $15.00 pakaukot. 
Auka priduota tam tikro komi
teto sekretorius K. Augustiną- 
vičiui. —Apšvietė tė.

Pramogos
Viekšniečių puota. Viena kulka 

—du zuikiai.

Chicagiečiams ne naujiena ei
ti kur nors į teatrą, ba’lių ar 
koncertą. Viskas, ką jie padare, 
tai tik parėmė organizaciją ir 
pasilinksmino. Bet sekmadienį, 
sausio 27 d., LiuoMybės svetai
nėje, 1822 Wabansifc avė. kiek
vienas dalyvis su viena kulka 
laimės du zuikiu.

North Sidės Draugijų sąry
šis, kuris užlaiko knygyną Liuo-

Rytoj trečią valandą po pietų 
K. Požėla aplankys Indiana Har- 
bor Auditorium svetainę, Michi- 
gan ir Grand boulevard. 

♦ *
Pirmadienį, sausio 28 d. va

kare p. Strumilo svet., vietinis 
drutuolis, Pranas Norkus žada 
Požėlai laužyti kaulus. Visi eis 
žiūrėti ir aš busiu.

jsybės svetainėj, rengia tokią 
pramogą, kurioje kiekvienas ga
lės puikiai pasilinksminti ir 
tuo pačiu laiku paremti knygy
ną, kuriuo galima naudotis do
vanai.

Programą išpildys adv. Ku
činskas, p-nia Milerienė, Rypke- 
vičienė, “Birutes” konservatori
jos studentas p. Čepaitis ir kiti. 
Bus prakalbos, dainos ir šokiai.

Viešas knygynas yra nutaręs 
rengti vakarą Lietuvos našlai
čių naudai. Trys komiteto na
riai pereis per draugijas kad 
pakviesti bendrai rengti visoms 
Northsidės draugijoms kartu.

Sąryšiui priguliu Savitarpinės 
Pašelpos Draugija, Kriaučių 
Kliubas, Morning Star Kliubas, 
SLA 226 kp., Lietuvos Tautos 
Sandaros 23 kp., LSS 81 kp., 
Pirmyn Choras, Laisvamanių 
kuopa ir, rodosi, “Bijūnėlis” 
vaikų draugijėlė. Trys draugijos 
jau pasižadėjusios. Kuomet ki
tos pristos — susidarys iš jų 
komitetas.

Tokias draugijas verta parem
ti, kurios veikia naudingus dar
bus.

* **
Šiandie, sausio 26 d., vakare 

Mildos didžiulėj svetainėj įvyks 
Viekšniečių puota. Ten bus ne 
tik klumpių, bet ir kaliošių su- 
nešimas. Programas prasidės 8 
vai. vak. Bus dainų, monologų, 
šokių ir kitokių fonių. Pirmą 
kartą pasirodys koncertinis šei
ni ininis kvartetas. Viekšniečiai 
jau nuo senai rengiasi prie šios 
jų nepaprastos puotos. Viekš
niečiai daug neprižada, bet kai 
prižada — išpildo.

—Dundis.

Vasario 16 d.
Lietuviams tai brangiausia 

diena, tai gražiausis prisimini
mas. Lietuva vasario 16 d. pa
siskelbė nepriklausoma vastybė 
esanti atsisakė vergauti galin
gesnėms tautoms.

Chicagos Lietuvių Taryba ren
gia toje dienoje iškilmingą pa
minėjimą Raymond Chapel, 816 
W. 31-st St. žada būti prakal
bos, dainos, muzika, žodžiu, ren
gimo komitetas deda visas pas
tangas, kad paminėjimas butų il
gai ilgai lietuvių atmintyje. Yra 
kviečiami lietuviai ir lietuvės, 
jauni ir seni — nepamiršti tos 
dienos. Tai bus subatos vakare, 
— tada, kai visi turi laiko ir 
nuo darbo liuosi. Todėl yra vil
ties, kad skaitlingai atsilankys 
publika ir kartu visi susirinku
sieji pasvarstysime tolimesnius 
kūrybos darbus.

Nepamirškite vasario 16 die
nos. Kviečia Chicagos Lie
tuvių Tarybos valdyba.

SOCIALISTŲ PRAKALBOS

Rytoj, sausio 27, 2:30 vai. po 
pietų bus didelės, Socialistų par
tijos suruoštos prakalbos Ma- 
chinist Hali salėj, 113 So. Ash
land Blvd. Kalbės garsus orato
rius Paul Blanshard tema “Bri- 
tish labor in power”. Kalbėto
jas visą praeitą vasarą buvo An
glijoj studijuoti darbininkų ju
dėjimą, taigi jo prakalba bus 
įpatingai įdomi.

KLAIDŲ ATITAISYMAS
“Naujienų” No. 19, sausio 23 

d., korespondencijoje Iš Draugy
stės Palaimintos Lietuvos veiki
mo įsiskverbė kelios klaidos.

Pasakyta, kad 50 centų auka
vo L. Sukus. Turi būti: L. Sut
kus. Pasakyta vėl, kad pašalinių 
aukų $4.00, o išviso $4.00. Turi 
būti: išviso $40.00.

Nepaminėta taipgi, kad Fr. 
Mikliunas aukavo 25 centus.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta rali prisirašyti 
friB Naujienų Spulkos, Ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašę*. Dėda
mas kas savaitė* po dolarį-lrita, nei 
nepatemysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spalka 
1739 S. Halgted SL

“Birutės* repeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

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

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

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

•■p.!".
Keistučio KliutfO Dramos sky

riaus repeticijos -n veikalo “Samso
nas ir Dailia” įvyks šiandie, sausio 
25 d., 7:30 vai. vak., McKinlcy 
Park svetainei (30 ir Western). Vi
si lošėjai malonėkite susirinkti lai
ku. —Dramos Skyrius.

