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Francija gauna
mil. paskolos

F 11 ' 1

Anglijos laivyno mane^ 
rūpina kaimynus

Prezidentas ragina

-•►>437 • . No. 61

taksus prieš Kovo 15
Francija gauna Amerikoje 
50 milijoną dol. paskolos

Ta paskola busianti suvartota 
išimtinai Francijos smun
kančiai valiutai stabilizuoti.

NEVY YORK, kovo
Londono, Paryžiaus ir New 
Yorko pranešimais Francija, 
savo smunkančiai vadintai gel
bėti gavus iš Amerikos bankų 
50,000,000 dolerių kredito, o 
taipjau stambių kreditų Lon
done, kad ji pati galėtų supirk
ti visus frankus, kuriuos patys 
franeuzai, bijodami vis dides
nio jų smukimo, urmu parduo
da pinigų biržos spekulian
tams.

Pranešama, kad Amerikos 
bankininkų grupe su J. P. Mor
gan & Ko. prieky — Morgano 
kompanija yra fiskalinis fran- 
euzų valdžios agentas Jungti
nėse Valstijose — duoda 50 mi
lijonų dolerių paskolos formoj 
trijų mėnesinių notų, mokan
čių 6 nuošimtį palūkanų. Fran
cija ' pasitikinti, kad 50 milijo
nų dolerių kredito New Yorke 
vartojamo išimtinai frankui 
stabuilizuoti, pakaksią Franci
jos valiutos smukimui sulaiky
ti.

Anglijos laivyno manevrai 
Viduržemės jūrėse

Į manevrus žiūrima kaip į de
monstraciją Francijai, Itali
jai ir Ispanijai.

LONDONAS, kovo 11. — 
Viduržemės jūrėse į šiaurę nuo 
Balearų salų prasidėjo dideli 
Anglijos karo laivyno manev
rai ,kuriais veda admirolas lor
das Beatty. Čionai sutraukia
ma didžiuma Didžiosios Brita
nijos jūrinių karo jėgų iš At- 
lantiko ir Šiaurės jūrių. Ma
nevrai eina ruože tarp Franci
jos ir jos Afrikos kolonijų, iš 
kurių Francija planuoja gaben
tis daugiausiai kareivių ištikus 
naujam Europos karui.

Anglija nutarė visai kitaip 
sutvarkyti ir paskirstyti savo 
karo jėgas. Šiaurės jūrėse jos 
laivynas beveik visai išnyksta J

J

PROTESTO MITINGAS PRIEŠ ATEIVYBES 
VAR2 YMĄ

Visų Chicagos lietuvių
Protesto mitingas prieš neteisingą ateivybės 

varžymą įvyks;
Nedėlioj, Kovo 16 dieną
Lygiai 1 vai. po piet.

C. S. P. S. SCHOOL SVETAINĖJE 
1126 W. 18th St.

Visi lietuviai be partijų ir tikėjimų skirtu
mo kviečiami atsilankyti. .

Chicagos Liet. Imigracijos Komitetas.
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Vienintelė laukiamai pagalba

nes jis nebeturi ką ten 
po to, kai Vokietijos jūrinei 
karo jėgos ten išnyko. Atlan 
tiko vandenyse laivynas stip 
riai sumažinta einant Wasli
ingtono konferencijos tari 
mais, o taipjau ir dėl to, kac 
santykiai tarp Anglijos ir Anie
rikos yra kogeriausi.

Viduržemės jūrių
planan įeina viena kovos eskad
ra iš astuonių laivų, dvi leng
vųjų skraiduolių eskadros iš 
vienuolikos laivų, keturios ar
domųjų laivų flotilės ir tris
dešimt šeši laivai oro jėgų ir 
kitokios pagalbos reikalams.

šitiems manevrams dedama 
dang reikšmės, tuo labiau, kad 
min Esteris pirmininkas Mac- 
Donaldas savo laiške Francijos 
premjerui Poincare’ui atvirai 
išdėjo, jogei Anglijos visuome
nė nemaža susirupinus dėl per
daug didelio franeuzų ginkla
vimo®.
Paryžius ir Roma susijaudinę
'PARYŽIUS; kovo 11. — Ang

lijos karo laivyno manevrai 
Viduržemės jūrių vakaruose su
kėlė didžiausio susidomėjimo, 
dagi įtarimo, Francijoj, Itali
joj ir Ispanijoj. Visos mat tos 
valstybės atsiduria į Vidurže
mės jūres.

Į šitą Anglijos karo jogų de
monstraciją žiūrima kaip į vi
sai nelauktą dalyką, pasirodžiu
sį tokią neOemtą valandą — 
tuojau po to kai valstybių jū
rinio nusiginklavimo konferen
cija Rolmoj susmuko, kai Mus- 
solini pareiškė, kad jis galuti
nai nusitaręs pagaminti gerą 
laivyną Italijai, kai franeuzai 
taip aitriai nepatenkinti Wa- 
shingtono konferencijos tona
žo apribojimu, kai Ispanija 
tiek vargo turi su Moroka.

Ispanijos transportai, konvo
jaus skraiduoliai ir kiti laivai 
gabenantieji iš Barcolonos į 
Meilią sustiprinimus, turi ke
liauti vandenimi pro tą vietą, 
kur Anglijos laivynas daro sa
vo manevrus.

Ir lyg tyčia dar Anglija sa
vo laivyno operacijoms pasi
rinko laiką kaip tik prieš Fran
cijos atidarymą savo karo 
aeroplanų linijos iš Tuhizos į 
Casa Blancą. Aeroplanai, lėk
dami Ispanijos pakraščiu, ga
lės tat manevrus observuoti.

Prezidentas prašo suma
žinti taksus prieš kovo 15
Pataria kongresui geriau atidė

ti į šalį kitus reikalus, kad 
greičiau pabaigus su mokes
nių klausimu.

WASHINGTON, D.,C., kovo 
1. — Prezidentas Coolidge 

šiandie pasiuntė kongresui no
tą, kurioj jis pataria, kad su
mažinimas 25 nuošimčiais paja
mų taksų, mokėtinų už 1923 
metus, butų padaryta dar prieš 
šio kovo mėnesio 15 dieną.

Prezidentas sako, kad jo nuo- 
pnone, lasai sumažinimas žmo
nėms esąs taip svarbus, kad ge
riau atidėti visus kitus klausi
mus į šalį ir išspręsti šitą kuo- 
veikiausiai.

Francijos premjero 
vargai

Senatui nepritariant jo finansų 
reformos sumanymui, Poin
care’ui gal teks rezignuoti, 

j_______
PARYŽIUS, kovo 11.— Tuo 

tarpu kai ministerių kabinetas 
vakar tris valandas svarstė, 
kaip sulaikyti franko kritimą, 
ir tarė, kad vienintSlis išgany
mas butų, jei senatas urnai pa
tvirtintų premjero Poincare 
siūlomą finansų reformą, se
nato finansų komisija vėl reika
lą pagadino, atmesdama prem
jero projektą parduoti valsty
bės degtukų gaminimo mono
polį. . . -

■Del tokio senato elgesio, ir 
ypač dar dėl to, kad senato
riai rengiasi stipriai apkarpyti 
ir daug dalykų pakeisti įstaty
mo projekte, kurį atstovų bub- 
tas jau yra priėmęs, labai gali 
būti, kad Poincare išpildys 
savo grūmojimą rezignuoti ir 
rezignuos.

EKSPLIOZIJA DIRBTUVĖJ.

Vienas užmuštas, trys sunkiai 
sužeisti.

CHICAGO, kovo 12. — Va
tai’ prieš pietus įvylko ekspliozi- 
ja Sherwin Williams Paint Ma- 
nufacturing kompanijos chemi
nėj laboratorijoj, 116-th St. ir 
Stephenson avė. Chemikas John 
Johnson, 26 m., buvo užmuštas, 
du laborantai, Armand Balduc 
ir Gustave Wallin, ir vienas 
darbininkas Smelson sunkiai 
sužeisti.

Vokiečiy parlamentas bu
siąs šią savaitę paleistas

Nauji rinkimai turės būt urnai 
nustatyti, kad okupuotosios 
dalys turėtų laiko prisiruošti.

BERLINAS, kovo 11. — Va
kar vakare, reichstago [parla
mento] posėdžiui pasibaigus, 
kancleris Marx bendrai su ketu
rių valdžios partijų atstovais 
turėjo konferenciją, kurioj bu
vo nutarta parlamentą dar šią 
savaitę paleisti.

Naujų rinkimų laikas turės 
būt kuoveiikidUsiai nustatytas, 
atsižvelgiant į tai, kad rinki
mams prisiruošti ‘ okupuotoje 
Vokietijos daly'ims daugiau lai
ko negu neokupuotame krašte.

______________ ’ i

VVashingtonas - “šia- 
plausiąs” mestas

Prezidentas įsakė padaryti tar
dymą.

-A-----
WASHINGTON, D. C., kovo 

11. —Brooklyno laivyno stoties 
komendantas admirolas Charles 
P. Plunket pasityčiodamas iš 
prohibicijos ir jos vykintojų va
kar pareiškė, kad Washingto- 
nas esąs “šlapiausias” miestas 
visose Jungtinėse Valstijose.

Del šito pareiškimo preziden
tas Coolidge šiandie įsakė pro
hibicijos komisarui Haynes pa
daryti tardymą, ar ištikrųjų 
taip yra, kaip admirolas įtaria. 
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AMERIKA GALĖS PASIKLAU
SYT KAIP ANGLIJOJ GRIE

BIA “JAZZ”

LONDONAS, kovo 11. — At
einantį ketvirtadienį, kovo1 13, 
Anglija bandys Ameriką pa
linksminti “džiazu.” Viename 
Londono viešbuty grieš Yan- 
kee band’as “džiazą” ir radio 
pagalba unuzika bus leidžiama 
Amerikon. Chicagoj turintieji 
įsitaisę radio galės tą Anglijoj 
griežiamą muziką girdėt tarp 
7 ir 8 vai. vakaro.

PINIGU KURSAS
Vakar, kovo 11 d., užsienio pini

gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.27
Belgijos, 1QO frankų ......... $3.18
Danijos, 100 kronų ............. $15.20
Italijos, 100 lirų .... .............. $4.11
Francijos, 100 frankų ........... $3.69
Lietuvos, 100 litų ............... $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.26
Olandijos, 100 kronų ........... $37.00
Suomijos, 100 markių ........... $2.54
Švedijos, 100 kronų ........... $26.13

Latviai skundžias 
Amerikai

Jie pirkę Amerikoj mėsos, o ta 
mėsa pasirodė sugedus ir ne
sveika.

RYGA, Latvija, kovo 11. — 
Rygos sveikatos departamen
tas įteikė užsienio reikalų mi
nisterijai skundą dėl pirktos 
Amerikoj .mėsos: jau antras 
mėsos transportai parėjęs iš 
Amerikos, ir pasirodė, kad ta 
mėsa užkrėsta trichina, taigi 
baisiai pavojinga vallgyti. Mė
sa ta parėjo iš Chicagos, vietoj 
Amerikos mėsos inspektorių 
pripažinta kaipo sveika.

Latvijos užsienio reikalų mi
nisterija žada ulmai tuo daly
ku paduoti Amerikos valdžiai 
skundą.

Honduraso prezitentas 
mirė

WASHINGTON, D. C., kovo 
11. — Valstybės departamentas 
gavo šiandie telegramą iš Tegu- 
cigalpos, pranešančią, kad Hon
duraso respublikos prezidentas 
Lopez Gutierrez miręs.

Telegramoj pasakyta, kad 
Gutierrez miręs vaikar 10:30 ry
to, bet mirties priežasties ne
paduodama.

Prezidentas Gutierrez prieš 
keletą dienų apleido sostinę, dėl 
to kad jai grūmojo maištinin
kų užpuolimas. Jis buvo išvykęs 
į Amapallą.

Amerikos konsulas Ceiboj sa
vo telegramoj Valstybės depar
tamentui sako, kad miestas bu
vęs užimtas 2000 maištininkų 
kovo 9 dieną, bet kad valdžios 
900 kareivių tebelaiką tvirto
vę

Graikija pripažįsta Rusiją
BERLINAS, kovo 11. — de

rybos tarp Graikijos pasiunti
nio ir 'Sovietų valdžios atsto
vų, kurios tęsės per trejetą 
savaičių, pasibaigė sutartimi, 
kurią pasirašius Sovietų Rusi
ja bus Graikijos pripažinta ir 
tuojau tarp abiejų valstybių 
bus uižanegsti diplomatiniai ir 
prekybos santykiai.

... — - ....
Jau laikas išpidyti Income 
Taksų blankas. Naujienos 
patarnauja * kasdieną, nuo 8 
vai. ryto iki 8 vai. vakare.
*——.r—— - - -—■———

Lietuvos Atstaty
mo Bendroves 

vargai
Teismas visai uždraudė toliau 

bepardavineti savo akcijas. 
Bendrovės neidsekimą Stri
maitis aiškina žlugimu savo 
kapitalų Lietuvoj dėl nu- 
smukimo Vokiečiu markės. c

NEW YORK, kovo 11. — 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė, 
kuri buvo inkorporuota Dela- 
warės valstijoj su kapitalu 
1,000,000 dolerių, baigia savo 
dienas. Dela\varės valstijos 
aukščiausias teisėjas MuHcn 
nAslraude visai bepardavinSti 
tos bendrovės akcijas. Valsti
jos generalio prokuroro padė
jėjas DĮvvycr pareiškė, kad pa
sirodžius, jog Lietuvos Atstaty
mo Bendrovė nebegali savo ob- 
iligacijų Jišsiimokėti, ji busianti 
imama nagan einant Martine 
įstatymu.

L. Aatstatymo Bendrovės 
sekretorius A. B. Strimaitis, 
ge norai! i o prokuroro kvočia
mas, pasakė, kad Bendrovė yra 
pardavus akcijų viso už 423,- 
000 dolerių, bet jos krutama- 
sai ir nekrutamasai turtas sie
kiąs nedaugiau kaip 120,000 
dolerių. Toliau jis sakė, kad 
Bendrovės akcijų yra pirkę 
6,300 žmonių, bet didžiuma jų 
pirkę akcijų tik už 10 dolerių. 
Jokių dividendų jie nuo 1919 
metų nėra gavę.

Bendrovės tikslas, pasak A. 
B. Strimaičio, buvęs padėti Lie
tuvai atsistatyti. Bendrovės ne
pasisekimą jis aiškino tuo, kad 
Amerikos pinigai, kuriuos Ben
drovė buvus investinus ketu
riose kompanijose Lietuvoj, 
žlugę dėl visiško nupuolimo! 
vokiečių pinigų, kurie iki n(> 
senai ir Lietuvoj buvo apyvarf- 
toj. L

PALESTINA NORI GAUT 
PASKOLOS.

Jei reikią 12 milijonų dolerių 
suomenės darbams ir žemės 
ūkio bankui įkurti.

JERUZOLIMAS, Palestina, 
<ovo 11. — Palestinos valdžia 
pasiruošus gauti paskolos, bent 
12 milijonų dolerių, kad galėtų 
vesti reikalingus visuomenės 
dairbus ir įkurti žemės ūkio ban- 
<ą. Pinigų labai reikia krašto 
pramonei vystyti ir žemės ukiui 
pakelti. Dabartinės , Palesti
nos skolos siekia apie 22 [4 mi- 
ijonų dolerių.

=

Prieš Velykas
Apdovanokite savo gimines Lietuvoje 

Pasiysdami keletą dolerių
Siunčiamieji per Naujienas pinigai grei

tai nueina ir pilnai esti išmokami doleriais 
• Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke ar 

jo artymiausiuose skyriuose, arba LITAIS 
pastoje, visuose skyriuose.

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, at
siųskite juos į Naujienas, išpirkę money or
derį ant vardo Naujienos ir aiškiai parašy
kite kas ir kur Lietuvoje siunčiamuosius 
pinigus turi gauti.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Mariampoles Realai 
Gimnazijai pasių

sta $1135,50
Vakar per UniversaI State ban

ką Dr. A. Karalius pasiuntė 
gimnazijai visus iki šiol su
rinktus pinigus.

CHICAGO. — šiomis dieno
mis Dr. A. Karalius, Lietuvos 
Mokytojų Profesinės Sąjungos 
Atstovas Amerikai, gavo iš 
Lietuvos telegramą, kur buvo 
prašoma kuogreičiausia visi iki 
šiol surinkti pinigai prisiųsti. 
Mokytojų Profesinės Sąjungos 
Rėmėjų Valdyba, kuri rūpinasi 
aukų rinkimu Mariampoles Re- 
alei gimnazijai, pavedė Dr. A. 
Karaliui tuoj pasiųsti kabeliu 
visus iki šiol suaukotus pinigus. 
O surinkta iki šiol buvo $1135.- 
50.

Vakar Dr. A. Karalius tuos 
pinigus pasiuntė per UniversaI 
State banką Mariampoles Rea- 
lei Gimnazijai. Už siuntimą pi
nigų bankas nieko nerokavo.

Vaiky diena—gegužės 1.
Prezidentas Coolidge pritaria 

planui padaryti tą dieną naci
onalinę vaikų sveikatos šven
tę.

NEW YORK, kovo 11. —Pre
zidentas Coolidge savo laiške 
prekybos sekretoriui ir Vaikų 
Sveikatos asociacijos pirminin
kui H. Hooverui pareiškė pilną 
savo pritarimą, kad gegužės 1 
dieną butų padaryta kaipo na- 
cionalė vaikų sveikatos ir gero
vės šventė.

OLANDIJA ATSISAKO PRI
PAŽINT SOVIETŲ RUSIJĄ

HAGA, Olandija, kovo 11. — 
Užsienio reikalų ministeris pa
reiškė parlamente, kad Olandi
jos valdžia nevedanti jokių de
rybų dėl sovietų Rusijos pripa
žinimo.

NEDARBAS CEKOSLOVA- 
KUOSE.

PRAHA, kovo 11. — Oficiali- 
niais skaitmenimis vasario mė
nesį Čekoslovakijoj buvo 57,- 
900 žmonių be darbo.

Chicago ir apielinkė.— šian
die, oro pranašo buriniu, turė
tų bubt giedra; nedidelis šiaur
vakaris vėjas.
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DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTERŲ
Rengia du balius ,

Pirmas Maskaradu Balius
Subatoj, Kovo (March) 15 d., 1924 

MILDOS SVETAINĖJ,
3142 So. Halsted Si.

Pradžia 6:30 vai. vakare. * įžanga 50 centų.
Pirma dovana $35.00, antra $10.00 ir dar bus šimtais dovanų 

mažesnių. .
Kviečiame skaitlingai atsilankyti ant šito puikaus baliaus, o Lie

tuvos Dukterjs visados įstengia uganėdinti publiką savo parengtais 
vakarais. Kviečia VAKARO RENGĖJOS.

Dabar

Pirkit Jūsų
ORD

Išvengsite pasivėiinimo dastatyme

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Incidentas teatre.

FRANK BRESKA
Autorizuoti Fordo ir Lincolno 

pardavinėtojai

2501 So. Kcdzie Avė.
Lawndale 4113

j- - 1

Del gero patarnavimo deljusų plumingo ir 
apšildymo reikmenų pasimatykit su

M.LEVY&COMPANY
Nes jie yra atsakanti

Bile kokius apšildymo 
arba plumbingo reikme
nis kuriuos jus pirksite 
iš čia, jei nebusite užga
nėdinti, tai mes noriai 
apmainysime juos arba 
jūsų pinigus grąžinsi
me.

Duokite mums pa
bandymą *

Bukite tikras, žiūrėkite tikro vardo ir vietos

M. LE V Y & COMP AN Y
Kampas State ir 22nd St.

Telefonas Calumet 0645-1692
Atdara kiekvieną vakarą iki 7 vai. vakare. Nedėlioj iki 1 vai.

Mes kalbame lietuviškai
Atsineškite su savim šį apskelbimą kuomet ateisite čionai pirkti

Gaunama aptiekoie

Puikiai
1 Pasirėdęs Jaunikaitis

Galit dfivčti naujai nuprosytu siuto; Stikliniai žibančius čoverykuo;
Jūsų pirštų nagai gali lxiti puikiai nupaliruoti. Ir lygiai, švariai nuskustas veidas, 
Bet — Jei Jūsų galva pilna pleiskanų — tai tas sugadina viską.

Ką tokiam atsitikime pamanys apie jus jūsų mylimoji panelė? Vi os jūsų pas
tangos, padaryti gerą impresiją, nueis niekais, jei jus pradūJite kacytl savo galvą 
ir barstyti nešvarias pleiskanas po visų kambarį. Naudokit

RttffJes
C Išlakant; mirtinąjį priešą! Užlaikykit save kitų pagarboje. Tik su trupučiu* patrin- 

it galvos odų kiekvieną vakarą per kokia dešimt dienų ir daugiau nereikės jums 
gėdintis nusiimti savo skrybėle Bile kur. Pleiskanos išnyk? visiškai į trumpą laiką 
ir po to, viskas ką reikia daryti, tai retkarčiais patrinti galvos odą su Rufftet, 
ir daugiau niekuomet pleiskanos juk nekankins. Koks skirtumas tudmet bus! ,
F. AJD. R1CHTER & CO., 104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

65c. už bonką

ii

Kaunas. Sekmadienį, vasario 
3 d. Tilmanso salėje Karių Dra
mos Mėgėjų koupelė surengė 
pasilinksminimo vakarą-spek- 
taklį. Artistai-mėgėjai vaidino 
komediją “Karolio Teta”. Pub
likos buvo beveik pilna salė.

Pasibaiguš vaidinimui ir pra
sidėjus šokiams šokių mėgėjai 
(sulenkėjusia jaunimas) juo
kaudami ėmė debatuoti kokį 
šokį šokti. Nekurie iš dalyvių 
šaukė, kad šokti valsą, o vienas 
vaikinas riktelėjo: “mazurka 
panowie”. Arti stovėjusis ka
rininkas pasipiktinęs siūliusiam 
mazurką vaikinui atrėžė: “Su 

mazurka į Varšuvą, nes čia yra 
lietuvių vakaras”. Į tokį kari
ninko patemijimą lenkuojantis 
narsuolis su pasityčiojimu len
kiškai pasiūlė pabučiuoti jam į 
užpakalį.

Tokiu storžeivišku lenkuo
jančio išsireiškimu karininkais 
pasijuoto įžeistas ir nieko ne
laukęs kirto jam į žandą. Išgir
dusi triukšmą įsimaišė karo 
lauko milicija ir susikivirči- t • 
jusi su karininku vaikiną buvo 
beišvedanti iš salės. Bet už jį 
užsistojo buvusis salėje to vai
kino brolis, kuriam užprotesta
vus ir ėmus įrodinėt, kad kirsti 
j žandą neturėjo teisės karinin
kas, — juos atsiprašė ir paliuo- 
savo areštuotąjį. Tuo kilusis 
salėje incidentas ir pasibaigė.

Tilmanso salė jau nuo senai 
yra pagarsėjusi visokiais., skan
dalais, peštynėmis bei trukš- 
mingais incidentais, nes į tą 
salę paprastai susirenka šokti 
ir girtauti patvirkęs Kauno 
miesto ir priemiesčių sulenkė
jusia jaunimas. Todėl beveik 
nebūna tokio pasilinksminimo 
vakaro, kuris praeitų be skan
dalo. — Lietuvos darbininkas.

šiandien

Kovo 12 d., 
Seredos vak. 
įvyks ristynės, kuriose daly- \ » 

vaus šie ristikai:

STEINKE su J. ROGACKIU 
POŽĖLA su PARAGANTOS 

o taipgi dvi kitos poros.

Ristynės rengia Ch. Gutleris

1 Regimente salėje
kampas 16-tos ir Michigan Avė.

Pilone 77
Automobiliai dėl visokių 

reikalų

N. P. Mischler
PAGRABŲ DIREKTORIUS
258 Park St., Kenosha, Wis.

Koplyčia 
Ąmbulansas

ATYDOS
Jacobsen & Deveika Co.

Malevotojai ir Dekoratoriai 
Augštos rųšies darbas, vidutines 
kainos. Pradekite pavasario ap
sivalymą ahksti. Popieravimas 

— musų specialumas.
Phone Cicero 7602 

Rezidencija .

1805 So. 49th Avė.
L______

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

K B RF FF

Adresas
Lilhuanian

FF FF FF FF 
FF FF FF FF 

b S h p e h t ■—

UNŠWEįET£NED 
^APORATE11

MilK

kur Bordeno Evaporated Pienas priruošiamas, 
geriausia priežiūra, atsargumas, ir uoliausias 
peržiurėj’imas yra nuolat vartojami idant už
tikrinus absoliutišką tyrumą.

Jokia kita kompanija neprisilaiko nusistatymų laiko
mų Bordeno Kompanijos daryme Bordeno Išgaruodin- 
to Pieno. Todėl kuomet perkat pieną, persitikrlnkit, 
kad perkat Bordeno, ne kokį kitą. Del vartojimo na
muose, duoda geriausias pasekmes. Yra taip reikalin
gas kaip cukrus ar druska. Pamėginkit kavoje. Kiek
vienas groserninkas visur pardavinėja jį kasdien.

BORDENO 
ISDIRBYSTĖSE

Jei norit sužinot kaip virt su Bordeno Išgaruo- 
dintu Pienu, pasiuskit mums kuponą, paženk
linant kokias pamokas norit, ir mes prisiųsim 
dovanai.

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BLDG. NEW YORK

Vardas

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

Duona 
Saldainės 
Žuvys

KUPONAS
Sosai 

» Mėsos
Pyragai
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NORĖDAMI]
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. i

S, L, FftBION AS CO.
>

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
. DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. *•

Z—1

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd Stn arti Leavitt 81.
< Telephonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Ša
radoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktas 
ir padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus 
Namus, Farmas ir Biznias. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington SL 

Cor. Waakington A Clark

Narna Tel.i Hyds Park 8396

Specialis Pasiūlymas

Viskas dėl plumbingo, apšildymo ir 
elektrofe įrengimai

Geležini balta maudyne, užbaigta su nikeliniais
trimingais
Kombinacijos gasinis boilerią, už
baigtas /
Geležinė, balta, tiesi, vieno šmoto
sinka
Specialiai augšta tanka klosėto prirengimas,
pilnai užbaigta
Beržines mahogany užbaigimo kloseto
sėdynės
Dastatymas dykai. Patarnavimas į 24 valandas
Atdara kas dieną iki 8 v. v. Nedėlioms nuo 8 ryto iki 12 dieną

$26.00
$22.50
$24.00
$17.00
$1.90

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

CHICAGO, ILL.
Vakarinėj pusėj gatvės 

Telefonai į visus departamentus: 
Victory 2454-4356

GIS mažas vaikas išdykavo, todėl jo 
, motina pareiškė, kad jis negaus nė 
trupučio.

BAMBINO
|y>x?L7^/1' Ireg. S. V. Pat. Biure.

Kaina 35c. 
aptiekose

. Matai ką jis daro!
Palauk, kuomet jį sugaus motina! 

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

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

KŪDIKIAI MĖGSTA JĮ! JIE NET PRAŠO DAUGI AUS!
F. AP. RIČHTER & CO., 104-114 So. 4th St., BROOKLYN, N. Y- 

——-------------------įtį---------- į n- į--------------- ■' ~ _________ ______________ r _

6822 Mirtys nuo 
krokulio

Krokulys tarpe vaikų tai liga į 
kurią mažiausia domės kreipiama, gi 
ji yra, viena iš pavojingiausių ligų 
vaikams. Suvienytose Valstijose yra 
reportuojama, kad nuo Krokulio nė
ra nei jokio vaisto, jis turi tam 
tikrai išlaikyti, bet galima jį paleng
vinti, o tą galima padaryti su_Dr. 
Drake’s Qlessco. Vienas dozelis 
duotas kuomet užeina tas baisus kro- 

7 kūlys tuojaus palengvinama kūdi
kiui. Pripažintas visų daktarų ir 
vaistininkų.

Jau išėjo iš spaudos populerus 
mokslo žurnalas

KULTŪRA
No. 1 turinys:

1. Redakcijos žodis.
2. Prof' V. Čepinskis. Mok-

slas.
3. J. Elisonas. Regeneracijos

reiškinys gyvulių gyveni-
me.

4. Končius. Pažinkime savo
kraštą.

5. V. Tarasenka. Alk’akme- 
nys Trakų apskrity.

6. Z. Kuzmickis. Vestuvių 
drama.

7. Jaunas pilietis. Demokra
tija ir koperacija.

8. VI. Putvinskis. Bangos.
9. Vaižgantas. Dirbkime.

10. Pajėgos ratas.
11. Vabzdžiai — ligų platin

tojai.
12. Iš “Kultūros” b-vės dar

bų.
13. ir t. t.

Kultūros kaina metams 12 
litų, % m. 6 1., atskiras nume
ris 3 litai. Norintiem prenu
merata bus imama uždėtu mo

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo Ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimus, 

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

S. W. BANES, Advokatai
Val.i 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
7t West Monroo Street, Chicago.

Telephone Randolph 2900 
Rez. 8203 So. Halsted 84.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. 
V—' ■

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy s Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SL, 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6800

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

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

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 5M 
Tel. Central 6390 

Vak. 8223 S. Halsted St„ Ckicaga 
Tel. Yards 4681

kesčiu. Visų suinteresuotųjų 
prašome paskubėti atsiliepti 
ir užsisakyti, kad laiku žur
nalą gautumėt. Kas nori N. 1 
pamatyti atsiųskit laišku paš
to ženklų Už 3 litus — išsių
sime.

“KULTŪROS?’ B-VĖ, 
Šiauliai, Dvaro g., 24, 

Lithuania.

Leo Shvegzda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

Siunčiame pinigus į Lietuvą.
4917 W. 14th St., 

Cicero, III.
Office Phone Cicero 8223
Res. Rhone Cicero 6272

Plumingo ir Apšildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio mėnesio.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING SUPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and 

461 N. Halsted St. 
llaymarket 1018, Haymarket 4221
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MUSŲ MOTERIMS
Švieži jautiena ir aviena yra 

stampri čliupinėjant ir šviesiai 
raudona.

Mėsą parneštą iš krautuvės 
reik apšluostyt su drėgnų, šva
riu skuduru.

Veda Dora Vilkienė

Kį IR KAIP VIRTI
Žuvis kepta su trupiniais

Viryk mažą “haddock” žuvį 
iki bus visiškai minkšta. Tada 
nuimk odą ir išimk kaulus. Su
dėk žuvį į gilų išsviestuotą mo
linį arba paliavotą bliudą. Iš
plak 1 kiaušinį su 2 šaukštu
kais miltų; pridėk puoduką pie
no, truputį svogūno ir po žiup- 
sniuką druskos bei pipirų. Ge
rai sumaišyk viską, tada užpilk 
ant žuvies, truputį išmaišydama 
su žuvimi. Uždeng išsviestuo- 
tais “krekių” trupiniais 
kepk nuo 30 iki 40 minutų.

Daržovių blynai

ir

puoduką išvirtų ryžių 
puoduku išvirtų šabelbonų 
puoduką sugrustų bulvių 
šaukštuką taukų ar alie

jaus ‘ '
2 šaukštuku sukapotų svogū

nų
2 šaukštu kornų krakmolo
1/3 puoduko tomačių.

šaukštuko draskos
Paspirgink svogūną taukuo

se; pridėk kitus, gerai sukapo
tus daiktus. Gerai sumaišyk, 
tada sudaryk į blynelius. Kepk 
apie pusę valandos karštame 
pečiuje, apliedama du kartu su 
taukais arba aliejum.

Šitie blyneliai užima mėsos 
vietą, nes jie yra labai maistin
gi. Tamates galima vartoti

2

iš

Kerny blynai
1 puoduką rūgštaus pieno
% puoduko baltų miltų
% puoduko kornų miltų 

(commeal)
i/2 šaukštuko sodos
1 šaukštuką baking powder
1 gerai išplaktą kiaušinį.
V2 šaukštuko druskos.
Sumaišyk sodą ir pieną, pri

dėk išsijotus kartu miltus, 
baking povvder ir druską. Galu
tinai įmaišyk kiaušinį, 
ant gerai ištaukuotos,
skaurados. Reikia valgyti

kornų stropu.

Kepk 
karštos 

su

Banany-tapiokos 
pudingas

bliude gerai išplaktus 
3 kiaušinių, 1 puoduką 
ir 3 šaukštus “corn- 
(cornstarch) turi būti

Pamerk pusę puoduko tapio- 
kos šaltame vandenyje per 
naktį. „Ant rytoj aus nusunk
tapioką ir sudėk į paliavotą puo
dą. Užpilk 1 kvortą saldaus
pieno ir viryk (žiūrėdama, kad 
neprisviltų) iki tapioka bus iš
virus (tik keletą minutų). Su
maišyk 
trynius 
cukraus 
starch”,
sušlapintas su trupučiu pieno). 
Gerai išmaišius pridėk prie ta- 
piokos ir išmaišyk. Nuimk 
nuo ugnies , išplak baltymus 3 
kiaušinių iki bus visai stiprus, 
tada įmaišyk .

Padėk eilę tapiokos apačioje 
išsviestuoto lėkšto arba molinio 
bliudelio ir ant viršaus uždėk ei
lę supjaustytų bananų, paskui 
vėl eilę tapiokos, eilę bananų 
ir t.t. iki viskas bus suvartota.

Padėk pudingą ant ledo arba 
į taip šaltą vietą. Turi visai at
aušti. Valgyk su saldžia grie- 
tiene.

Pigus razinky pyragas
puoduką cukraus
didelį šaukštą sviesto 
kiaušinį
puoduką saldaus pieno 
šaukštuku citriną esenci-2

jos
21/fc puodukų miltų (pastry 

flour) «
1 puoduką razinkų

I 21/2 šaukštukų baking powder 
Gerai sumaišyk cukrų ir svie

stą, pridėk kiaušinių ir gerai iš
plak. Pridėk truputį pieno ir 
truputį miltų išsijotų kartu su 
baking powder ir išplak. Pri
dėk daugiau miltų ir pieno pa- 
mainiui iki visus suvartosi Į- 

. maišyk citrinų esencijos ir ra- 
zinkas. Įdėk į blėtas kur bus 
įtiesta ištaukuota popiera ir 
kepk vidutiniai karštame 
čiuje apie valandą laiko.

“Washington Pie."

pe-

1 puoduką cukraus 
i/2 puoduko sviesto 

taukų)
puoduką saldaus pieno 
puoduku miltų
šaukštuku baking powder 
šaukštuka vanillos 
kiaušinį. * *

Sumaišyk sviestą ir cukrų 
labai gerai; pridėk gerai išplak
tų kiaušinių ir įmaišyk pieną ir 
miltus išsijotus su baking pow- 

’ der.' Galutinai įmaišyk vanillą.
Kepk karštame pečiuje vie

noj didelėj gerai ištaukuotoje 
blėtoje arba dviejose pajinėse 
blėtose. Jeigu kepsi antru bu- 
du, kuomet pyragas iškeps ir 
atšals, užtepk kokio nori mar- 
maliado ar uogų kisieliaus ant 
pieno pyrago, uždėk antrą ant 
pirmutinio ir apiberk piršų su 
“powdered sugar”. Tai turėsi 
taip vadinamą “Washington 

šiš pyragas yra skanus ir ne
brangiai atsieina.

(arba

2
2

Kopų donatai
puoduko komų miltųn/4

(corn meal)
U/2 puoduko miltų 
l/į puoduko taukų 
% puoduko cukraus < 
2 kiaušiniu 
1 šaukštuką cinamonų 
V6 šaukštuko nutmeg
1 šaukštuką druskos
2 šaukštuku baking pdwder 
% puoduko pieno.
Sudėk šaltą pieną į dvigubą 

puodų su kornų miltais ir virk 
10 minutų. Pridėk sviestų (ar
ba taukus) ir cukrų prie košės; 
nuimk nuo ugnies. Išsijok vis- 
kų kartu: miltus, baking pow- 
der, cinamonus arba nutmeg ir 
druską. Pridėk gerai išplaktus 
kiaušinius prie košės, tada pri
dėk miltus. Išvoliok, išpiaustyk 
■pyragaičius ir virk verdančiuo
se taukuose.