Lietuvių Laisvės Paš. Kliubo Vy
rų ir Moterų suširinkinias įvyks 
sekmadienį, sausio? 27 d., 2 vai. po 
pietų, MciKinley svetainėj (39 ir 
\Vestern).

Yra daug svarbių reikalų; visi 
nariai malonėkite atsilankyti.

—. Juėzapaitienė, rašt.

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

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

Kas sekmadienis bus dainų re
peticijos kai 10 vai. ryto

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

Pirmininkas.

North Slde. — Draugijų Sąryšis 
rengia vakarienę su programų viešojo 
knygyno naudai sekmadienį, sausio 
27 d., Liuosybes svetainėje, 1822 Wa- 
bansia avė.

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

—Komitetas.

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

Cicero Lietuvių Koperacijos valgo
mųjų daiktų bendrovės visuotino šė- 
rininko metinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, sausio 28 d., 7:30 vai. v., 
Lietuvių Liuosybes svetainėj, 14 St. ir 
94 et. Cicero, III. Būtinai turite lai
ku atsialnkyti, nes bus daug svarbių 
dalykų aptarti.

Nut. Rašt. W. Strumilas.

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

West Side. — Dr-o Vinco Kudirkos 
Draugystės metįpis susirinkimas į- 
vyks šeštadienį, sausio 26 d., 8 vai. 
Meldažio salėj. Šiame susirinkime 
bus labai daug reikalų apsvarstymui, 
kurie buvo atidėti metiniui susisrin- 
kinvui. Svarbiausias iš jų, tai priėmi
mas pataisymo konstitucijos projekto. 
Visi nariai kviečiami atsilankyti pa
žymėtu laiku.—Valdyba.

S. L. D. A« 1 Apskr. koncertas ir 
balius įvyks sekmadienį, sausio 27 d., 
6:30 vai. vak., M. Meldažio svetainėj, 
2242 W. 23rd PI.

PRANEŠIMAI.
Draugystė švento Mąteušo Apaš

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

Pirm. Ant. Bugailiškis, 
Sekr. Frank Bakutis.

Cicero. — Cicero Lietuvių Koo
peracijos metinis susirinkimas 
įvyks pirmadieny, sausio 28 d., 
7:30 v. v., Liet. Liuosybes svetai
nėj. Visi šėrininkai prašomi susi
rinkti laiku. —Valdyba.

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

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

—Sekr. K. P. D.

MIRTIES BAUSME IR KITOS 
BAUSMĖS.

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

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

Apie tai, kaip žiuri modemasis kri- 
minalogijos mokslas į prasikaltėlių 
baudimą, sekamą sekmadienį ir bus 
kalbama. t

Lietuvių Apšvietos Draugijos pra
kalbos įvyks sekmadienš, Sausio 27 
d., 7:30 vai. vak., Raymond Institute, 
(8e6 W. 31 St.).

Bus geri kalbėtojai, įžanga dykai. 
Visi kviečiami atvykti.

> — Komitetas.

Mildos Teatro Bendroves šėrininkų 
metinis susirinkimas įvyks sausio 28 
d., 1924, Mildos svetainėj, 7:30 vai. 
vakare,— Sekr. J. P. Evaldas.

Pranešam Jaunų Lietuvių Am. Tau
tiško Kliubo nariams, kad yra ren
giama vakarienė šeštadienį 26 sausio 
1924, 8 v. v., Mildos svetainėj ant 2-rų 
lubų. Bus duodama dovanos nesirgu- 
siems nariams per 12 metų.

—Komitetas.

I.ietuvių Neprigulmingo Kliubo me
tinis susirinkimas įvyks subatoj, sau
sio 26, 1924, 7:30 v. v. K. Ukialio sve
tainėj, 3436 So. Auburn Avė. Draugai 
malonėkite pribut ant laiko, nes tu
rim datig senų ir naujų reikalų ap
tarti. —Pirm. J .M. Vainauckas.

Bridgeport. Susivienijimo Lietuvių 
Draugijų ant Bridgeporto metinis su
sirinkimas* įvyks antradienį; Sausio 
29 dieną, 8 vai. vak., Mildos svet., 
3142 So. Halsted St.

Visi delegatai malonėkite pribūti 
laiku, nes randasi daug svarbių daly
kų dėl apsvarstymo. Taipgi bus rin
kimas naujos valdybos 1924 metams.

— A. J. Lazauskas, rašt.

LSS. Aštunto Rajono Centro Komi
teto posėdis įvyks Sausio 27 d., 10 
vai. iš ryto, “Naujienų” name, 1739 
So. Halsted St.

Visi seni ir nauji valdybos nariai 
atvykite susirinkiman; naujai išrink
tieji užims valdybos vietą.

— Rašt. M. Kasparaitis.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 22 
kuopa laikys metinį susirinkimą 
sausio 27 d., 3:30 vai. po pietų, 
Raymond Chapel, 816 W. 31 St. 
Centro nominacijos blankos jau 
gautos. Taigi visi nariai yra kvie
čiami būtinai pribūti.

Kp. rašt. A. J. Mosgers.

Jaunų Lietuvių Tautiško Kliubo 
vakarienė įvyks šį vakarą, Mildos 
svet. ant 2 lubų, 8 v. vak. Taipgi 
b,us duodamos dovanos garbės na
riams. —Komitetas.