žuvis, duoda mažiau šildomos 
pajiegos, bet gana geras mais
tas kaipo protadas. žuvis ge
ra savo sezone. Rūkyta arba 
sūdyta žuvis gera visada. Ren
kant šviežią žuvį, reikia žiūrė
ti, kurijos akjs atrodo šviežes
nės, kurios žvynai nebyra, į ku
rią pirštu paspaudus nepalieka 
duobę.

I Kiaušiniai yra geriausi kada 
šviežus, nevartojami reikia lai
kyti šaltam padėjime, šviežus 
kiaušiniai išrodo šiurkštus, ne
žvilga, prieš šviesą permatomi 
ir j vandenį įdėti skęsta, kurie 
neskęsta yra perseni.

Pienas, geriausia pirkti bon- 
kosej į uždarytas bonkas iš oro 
mikrobai neįsigauna. Pirma 
atidarymo bonkos, reikia ją api
plauti ir visada laikyti uždeng
ta.

Ar Nori Kad Jūsų Šeimyna Butų 
Linksma Ateinantį Pavasarį?''

Jeigu jūs esate viena iš tų kelių šeimynų, kurios dar 
neturi automobiliaus, tai nėra nei mažiausios abejonės, 
kad jūs bandysite šį pavasarį įsigyti.
Žema kaina ir moderniški automobiliai kaip Chev
rolet yra galima įsigyti ir šeimynai su nedideliomis į- 
plaukomis. Miliūnai kitų šeijnynų gali paliudyti jums, 
kad geriausia yra turėti Chevrolet. ’ Apie visokias gam
tos grožybes ir kitus gyvenimo patogumu* prisieina tik
tai pasiskaityti ir pasižiūrėti paveiksluose pakol jus ga
lite liuospi dasigauti prie jų.
Bet pavyzdžiui jeigu jūs jau galutinai esate nutarę į- 
sigyti Chevrolet šį pavasarį. Tai tas dar nereiškia, kad 
jūs tikrai įsigysite. Kiekvienas surištas su automobilių 
bizniu gali pasakyti jums, jogei tūkstančiai šeimynų iš- 
tikrųjų negalės įsigyti automobiliaus šį pavasarį. Tas 
atsikartoja kiekvieną pavasarį. Yra tiktai du budai, su 
kurių pagelba gali užsitikrinti kad gausi Chevrolet šį 
pavasarį kada kvietkos pradės žydėti ir pavasarid gam
ta traukti trauks jumis į laukus, tai yra tie: pirkite da
bar, arba užsisakykite dabar.
Jeigu jūs negalite visų pinigų užsimokėti dabar tai bile 
Chevrolet pardavėjas padarys su jumis tokią sutartį, ko
kia jums tinkamiausia. Jūs net nusistebėsite ant kokių 
lengvų sąlygų galima gauti Chevrolet ir naudoti jį pa
kol moki.
Įsitėmykite šitą mūsų pranešimą ir mes sakome tą tik
tai dėlto, kad išvengus nesmagumų su pristatymu jums 
automobiliaus šį pavasrį ir kad jums nereikėtų laukti, 
tai užsisakykite Chevrolet DABAR.

Kainos f. o. b. Flint, Michigan.
Superior Rond.tėr ... $490 ~
Superior Touring ... 495 ___ _  _ _ _ ______________
Superior Utility Coupe • . 640 Superior Light DeŪvery . . 495
Superior 4-Pa8». Coupe . . . 725 Utility Expreis Truck Chassis 550

l'iaher Bodies on all Closed Models

Chevrolet Motor Company, 'Detroit, Michigan
Division of General Motors Corporation

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Prancūziškas Daktaras

Superior Sedan . . . $795
Superior Commercial Chassie 395

garadžius $260.00
Madni pavasariui šuknia,

arba

$195.00
ir augščiau

■p _, ; r TPTTTnn permanent JDESI JDuILI GARAGES
Pinigais arba mėnesiniais išmokėjimais

Tai yra jūsų proga geram investmentuf kad turėjus geriausiai pastatytų garad- 
žių ant jūsų pareikalavimo, mažai (mokėjus, lengvais mėnesiniais išmokėjimais. 
Jis Apsimokės jums ar jus turite karų ar ne, nes renda užsimokės už jūsų mė
nesinius mokesčius. Geriausi garadžiai yra statomi ekspertų mechanikų ir yra 
garantuoti is visų atžvilgių.

KAINOS SEKAMOS:
Vieno karo
garadžius

1924. 
panaši j ploščhj.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 3 yardų 54 colių ma
terijos. I

Norint gauti vieną ar daugiaus virš! 
įurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
jaduotą blank utę arba priduoti pavyz- [ 
ižio numerį, pažymėti mierą ir aiš- į 
ciai parašyti savo vardą, pavardę ir 
uiresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 I 
eritų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattem Dept., 1739 So. 
halsted St., Chicago, III.

■ NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St. Chicago, III. 
siusti man pavyzdi No....v......

Čia įdedu 15 centų ir prašau at-

Mieros per krutinę

Šeimininkėms patarimai
Kiauliena ir veršiena višnia- 

vai rausva, taukai sausus ir tra-. 
pys.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

P-lė Kudulaitę
Iš

The Stock Yards
Savings Bank

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

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

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

pasakyti jums, jūsų p 
pasirengę patarnauti jums.

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

CLEARING HOUSE BANKAS

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted Chicago. III.

TeL Blvd. 8188
M. Woitkewidi 

BANIS 
AKUiERKA

Turiu patyrimų, 
Pasekmingai pa- 

$ tarnauju mote*
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikia 
ypatišką prižiurl- 
jimą. Duodu pa
tarimus motorinis 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S. Ashland Avė., ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

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

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniikaa ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiua 
elektros prietaisus. ,

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

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

( Dienomis: Canal
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonais

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

j

Tel. Boulevard 21G0 
Pranešimas

Dr. Jonas P. Poška
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Jo laikinasis ofisas randasi 
po num.

3303 S. Morgan St.
Valandos: 9—12 iš ryto, nuo 

1 vai. po piet iki 9 vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikij ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet
Telefonas DrezeI 2886

ir augščiau 
šis 2 karų garadžius pastatytas 
jūsų pareikalavimui, visas nau-

$30.00 
ĮMOKĖJUS 

kitus į 12 mėnesių išmokėjimais

Rašykite dėl Katalogo arba telefonuokite 
dėl sutarimo su musą atstovu

Mes taip*! suteikiame vis® materijol® dėl budavojimo araradžiaus, tik praleisda
mi hardware ir jus pasidarysite duris, mes suteiksime materijolt} dėl Jų.

KAINOS YRA SEKAMOS:
Vieno karo garadžius Dviejų karų garadžius 

$80.00 ir augščiau $100.00 ir aukščiau
Už kitus pagal didumą.

visa naujų namų materijoj, lentas visokiems reikalams, 
stotų popierų, plinsterio lenteles, garądžių duris, sash, 
žema kaina.

Mes turime savo jarde 
taipgi sienoms lentas, 
millwork, ir t. t. labai

NORTH WEST SIDE LUMBER CO.
A Ha I I <11 i4 vii

4440 W. North Avenue Albany 7800
Dastatome į visas dalis miesto ir apielinkės 

Atdara nuo 7 ryto iki C v. v. Nedėlioj nuo 8 iki 1 vai.

DIABETES
DIABETES, puikus mokslinis gy
dymas suteikia visuotiną paleng
vinimą šimtams kurie serga DIA-, 
BETES, kurie bandė kitus budus 
be pasekmių. Tas gydymas ne
reikalauja tikro pasninkavimo. 
Ateikite arba rašykite vienos sa
vaitės dykai gydymo. Atsineški
te specimen, mes išegzaminuosi- 
me laboratorijoj dykai.

State Metai
Laboratory

Suite 320-321 Garland Bldpr.
58 E. Washington St.

Phone Dearborn 3049

X

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULU 

Prašalins šiandien kuomet vartosi! 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

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

POLO CHEMICAL CO.
Išdirbėjai.

Lietuviai Daktarai
‘ ‘ f . .

Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

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

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

Rezidencija, 8159 So. Union Ava.
Tel. Yards 1699 

- J
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DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dienų.

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. rytoj 

auo 5:80 iki 7i8f vakare.

Telephone Yards 0994

DIt. MAURICE KAHN
4o31 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. .Loomis, kampas 18 ir Blee 
įsi a nd. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Telefonas Boulevard 1939 Y
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos: I
9 iki 12, 1 iki 8 diena '
ir 6:30 iki 9:30 vakar*

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

F—*'*" i a ■■ ■

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

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

Optonaetrist 
Bortmtrd «48T

KampM <7-«m nt 
. 1-roe lobeba

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Z

Telephone Yards 5082

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterižkų, Vyri iki, 
Vaiku ir visu chroniškų lirų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street.

Valandos: 10—11 rytoj 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų,

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojai Ir Chirurgas 

25 □. washington St.
Valandas: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715 z

DR. P. ŽILVIUS

Gydytojas ir Chirurgas 
So. Halsted St 

Tel. Bonlevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfaa $574 

CHICAGO, ILL

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija
8149 So. Morgan St., 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. y 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 k*

Telefonas Yards 0867

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzią Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 rV- 
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

DR. M. T. STRIKDL’S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1930 
Valandas pagal sutarti

— -..................... ■jT*

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valaniai 
dr nuo 9 vakare iki 10 

Phone Boulevard 0696 'v

.. _ .
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Trečiadienis, Kovo 12, 1924

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Roseland
Rengiasi protestuoti prieš atei- 

vybės suvaržymą.

Roselandas, Kensingtonas, 
VVest Pullmanas ir Burnside 
rengiasi protestuoti prieš John- 
sono bilių, kuriuo norima su
varžyti ateivybę. Kelios draugi
jos jau išrinko delegatus, kurie 
rūpinsis surengimu protesto; tų 
draugijų atstovai jau laikė savo 
susirinkimą, kuris išrinko komi
tetą rūpintis surengimu protes
to mintingo; komitetas yra tik 
laikinis ir to komiteto pareiga 
bus sušaukti minėtos apielinkčs 
visų draugijų delegatus. Kurios 
draugijos neturės išrinkusios 
delegatu, tai bus kviečiamos 
draugijų valdybos. Tas susirin
kimas įvyks, rodos, 24 d. kovo, 
Strumilo svetainėje. Kad pada
rius protesto mitingą sėkmingu, 
norima padaryti tą mitingą 
grynai bepartyviu. Užtai ant 24 
d. kovo ir norima sukviesti visų 
draugijų delegatus bei valdy
bas. Bus kviečiami taipjau vei
kėjai, biznieriai ir visi kiti, ku
rie tiktai turės noro protestuoti 
prieš ateivybės varžymus. Ir 
tame susirinkime visi turės ly
gų balsą išrinkti pastovų komi
tetą, kuris rūpinsis sušaukti 
viešą protesto mitingą ir išdirb- Į 
ti to protesto mitingo 
tvarkę.

Ateivybės klausime 
bendras visų veikimas, 
tumo pažvalgų ir tikėjimo galės 
būti naudingas, todėl kovo 24 d. 
ir turėtų susirinkti kuo dau
giausia, kad išsirinkus pastovų 
ir bepartyvį komitetą.

Taip man papasakojo senas 
Roselando gyventojas. — Rep.

dieno-

tiktai 
be skir-

čių ir rukštaus pieno su bul
vėm. Jaunas riebus lietuvis par 
tarnautojas atnešė barščių ir 

Į rugusį pieną, bet bulvių nebu- 
[ vo. žmogelis paprašė “veite- 
rio” bulvių. Jis atnešė labai 
prastų, drėbtelėjo susiraukęs ir 
pasakė:“ Nieks tiek vei torių 
neprivaiko, kiek lietuviai.“ Jis 
barė žmogų, kad jam pirmiau 
nepasakė. Žmogus teisinosi, kad 
prašė jo. Žmogelis atsidusęs pa
sakė: “Lietuviai turės valgyt 
atprasti ir tada nereiks veite- 
rianis bėgioti.“ Žmogus užpy- 
ko: “Aš nenoriu už dyką, aš 
moku pinigus,“ pareiškė jis.

Jau atsirado juokdarių, ku-| 
rie kalba, 
reikalinga 
la.

kad ant Bridgeporto 
Thompson o valgy k-

* 
valgykla, 3212 ‘ So.

PRANEŠIMAI ĮIEŠKO KAMBARIŲ RAKANDAI NAMAI-ŽEME NAMAI-2EME
Draugystės šv. Antano iš Padvos 

Town of Lake. Pranešu visiems na
riams, kad mano dabartinis antrašas 
yra naujas ir su visokiais reikalis 
kreipkitės: J. Lenkart, nutarimų raš
tininkas, 4520 So. Francisco Avė.

Jaunosios Birutės muzikos -ir dainų 
pamokos įvyks seredoje, kovo 12 die
ną Mark White Sq. (Engine Room) 
7:30 vai. vakare. Po repeticijų bus 
susirinkimas. Taigi visi nariai bu
kite liuku ir naujų atsivesktie.

— Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Juozapo Babaliausko 

(Joe Bali) veik 
Kensington, 111. 
turiu reikalą prie . 
gyveno su keliais chicag'iečiais Rich- 
mond, III. Atsišaukite, ar kas žinote 
praneškite.

PETER STARUŠKA, 
341 Kensington Av., Kensington, III.

tai atgal gyveno 
su jo draugas ir 

Girdėjau, kad

Vilniaus
Halsted st. užsidarė. Sako, kadjn° Lekio,^keli metai atgal gyveno 
biznį vare lietuvis. Biznis nė
jo, skurdo “Vilnius“ iki atida
vė dievui dii’šią. Toje vietoje 
atsidarė amerikoniškas {biznie
rius, kuris parduoda kavą ir 
kitus grocerio reikmenis. Ma
tyt ir lietuviai lanko jį.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Anta-

Boston, Mass. Lietuvoj jisai gyve
nęs Tauragės apskr., Batakių mies
telyj ir Kazimiero Atkočaičio, anas 
gyveno Gardner, Mass. Malonėkite 
atsišaukti.

ANTANAS BALKAUSKIS 
628 W. 18th St., . Chicago, III.

*
rašyta, kad Justinas 

37 metų amžiaus pa- 
Jis gyveno ir turėjo

PAJIEŠKOMI yra žmonės, kurie 
yra skolinėsi pinigus nuo Edvardo 
Grigarovičiaus; taipgi ir tie kurie pa
ėmę arba pirkę namų rakandus Ed
vardo Grigarovičiaus malonėkite atsi
šaukti patįs, arba kurie žinote tuos 
žmonės praneškite sekančiu antrašu: 

P. GALSKIS ADM., 
1739 So. Halsted St.

JAUNAS našlys j ieško rui
mo su 3 vaikais. Turinti tokį 
Vuimą, malonėkite pranešti. Pet
ras Radomskis, 708 W. 30th St. 
Tel. Victory 9531. ’

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai, gerame stovyje. Par
duosiu pigiai.

Atsišaukite
1800 N. Girard St., 2 floor fr.

Pasiskubinkite!

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI 2 ruimai vaikinam 

ar merginom. Ruimai šviesus 
ir patogi vieta dėl gyvenimo. 
Turi būti blaivus žmonės. Kreip
kitės 3029 Union Avė.

RUIMAS rendai vaikinam ar 
merginom. Ruimas moderniš
kas ir patogi vieta gyvenimui. 
Kreipkitės, J. Lenkart, 4520 S. 
Francisco Avė.
>1 -........... . 1 -------------------------------

RENDAI 2 ruimai vaikinam ar 
merginom, su valgiu ar be valgio. 
Ruimai šviesus ir patogi vieta dėl 
gyvenimo. Turi būti blaivus 
nes.

Kreipkitės
3029 Union Avė.

3 floras •

žmo-

RUIMAS ąnt rendos prie ma
žos šeimynos^ ant 3 lubų, iš už
pakalio, gali rasti namiškius po 
6 vai. vak. nedėlios dieną iki 12 

2806 S. Union Avė.
M ■c

PARDAVIMUI Nepaprasta proga įsigyti lotų 
puikioj vietoje.

PARSIDUODA labai pigiai gro
sernė Geriausia proga moteriai pa
sidaryti namie gyvenimą už mažiau
sius pinigus. 3 kambariai ir štoras. 
Rendos $25.00 į mėnesį. Ateik tuo
jaus.

4506 So. Talman Avė.
Tel. Boulevard 4899

GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENAS
Grojiklis pianas, su b.enčium, 100 

muzikos rolelių, piano lempa, muzi
kos rolelių kabinetas, paliktas storad- 
žiui pardavimui už $145.

1389 Milwaukee Avė.
1 augštas

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen, su gyvenimui kam
bariais iš užpakalio. Turi būt 
parduota tuojau. Bargenas.

5129 So. Halsted St.
Tel. Yards 6969

par-šitie lotai šią vasarą 
siduos ne mažiau kaip po $1000. 
Daug prastesnėse vietose men
kesni lotai parsiduoda po $800.

Pasiūlomi lotai randasi du 
blokai nuo Marąuette parko, ne
toli gatvekarių linijos, 
vieta apsigyvenimui,
gautis distriktas. Lotų 
tik $600. Tai trumpam 
Vėliaus bus brangesni.

Užpirkite sau čia bent 
tu tuojaus. Lotai parsiduoda
taipgi ir lengvais išmokėjimais. 
Namai ant šitų lotų gali būti 
pastatyti pagal sutarties už 
cash ar lengvais išmokėjimais.

Norėdami paimti šituos lotus, 
kreipkitės į Naujienas, 
skite adv. Jurgelionio.

MARQUETTE MANOR 
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

Netoli lietuviško vienuolyno, tar
pe 63 gat. Kedzie ir Western Avė. 
2 lubų augšto muro namai, 2 po 6 
kambarius pagyvenimai, augštas 

angliškas beizmėntas, 2 sun pano
rai, franeuziškos durys, bokkkei- 
sai, bufetai parcelinės maudynės j 
sieną įmūrytos; aržuolo ir beržo 
kieto medžio vidus ištaisytas; kai
na prieinama; $6,000 įmokėti, li
kusią skolą kaip rendą.

J. Kiras Real Estate Impr. Co. 
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

M.

Puiki
Greit au- 

kaina 
laikui.