APSIVEDIMUI
PAJIEŠKAU apsivedimui draugės 

nuo 30 iki 38 metų. Aš esu našlys 
38 metų senumo, pasiturintis vyras; 
norėsiu gaut sau ligią moterį. Mel
džiu atsišaukti’ laišku.

1739 S. Halsted St., 
Box 422

PAJIEŠKAU apsivedimui 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.

JIEŠKAU apsivedimui vaikino arba 
našlio, be vaikų. No 36 iki 42 metų 
amžiaus. Aš turiu 35 metus amžiaus. 
Atsišaukit į Naujienas, 1739 So. Hal
sted St. Box 423.

JIEŠKAU susipažinti draugės nuo 
18 iki 24 metų amžiaus. Aš esu 25 
metų, turiu namą ir mokinuos muzi
kos. Norėčiau, kad butų gražiai nu
augusi ir, kad nebūtų ploną. Atsaky
mą duosiu kiekvienai.
J. B., 1657 W. North A v., Chicago, III.

įieško partnerių
REIKALAUJU pusininko 

partnerio j kriaučių biznį. Taip
gi agentų pardavinėti visokių 
drapanų. Atsišaukite: į

Naujienas Box 427

ĮVAIRUS SKELBIMAI
FIXTURES

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

GARANTUOTI plumbingo ir ap
šildymo įrenginiai. Olselio kaina 
visiems. Reikalaukit kataliogo. B. 
Karol and Sons Co., 800-806 So.

Kedzic Avė. Tel. Kedzie 9440

MOTERIMI PRANEŠIMAS.

Atpigo vilnonios gijos dėl nėri
nių visokios rųšies. Parsiduoda 
5,000 matkų pigi’.ausioniis kdino<- 
mis: 20c., 25c., 35c. ir 40c. už mat- 
ką. Parduodu švederius be ranko
vių. Parsiduoda linines gijos dėl 
siuvinių, 50,000 yardų pasiskiriant 
visokios rųšies. Parsiduoda apati
niai šilkiniai marškiniai ir pan- 
čiakos dėl moterų ir merginų. Vi
sokį lavorą perkant daugiau ne
pirksit pigiau.

Kreipkitės tuojaus
Frank Selenionavičia 

504 W. 33rd St.
1 lubos frontas

ISRENDAVOJIMUI
RENDON trįs gražus kambar 

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

RENDON 6 kambarių fin
tas, pečiumi šildomas, • gara- 
džius.

5351 So. Artcsian Avė.

~jWKWnir
REIKALINGI 4 ar 5 kambariai. Tu

ri būti ant pirmų lubų, nežiūrint ko
kioj daly miesto. Savininkas turintis 
kambarius praneškite. Pašaliečiams 
už pranešimą duosiu dovaną. ’ Tc- 
lefonuokite:

Lafayette 0482.
Klauskite Petrutes.

*^RElkALINGAS kambarys dėl 
vedusios poros, be vaikų, geisti
na, kad butų North Sidčs apie- 
linkėj. Atsišaukit Tel. Pullman 
6381 J. K. 11138 S. Michigan Av

SIŲLYMAI KĄjjmF
KAMBARYS vendai su valgiu 

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

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

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

Tel. Boulevard 1521,

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.

STOK IR PAGALVOK: kur gau
si šiltą ruimą ir minkštus patalus? 
Pas Dobkewičienę 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

RENDON kambarys,, šviesus 
ir šiltas, su valgiu ar be valgio, 
prie mažos šeimynos; yra elekt
ra ir vana.

A. Danila 1 fl., frontas.
3534 So. Parnell Avė.

RENDAI 2 gražus frontiniai kam
bariai, su visais furničiais, pečius viri
mui ir šildomi. Gali gyventi merginos 
arba vaikinai arba vedusi pora.

MRS. MILLER,
1816 W. North Avė., Chicago.

KAMBARYS ant rendos dėl vieno 
ar dviejų vaikinų. Garu šildomas, 
maudynės ir visi parankamai. Atsi-

1810 S. 49tr Ct.’ Cicero
(Imas augštas.

Tel. Cicero 0953
.i---------------------------------

DETROIT, MICH. išsirenda- 
voja kambarys dėl vienos arba 
dviejų ypatų prie Division gat
ves po num. 12799 MeDougoll 
St. Klausk ’Peter Dulkis,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS didelis kam

barys dėl 1 arba 2 vaikinų, su 
valgiu ar be^valgjo. Styrini ap
šildomas.

7838 So. Green Si.
1 floras iš fronto

PARANDAVOJU kambarį 
dėl vyrų, merginų arba dėl 
moters. Kambarys šildomas. 
Su valgiu ar d>e valgio. 2 lubos 
iš priekio. J. K.
703 W. 21 st Place, Chicago.

JJEŠKO DARBO
J IEŠKAU darbo į pekarnę už 

pirmarankį ar i antrarankį kepėją, 
prie juodos ir baltos duonos. Esu 
patyręs tame darbe.

Kreipkitės:
J. Sustauskis

4637 So. Honorc St..

OIA DARBININKŲ
MOTERŲ

~ ~ ~i~r- VrLn.V-rri-_-ir-L~l jxru-ij-i i

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

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

REIKIA DARBININKŲ
1M —i J -J-U-Į-TUF

..#bų
NEPĄPRASTA proga dėl 5 ener

giškų vyrų veikti kaipo salesmanai ir 
sales manageriai dėl senos finansinės 
įstaigos. Pardavinėti garantuotas 
notas, paremtas dideliu kapitalu. Al
ga ir nuošimčiai.