BRIDGERORTO BARGENAS
2 LUBŲ Wugšto muro namas, 4 

po 4 kambarius pagyvenimai. Ren
dos neša $100 į mėnesį. Kaina 
$10,500, įmokėti $3000, likusius ant 
lengvo išmokėjimo, namas randa
si 3123 So. Emerald Avė.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

du lo-

Buvo 
Čerepas, 
sinti re. 
mažą groseriuką 3221 Lime
St. Mirė vasario 28 d., 1 vai. 
naktį. Jis susirgo plaučių už
degimu; dr. 'Marbei ir dr. Sted 

[pripažino tai.
A. a. Justinas čerepas tapo 

palaidotas su bažnytinėm apei
gom šv. Kazimiero kapinėse. 
Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Barborą, dvi dukterai- 
tes ir vieną sūnų.

Kai kurie žmonės pramanė, 
buk Justinas Čerepas dirbo 
degtinę, labai ją gėrė ir nuo 
to mirė.

K. Bagočinkkiis, 3339 South 
Morgan St., velionio pusbrolis 
paaiškino, kad tai netiesa. Če
repas nebuvo girtuoklis, degti
nes nedirbo ir mirė ne mio 
degtinės. Mirties priežastis bu-

t’AJIEŠKAU savo brolio Pranciš
kaus Kazlausko arba Kazars, iš Rar- 
žiukų kaimo, Luokės parapijos.. Gy
veno Wisconsin campėse. Girdėjau, 
kad sudraskė vilkai. Kas žino arba 
jis pats, meldžiu pranešti.

PETRONĖLĖ RUČINSKIENĖ
125 — 17th Avė., Melrose Pork, III.

APSIVEDIMUI

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ it MOTERŲ

REIKALINGA blaiva, apisenė že- 
nota pora prie namų darbo. Ruimų 
valymas ir prie kuknios pagelbėti 
kambarys ir valgis. Gali būt ir su 
vienu vaiku.

Klauskite
MRS. GADEIKIENĖ 
1606 So. Halsted St.

EXTRA DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda bučernė ir grosernė ge

roje vietoje, biznis išdirbtas, gana 
pigiai. Sykiu pardavimui yra ir na
mų rakandai, norint galės pirkti sy
kiu. Parduosiu gana pigiai.

939 W. 33 St.
> ■ „-1—* i < ——<■ ■ ■ ■■——

PARDAVIMUI EXPRESO
biznis su dviem trekais,m Biznis yra 
išdirbtas per daug metijhlietuvių ap; 
gyventoj vietoj. Parsiduoda labai 
pigiai.

Atsišaukite po antrašu:
1645 Wabansia Avė. 

Chicago, III.

Klau-

FARMOS FARMOS
Pirkit formas didžiausioj lietuvių 

ūkininkų kolonijoj, kur jau yra 
suvirš 400 lietuvių apsipirkę far
mas, tai yra didžiausia lietuvių 
ūkininkų kolonija Amerikoje.

Aš kaipo seniausis ūkininkas šios 
apielinkčs galiu suteikti geriausius 
patarimus norintiems apsigyventi 
ant farmų. Jau 9 metai kaip pa
gelbsti! lietuviams farmas įsigyti, 
todėl ir šiemet surinkau 67 farmas 
ant pardavimo, ir daugelis tų far
mų parsiduos labai nupiginta kai
na. Reikalauk farmų surašo.

John A. Žemaitis
R. 1 Box 17, Fountain, Mich.

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

namą, lotą ar kokios rųšies biznį ii 
nori parduoti ar išmainyti telefonuok 
Blvd, 4899, gausi teisingą patarna
vimą.

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St

Moksleiviy vakaras
Kovo 8 d. Mildos svetainėj, 

buvo surengtas LMSA. 2 kuo-Įvo plaučių uždegimas; sakė tai 
pos vakaraš — šokiai. Nieko ir daktarai.
sau vakarėlis — nei* giriamas 
nei peikiamas, tik negera, kad 
buvo garsinta, jog dainuos Jus
tas Kudirka ir Aldona Narmon- 
ta baletą šoks, bet juodu ne
dalyvavo. Priežastis ta, kad 
Justas Kudirka tą vakarą nesi
jautė gerai ir atėjęs į salę at
siprašė komiteto. A. Narmon- 
tai tapo padaryta ant kojos pir
što operacija, ji taipgi negalėjo 
dalyvauti.

Vakaro rengėjai, supranta
ma, jautėsi suvylę publiką. Vis
gi buvo geras Briedukų orkes
tras ir atsilankiusieji smagiai 
pasišoko, žmonių buvo daug.

Taipjau Valparaisos mokslei- 
vitj kuopa rengia šokius Melda- 
žio salėje, bal. 23 d.

Lietuvių moksleivių Chica- 
gos kuopos susirinkimas bus 
ateinantį šeštadieny, kovo 15 d., 
Raymond Chapel 7:30 vai. vak. 
Moksleiviai dalyvaukite visi.

—Kp. koresp.

A. a. Justinas Čerepas buvo 
geras, doras ir linksmas žmo
gus, tik toji nelaiboji 
neveizint jo jaunystes, atskyrė 
jį nuo jojo šeimynos, draugų, 
giminių ir pažįstamų. Gaila 
jauno ir gero žmogaus, kuris 
buvo labai reikalingas jojo šei
mynai. —Bubnis.

a ... —.     ....... ... ■ .. . ................. . .................

Pranešimai

mirtis

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, Veikia 

ar kviečia.
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

jrie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda; 
mas kas i 
(lepatemysi 
pinigo, kad

savaitė po dolerj-kitą, nei 
kaip susidėsi užtektinai 

I nusioirkus sau namelį.
Naujienų Spulka

1739 S. Halsted St.
Bridgeporto Lietuviams.

Naujienas’

Iš visų kampu
Pranešimas

Visi norinti gauti 
kiekvieną dieną, anksti iš i’yto į savo 
namus, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimų telefonu: 
Boulevard 9663.

iš karo iššoko
vyrukas ir pamojo

Apiplėšė ir sumušė. — Lietu
viai turės valgyt atprasti.— 
Užsidarė Vilnius. — Apkal
bėjo žmogų.

Kdvo 2 d. tapo apiplėštas ir 
sumuštas Vincas Gusčius. 2918 
So. Union avė. Jis išlipo iš ka
ro 31 ir Union gatvės 8 vai. 
vakare. Kartu 
vienas
dviems stovintiems, kurie vi
si trys suėmė jį. Iškraustę jo 
kišenius, atėmė $13 pinigais, 
laikrodėlį vertės $75 ir rete
žėlį $18. Apsidirbę su savo au
ka vienas kirto per žandą su 
kokiu tai įrankiu ir perkirto 
žandą. Žmonių tuo laiku arti 
nebuvo, todėl sumušę p. Gus
čių pflėšikai pabėgo niekeno ne
kliudomi.

Draugijų doniei.— Lietuvos Duk
terų draugija rengia puikų teatrą 
ant F
Teta bus suloštas kovo 30 d., 7 v. 
vak., šv. Jurgio bažnytinėj salėj, 
prie 32 ir Auburn avė. Prašome 
draugijų, kliubų ir kuopų nereng
ti programų minėtą dieną, kad ne
pakenkus vieni kitiems.

—Komitetas A. D.

Dramatiškas Ratelis balandžio 6 
dieną, 1924, stato lietuvių istorišką 
veikalą “Mirga,” Hull Housc, 800 
S. Halsted ir Polk gatvių.

—■Jusas, Sekretorius

Bridgeporto. Veikalas Karolis

32 ir Auburn avė. Prašome

♦
*

kovo 5 d. val- 
liet-u-

Jaunuolių Orkestros praktikos 
įvyks trečiadienyj, kovo 13, 1924- m., 
7 v. v. Mark White Sq. svet. Malo
nėkite visi jaunuoliai atvykti, nes 
turime tinkamai prisirengti busian
čiam1 Bridgeporto Susivienijimo Drau
gijų Koncertui, kuris įvyks kovo 16, 
Mildos svetainėj.

Rašt. Eugenija Grušaitė.Trečiadienį 
gant vakarienę viename 
vių restorame ant 'Bridgeporto (iCKU1JUS jvyn5 KUVU 
išgirsta biskis naujo. Žmogus Institute, 816 W. 31 St. 
prie baro paprašė bliudą barš- visi ir vlsas ’tsilankya..

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos arba našlės nors butų ir su vienu 
vaiku, nejaunesnės kaip 25 metų ir 
ne senesnės kaip 35 metų amžiaus. 
Be skirtumo tikėjimo ir tautos. Ge
rai butų, kad galėtų kalbėti angliš
kai nors mažai.

Esu vaikinas 31 metų amžiaus, tu
riu savo rakandus, tik reikalinga ga- 
spadinė. Apie save plačiau parašy
siu per laiškų. Atsakymų duosiu 
kiekvienai, nereikalingai nerašinėt.

658 W. Kindzie St., 
Chicago, III.

JVAIfiŲS SKELBIMAi
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na
mų — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamų kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, 
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HĄRDWARE CO., 
3149 So. Halsted St.; 

Tel. Yards 7282.

at-

PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR
Mes turime savo stake pilną pasi

rinkimą Soda Fountain, nuo mažiau
sių iki didžiausių ir puikiausių, su 
gražiais užpakaliniais barais. Jei 
jus turite saldainių ar aptiekos biz
nį ir norite pertaisyti savo biznį 
arba naują uždėti, mes kviečiame at
lankyti musų krautuvę ir išsirinkti 
sau Soda Fountain. Vidutinės kainos, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar
navimas. \

ALBERT PICK & COMPANY 
208-224 W. Randolph St., 

Chicago,eIll.
Klauskit Mr. Matolas arba 

Mr. Sovoyas.

STOGDENGYSTS
Trijų stogų prakiurimas užstaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.
-------------------------------------- ...............

MOTERIMS PRANEŠIMAS! Par
siduoda vilnonės gijos visokių rų- 
šių dėl nėrinių; kaina 4 oz. mat- 
<a 30c, 35c, 40c, ir 45c. Lininės gi
jos dėl mezginių ir siuvimo; kai
na už matką 10c, 15c, 20c, ir 25c. 
Stačiam ir per paštą; prisių^kit ad
resą, mes priduosim sempelius. 
Kreipkitės tuojaus

Frank Selemonavičia 
504 W. 33rd St., Chicago.

IŠRENDAV0J1MUI
PARENDAVOJIMUI štoras, 

geroj apielfhkėj tinkamoj siuvė- 
o arba kurpio bizniui.

Atsišaukite
2009 So. Halsted Str.

OFISAS RENDON
Modemiškas ofisas rendon su 
visais parankamais. Kartu su

Prieinama
So. Halsted St.

Socialistų A pš vi e tos Kliubo pre-iUXTT ... ,m
lekcijos įvyks kovo 13 d., Raymond VVaiting Room .

Kviečiami ’ renda, 3235
Sekretorius. lubos.

REIKIA DARBININKŲ

PARSIDUODA bučernė, grosernė, 
saldainių ir smulkmenų krautuvė 
Brighton Parko apielinkėj. Išdirbtas 
cash biznis. Priežastį pardavimo pa? 
tirsiae ant vietos.

4354 So. Maplewood Avė.
Tel. Boulevard 1787

BIZNIS BUJOJA! Cottage su mū
riniu namu ir garadžiu parsiduoda. 
Notion Storas ir anglinis biznis; 
galima pirkti pigiai. Pasinaudoki! 
proga Kreipkitės

3755 Wallace St.
Tel. Yards 1116, klausk Heilman

JORDAN PATARNAVIMAS 
Reiškia patarnavimą, išlavintų žmo
nių, 2 flatų mūrinis, 5-6 kambarių, 
prie Artesian, netoli 63 St., geriausis 
materijolas, karštu vandeniu šildo
mas, 1 karo garadžius, kaina $10000, 
žemiau paprastos kainos, reikia pini
gais $4500.

Pasimatykit su Miss Wagner, 
Prospect 8700.

ELMER JORDAN & CO. 
4219 W. 63 St.

MOTERŲ

OPERATORKŲ 
MOTERŲ

Mums reikia' tuojau merginų, 
su patyrimu 'ar be patyrimo 
operavimui spėka varomų siuva
mų mašinų.

A. STEIN & COMPANY 
1151 W. Congress St. 
kampas Racine Avė.

------------  .-■■■..............- ■>....... ..........................■ ................ EL.................. — ■ ------------

REIKIA merginų siuvimui 
matrasų, turi turėti patyrimą 
prie siuvamą.'mašiną, $15 į sa
vaitę gamtuojąma. 2343 So. 
State St. Victory 3830.

MOTERŲ — V
Reikia lengvam, prie mašinų 

darbui, į musą tekinimo kam
barį. Darbas nuo štukų, gera 
alga.
AMERICAN CUTLERY CO., 

764'Mather St.
2 blokai į pietus nuo Harrison 

St., netoli Halsted St.

EXTRA BARGENAS
Pigiai parsiduoda bučernė ir gro

sernė; visokių tautų apgyventa apie- 
linkė, biznis geras, geram stovyje. 
Priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos.

6759 So. Ashland Avė.
Tel. Prospect 1266 •

PARDAVIMUI 2 mūriniai namai, 
5 ir 6 ruimai, ąžuoliniai trimingai. 
Viskas moderniškai įrengta. Per
kantiems duosiu morgičius. Agen
tai nesikreipkit. Kreipkitės prie 
savininko 1 lubos.

5520 So. Elizabeth St
Tel. Normali 0173

PARDAVIMUI mūrinis namas, 8 
kambarių flatas ir krautuvė, puikioj 
lietuvių kolonijoj. Yra elektra, pe
čiais šildomas, renda $1260, bargenas, 
veikite greit, kaina $7000.

Šaukite telefonu po 6 vai. vakare, 
Buckingham 8388

BUČERNĖ ir grosernė par
davimui, su namu arba mainy- 
siu ant rezidencijos namo ne
didelio. Biznis iy namas geroj 
tvarkoj. 2519 W. 43 St. Tel. 
Lafayette 4472. 
_____ L. , . i ....... .......

PARSIDUODA labai geras 
naujas Ice Box. Geras dėl gro- 
sernės. Nupirksit pigiai. Kreip
kitės

'3806 S. Wal'lace St. 2 lubos

PARDUOSIU farmą arba mai
nysiu ant namo arba rendavoju 
žemės 76 akrų, 38 dirbamos. 23 
miško, 15 akrų ganyklos; geri I»u- 
dinkai. Yra gyvuliai ir padargai, 
arba .jieškau darbininko, Priežas
tis pardavimo — esu našlė.

MSB. J. B.
R. 4, Box 20.

CAMPBELLSPORT, WIS.

PARDAVIMUI, 543 W. 32nd 
St., 4 kamb. mūrinis namas, 2 
karų garadžius, kaina $4500, iš
mokėjimais .FxF. Tapsfield, 64 
E. Van Buren SK Harr. 6648.

DIDELIS BARGENAS
2 aukštų mūrinis 2 pagyvenimų 5 

ir 6 kambariai, elektra, maudynėj 
aukštas cimentuotas skiepas, gražioj 
vietoj, prie Sherman Parko, South 
Justine viens blokas nuo Ashland 
Avė. Kaina $10,000, reikia įmokėti 
$3,300.

PARSIDUODA bučernė ir už 
teisingą pasiulimą.

Kreipkitės per telefoną
Lafayette 2796

_________ ;-------- - I
AUKSO MAINOS ŽMOGUI 

NEBIJANČIAM DARBO

PAJIEŠKAU merginos dirbti
į ofisą, kuri sutiktų dįrbti pusę I vininko pasiulijimas.
* v \ * • | Hovno ir nnrirn nadar

ar visą dieną. Kreipkitės 
710 W. 33rd St.

M Phone Yards 6751

REIKIA DARBININKU
GERI AUSIS LAIKAS PIRKTI IR • 

MAINYTI DABAR
REIKIA PARDAVINĖTOJŲ 

DEL FORDO IR 
LINCpLNO KARŲ.

Frank Breska, 
2501-3-5 So. Kedzie Avė.

REIKIA agentų. Jus galite pada
ryti lengvai pinigų, patyrimo nerei
kia, pardavinėti “Arberta” žiedų ar
batą, nuo skilvio, persišaldymo, kata
ro, reumatizmo ir t. t.

“ALBERTA”,
2338 W. 23 Place, 

Chicago, III. 
------------------------ ;——--------- .............. — 

REIKIA —
Pirmos klesos barberio, kuris 

moka angliškai.
916 W. 59 St.

Tel. Wentworth 6017
*

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Hudson Coach 

visai naujas, 1600 mylių važinė
tas, su visais įtaisymais. Par
duosiu/ pigiai.

2037-41 W. 22 St.
i P

PARDAVIMUI mūrinis 3 augštų 
kampinis namas, akmeninis 50 pė
dų frontas, ant lotų.

2 AUGŠTŲ mi(rinis namas iš už
pakalio. Esu šlė ir priversta 
parduoti už pirmą teisingą pasiū
lymą. Atsišaukit 2900 Union avė. 

2-ras augštas iš priekio.

Kas norit būdavot!' geroj vietoj 
parduosiu 2 lotus ant 68-tos ir Ar- 
tesian Avė. 3 ir 4 nuo kampo, parduo
siu nebrangiai.

Reikale kreipkitės prie 
ANTON BRUŽAS, 

r 3122 So. Halsted St.

■PARDAVIMUI 2 lotai 50x125 63rd 
St. tarp Campbell ir Maplevvood 
Avės. Turiu parduoti už nužemin
tą kainą, tik už $11,500. Svarbi prie
žastis pardavimo, savininkas

K. DAGIS,
3313 So. Halsted St.

Tel. Yards 1868

MOKYKLOS

NETIKĖTAS BARGENAS
2 augštų medinis namas su dideliu 

štoru, 4 ruimai gyvenimui užpakalyj, 
7 ruimų flatas. Bamė, elektra, 53rd 
ir Union Avė. Rendos $90.00 į mė
nesį. Kaina $6,500. Savininkas 816 

Biznis at-1 W. 54th PI. Matyti kas dieną 3:15

Bučernė, grosernė, pieno stotis ir 
sūrių išdirbystė. Parduosiu su na
mu arba tik vieną biznį 
neša $100 pelno į savaitę, o namas 18 p. M. 
nuošimčių ant įdėtų pinigų. Čia nė- Į Tel. Boulevard 9049
ra agentų garsinimas, bet rimtas sa- 

Kas nebijot 
darbo ir norjte padaryti pinigų atsi
šaukite tuojaus.

3317 Auburn Avė. 
Tel. Yards 6061

NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI 3-4 kamba
rių flatas ir krautuvė, medinis, 
5234 So. Princeton Avė., kaina 
$4000, pinigais $2000, mažiau už 
pinigus. W. H. O’Brien, 1934 
W. 69 St. Tel. Republic 0174.

Specialis Pasiūlymas
Įsirašyki! kol šis pasiūlymas yra 
geras. Dressmaking ir Millinery 
kursas už $25. Tinkamas iki ko
vo 15. Atsineškite šį apskelbimą. 
Reguliaris kursas Designing, siu-, 
vimo ir pattemų kirpimo.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III. 
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

Eitra! Extra!
BARGENAS SOUTH SIDĖJ!
Parsiduoda 2 augštų mūrinis 

namo, įtaisymai pagal Į namas, beveik naujas, po 6 
kambarius, su elektros šviesom, 
maudynes, aržuolo trimingai, 
didelis beismantas. Kas turit 
vieną lotą, savininkas į'mainą 
priims tik už tikrą kainą, be 
užkelimo.

Kaina.... ....
Cash reikia

PARSIDUODA 2 aukotų kampinis 
muro namas; i 
šią gadynę; savininkas parduos pi
giai, arba mainys ant mažesnio na
mo, loto, bučemės ar automobilio. 
Nepraleiskite tos progos, nes geras 
pirkimas ar mainas.

IŠSIMAINO 2 aukštų bizniavas 
muro namas, Brighton Parke, 6 me
tai kaip statytas; labai geroj biznio 
vietoj, parduosiu pigiai arba mainy
siu ant privačio namo. •

IŠSIMAINO bizniavas namas su 
bizniu; mainysiu ant mažo ar di
delio privačio 
linkės; namas vietoj.
į IŠSIMAINO
lio, lotas randasi gražiausioj apie
linkėj — West Pullmane, netoli 
Michigan Avė. Priimsiu automobi
lių mainais kaipo pirmą įmokėji- 
mą. Viršminėtaįs reikalais, atsišau- 
kit tuoj, nes busit užganėdinti visa
dos pas,

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

namo, nepaisant apy- 
ranclasi jęra^ioj biznio

lotas ant automobi-

TRĄNKG.LUCAS“

4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

$12,300
$6,500

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School Ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuviu kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted StM Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros labos)

2418 M. Marųuette Rd. (arba 
67th blvdj) arti Western Avė. 

Phone Prospect 8678
Praktiškos Automobilių 

r Instrukcijos
Yra svarbu dėl automobilių me

chanikų ir šoferių. Ateikite pasi- 
1 musų naują 

imą 
, , _ Jųs lsm0Kslle j Reles savaites, kaip

karų linijos, kaina $5200, jmo- atlikti didelius darbus. Darbas kol 
keti $1500. 4744 Addison 
netoli Cicero Avė.

Phone Paliside 1253

PARDAVIMUI 5 kambarį ų • rengę pradėti. Pagal 
p>din5 mflnorp 1 LlnVac nuo sistemą ir asmenišką prižiurėjim 

jus išmoksite i kėlės savaites, kaimedinė cottage, 1 blokas nuo

gt jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
’’ tai dar geresnis.

1 Dienomis ir vakarais klesos .
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 Wi Madison St.
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NAUJIENOS
The Lithaaniaa Daily Nawa 

PablUhed Daily, axc«pt Sunday, hy

Editai P. Grigaitis

1789 South Halsted Street 
Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ratesi
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy.

Entered as Second Clase Mattel 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., undai the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
droji, 1739 So. Halsted S L, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

. $8.M

. 4.00

. 2.00
- 1.50 
_ .75

8c 
18c 
75c

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltui

Metams...... ...........................
Pusei metų _____....._____
Trinia mėnesiams-----------
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui 

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija_____ 1---------
Savaitei ___ ______________
Mėnesiui____________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui 1

Metams............$7.00
Pusei metų .......................     8.50
Trims mėnesiams____________ 1«75
Dviem mėnesiam........ —------1.25
Vienam mėnesiui —£____.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

____  $8.00
.......... 4.00 
.. ___  2.00 
lito Money 
tau.

Metams .......... —
Pusei metų ............. .....
Trims mėnesiams ....
Pinigus reikta siųsti

Orderiu, kartu su užsc

Fašismo 
kumščiu.

turi 
ku-

Italijos Mussolini 
300,000 ginkluotų vyrų, 
rie yra pasiryžę ginti jo dik
tatūrą. Besiartinant parla
mento rinkimams, “juod- 
marškinių” vadas davė 
jiems tokius įsakymus: “Pa
imkite savo priežiuron bal
savimų vietas” ir “Neuž
mirškite apsidirbti su tais, 
kurie balsuos . prieš val-

Visus fašizmo priešus 
Musolinį apšaukė “tėvynės

Jie yra šmeižia
mi spaudoje ir viešuose su
sirinkimuose.

Nebus nieko nuostabaus, 
kad prie šitokių sąlygų Mus
solini laimės rinkimus, ypač, 
kad jisai pervarė parlamen
te naują rinkimų įstatymą, 
pagal kurį partija, surinku
si daugiaus balsų už kitas 
partijas, gauna du trečda
liu vietų parlamente.*

Jeigu socialistų organi
zacijas Italijoje nebūtų su
skaldę Maskvos agentai, tai 
tas akyplėša nesmarkautų.

priešais”.

Anglijos 
socialistai stiprėja

Vasario mėnesio gale ta
po išrinktas į Anglijos par
lamentą Arthur Henderson, 
kuriam buvo nepavykę pra
eiti visuotinuose gruodžio 
mėnesio rinkimuose. Hen
derson yra Darbo Partijos 
sekretorius ir vienas stam- 
•biaųsiųjų Anglijos darbi
ninkų vadų. Jisai užims 
vietą nesenai mirusiojo se
no socialisto, Dano Irvingo, 
kaipo atstovas nuo Burnley 
apygardos.

Šitas Hendersono laimė- 
jimas papildomuosiuose rin
kimuose turi didelės ' reikš
mės.

Burnley apygardoje soci
alistų kandidatas laimėjo 
gruodžio mėnesyje 'trijų 
partijų kovoje.^ ,Už jį buvo 
paduota ne pilnai 17,000 bal
sų, kas sudarė mažiaus kaip

pusę visų paduotųjų balsų. 
Jisai turėjo tiktai reliatyvę 
(lyginamą) daugumą, t. y. 
daugiaus balsų, negu libera
lai arba konservatoriai, pa
imti skyrium.

Bet šį kartą kova ėjo tik
tai tarpe dviejų kandidatų. 
Liberalai visai nestatė kan
didato, kad nepakenkus 
konservatoriams. Konser
vatorių gi kandidatu buvo 
Winston Churchill, kuris 
pirmiaus buvo liberalas.

Taip abi buržuazinės par
tijos buvo sūsitarusios su
mušti darbietį ir tuo diskre
dituoti Darbo Partijos val
džią, parodant, kad ji netu
ri pasitikėjimo žmonėse.

Bet išėjo visai kitaip. 
Drg. Hendersonas liko iš
rinktas 24,571 balsu prieš 
17,534 balsus, paduotus už 
bendrąjį konservatorių ir 
liberalų kandidatą. Nuo 
gruodžio mėnesio rinkimų 
iki vasario mėnesio socialis
tų balsų skaičius padidėjo 
astuoniais tūkstančiais. Pir
mu kartu savo istorijoje 
Burnley apygarda davė gry
ną absoliučią daugumą so
cialistams.

Šita pastebėtina Hender
sono pergalė rodo, kad nuo 
to laiko, kai Darbo Partija 
paėmė valdžią į savo ran
kas, socialistų įtaka Angli
joje labai sustiprėjo. Tai
gi pasirodo, kad buvo mus 
tiesa, kuomet mes sakėme, 
kad socialistinės valdžios 
susidarymas Anglijoje ne 
tik nėra pavojingas1 sociali
stų judėjimui, bet atneš jam 
didelę naudą.

Kapitalistai ir komunis
tai tikėjosi, kad Darbo Par
tijos valdžia, neturėdama 
daugumos parlamente ir to
dėl negalėdama ištisai vy
kinti savo programą, dis
kredituos save ir darbinin
kai daugiaus nebenorės už 
ją balsuoti. Ypatingai drą
siai tokį likimą Anglijos so
cialistams pranašavo komu
nistai. Trečiojo Internacio
nalo pirmininkas, Zinovje- 
vas, sakė: Mes norime, 
kad Darbo Partija įeitų į 
valdžią, nes tuomet prole
tariatas pamatys, kad ji yra 
niekam betikus, ir ateis pas 
mus; komunistų rėmimas 
Darbo Partijos valdžios bus 
lygus laikymui virvės, kuri 
yra užnerta ant kaklo pa
kartam žmogui.

Tie pranašavimai, kaip 
matome, nesipildo. Gaiva
lai, kurie mėgsta koriko dar
bą, turės pasi j ieškoti aukų 
savo virvei kur nors kitur.

Apžvąlga
LlėTUVOS UŽSIENIŲ POLITI

KOS SILPNUMAS.

Trečiadienis, Kovo 12, 1924
—""Mu-Juijin-tL- m n-_ -r .-----

Žmones sako, kad butų, girdi J Ii 
sveika ir tiems aukštiems po
nams pabuvoti kalėjimą, 
tada atjaustų ir pagerintų ten 
esamą tvarką ir mažu ne taip 
žiauriai elgtųs sų kaliniais, 
kaip kad dabar elgiamasi.

Be to, dar pas mus, dėdyti, 
ir nedarbas siaučia^ Užsidarius 
kai kurioms įmonėms ir val
stybės įstaigų etatus sumaži
nus, paliko daug bedarbių, kn- 
rletyis alkis ir šaltis stačiai žiu- 
,ri į akis. Bedarbiais niekas ne- 
Įsirupina ir jie yra palikti pono 
Dievulio apveizdai. Butų pusė 
bėdos, jeigu mes turėtume stip
rias profesinias sąjungas su 

t pinigingomis kasomis. Nesant 
valstybės pašelpos, jos ateitų 
bedarbiams pagelbon savo lė
šomis. Bet didžiausia nelaimė 
tame, kad musų darbininkai 
neorganizuoti ir savo kasų ne
turi. O tai vis, galima sakyti, 
dėka musų komunistėliams, ku
rie savo netaktišku pasielgimu 
jas išardė ir darbininkų jėgas 
suskaldė.

Jei ne komunistų klaidinga 
taktika, tai reakcija nebūtų už
tikusi darbininkų pakrikusiai^, 
nepasirengusiais ('ginti nors ir 
menkučius laimėjimus.

Tai tokios maž-daug 
mus šiuo tarpu naujienos, o 
kios bus toliau, tai vėla para
šysiu. —Kapsas. ♦

reikaluo- “Naujienų” No. 13 net pasaky
ta, kad “kliubuose ir net Lais
vės alėjos kavinėse” tokie “au
kštų valdininkų” nusiskundimai 
girdėt... šlykštynių abfšurdii| 
vargiai kas pataikytų sugalvo
ti. Tokiais savo pasakymais 
biauriai įžeidžia Lietuvos valdi
ninkus. Kiekvienam gali būti 
aišku, jog aukštiems^ valdinin
kam nėra reikalo kavinėse ir 
gatvėse skunstis delei apyskai
tų, reikalui esant jie gali bile 
kada tų apyskaitų pareikalauti.

Delei aukų ir nuošimčių aps
imokėjimo net patsai “Naujie
nų” Koresp. pasako, jog tik esą 
gandai, o-vienok tuos gandus 
stropiai surankiojo ir patiekė 
amerikiečiam^ Gandus tan
kiausia leidžia tie, kurie apie 
kitus sprendžia sulig savęs ir 
tie jų leidžiami, gandai tankiau
sia yra tai produktas jų nesvei
kos vaidentuvės. Prie tos pa
čios rųšies priklauso ir tie, ku
rie tuos gandus rankioja, išpu
čia ir platina.

Tad, delei aukų ir nuošimčių 
galiu pasakyti tiek, kad ant 
kiek man yra žinoma, už kiek
vieną mažiausią auką buvo au
kautojams išduodama numeruo
tos kvitos, kiekvieno mėnesio 
pabaigoj aukų apyskaitos nuo
rašai buvo siunčiami lietuvių 

netinka palaikyti draugingus | laikraščiams ir daugumas jų at- 
santikius su MacDonaldu.

mu užsienių politikas 
se. Jis rašo: I

, “Vos laikraščiai ėmė kal
bėti apie busimą Makdonaldo 
kabinetą, lenkų valdžios 
rose tuojau papūtė kitas 
jas: darbininkų valdžiai, 
ko, reikia kito Londone 
kų atstovo, reikia tokio, 
ris jai tiktų. Netrukus po to 
lenkų atstovybės 
sudėtis atsimainė, 
kuomet jau stojo 
Makdonfaldo • kabinetas, Lon- I 
donan nuvyko jo ‘pasveikinti’ 
net visa susidėjusi iš socialis-L 
tų delegacija. Kokiam tiks
lui ji nuvyko, matyti iš Var
šuvos laikraščių: įgyti Var
šuvai palankesnę užsienio po
litiką. Tie laikraščiai kalba 
jau ir apie kelionės rezultatą: 
reikia tikėtis, rašo jie, kad 
lordą Parmurą ir Poinsonbį-— 
vice-ministerį užsienio reika
lų — teks lengviau įtikinti, 
kaip lordą Sesilį, bus palan
kesni mums.” J
O ką daro Lietuva, klausia 

“Socialdemokratas”, kad prisi
taikius prie atsimainiusios at
mosferos , tarptautinėje politi
koje? Nieko. Į Londoną ji nu
siuntė atstovo vietą užimti p. 
Čameckį, kuris, žinoma, visai

sfe- 
vė- 
sa- 

len- 
ku-

Londone 
Dabar, 

valdžion

APSIVOGĖ KARIUOMENĖS 
VALDINIKAS.

Lietuvos laikraščiuose įdėta 
paskelbimas, kad pabėgo karo 
valdininkas Juozas Vyšniaus
kas, pasišlavęs 28,000 litų vals
tybės pinigų. Jisai buvo 5 pės
tininkų pulko iždininkas; gana 
jaunas vyrukas, 27 metų am
žiaus.

Vienas “Naujienų” korespon
dentas praneša, kad tas vagilis 
esąs “lenkiškos kultūros” prita
rėjas. Reikia stebėtis, kad to
kie gaivalai yra skiriami Lietu
voje į atsakomingas vietas.

Laiškas Redakcijai
New Yokr, Kovo 7 d. 1924. 

Gerbiamoji “Naujienų” 
Redakcija:— •

Kadangi “Naujienų” No. 13, 
iš š. m. sausio mėn. 16 d., strai
psny “šis tas. iš Lietuvos” tilpo 
biaurios insinuacijos prieš mani 
ir kadangi tos pačios insinuaci
jos vėl pakartota “Naujienų” 
No. 39, iš vasario 15 d., todėl 
prašau suteikti vietos 
gerb. laikrašty šiom 
trumpom pastabom.

“Naujienų” Koresp., kalbėda
mas apie paskolos atskaitas ir 
neva cituodamas iš 
Ministerijai,

spauzdindavo. Surinktos gi au
kos, su pilna apyskaita kas mė
nesis buvo siunčiama Ministeri
jai. Misiją likvidavus, visi kvi
tų kelmeliai ir aukų skyriaus 
knygos pasiųsta Ministerijai.

Užmetimai delei nuošimčių 
apmokėjimo ir buk .paaukauti 
kuponai prie išpirktų priskaity- 
ta, yra tik to Koresp. savo ne
sveikos vaidentuvės mankšti- 
mas arba visiškas dalykų padė
ties nežinojimas. Suaukautų 
bonų ir kuponų numeriai yra 
knygose surašyti ir bile kada 
“aukšti valdininkai” gali leng
vai patikrinti. Nuošimčiai bu
vo apmokami" tiktai čekiais ir 
gryžę čekiai su savininko para
šu yra atgal knygosna sukli
juoti ir tos knygos randasi Mi
nisterijoje. Taipgi ir visi ap
mokėti kuponai.

Reikia pastebėti,, kad kiekvie
nas Misijos 
mas atskiro 
priežiūra.

Užtikrinu,
raštinėje buvi^ios tvarkos net 

sUinany tojui sukty- 
buvę kuomažiausia

skyrius buvo veda- 
žmogaus, po mano

kad prie Misijos

bėms butų 
progos.

jūsų
mano

mano rašto 
delei tų atskaitų, 

ne tik prasilenkė su teisybė, bet 
bjauriai meluoja ir savo begė
diškai sumanytus išsireiškimus 
stengiasi man pritaikyti

Nei Finansų Ministerija neigi 
kuri kita Valdžios įstaiga nėra 
nuo manęs atskaitų reikalavusi, 
nes nebuvo tam reikalo. Per 
visą laiką Finansinės Misijos 
reikalų buvimo mano žinioje, 
kiekvieno mėnesio pabaigoj pil
nos ir smulkios apyskaitos buvo 
siunčiamos Mjinisterrijaii, o kast 
šeši mėnesiai buvo siunčiama 
sutraukoje. Likviduojant Fin. 
Misiją buvo padaryta pilna at
skaita netik iš laiko mano dar
buotės, bet ir nuo pat Misijos 
atvažiavimo, t. y. nuo 1919 m. 
Toji galutinoji atskaita, kartu 
su visomis knygomis, korespon
dencija, bonus pirkusių kortelė-j 
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—-J. J. Bielskis, >
P. S. Visų, kitų, laikraščių,, 

kurie tuos šmeižtus iš “Naujie
nų” persispauzdino, prašau ir š 
mano pareiškimą persispausdin
ti, ypač to lauksiu iš “Tėvy
nes”.— J. J. B.