GEO. E. BRILL & CO.,
29 S. LaSalle' St., Tel. Randolph 6876

REIKIA JAUNO VYRO
Uždirbkite $35 iki $75 j savaitę ar 

daugiau. Tapkite draftsmanu. Pui
kios vietos suteikiamos. Išmoksit liuo- 
su laiku namie arba musų vakarinėje 
mokykloje. Pirmesnio patyrimo nerei
kia. Jei jus galite skaityti ir rašyti 
angliškai, atsakykite ant šio apskelbi
mo ir mes atsiųsime jums dykai bandymui lekciją in drafting. Adresuoki
te Departamentas 2820, Chicago 
Technikai College, 118 East 26th St., 
Chicago, 111.

REIKIA janitoriaus pagelbi- 
ninko valandos nuo 8 ryto iki 6 
vakaro. Kreipkitės.

P. ŪSELIS
4503 West End Avė.

REIKALINGAS VARGONININKAS
Lietuvių Tautos Katalikų Parapija 

pajieško gerai suprantančio muzika 
vargonininko. Mokam algos į mėnesį 
šimtą dol. ($100), šalę tos įeigos nuo 
kunigo maž daug tokios, už laidotu
ves po $5, už egz. ir šliubus po $2 ir 
t. t. Vieta pastovi, turime du choru. 
To reigalingas informacijas meldžiu 
kreipties B._ A. Kun. J. Gritėnas, 1743 
N. Summer Avė., Scranton, Pa.

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

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

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

3553 West 38 Str.

PARDAVIMUI Storas Cigarų, Ci- 
garetų, Ice Creamo, Sodos, Kendžių 
ir Notions. Biznis išdirptas per daug 
metų, renda pigi, 6 kambariai gyve: 
nimui.

2523 So. Halsted St. 
Tel. Victory 6716

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

1833 West 22 Str.
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PARDAVIMUI
PARDAVIMUI biznis, vertas 

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

Tel. Ardmore 1955

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

5954 So. Ada Str.

PARDAVIMUI grosemė ir 
bučemė gera vieta maišytų tau
tų apgyventa. Graži didelė krau
tuvė, elektros šviesa, priežastis 
pardavimo nesutikimas partne
rių. 2437 Clyboum Avė.

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

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

davimo patirsit ant vietos.
3642 Parnell Avė.

RESTAURNAS ir 10 kamba
rių pardavimui; neša rendos 
$245 ant mėn. Mes mokame 
$125.00 ant mėn. Parduosiu pi
giai iš priežasties ligos

4*258 S. \Vestern Avė.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI Pool ruimis, ciga

rų ir saldainių krautuvė. Taipgi ir 
laikraščių pardavinėjimo 'kampai 
Biznis gana gerai išdirbtas ir gera 
proga, nes tai didelis bargenas. 
Priežastis pardavimo — savinin
kas turi du bizniu, vieną iš tų turi 
parduoti Atsišaukit kuogreičiabsiai 
pas savininką.

1800 W. North Avė.

PARSIDUODA bučerne ir gro 
sėmė viskas pirmos klesos, ge
ras biznis, kredito nėra. Nepra
leiskite progos: aš turiu važiuot 
Lietuvon. 5125 So. Morgan Str.

Parduodu, Mainau ir Perku
Namus, lotus, bučemes, grosernes, 

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

NAŠLĖ turi pardavimui lotą 
ir turi jį parduoti kuogreičiau- 
sia, nes pati serga ir turi būt 
ligonbutyj. 
išmokėtas, 
dėj ir labai 
lietuviams.
ga įsigyti pigiai lotą ir tuo pa
čiu kartu duoti pagelbą biednai 
našlei. Kreipkitės į Naujienas 
ir klauskite Jurgelionio.

PARDAVIMUI 2 pianai. Vie
nas grojiklis pianas, yra role- 
liai, benčius ir kabinet. I^abai 
pigiai. Negaluna atskirti nuo 
naujo.
Telefonas Revenswood 0244

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

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

PARDAVIMUI duonkepykla; biz
nis senas ir gerai išdirbtas; galima 
pirkt su namu; biznis įtaisytas 
kuogeriausiai. Savinmkas pavargęs 
per daugel metų darbo; iš tos prie
žasties nori parduoti.

šaukit Pullman 61 k>
J. ZILEVICZ AND BARZDIS 

658 W. 123 St., 
W. Pullman, III.

NAMAS IŠSIMAINO ANT 
BUČERNfiS

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

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
ne; geras biznis norinčiam pada
ryti pinigų. Parsiduoda pigiai ir 
yra daug stako. Geri fikčeriai. Rei
kale šaukite:

Pullman 6115

IŠSIMAINO
Bizniavus kampinis muro namas; 

mainysiu ant nedidelio namo su ke
liais lotais; namas turi būti toliaus iš 
miesto. Mainysiu ant farmos, ne
paisant valstijos. Farma turi būti 
nedidelė. Kreipkitės pas

Frank G. Lucas
4116 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 5107

WEST PULLMANE

PARSIDUODA bučerne. La
bai gera vieta; apgyventa lie
tuvių ir kitų tautų. Pardavi
mo priežastis —turiu farmų ir 
namą. Naujienos 1739 S. Hal
sted. Box 425. I kabinet benčiųs.
______________________________ mėnesį . ______ _____ ___  

vai. vakare arba rytoj, nedelioj iki 
vai. po pietų.