PRIE P. BIELSKIO 
PAREIŠKIMO.

iš-

Misijos
Lietuvos

...... . »
‘duplikatais’, pakvitavimo 
knygomis ir nukirpti kupo
nai su atatinkamu sąrašu ir 
visi kiti buvusios 
raštai iv knygos,
Atstovybės Įgaliotiniui revi
ziją padarius, išsiųsta Minis
terijai. Pripakuota net pen
kios didelės medinės skrynios 
ir išsiųsta per ‘Baltic Ameri
can Line’ Klaipėdon.”
Skaitytojas iš tų žodžių su

pras, kad viskas yra kuo ge
riausioje tvarkoje ir jokių abe
jonių negali būti nei apie tai, 
kas buvo daroma p. Bielskio 
darbuotės laiku, nei apie pir- 
mesnį laiką*. • '

Bet štai vienas Amerikos 
laikraštis, pilnai remiantis Lie
tuvos valdžią, nepersenai pa
skelbė, kad darant Finansų Mi
sijos reviziją tapo surasta, jo- 
gei trūksta $9,000! Ir jisai tą 
paskelbė, remdamasis buvusio
jo atstovybės juriskonsulato, p. 
Mastausko, žodžiais, 
Lietuvos valdžia 
reviziją daryti.

Taigi p. Bielskis 
viskas tvarkoje,
sako (jeigu tikėt tuo laikraš
čiu), kad surasta stambus pini
gų trukumas. Kaip dabar šitą 
prieštaravimą išaiškint ?

Mes nežinome, kaip. Gal būt, 
kad nežino ir tie žmonės Lietu
voje, iš kurių musų korespon
dentas išgirdo'gandus apie ne
tvarką finansų vedime Ameri
koje. O kuomet nežino, tai vi
saip spėlioja, ir iš to kyla gan
dai.

Sutikdami su ger. New Yorko 
konsulu, kad jisai w turi teisės 
piktintis, jeigu yra neteisingai 
įtariamas jo asmuo, mes tečiaus 
manome, kadA visuomenei jisai 
butų .geriaus pasitarnavęs, jei
gu butų pasisteflgęs išsklaidyti 
abejones, apie kurias girdime 
kalbant ir Lietuvos žmones ir 
Amerikos lietuvius.

kurianj 
pavedusi tą

sako, kad 
o revizorius

Dėdei Laiškas
[Iš Zanavykijos]

gal

pas 
k ei

Imigracijos
Klausimu

nesiseka užsienių-tnis ir “duplikatais”, pakvitavi
mo-knygomis ir nukirpti kupo
nai su atatinkamu sąrašu ir vi
si kiti buvusios Misijos raštai 
ir knygos, Lietuvos Atstovybes 
Įgaliotiniui reviziją padarius, 
išsiųsta Ministerijai. Pripakuo
ta net penkios didelios medinės 
skrynios ir išsiųsta per “Baltic 
American Line” Klaipėdon.

C “Naujienų” Koresp. sako, 
kad “Aukšti Lietuvos valdinin
kai skundžiasi, kad finansinė 
misija neatiduoda apiysj^aitos”. 
Iš tokio pasakymo atrodo, kad 
“Aukšti Lietuvos valdininkai” 
galvas susiėmę vaikščioja gat
vėmis ir Koresp. ir praeiviams 
skundžiasi delei apyskaitų.

Lietuvai 
politikoje. Ji pralaimėjo gin
čus su lenkais dėl Vilniaus ir 
išrodo, kad ji taip pat pralai
mės ir ginčus dėl Klaipėdos.

Svarbiausia priežastis to yra, 
je abejonės, ypatinga tarptau
tinė padėtis Europoje. Lietuva 
negali atsilaikyti prieš tas vals
tybes, kurias remia militaristi
nė Franci j a, kol militarizm^s 
Europoje yra galingas. Bet 
jeigu Lietuvos valdžia gabiaųs 
gintų Lietuvos reikalus, tai jai 
visgi sektųsi ne taip blogai.

Kiek Lietuvos valdžia yra 
apsileidus, parodo “Socialdemo
kratas”, lygindamas jos neveik
lumą su dideliu lenkų apsukru-

į Duodami vietos augščiaus 
spausdintam laiškui, mes bet
gi negalime nepastebėti, kad 
svarba klausimo, kuris jame 
yra gvildenamas, guli ne asme
nyse bei jų kvalifikacijose, bet 
tam tikrų valstybės įstaigų 
tvarkoje.

Korespondentas, kurio Asme
nį taip aštriai smerkia gerb. 
laiško autorius, palietė finansų 
tvarkymą Lietuvos įstaigose 
VVashingtone ir New Yorke. Ar 
yra pamato tą tvarkymą kriti- 
kuot? P. Bielskis tarytum no
ri pasakyt, kad nėra jokio pa
mato ir kad kiekvienas žmogus, 
kuris drįsta daryt priekaištų į- 
staigoms, vedusioms Lietuvos 
finansinius reikalus šioje šaly
je, yra nedoras šmeižikas. Jo 
laiške skaitome:

Per visą laiką Finansinės 
Misijos reikalų, buvimo mano 
žinioje, kiekvieno mėnesio 
pjaba’igoje pilnos ir smulkios 
apyskaitos buvo siunčiamos 
Ministerijai, o kas šeši mėne
siai buvo siunčiama sutrau
koje. Likviduojant Fin. Misi
ją buvo padaryta pilna at
skaita netik iš laiko mano 
darbuotės, bet ir nuo pat 
Misijos atvažiavimo, t. y. nuo 
1919 m. Toji galutinoji at
skaita, kartu su visomis kny
gomis, korespondencija, bo- niais praviršija net ir caro lai- 
nus pirkusių kortelėmis irkų kalėjimų tvarką ir režimą.

Pastaruoju laiku pas mus, 
dėdytė, dėjos prastos naujie
nos. Veik po visą Lietuvą ėjo 
ir dar tebeina masiniai areštai 
ir kratos. Kadenių-liai'idininkų 
valdžia su didžiausiu įnirtimu 
dar sykį puolė darbininkų or
ganizacijas ir jų darbuotojus.

Sunku tiksjiai apskaityti, 
kiek įvyko kratų ir areštų. Vie
na tik aišku, kad jų skaičius 
labai didelis, kokių iki šiol nė
ra da buvę. Pas kaikuriuos as
menis kratyta net po kelis kar
tus iš eilės. Kratas darė neat- 
siižvdlgdami nied amžiaus, >nei 
politinio nusistatymo.

Reakcija šėlsta. Buržuazija 
stengiasi atgauti pralaimėtas 
po karo pozicijas. Jos žiauru
mas pasiekia aukščiausio laip
snio. Užtenka kartais darbi
ninkui būti neištikimu kunigė
liui, arba būti profesinės są
jungos nariu ir žvalgyba tuo
jau apkrikštijus jį komunistu 
patupdys krikščfoniškan kalėji
mai!.

Susipykusi Valdžia su darbi
ninkais puolė bausti net ir 
“Tautos Pažangos” vyrus, —- 
p. Voldemarą ištrėmė iš Kau
no visam karo stoviui lietuviš
kai! Sibiran (į Varnius), už 
kokio ten straipsnio nesuvisai 
“košerno” parašymą į “Vai
rą”; o p. Smetoną kaipo redak
torių už to straipsnio įdėjimą, 
patalpino Kauno kalėjimai! at- 
sipakutavoti, tik deja, neilgai 
prisiėjo ten būti, nes kun. Tu
mas pasilikęs vienas pakėlė 
tokį graudingą lermą, nuo ku
rio užsirūstinusios širdys su
minkštėjo ir paleido.

Dabar išėjęs iš kalėjimo ir 
•betarpiai susipažinęs su ten 
esama tvarka, paskelbė savo 
redaguojamam laikrašty nau
ją kalėjimų teoriją, reikalau
jančią daugybes )štoh rili irimų 
ir praplėtimų. į

Tiesa, kalėjimų tvarka Kau
ne ir abelnai visoj Lietuvoj ne
pakenčiama. Esamoji tvarka ir 
apsiejimas su politiniais kali-

| Dalykai, kurie nors truputį 
, surišti su ateiviąis-svetimša- 

liais, amerikiečių spaudoj ir 
viešose diskusijose užima be
veik pirmąją vietą. Pasakoma 

: kai kada ir rimtų dalykų, bet 
■ dauguma nukalba tiktai nie

kus, iš kurių rimtas žmogus 
pasijuoktų. Visi nusidėjimai, 
trukumai, kokie liktai randasi 
Amerikoj, suverčiami ant atei
vių. Jie buk nešvariai gyvena, 
neužlaiko kaip reikiant savo 
namų, nėra pakankamai ap- 

, šviesti ir tt. Norėtųsi paklausti 
tų, kurie mėgsta kasdien kelti 
šiuos apkaltinimus, ar jie yra 
matę darbo žmones, darbo kla- 

! sę, gyvenančius taip kaip tur
tuoliai? Paimkim tokią, Angli
ją, iš kurios atplaukė visi iš
mintingiausi ir šviesiausi Ame
rikos žmonės. Rašančiam šias 
eilutes teko aplankyti Londo
no dalys, kur gyvena«darbinin- 
kai. Nustebau pamatęs juos gy
venant skiepuose, urvuose, kur 
retai saulė teužeina. Apie šva
rumą negali būti nei kalbos. 
Lietuvoj žydai beveik taip ne
gyvena, o juk Anglija viena 
turtingiausių pasauly šalių. 
Darbininkas palieka darbinin
ku. Sunkiai uždirbdamas duo
nos kąsnį jis neturi dali g laiko 
galvoti apie kokius ten raska- 
žius. Amerikiečių laikraštinin
kai pataikaudami visokiems 
biznieriams arba mažai nusi
manantiems skaitytojams, ne
atkreipia į tai domės ir pasa
kos imamos už faktus. Pake
riui vertėtų pastebėti, jog da
bartiniam aliejaus skandale 
VVashingtone nėra nei vieno 
svetimtautiško vardo, o visi sa
vieji, pilgrimų ainiai.

Imigracija nėra jau toks pai
nus ir sentimentalus klausi
mas, kaip jį norima pridaryti. 
Ateiviai dalinami sulig koky
bių arba sulig vertės, šiaurieji 
yra geri; rytų ir pietinės Euro
pos nedori iv juos todėl reikia 
išskirti. Sekant šia taisykle, 
amerikiečiai privalėtų įsileisti 
tiktai žydus, nes jie Dievo pa
rinkta tauta, kuri išgelbėjo 
žmoniją nuo nuodėmių; visi gi 
kiti buvo pagonai ir išskirti iš 
Dievo malonės. Niekad nebuvo 
girdėta, kad . tautas skirstytų/ į 
geras ir negeras. ‘Vokiečiai bu- 

' vo apskelbti ■ karo metu kaipo 
barbarai, necivilizuoti, o dabar 
to visko nebegirdėti. Kad Ry
tų ir Pietines Europos tautas 
sunkiau suamerikoninti ir pa
daryti piliečiais, — tai čia pa
čių amerikonų kaltė, nes jie 
eina ne tais keliais, kuriais rei
kėtų. Ateiviai Amerikai rcika-

lingi. Visokius sunkius ir pavo
jingus darbus atlieka jie. Vie
tiniai kratosi nuo to. Jie nori 
lengvai ir greitai tapti milijo
nieriais. Vienas unįverstiteto 
profesorius kalbėdamas apie 
imigracijos klausimą taip išsi
tarė: “Ateivius turime naudo
ti kaipo gyvulio jėgą. Ištrau
kini iš jų kuodaugiausiai, o pa
skui tegul sau žinosi.” Šie pa
sakymai charakterizuoja visą 
pažvailgą Amerikos kapitalistų 
į ateivius darbininkus. Klasi
nė Kova, kova už būvį nuima
ma nuo ekonominės dirvos ir 
perkeliama į tautinę. Mano iš
manymu, jeigu amerikiečiai 
blaiviai imtų nagrinėti pana
šius klausimus, jiems nesunku 
butų jie išrišti ir pačioj šaly 
įsteigti ramumą. Tautinių prob
lemų Amerikoj perdaug nežy
mu; 
mos 
ketų 
kuo

yra tiktai darbo, proble- 
ir jas, kaipo to*kias reike- 
rišti nesumaišant su nie- 

kitu. —M. V.
JAUNA MOTERIŠKE 

NUSIŽUDĖ.

GAR  Y, Ind., kovo 10. — Vie
tos viešbuty nusižudė jauna 
graži 20 metų amžiau®, mote
riškė Mamie Frenden, atvykus 
čia iš Chicagos, kur ji gyvenus 
adresu 2540 Emerald avė. Per
sišovus ji kurį, laiką dar buvo 
gyva. Policijai pasisakius, kad 
ji pavargus ir gyvenimas jai 
buvęs nebemidla.

Lietuvos Soc.-Dem
Partijos Rėmimo 

Fondas.
, Laikas nuo laiko šioje vieto
je tilps žinios, žinelės, patari
mai, paraginimai, pasiskelbs 
priimtos aukos, aukautojų var
dai ir viskas, kas rišasi su Liet. 
Soc.-Dem. Partijos Rėmimo 
Fando Amerikoje reikalu. Tie, 
kurie įdomauja šiuo reikalu, ras 
sau medžiagos ir informacijų 
šiame skyriuje.

Liet. Soc.-Dem. Partijos Rė
mimo Fondas jau gyvuoja. 
Amerikos darbininkai nepaliko 
savo draugų šauksmo be pasek
mių.

Chicagoje jau ėmė organizuo
tis Rėmėjų kuopa: į ją įstojo 
apie 15 draugų ir išsirinko ko
mitetą.

Tai, žinoma, tik pradžia.

Reikia tikėtis, kad Chicagoje 
atsiras bent keletas šimtų drau
gų, Auri e apsiims kas mėnesis 
mokėti tam tikrą duoklę Lie
tuvos Socialdemokratų paramai.

Chicagos kuopos sekretoriaus 
adresas: drg. M. J. Mauricas, 
4424 S. Washtenow Avė., Chi
cago, III.

Kuris miestas paseks Chica- 
gos draugus?

Draugai profesionalai ir tie, 
kurie negali lankytis į susirin
kimus ačiū tam, kad jų vaka
rai yra užimti, galėtų siųsti sa
vo duoklę į centą — kas po 
$10.00, kas po $5.00, o kas gali 
ir daugiau.

Kur din^o visi tie išsisklaidę 
po mažuosius miestelius revo- 
liucijonieriai, Dabar draugai 
turėsite progos padirbėti ge
ram ir prakilniam tikslui. Ne
snauskite draugai!

Lietuvos Soc.-Dem. Partija, 
berods, mažiau gavo materialės 
paramos iš Amerikos darbinin
kų, neąu kuri kita partija Lie
tuvoje; o darbo ir triūso Lietu- 
vo liaudžiai ji bus bene daugiau 
pašventusi už kitas partijas. 
Tad paremkime ją dabar!

Kas mokės nemažiau po 50 
centų į mėnesį į Liet. S’oc.-Dem. 
Partijos Rėmimo Fondą, tas 
gaus “Socialdemokratą” veltui.

Ar kas iš draugų turi kokių 
gerų patarimų, sugestijų kaip, 
surinkus daugiau pinigų, 
prašau parašyti į šį skyrių. 
Draugai padėkite!

—Mare Jurgeldnis,
Liet. Soc.-Dem. Partijas

Rėmimo Fondo Sekretorė.

i
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MUSŲ MOTERIMS
Švieži jautiena ir aviena yra 

stampri čliupinėjant ir šviesiai I 
raudona.

Mėsą parneštą iš krautuvės | 
reik apšluostyt su drėgnu, šva- j 
riu skuduru. . j

Veda DoravVilkienė

Kį IR KAIP VIRTI

Mrs. MICHN1EVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards llip 

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai • praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

TeL Blvd. 8188
M. Woitkewid 

BANIS
AKU1ERKA

Turiu patyrimu 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikti 

»ypatišką prižiūri- 
gjimą. Duodu pi
li tarimus moterimi 
■ ir merginoms dy- 
Ekai.

3113 South 
Halsted St.

žuvis, duoda mažiau šildomos 
pajiegos, bet gana geras mais
tas kaipo protadas. Žuvis ge
ra savo sezone. Rūkyta arba 
sūdyta žuvis gera visada. Ren
kant šviežią žuvį, reikia žiūrė
ti, kurios akįs atrodo šviežeis-- 
nės, kurios žvynai nebyra, į ku
rią pirštu paspaudus nepalieka 
duobę.

į Kiaušiniai yra geriausi kada 
šviežus, nevartojami reikia lai
kyti šaltam padėjime, šviežus 
kiaušiniai išrodo šiurkštus, ne
žvilga, prieš šviesą permatomi 
ir į vandenį įdėti skęsta, kurie 
neskęsta yra perseni.

Pienas, geriausia pirkti bon- 
kose; į uždarytas bonkas iš oro 
mikrobai neįsigauna. Pirma 
atidarymo bonkos, reikia ją api
plauti ir visada laikyti uždeng
tą.

1 21/2 šaukštukų baking powder 
Gerai sumaišyk cukrų ir svie

stą, pridėk kiaušinių ir gerai iš- 
Pridėk truputį pieno ir 

1 su 
baking povvder ir išplak. Pri
dėk daugiau miltų ir pieno pa- 
mainiui iki visus suvartosiu Į- 
maišyk citrinų esencijos ir ra- 
zinkas. Įdėk į blėtas kur bus 
įtiesta ištaukuota popiera ir 
kepk vidutiniai karštame 
čiuje apie valandą laiko.

Žuvis kepta su trupiniais S S kartu

Viryk mažą “haddock” žuvį 
iki busi visiškai minkšta. Tada 
nuimk odų ir išimk kaulus. Su
dėk žuvį į gilų išsviestuotą mo
linį arba paliavotą bliudą. Iš
plak 1 kiaušinį su 2 šaukštu
kais miltų; pridėk puoduką pie
no, truputį svogūno ir po žiup- 
sniuką druskos bei pipirų. Ge
rai sumaišyk viską, tada užpilk 
ant žuvies, truputį išmaišydama 
su žuvimi. Uždeng išsviestuo- 
tais “krekių” trupiniais 
kepk nuo 30 iki 40 minutų.

“Washingtoii Pie.”
ir

pe-

Daržoviy blynai
puoduką išvirtų ryžių 
puoduku išvirtų šabelbonų 
puoduką sugrustų bulvių 
šaukštuką taukų ar alie

jaus ’ <
2 šaukštuku sukapotų svogū

nų
2 šaukštu kornų krakmolo
1/3 puoduko tomačių.
!/> šaukštuko druskos
Paspirgink svogūną taukuo

se; pridėk kitus, gerai sukapo
tus daiktus. Gerai sumaišyk, 
tada sudaryk į blynelius. Kepk 
apie pusę valandos karštame 
pečiuje, apliedama du kartu su 
taukais arba aliejum.