PRSIDUODA siuvimo, valy- 160° w. Van Buren St., 
mo, taisymo ir antrarankių I kampas Ashland Blvd. 
rūbų pardavimo įstaiga. Krau
tuve ir 4 kambariai užpakaly 
pagyvenimui. 

4918 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė; geriausioj Roselando apielin
kėj Biznis cash. Apgyventa maišy-1 visiems žinom®, nes West Pullmą- 
tų tautų. Daromas puikus biznis. ne čiai dgjo kilti prapertes 
Yra vė iausi įtaisymai ir ledo ina- kaip tik iSgirdo; kad rad^s dirbti 
sinos. Ilgus lysas, pigi lenda. (,ia- jaįvlJ atotfs praves elevatorių iš mie- 
žus tlatas gyvenimui. Parsiduoda sto iki 121 g^tv-s Tuomet4 prad6jo 
u įeinama ka,rja- Atsišaukit kilti visokios nuosavybės, bet tiktai
________ Pullman tilo svetimtaučiai, nes lietuviški laikraš- 

». . £ja. neaprašė. Taigi dar dabar no- 
PARDAVIMUI grosernė ir visokių rėdami apsipažinti ir pasipelnyti di- 

smulkmenų krautuvė. Taip pat daro- denais nuošimčiais. Turiu gerų lotų 
ma geras biznis su kava ir užkand- \r 6. šeimynų, namai pastatyti 
džiais. Vieta apgyventa pasiturin- ael biznio ir 3 lotus prie šalies gali- 
čiais amerikonais, kreditų nėra. Del nuPirkti už $32,000 įnešdami ma- 
svarbios priežasties turi būt parduota mokesty Meldžiukreiptis 
greit, rendos $45 į mėnesį, 4 kamb. MA
užpakalyj krautuvės, lysas 3 metams, j ^^4 W. 1-0 St. Tel. Pullman 2856 
vieta randasi 5343 S. Halsted St., 
Tel. Boulevard 3277. WEST PULLMAN

------------- Parsiduoda kampinis namas 5 kam<- 
Už $175 nupirks mano 88 notų bariU ,elektros šviest-t, vanos 2: maža

vertes grojiklį pianą, 150 rolelių ir nil garadžius uz $3,500.. Meldžiu ne- 
benčius. Paimsiu po $10 į Į Praleisti progos, nes tik padavė ant 

. Atsišaukite šiandien iki 9 Pardavimo.
4 Tunu tukstant; dolerių ir 3 tonų 

troką, noriu mainyti ant namo, nes 
apsikoliečyjau ir nebgaliu važiuoti.

Kreipkitės
S. MARKŪNAS,

3 654 W. 120 St. Tel. Pullman 2856

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA grosemė ir 
bučemė, pigiai. Senas, išdirb
tas biznis.

8453 Mackinow Avė.
So. Chicago, III.

PARSIDUODA labai pigiai, nauji, 
naujos mados barai fixtures (intai
sos) tinka dėl Coffee Shop arba Ice 
Cream Parlor, viskas pilnai įrengta. 
Taipgi pasirandavoja Storas 6759 So. 
Ashland Avė., kampas 68tos labai ge
ra vieta dėl bile biznio. Atsišaukite 
3112 So. Halsted St., į krautuvę.

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

Tel. Boulevard 3856.

KAS turite namą ant pardavimo 
------- ar mainymo Southsidėj ar West- 
Štai Į sidėj, 2, 3 ar 4 flatų? Aš turiu ge

rą automobilių 7 sėdynių ir noriu 
išmainyti ant namo. Cash pridė- 

AŠ par-l Siu kiek reikės. Meldžiu pranešti 
greitai kas turite bargeną — pa
darysim greitai biznį.

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

BARGENAI

BARGENAS
Pardavimui grosemė. Biznis ge

ras, ir geri fixtures. Lysas ant 2 
metų. Renda pigi. Turiu parduoti 
tuojaus, nes turiu kitą biznį. Par
duosiu už žemą kainą.

šaukis
lafayette 6256

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

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

MT. GREENWOOD, ILL.
Prie šv. Kazimiero kapinių. Par

duosiu arba mainysiu ant dviejų pa
gyvenimų medinio arba mūrinio arba 
ant mūrinio bungalovv. Aš parduo
siu savą namą su viskuom, 2 akrai 
žemės, medinis namas, 4 kamb. sau
liniai ir stikliniai porčiai, viskas ge
rai įrengta, skiepas. Kieto medžio 
užbaigimas. Arklys, karvė, kiaulės 
ir vištos. Bamės, garadžius ir elek
tra, kaina $5500, pinigais reikia 
$5000. Del platesnių informacijų 
ateikite prie.

GEO. D. TULUC, 
2102 N. leavitt St., Chicago, 111.

Tel. Brunswick 6891

Savininką galima matyti po 
numeriu.

PARSIDUODA “King.” Pianas, ma- 
hogany finish, $400 vertės; didelis 
bargenas tam kas pianų vertę supran
ta; turi būt parduotas tuojaus. Kaina 
$95.00 sach.

Taipgi ant greitųjų parsiduoda ma
žai naudota tikra “Victor” victrola, V. 
V. XIV, vertes $225. Kaina $150 cash.