Šitie blyneliai užima mėsos 
vietą, nes jie yra labai maistin
gi. Tamates galima vartoti iš 
blėtų.

2

1 puoduką cukraus
1/2 puoduko sviesto 

taukų)
puoduką saldaus pieno 
puoduku miltų
šaukštuku baking powder 
šaukštuką vanillos 
kiaušinį.

Sumaišyk sviestą ir cukrų 
labai gerai; pridėk gerai išplak
tų kiaušinių ir įmaišyk pieną ir 
miltus išsijotus su baking pow- 
der. Galutinai įmaišyk vanillą.

Kepk karštame pečiuje vie
noj didelėj gerai ištaukuotoje 
blėtoje arba dviejose pajinėse 
blėtose. Jeigu kepsi antru bu- 
du, kuomet pyragas iškeps ir 
atšals, užtepk kokio nori mar- 
maliado ai’ uogų kisieliaus ant 
pieno pyrago, uždėk antrą ant 
pirmutinio ir apiberk piršų su 
“powdered sugar”. Tai turėsi 
taip vadinamą “Washington 

šiš pyragas yra skanus ir ne
brangiai atsieina.

(arba

1
2
2

Ar Nori Kad Jūsų Šeimyna Butų 
Linksma Ateinantį Pavasarį?

Jeigu jūs esate viena iš tij kelių šeimynų, kurios dar 
neturi autoniobiliaus, tai nėra nei mažiausios abejonės, 
kad jūs bandysite šį pavasarį įsigyti.
žema kaina ir moderniški automobiliai kaip Chev
rolet yra galima įsigyti ir šeimynai su nedideliomis į- 
plaukomis. Milionai kitų šeimynų gali paliudyti jums, 
kad geriausia yra turėti Chevrolet. ! Apie visokias gam
tos grožybes ir kitus gyvenimo patogumus prisieina tik
tai pasiskaityti ir pasižiūrėti paveiksluose pakol jus ga
lite liuospi dasigauti prie jų.
Bet pavyzdžiui jeigu jūs jau galutinai esate nutarę į- 
sigyti Chevrolet šį pavasarį. Tai tas dar nereiškia, kad 
jūs tikrai įsigysite. Kiekvienas surištas su automobilių 
bizniu gali pasakyti jums, jogei tūkstančiai šeimynų iš- 
tikrųjų negalės įsigyti automobiliaus šį pavasarį. Tas 
atsikartoja kiekvieną pavasarį. Yra tiktai du budai, su 
kurių pagelba gali užsitikrinti kad gausi Chevrolet šį 
pavasarį kada kvietkos pradės žydėti ir pavasario gam
ta traukti trauks jumis į laukus, tai yra tie: pirkite da
bar, arba užsisakykite dabar.
Jeigu jūs negalite visų pinigų užsimokėti dabar tai bile 
Chevrolet pardavėjas padarys su jumis tokią sutartį, ko
kia jums tinkamiausia. Jūs net nusistebėsite ant kokių 
lengvų sąlygų galima gauti Chevrolet ir naudoti jį pa
kol moki.
Įsitėmykite šitą mūsų pranešimą ir mes sakome tą tik
tai dėlto, kad išvengus nesmagumų su pristatymu jums 
automobiliaus šį pavasrį ir kad jums nereikėtų laukti, 
tai užsisakykite Chevrolet DABAR.

Kainos f. o. b. Flint, Michigan.
Superlor Rondtter ... $490 
Supsrior Touring . . . 495
Superior Utility Coupe • • 640
Superior 4*Pa<*. Coupe . . . 725

Fhher Bodies on all Closed Models

Chevrolet Motor Company, 'Detroit, Michigan
Division of Qeneral Motors Corporation

Prancūziškas Daktaras

M^rDR. HERZMAH“^

Kony donatai

1 puoduką rūgštaus pieno
% puoduko baltų miltų
% puoduko komų miltų 

(commeal)
1/2 šaukštuko sodos
1 šaukštuką baking powder
1 gerai išplaktą kiaušinį.
1/2 šaukštuko druskos.
Sumaišyk sodą ir pieną, pri

dėk išsijotus kartu miltus, 
baking povvder ir druską. Galu
tinai įmaišyk kiaušinį, 
ant gerai ištaukuotos,
skaurados. Reikia valgyti 

kornų siropu.

Kepk 
karštos 

su

Banany-tapiokos 
pudingas

li/į puoduko komų miltų 
(corn meal)

li/> puoduko miltų
Vį, puoduko taukų 
% puoduko cukraus 
2 kiaušiniu
1 šaukštuką cinamonų
1/2 šaukštuko nutmeg
1 šaukštuką druskos
2 šaukštuku baking pbvvder 
% puoduko pieno.
Sudėk šaltą pieną į dvigubą 

puodą su kornų miltais ir virk 
10 minutų. Pridėk sviestą (ar
ba taukus) ir cukrų prie košės; 
nuimk nuo ugnies. Išsijok vis
ką kartu: miltus, baking pow- 
der, cinamonus arba nutmeg ir 
druską. Pridėk gerai išplaktus 
kiaušinius prie košės, tada pri
dėk miltus. Išvoliok, išpiaustyk 
pyragaičius ir virk verdančiuo
se taukuose.

arba

Pamerk pusę puoduko tapio
kos šaltame vandenyje per 
naktį. rytojaus nusunk 
tapioką ir sudėk į paliavotą puo
dą. Užpilk 1 kvortą saldaus 
pieno ir viryk (žiūrėdama, kad 
neprisviltų) iki tapioka bus iš
virus (tik keletą minutų). Su
maišyk bliude gerai išplaktus 
trynius 3 kiaušinių, 1 puoduką 
cukraus ir 3 šaukštus “com- 
starch”, (cornstarch) turi būti 
sušlapintas su trupučiu pieno). 
Gerai išmainius pridėk prie ta
piokos ir išmaišyk, 
nuo ugnies , 
kiaušinių iki 
tada įmaišyk

Padėk eilę
išsviestuoto lėkšto arba molinio 
bliudelio ir ant viršaus uždėk ei
lę supjaustytų bananų, paskui 
vėl eilę tapiokos, eilę bananų 
ir t.t. iki viskas bus suvartota.

Padėk pudingą ant ledo arba 
į taip šaltą vietą. Turi visai at
aušti. Valgyk su saldžia grie- 
tiene.

Šeimininkėms patarimai
Kiauliena ir veršiena višnia- 

vai rausva, taukai sausus ir tra-. 
pus.

Nuimk 
išplak baltymus 3 
bus visai stiprus,

tapiokos. apačioje

Pigus razinky pyragas
L puoduką cukraus
Į didelį šaukštą sviesto
L kiaušinį
L puoduką saldaus pieno

Šaukštuku citrinų esenci-2
JOS

2į4 puodukų miltų (pastry 
flour) •

1 puoduką razinkų

Dviejų karų 
garadžius

Superior Sedan . • . $795
Superior Cotnmercial Chasiis 395 
Superlor Light DeUvery . . 495 
Utility Expre«8 Truck Chassis 550

BešTEūilI
Pinigais arba mėnesiniais išmokėjimais

Tai yra jusi) proga geram investmentu? kad turėjus geriausiai pastatytą -garad- 
žių ant jūsų pareikalavimo, mažai {mokėjus, lengvais mėnesiniais išmokėjimais. 
Jis apsimokės jums ar jus turite karą ar ne, nes renda užsimokės už jūsų mė
nesinius mokesčius. Geriausi garadžiai yra statomi ekspertų mechanikų ir yra 
garantuoti is visų atžvilgių.

KAINOS SEKAMOS:

Vieno karo
garadžius

PERMANENT

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S'. Ashland Avė., ant 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:30 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8
Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

Gerai lietuviams žinomas per 15 i 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

( Dienomis: Canal
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonai i

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

Tel. Boulevard 2160 
Pranešimas

Dr. Jonas P. Poška
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Jo laikinasis ofisas randasi 
po num.

3303 S. Morgan St.
Valandos: 9—12 iš ryto, nuo 

1 vai. po piet iki 9 vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai

l Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikiu ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piekv 
Telefonas Drezel 288®

M
Madni pavasariui Suknia, 

panaši į ploščių.
Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 

40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 3 yardų 54 colių ma
terijos. Į

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
jaduotą blankutę arba priduoti pavyz- į 
Ižio numėrj, pažymėti mierą ir aiš- i 
ciai parašyti savo vardą, pavardę ir' 
įdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattem Dept., 1739 So. 
halsted St., Chicago, III.

^NAUJIENOS Pattern ^Dept 1
1739 S. Halsted St. Chicago, III. . 

siusti man pavyzdi No,...*.......
čia įdedu 15 centų ir prašau at-

1924.

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

P-lė Kudulaitę
Iš

The Stock Yards
Savings Bank

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

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

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

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

$195.00
ir augščiau

$260.00
ir augščiau

šis 2 karų garadžius pastatytas 
jūsų pareikalavimui, visas nau- 
gateri- $3Q,()0

ĮMOKĖJUS 
kitus į 12 mėnesių išmokėjimais

Rašykite dėl Katalogo arba telefonuokite 
dėl sutarimo su musu atstovu

Mes taipgi sutelkiame visą materijolą dėl būdavojimo garadžiaus, tik praleisda
mi hardware ir j<Js pasidarysite duris, mes suteiksime materijolą dėl jų.

KAINOS YRA SEKAMOS:
Vieno karo garadžius Dviejų karų garadžius 

$80.00 ir augščiau $100.00 ir augščiau
Už kitus pagal didumą.

visą naują namų materijolą, lentas visokiems reikalams, 
stogų poplerų, plinsterio lenteles, garądžių duris, sash, 
žema kaina.

NORTH WEST SIDE LUMBER CO. z
Abe I. Lurya, Pres.

4440 W. North Avenue Albany 7800
Dastatome { visas dalis miesto ir apielinkės 
Atdara nuo 7 ryto iki 6 v. v. Nedėlioj nuo 8 iki 1 vai.

DIABETES
DIABETES, puikus mokslinis gy
dymas suteikia visuotiną paleng
vinimą šimtams kurie serga DIA-. 
BETES, kurie bandė kitus budus 
be pasekmių. Tas gydymas ne
reikalauja tikro pasninkavimo. 
Ateikite arba rašykite vienos sa
vaitės dykai gydymo. Atsineški
te specimen, mes išegzaminuosi- 
me laboratorijoj dykai.

Slale Medical 
Laboratory

Suite 320-321 Garland Bldg.
58 E. Washington St.

Phone Dearborn 3049

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 1Q iki 12 die
nų, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Neuėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blie 
Iši an d. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St., Chicago, 111. J

Mea turime savo jarde 
taipgi sienoms lentas, 
miilwork, ir t. t. labai

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULU 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerų gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

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

POLO CHEMICAL CO.
Išdirbėjai.

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Jei abejoti akimis, pasiteirazk
Dr. BLUMENTHAL

Optomatriat 
Tat Boalavard U8f

Lietuviai Daktarai
1 . F .

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 0 iki 8 v. v.
Tel. Boulevard 5918

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

Kampa* CZ-toe gnt. 
1-roe lubebe

Telephone Yirdz 5082

DR. M. STDPNIGKI
8107 So. Morgan St.. 

CHICAGO, ILL. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomis pfisaa yra 

uždarytai

ir

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Ruzas Gydytojai: ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyri i k*. 
Vaiku ir visu chronišku lirų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street.

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piat 
7—8 vak. Nedlllomis 10—12 dienų,

Telephone Yardz 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted StM Chicago. III.

šviesą ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansla Ava. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 ild 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kadžio 7715
<1 iii I II II

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kėdžių Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

DR. B. F. GARNTTZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
8149 So. Morgan SL, 

Valandos nuo 8 ild 10 vai. s 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 k 

Telefonas Yards 0867
7

DR. M. T. STRIKDL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

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

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutarti

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

8243 So. Halsted St,
Tel. Bonlevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfaz 5574 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S, MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valanial 
ir nuo 9 vakare iki 10 
Phone Boulevard 0696 '

: . ‘. k ■ t - 1 . f' i-i t į1 .v'
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Pvblfihed Daily, except Sunda/i by 
The Llthuanian Naw* P>b. (X. Ine.

Editor p. Grifaitla

1739 South Halstad Street 
Chicago, IU. 

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ratas:
18.00 per year in Canada.
|7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., undar the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
droji, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Ui. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai 
Chicagoje — paltui

Matams___ _______ _____
Pusei metų ____ _.....______
Trims mėnesiam* 
Dviem mėnesiam________
Vienam mėnesiui

Chicagoje per neito to ju*: 
Viena kopija----- 1---------

Savaitei ________ _______
Mėnesiui ________ __ ____ _

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
Z paltu:

Metams.........—-m__________ $7.00
8.50
1.75
1.25
.75

$8.04 
4.00 
2.00 

. 1.50 

. .75

8c 
18c 
75c

Pusei metų ______
Trims mėnesiam* ..... 
Dviem mėnesiam  
Vienam mėnesiui ....

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ----- -------- ,............... - $8.00
Pusei metų ..........    4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

pusę visų paduotųjų balsų. 
Jisai turėjo tiktai reliatyvę 
(lyginamą) daugumą, t. y. 
daugiaus balsų, negu libera
lai arba konservatoriai, pa
imti skyrium.

Bet šį kartą kova ėjo tik
tai tarpe dviejų kandidatų. 
Liberalai visai nestatė kan
didato, kad nepakenkus 
konservatoriams. Konser
vatorių gi kandidatu buvo 
Winston Churchill, kuris 
pirmiaus buvo liberalas.

Taip abi buržuazinės par
tijos buvo susitarusios su
mušti darbietį ir tuo diskre
dituoti Darbo Partijos val
džią, parodant, kad ji netu
ri pasitikėjimo žmonėse.

Bet išėjo visai kitaip. 
Drg. Hendersonas liko iš
rinktas 24,571 balsu prieš 
17,534 balsus, paduotus už 
bendrąjį konservatorių ir 
liberalų kandidatą. Nuo 
gruodžio mėnesio rinkimų 
iki vasario mėnesio socialis
tų balsų skaičius padidėjo 
aštuoniais tūkstančiais. Pir
mu kartu savo istorijoje 
Burnley apygarda davė gry
ną absoliučią daugumą so
cialistams.

?mu užsienių politikos reikaluo
se. Jis rašo:

Londone 
Dabar, 

valdžion

“Naujienų” No. 13 net pasaky
ta, kad “kliubuose ir net Lais
vės alėjos* kavinėse” tokie “au
kštų valdininkų” nusiskundimai 
girdėt... šlykštesnių absurdų 
vargiai kas pataikytų sugalvo
ti. Tokiais savo pasakymais 
biauriai įžeidžia Lietuvos valdi
ninkus. Kiekvienam gali būti 
aišku, jog aukštiems valdinin
kam nėra reikalo kavinėse ir 
gatvėse skunstis delei apyskai
tų, reikalui esant jie gali bile 
kada tų apyskaitų pareikalauti.

Delei aukų ir nuošimčių ap^ 
mokėjimo net patsai “Naujie
nų” Koresp. pasako, jog tik esą 
gandai, o vienok tuos gandus 
stropiai surankiojo ir patiekė 
amerikiečiams. Gandus tan
kiausia leidžia tie, kurie apie 
kitus sprendžia sulig savęs ir 
tie jų leidžiami, gandai tankiau
sia yra tai produktas jų nesvei
kos vaidentuvės. Prie tos pa
čios rųšies priklauso ir tie, ku
rie tuos gandus rankioja, išpu
čia ir platina.

Tad, delei aukų ir nuošimčių 
galiu pasakyti tiek, kad ant 
kiek man yra žinoma, už kiek
vieną mažiausią auką buvo au
kautojams išduodama numeruo
tos kvitos, kiekvieno mėnesio 
pabaigoj aukų apyskaitos nuo
rašai buvo siunčiami lietuvių

Fašismo 
kumščio.

turi 
ku-

Italijos Mussolini 
300,000 ginkluotų vyrų, 
rie yra pasiryžę ginti jo dik
tatūrą. Besiartinant parla
mento rinkimams, 
marškinių” vadas

juod- 
davė 

jiems tokius įsakymus: “Pa
imkite savo priežiuron bal
savimų vietas” ir “Neuž
mirškite apsidirbti- su tais, 
kurie balsuos . prieš val-

priešusVisus fašizmo
Musolinį apšaukė “tėvynės 
priešais”. Jie yra šmeižia
mi spaudoje ir viešuose su
sirinkimuose.

Nebus nieko nuostabaus, 
kad prie šitokių sąlygų Mus- 
solini laimės rinkimus, ypač, 
kad jisai pervarė parlamen
te naują rinkimų įstatymą, 
pagal kurį partija, surinku
si daugiaus balsų už kitas 
partijas, gauna du trečda
liu vietų parlamente/

Jeigu socialistų organi
zacijas Italijoje nebūtų su
skaldę Maskvos agentai, tai 
tas akyplėša nesmarkautų.

Anglijos 
socialistai stiprėja

Šita pastebėtina Hender
sono pergalė rodo, kad nuo 
to laiko, kai Darbo Partija 
paėmė valdžią į savo ran
kas, socialistų įtaka Angli
joje labai sustiprėjo. Tai
gi pasirodo, kad buvo mus 
tiesa, kuomet mes sakėme, 
kad socialistinės valdžios 
susidarymas Anglijoje ne 
tik nėra pavojingas' sociali
stų judėjimui, bet atneš jam 
didelę naudą.

Kapitalistai ir komunis
tai tikėjosi, kad Darbo Par
tijos valdžia, neturėdama 
daugumos parlamente ir to
dėl negalėdama ištisai vy
kinti savo programą, dis
kredituos save ir darbinin
kai daugiaus nebenorės už 
ją balsuoti. Ypatingai drą
siai tokį likimą Anglijos so
cialistams pranašavo komu
nistai. Trečiojo Internacio
nalo pirmininkas, Zinovje- 
vas, sakė: Mes norime, 
kad Darbo Partija įeitų į 
valdžią, nes tuomet prole
tariatas pamatys, kad ji yra 
niekam betikus, ir ateis pas 
mus; komunistų rėmimas 
Darbo Partijos valdžios bus 
lygus laikymui virvės, kuri 
yra užnerta ant kaklo pa
kartam žmogui.