8343 S. Halsted St.
Baulevard 8167.

4052 South Campbell Avė.

RAKANDAI

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

5624 So. Halsted Str.

DIDŽIA USIS BARGENAS!
Pardavimui bučemė ir groseme, už 

pusdykę parduosiu arba mainysiu ant 
namo, loto, automobiliaus. Turiu par
duoti, nes turiu 2 bizniu. Kreipiatės 

3016 Normai Avė. arba 
722 W. 35th St.

Tel. Boulevard 3249.

PARDAVIMUI grrosernS ir bučemė, 
gerai išdirbta vieta. Kas nori pasi
naudoti gerai, tai nepraleiskite šitos 
progos. Pragyvenimui ruimai sykiu. 
Savininkas galime matyti visados. 
Priežastis pardavimo—^dvi bučernės.

Atsišaukite į “N.” ofisą No. 424.

PARDAVIMUI čeverikų taisymo ša- 
pa. Visos mašinos reikalingos tam 
amatui naujos sistemos, Taipgi vieta 
Išdirbta jau keturi metai, ant biznia
vęs gatvės ir darbo užtektinai. Prie
žastis pardavimo reikia būtinai pini
gų. Klauskite.

3433 S. Halsted
PARDAVIMUI “Millinery" moteriš

kų skrybėlių krautuvė. 4 ruimai gjrveu 
ninvui. Vieta išdirbta. Pardavimo prie
žastis—liga Nupirksit pigiai. Kreipki
tės Naujienų Skyrius

3211 So u ilsttJ 8t,, (Na* 45)

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai; gražus setas ir pia
nas, puikus kamb. gyvenimui. 
Parduosiu po vieną arba visus 
kartu. Atsišaukite 1853 W. 
North Av. 3 augšt. iš priekio.

PARDAVIMUI 2 augštų 3 pagy
venimų su bučerne ir groseme mūri
nis namas. Garadžius dėl 4 karų. 
Namas su naujausios mados įrengi
mais. Parduosiu už prieinamų kainų.

Atsišaukite
3300 So. Union Avė.

LEISKIE PARODYTI JUMS’
PARDAVIMUI 5 kambarių ra

kandai: fronto setas, daining rui
mo setas, victrolas, karpetai, vai
kų lova, veidrodžiai |r komodės. 
Visi daiktai gerame padėjime. Ga
lima pirkti visus ar pavieniui. Ma
tyt galima visados.

822 W. 37th Place

NAMAI-ŽEME
NORIU gauti rendon mažę 

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, III.

Hamiltori Park, 6 apt. garu šildo
mas, rendų $4620 metams, kaina $25,- 
000, morgičius $12,000, pinigais $8,000, 
kitus išmokėjimais.

Englewood 4 apt, mūrinis, furnace 
šildomas, gyventojai patys pasikūrena, 
rendų $2730 metams, kaina $19,500, 
pinigais $8,000. 6 apt., garu šild. ren
dų $4400, kaina $28,500. 2 apt. mūri
nis, karštu vandeniu šildomas, kaina 
$12,500.

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

tik į rytus nuo Halsted

PARDAVIMUI medinis, 2 aukščių, 
4 pagyvenimų. Vanos ir elektra, beiz- 
mentas, garadžius 2 mašinoms. Par
duosiu pigiai, nes išvažiuoju į Lietu
vą. .

P. YANKUS 
2037 Canalport Avė.

GERIAUSIAS INVESTMENTAS. 
Del pardavimo nauji 2 flatų namai po 
6 kambarius, su štymu arba vandeniu 
Šildomi prie Marųuette Manor arti 63 
gatvės ir arti bulvaro. Del tolesnių 
informacijų, kreipkitės ypatiškai arba 
telefonuokite į James Kral, 2444 W. 
67tk St. Ttl. i■Tosrąąt 1864.

| KAS NORIT tyram ore links
mai gyvent? Aš turiu parduot 
ar mainyt ant namo gražią 
farmą, 50 akerių. Žeme labai 
gera, auga visoki javai; netoli 
nuo miesto, vaikams mokykla 
ant vietos, 5 minutes ėjimo. 
Butas gražus ir cementuotas 
skiepas; cementiniai saidvo- 
kai; sodnas gražus; . miškas 
puikus; bėga upelis; gyvuliams 
vandenio per vasarą užtenka, i 
nes yra 2 šuliniai. Viskas pui
kiai įtaisyta; 3 arkliai, 4 kar
vės (1 nemelžiama), 6 kiaulės, 
HM) višfn 4 VnlnViifni 4 medinis namas ant to paties loto 3jųHM) vistų, 4 kalakutai, 4 žąsys, pagyvenimu po 5-kis kambarius kiek- 
4 antys, 3 pentardos, 2 bogės, 
1 vegenas, šieno pjaunama ma
šina, griebly?, kornų plenteris, 
kalaveiteris, 3 plūgai (1 dar
žams arti, 2 laukams), 2 akė
čios, 1 volkas. Farma yra III. 
valst. Visi farmos įrankiai. 
Priežastis: - negaliu vienas lai
kyt ir turiu parduot ar mai
nyt į namą. J. Banevičius, 5405 
S. Hoyne Avė, Chicago.

Lotas dar nepilnai 
Randasi North Si- 
tiktų North Sidės 

Geram žmogui pro-,

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

budavoti.

Tel. Prospect 4345
6'3  ̂Strjkkt

Į PARDAVIMUI 3-jų flatų naujas 
mūrinis namas po 6 kambarius kiek
vienas, elektros šviesos gasas vanos 
ir kiti visi naujausios mados įtaisy
mai, clmentuotas skiepas. Antras

vienas. Parsiduoda nebrangiai. Atsi
gaukit pas savininką. A. Pocius, 4306 

, So. Wood St., Chicago, ant trečių lu
bų iš fronto.

KUR TAIP SKUBINIES:
Pas Suromski, jis daugiausiai turi 

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

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

Chicago, III.
Tol. Boulevard 9641,

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI

4 flatų mūrinis namas, po 4 kam
barius, aukštas beismantas su aukšta 
pastoge. Galima nupirkti su mažu 

, priisiu į mainus, lotus,
SAVININKAS parduoda ke- 

j tuvius bizniavuis lotus labai įmoksimu, 
pigiai ant gatvė#, kur yra ka- automobiliu arba ane kokį biznį, 
rų linija Kedzie Avė. arti 63. 
Arti yra 2,000 sėdynių teatras, _ 
kuris bus atidarytas trumpu bihų.yn"’ 
laiku dėl lošimo, pusė bloko 
nuo šitų lotų. Dabar žemė 
parsiduoda už $600 ir daugiau 
už pėdą. Pirkėjas gali pat vi- 
^rfll IviirtF 1 nn’trrv >wi 4 . *
Įnikti’ arba 1 
biznio vietą šitoje labai geroje, sus 
apielinkėje.

Atsišaukite į Naujienų ofisą 
po numeriu 426.

2 flatai po 6 kambarius, elektra ir 
Garadžius dėl 2 automo- 

Kaina tiktai $5,500.
C. P. SUROMSKIS & CO., 

3352 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Tol. Boulevard 9641

J— 13 PROCENTĄ gausi ant savo
gubrnti savo pinigus trumpu įdėtų pinigų jeigu pirksi šitą 6 fla- 

užsiitikrins fibrą JV muro namą ant dviejų lotų pa- 
...... • . budavotas. Namas gražus ir švie-

GERIAjU^Į PIRKIMAI

lotai geriausioj biznio vietoj tar
pe trijų bažnyčių, ant California 
avė ir 44 St.kampe*. Parduosiu cash 
arba mainysiu riant namo ar auto
mobilio, Turiu; pardavimui namų 
visokios rųšies. Namus ir biznius 
parduodam .inrba išmainom ant 
biznių ir narni)*- Daug lotų turim 
pigiausiomis kainomis ir po kelius 
prie vienos vietos. ,

Kreipkitės:
SAU),ŪKAS & LUCAS 

4340 Šo. California Avė
Tel. Lafayette 3968

DIDELIS BARGENAS

Pardavimui geras ir pelningas 
namas, su pikninkų daržu 102 lo
tai ir svetainė. Namas 4 flatų, po 
4 kambarius, 2 Storai; vienintelis 
piknikų daržas toj anielinkėj; prie 
pat bulvaro; , parsiduoda pigiai. 
Priežastis pardavimo — savininkas 
pavargo. Nori parduoti arba mai
nyti ant mažesnio namo.

J. ŽILEVICZ AND BARZDIS 
658 W. 123 St., W. Pullman, III.

Pullman 6115

~ BRIGHTON PARK
3 augštų mūrinis namas, 2-9 ir 1-8 
kambarių flatai, aržuolo trimingai, 
garu šildomi, viskas modemiška, ren
dos $215 į mėnesį. Reikia pinigų 

bargenas v $13500 
2 augštų frame, po 4 kambarius, ga
sas, elektra ir toiletai, 30 pėdų lotas, 
pinigų reikia tiktai $2,000, specialis

Ezras $4150
2 augštų mūrinis, po 5 kambarius fla
tai, krautuvės ir skiepas. Naujas na
mas, reikia pinigų tiktai $3,500, 
JU. bargenas $ f 2500

Mes suteikiame paskolą viešiems 
muaų pirkėjams. Musų ofisas yra

i ikiatdaras nedėlioj nuo 10 vai. ryto 
4 vai. po pietų.

KQZLOWSKI BROS.
2525 W. 47-th St.

PARDAVIMUI 8 flatų medi
nis namas, 2 karų garadžius prie 
New Ogden Park, kaina $8700, 
pinigais $2,000.

SHEEHAN WITOUS and CO.

1654 West 63-rd Str.
Phone Prospect 1910

PARDAVIMUI mūrinis namas ant 
2 gyvenimų, 5 ir 6 kambarių, 1 me- 

—- mažo namo arba ren-- tai kaip statytas, su visais įtaisy- 
40 akeriij žemės. Sodnas ‘ mals, pagal naujausios mados. Par

aduosiu pigiai, nes išvažiuoju ant 
j ūkės. Savininkas gyvena ant antrų 

lubų.
131 St 51 Avė.* Cicerą, 11

VISAI PIGIAI parduodu arba: 
mainau ant i 
davoju j ____  ___  _____________________
su gyvuliais. Savininkas randamas (duosiu pigiai, nes išvažiuoju 
> valandoj vakare.

3417 So. Auburn Avė., Chicago.
Tel. Yards 5139.

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

Atsišaukite
2502 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

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. Atsišaukit į Naujienų sky
rių No. 63. '

3210 So. Halsted St.

2 Fialų Darganas
Mes budavojame puikius sun paplo

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

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

Central 6012

iš visų pusių; Kaina $32500. 
Ant išmokėjimo arba mainysiu ant 
mažesnio namo ar bizniavo loto.

2 flatų naujas muro namas, 5 ir 
6 kambarius. Kaina $12500 ant iš
mokėjimo.

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

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

A. GRIGAS
3114 South Halsted St.
DU GERI BARGENAI

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

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

J. N. Zewert & Co., 
4377 Archer Avė.

Brighton Parko labai 
dideli bargenai

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

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

SOUTH SIDĖJ 4 FLATAI.
PARDAVIMUI puikus kampinis 

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

Norėdami pamatyti 
namus atsilankykite į 
dieną ar vakarais pas 
BRIGHTON REALTY

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

viršminėtus 
musų ofisą

COMPANY

Labai gera proga
Savininkas turi pardavimui 

kų 2 aukštų muro namą, 2 
po 6 kambarius; namas 
apie 6 metai pagal naujos mados 
su visais parnnkumais; platus lo
tas; karštas vanduo ir garu Šildo
mas su 2 boileriais; vieta npgyven- 
a lietuviais; kaina $11,500, vertas 
>15,000 pagal šių laikų; reikia pi
nigais apie pusę, ar daugiau; nau
dokitės proga; pamatykite savinin- 
cą dieną ar vakarais; savininkas 
gyvena ant pirmų lubų.
3423 S. Leavitt St., prie 35-os gat.

i pui- 
2 flatai 
statytas

DIDŽIAUSIA PROGA TAVO 
GYVENIME

PARDAVIMUI grosernė ir bu
černe; gerai einantis biznis; vieta 
apgy venta lietuviais; savininkas 
turi parduoti su gera priežasčia; 
parduos pigiai; pasimatykite su 

Joseph Yushkewitz 
4134 Archtr AveJ

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

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plummer Real Estate no

rint pirkti parduoti mainyti ar bu
davoti kur randasi K. J. Filipo- 
vich, nes turime kas ko nori už 
prieinamas kainas taipgi inšiuri- 
lam 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, 
lel platesnių žinių kreipkitės 7840

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

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

nuo
ir

PUIKI proga padaryti pinigų, 
Marguette Park Itighlands, dabar 
yra pardavinėjartn Jotai pigiai. Ma
žas įmokėjimas ir po $10 į mėnesį 
nupirksite juos. Pasimatykite su T. 
J. Kučinsku,

4034 Archer Avenue, 
Subatoje ir nedėlioję.

BARGENAS.
Parduosiu 6 flatų mūrinį na

mą. Gerame padėjime, lengvais 
išmokėjimais. Priežastis parda« 
vimos—išvažiuoju iš Chičagos. 
Atsišaukite, 920 W. 19-th St.

SUSTOKIT MOKĖJĘ RENDAS, O 
BUKIT BOSAIS.

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

4116 Archer Avė.
Phone Lafayctte 5107

SOUTH SIDE.
6621 Rhodcs Avė. pardavimui 2 

aukštų, po 6 kambarius, muro na
mas. Akmeniniu frontui, aržuo’u 
baigtas. Įtaisymas vėliausios ma
dos, kaina $9,000. Cash nuo $3000 
ir augščiau.

NORTH SIDfiJ
3 augštų po 5 kambarius,

mentiniu pamatu, namas medinis, 
8 metų senumo, kieto medžio grin
dys, elektra, maudynės, extra lo
tas, 2 karų medinis garadžius. Ren
dos atneša $120 į mčn. Kaina $8,000

ce-

Palei Humboldt Parko, 6 melų 
senumo muro namas, aržuohi baig
tas, 2 flatai 1—5, 1—6 kambarių, 
įtaisymai nagai vėliausios mados. 
Du atskiri furnace apšildymui. Pir
mas morgičius $6006 ant 5 metu, 
antras $2500 ant 2 metų. 6%. 
kusius cash. kaina $12,700. 

švelnis ir Mankus 
1443 N. Paulina Si. 
Tel. Armitage 6411

LL

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

4628 St. Wted Str*

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

Atsišaukit tuojaus laišku 
ar telefonu:

ADAM MARKŪNAS, 
Generalis Manegeris 

800 First National Bank
Building

68 W. Monroe St. 
Tel. Randolph 7400

MORTGECIAl -PASKOLOS
SKOLINAM PINIGUS

Prieinamas nuošimtis, mažais mėnesi
niais išmokėjimais. Paskola metams. 
Greitas patarnavimas ant gerų stakų 
ir bonų. Pilna marketo vertė. Mes 

^perkame, parduodame ii’ pasakome 
kainas vertybių.

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

MOKYKLOS
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo 

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

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE, 

2407 W. Madison St.
Phone Seeley 1648

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 štoro. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais

IŠMOKITE BARBERIAUT1
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. Wellg St.. Chicago, III.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedyetėą Ste
nografijos, Typ«writing, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografuos, Politinis Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystfls. 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
Prirengiaąaeji ir Prekyoos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School if 
Prekyboa dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:30. 
Nedėldieniaia: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir ralyboa.
IMI Maliied St, Chleaga. 
(kampa* IMIm t-noa laboi)

PRIVATINES AUTOMOBILIŲ

INSTRUKCIJOS >15, >35, >55

Jei . norite turėt gerą darbą, tad 
ateik ir pasimatyk su mumis. Mo
kiname važiuot ir taisyt praktiškiau
siu budu, visokio išdirbimo automobi
lius. Laisniua ir darbą užtikriname.

Dienomis ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

EXTRA EXTRA
Tarptautinė mokykla siuvimo ir 

prosinimo. Mes garantuojame, kad 
išmokinsime kiekvieną. Po išmo
kimui darbas. Pastaba': mes nemo- 
Jciname ant popierio arba ant Šmo 
Lukų, kaip kitos mokyklos, mes mo-
P III.'. U \ 11 U;) I : >1II
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