Tie pranašavimai, kaip 
matome, nesipildo. Gaiva
lai, kurie mėgsta koriko dar
bą, turės pasijieškoti aukų 
savo virvei kur nors kitur.

“Vos laikraščiai ėmė kal
bėti apie busimą. Malcdonaldo 
kabinetą, lenkų valdžios sfe
rose tuojau papūtė kitas vė
jas: darbininkų valdžiai, sa
ko, reikia kito Londone len
kų atstovo/ reikia tokio, ku
ris jai tiktų. Netrukus po to 
lenkų atstovybės 
sudėtis atsimainė, 
kuomet jau stojo
Makdonjaldo • kabinetas, Lon
donan nuvyko jo ‘pasveikinti’ 
net visa susidėjusi iš socialis
tų delegacija. Kokiam tiks
lui ji nuvyko, matyti iš Var
šuvos laikraščių: įgyti Var
šuvai palankesnę užsienio po
litiką. Tie laikraščiai kalba 
jau ir apie kelionės rezultatą: 
reikia tikėtis, rašo jie, kad 
lordą Parmurą ir Poinsonbį— 
vice-ministerį užsienio reika
lų — teks lengviau įtikinti, 
kaip lordą Sesilį, bus palan
kesni mums.”
O ką daro Lietuva, klausia 

“Socialdemokratas”, kad prisi
taikius prie atsimainiusios at
mosferos, tarptautinėje politi
koje? Nieko. Į Londoną ji nu
siuntė atstovo vietą užimti p. 
Čarneckį, kuris, žinoma, visai 
netinka palaikyti draugingus laikraščiams ir daugumas jų at- 
santikius su MacDonaldu. | spauzdindavo. Surinktos gi au

kos, su pilna apyskaita kas mė
nesis buvo siunčiama Ministeri
jai. Misiją likvidavus, visi kvi
tų kelmeliai ir aukų skyriaus 
knygos pasiųsta Ministerijai.

Užmetimai delei nuošimčių 
.paaukauti

APSIVOGĖ KARIUOMENĖS
VALDINIKAS. .

Lietuvos laikraščiuose įdėta 
paskelbimas, kad pabėgo karo 
valdininkas Juozas Vyšniaus-|apmokėjimo įr buk 
kas, pasišlavęs 28,000 litų vals- [kuponai prie išpirktų priskaity- 
tybės pinigų. Jisai buvo 5 pės- yra į0 Koresp. savo ne- 
tininkų pulko iždininkas; gana sveikos vaidentuvės mankšti- 
jaunas vyrukas, 27 metų am- mas arba visiškas dalykų padė- 
žiaus. ties nežinojimas. Suaukautų

Vienas “Naujienų” korespon- b(>nų ir kuponų numeriai yra 
dentas praneša, kad tas vagilis knygose surašyti ir bile kada 
esąs “lenkiškos kultūros” prita- “aukšti valdininkai” gali leng- 
rėjas. Reikia stebėtis, kad to-|vai patikrinti 
kie gaivalai yra skiriami Lietu
voje į atsakomingas vietas.

. ‘duplikatais’, pakvitavimo 
knygomis ir nukirpti kupo
nai su atatinkamu sąrašu ir 
visi kiti buvusios Misijos 
raštai ir knygos, Lietuvos 
Atstovybės Įgaliotiniui revi
ziją padarius, išsiųsta Minis
terijai. Pripakuota net pen
kios didelės medinės skrynios 
ir išsiųsta per ‘Baltic Ameri- 

, can Line’ Klaipėdon.”
Skaitytojas iš tų žodžių su

pras, kad viskas yra kuo ge
riausioje tvarkoje ir jokių abe
jonių negali būti nei apie tai,. - -
kas buvo daroma p. Bielskio Oicvubo apveizdai. Butų pusė 
darbuotės laiku, nei apie pir- bėdos, jeigu mes turėtume stip-
mesnį laiką. ' r*as profesinias sąjungas su

■ , , , pinigingomis kasomis. Nesant
Bet štai vienas Amerikos valstybės pašelpos, jos ateitu 

laikraštis, pilnai remiantis Lie- bedarbiams pagelbon savo lė- 
tuvos valdžią, nepeisenai pa- šomis. Bet didžiausia nedaimė 
skelbė, kad darant kinansų Mi- (alnc, kad musų darbininkai 
sijos reviziją tapo surasta, jo- neorganizuoti ir savo kasų nė
gei trūksta $9,000! Ir jisai tą turi o tai vis> galima 
paskelbė, remdaimas'is buvusio- dska lnusų komunistėliams, kū
jo atstovybes juriskonsulato, p. rio savo netaktišku pasielgimu 
MastausRo, žodžiais, 1-------
Lietuvos valdžia 
reviziją daryti.

Taigi p. Bielskis 
viskas tvarkoje, 
sako (jeigu tikėt tuo laikraš
čiu), kad surasta stambus pini
gų trukumas. Kaip dabar šitą 
prieštaravimą išaiškint ?

Mes nežinome, kaip. Gal būt, 
kad nežino ir tie žmonės Lietu
voje, iš kurių musų korespon
dentas išgirdo'gandus apie ne
tvarką finansų vedime Ameri
koje. O kuomet nežino, tai vi
saip spėlioja, ir iš to kyla gan
dai. K

Sutikdami su ger. New Yorko 
konsulu, kad jisai u turi teisės 
piktintis, jeigu yra neteisingai 
tariamas jo asmuo, mes tečiaus 

manome, kad visuomenei jisai 
butų .geriaus pasitarnavęs, jei
gu butų pasisteflgęs išsklaidyti 
abejones, apie kurias girdime 
žaibant ir Lietuvos žmones ir 
Amerikos lietuvius.

I

Žmones sako, kad butų, girdi J Ii rūgi. Visokius sunkius ir pavo- 
sveika ir tiems aukštiems po-Jjingus darbus atlieka jie. Vie
nams pabuvoti kalėjimę, gal 
tada atjaustų ir pagerintų ten 
esamą tvarką, ir mažu ne taip 
žiauriai elgtųs sų kaliniais, 
kaip kad dabar (elgiamasi.

Be to, dar pas mus, dėdyti, 
ir nedarbas siaučia^ Užsidarius 
kai kurioms įmonėms ir val
stybės įstaigų etatus sumaži
nus, paliko daug bedarbių, ku
riems alkis ir šaltis stačiai žiu
ri į akis. Bedarbiais niekas ne
sirūpina ir jie yra palikti pono

tiniai kratosi nuo to. Jie nori, 
lengvai ir 'greitai tapti milijo
nieriais. Vienas ujnf versti tet o 
profesorius kalbėdamas apie 
imigracijos? klausimą taip išsi
tarė: “Ateivius turime naudo
ti kaipo gyvulio jėgą. Ištrau
kini iš jų kuodaugiausiai, o pa
skui tegul sau žinosi.” Šie pa
sakymai charakterizuoja visą 
pažvalgą Amerikos kapitalistų 
į ateivius darbininkus. Klasi
nė kova, kova už būvį nuima
ma nuo ekonominės dirvos ir 
perkeliama į tautinę. Mano iš
manymu, jeigu amerikiečiai 
blaiviai imtų nagrinėti pana
šius klausimus, jiems nesunku 
butų jie išrišti ir pačioj šaly 
įsteigti ramumą. Tautinių prob
lemų Amerikoj perdaug nežy
mu; yra tiktai darbo proble
mos ir jas, kaipo tokias reikė- 
kėtų rišti nesumaišant su nie
kuo kitu. —M. V.

Laiškas Redakcijai.

kūnai!) ja,s i^arjg įr darbininkų jėgas 
pavedus, tą suskaldg , ‘

I 2

sako kad Jei ne klaidinga
o revizorius | 'a,ktika’ ,tai, ^akcija nebūtų už- 

tikusi darbininkų pakrikusiais, 
nepias|iren>gusiais Įginti nors ir 
menkučius laimėjimus.

Tai tokios maz-daug pas 
mus šiuo tarpu naujienos, o ko
kios bus toliau, tai vėla para
šysiu. —Kapsas. •

jauna moteriške 
NUSIŽUDĖ.

GARY, Ind., kovo 10. — Vie
tos viešbuty nusižudė jauna 
graži 20 metų amžiaus, mote
riškė Mamie Frenden, atvykus 
čia iš Chicagos, kur ji gyvenus 
adresu 2540 Emerald avė. Per
sišovus ji kurį.laiką dar buvo 
gyva. Policijai pasisakius, kad 
ji pavargus ir gyvenimas jai 
buvęs nebemiela.

Imigracijos 
Klausimu

Vasario mėnesio gale ta
po išrinktas į Anglijos par
lamentą Arthur Henderson, 
kuriam buvo nepavykę pra
eiti visuotinuose gruodžio 
mėnesio rinkimuose. Hen
derson yra Darbo Partijos 
sekretorius ir vienas stam- 
•biausiųjų Anglijos darbi
ninkų vadų. Jisai užims 
vietą nesenai mirusiojo se
no socialisto, Dano Irvingo, 
kaipo atstovas nuo Burnley 
apygardos.

Šitas Hendersono laimė
jimas papildomuosiuose rin
kimuose turi didelės reikš
mės.

Burnley apygardoje soci
alistų kandidatas laimėjo 
gruodžio mėnesyje 'trijų 
partijų kovoje. Už jį buvo 
paduota ne pilnai 17,000 bal
sų, kas sudarė mažiaus kaip

Apžvalga
LlėTUVOS UŽSIENIŲ POLITI

KOS SILPNUMAS.

Lietuvai nesiseka užsienių 
politikoje. Ji pralaimėjo gin
čus su lenkais dėl Vilniaus ir 
išrodo, kad ji taip pat pralai
mės ir ginčus dėl Klaipėdos.

Svarbiausia priežastis to yra, 
be abejpnės, ypatinga tarptau
tinė padėtis Europoj®. Lietuva 
negali atsilaikyti prieš tas vals
tybes^ kurias remia militaristi
nė Franci j a, kol
Europoje yra galingas, 
jeigu Lietuvos valdžia gabiaųs 
gintų Lietuvos reikalus, tai jai 
visgi sektųsi ne taip blogai.

Kiek Lietuvos valdžia yra 
apsileidus, parodo “Socialdemo
kratas”, lygindamas jos neveik
lumą su dideliu lenkų apsukru-' skundžiasi

militarizm^s
Bet

New Yokr, Kovo 7 d. 1924. 
Gerbiamoji “Naujienų” 
Redakcija:— •

Kadangi “Naujienų” No. 13, 
iš š. m. sausio mėn. 16 d., strai- 

i psny “šis tas. iš Lietuvos” tilpo 
biaurids insinuacijos prieš mani 
ir kadangi tos pačios insinuaci
jos vėl pakartota “Naujienų” 
No. 39, iš vasario 15 d., todėl 
prašau suteikti vietos jūsų 
gerb. laikrašty šiom mano 
trumpom pastabom.

“Naujienų” Koresp., kalbėda
mas apie paskolos atskaitas ir 
neva cituodamas iš mano rašto 
Ministerijai, delei tų atskaitų, 
no tik prasilenkė su teisybė, bet 
biauriai meluoja ir savo begė
diškai sumanytus išsireiškimus 
stengiasi man pritaikyti Į

Nei Finansų Ministerija neigi 
kuri kita Valdžios įstaiga nėra 
nuo manęs atskaitų reikalavusi, 
nes nebuvo tam. reikalo. Per 
visą laiką Finansinės Misijos 
reikalą buvimo mano žinioje, 
kiekvieno mėnesio pabaigoj pil
nos ir smulkios apyskaitos buvo 
siunčiamos Ministerijai, o kas! 
šeši mėnesiai buvo siunčiama 
sutraukoje. Likviduojant Fin. I 
Misiją buvo padaryta pilna at-i 
skaita netik iš 
buotės, bet ir 
atvažiavimo, t. 
Toji galutinoji 
su visomis knygomis, korespon
dencija, bonus pirkusių kortelė
mis ir “duplikatais”, pakvitavi
mo knygomis ir nukirpti kupo
nai su atatinkamu sąrašu ir vi
si kiti buvusios Misijos raštai 
ir knygos, Lietuvos Atstovybes 
Įgaliotiniui reviziją padarius, 
išsiųsta Ministerijai. Pripakuo- 
ta net penkios didelios medinės 
skrynios ir Išsiųsta per “Baltic 
American Line” Klaipėdon.

C “Naujienų” Koresp. sako, 
kad “Aukšti Lietuvos valdinin
kai skundžiasi, kad finansinė 
misija neatiduoda apysluiitos”. 
Iš tokio pasakymo atrodo, kad 
“Aukšti Lietuvos valdininkai” 
galvas susiėmę vaikščioja gat
vėmis ir Koresp. ir 

delei

Nuošimčiai bu
vo apmokami tiktai čekiais ir 
gryžę čekiai su savininko para
šu yra atgal knygosna sukli
juoti ir tos knygos randasi Mi
nisterijoje. Taipgi ir visi ap
mokėti kuponai.

Reikia pastebėti,, kad kiekvie
nas Misijos skyrius buvo veda
mas atskiro žmogaus, po mano 
priežiūra.

Užtikrinu, kad prie Misijos 
raštinėje buvusios tvarkos net 
tų šmeižtų sufhanytojui sukty
bėms butų buvę kuomažiausia 
progos.

J. J. Bielskis. \
P. S. Visų, kitų, laikraščių,, 

kurie tuos šmeižtus iš “Naujie
nų” persispauzdino, prašau ir šį 
mano pareiškimą persispausdin
ti, ypač to lauksiu iš “Tėvy
nes”.— J. J. B.

PRIE P. BIELSKIO 
PAREIŠKIMO.

Dėdei Laiškas
[Iš Zanavykijos]

Dalykai, kurie nors truputį 
surišti su aleiviais-svetimša- 
liais, amerikiečių spaudoj ir 
viešo'se diskusijose užima be
veik pirmąją vietą. Pasakoma 
kai kada ir rimtų dalykų, bet 
dauguma nukalba tiktai nie
kus, iš kurių rinitas žmogus 
pasijuoktų. Visi nusidėjimai, 
trukumai, kokie tiktai randasi 
Amerikoj, suverčiami ant atei
vių. Jie buk nešvariai gyvena, 
neužlaiko kaip reikiant savo 
namų, nėra pakankamai ap
šviesti ir tt. Norėtųsi paklausti 
tų, kurie mėgsta kasdien kelti 
šiuos apkaltinimus, ar jie yra 
matę darbo žmones, darbo kla
sę, gyvenančius taip kaip tur
tuoliai? Paimkim tokią, Angli
ją, iš kurios atplaukė visi iš
mintingiausi ir šviesiausi Ame
rikos žmonės. Rašančiam šias 
eilutes teko aplankyti Londo
no dalys, kur gyvena’darbinin- 
kai. Nustebau pamatęs juos gy
venant skiepuose, urvuose, kur 
retai Saulė teužeina. Apie šva
rumą negali būti nei kalbos^ 
Lietuvoj žydai beveik taip ne
gyvena, o juk Anglija viena 
turtingiausių pasauly šalių.

Lietuvos Soc.-Dem
Partijos Rėmimo 

Fondas.
, Laikas rfuo laiko šioje vieto
je tilps žinios, žinelės, patari
mai, paraginimaj, pasiskelbs 
priimtos aukos, aukautojų var
dai ir viskas, kas rišasi su Liet. 
Soc.-Dem. Partijos Rėmimo 
Fando Amerikoje reikalu. Tie, 
kurie įdomauja šiuo reikalu, ras 
sau medžiagos ir informacijų 
šiame skyriuje.

Liet. Soc.-Dem. Partijos Rė
mimo Fondas jau gyvuoja. 
Amerikos darbininkai nepaliko 
savo draugų šauksmo be pasek
mių.

Chicagoje jau ėmė organizuo
tis Rėmėjų kuopa: j ją įstojo 
apie 15 draugų ir išsirinko ko
mitetą.

Tai, žinoma, tik pradžia.

Reikia tikėtis, kad Chicagoje 
atsiras bent keletas šimtų drau
gų, kurie apsiims kas mėnesis 
mokėti tam tikrą duoklę Lie
tuvos Socialdemokratų paramai.

Chicagos kuopos sekretoriaus 
adresas: drg. M. J. Mauricas, 
4424 S. Washtenow Avė., Chi
cago, III.

Pastaruoju laiku pas mus, 
dėdytė, dėjos prastos naujie
nos. Veik po visą Lietuvą ėjo 
ir dar tebeina masiniai areštai 
ir kratos. Kadenių-diai'idininkų 
valdžia su didžiausiu įnirtimu 
dar sykį puolė darbininkų or
ganizacijas ir jų darbuotojus, 

į Sunku tiksliai apskaityti, 
kiek įvyko kratų ir areštų. Vie
na lik aišku, kad jų skaičius 
labai didelis, kokių iki šiol nė
ra da buvę. Pas kaikuriuos as
menis kratyta net po kelis kar
tus iš eilės. Kratas darė neat
sižvelgdami nici amžiaus, nei 
politinio nusistatymo.

Reakcija šėlsta. Buržuazija
stengiasi atgauti pralaimėtas Į Darbininkas palieka darbinin- 
po karo pozicijas. Jos žiauru- ku. Sunkiai uždirbdamas duo- 
mas pasiekia aukščiausio laip- uos kąsnį jis neturi daug laiko 
šnio. Užtenka kartais darbi- galvoti apie kokius ten raska- 
ninkui būti neištikimu kunige- žius. Amerikiečių laikraštinin- 
liui, arba būti profesinės są- kai pataikaudami visokiems 

I jungos nariu ir žvalgyba tuo- biznieriams arba mažai nuši
lau apkrikštijus jį lųynunistu manantiems skaitytojams, ne- 
patupdys krikščioniškai! kalėj i- atkreipia į tai domės ir pasa- 
man. . kos imamos už faktus. Pake-

Susipykusi Valdžia su darbi- liui vertėtų pasfebėti, jog da
li inkais puolė bausti net ir partiniam aliejaus 
“Tautos Pažangos” vyrus, Washingtone
p. Voldemarą ištrėmė iš Kau- svetimtautiško vardo, o visi sa
lio visam karo stoviui lietuvis- vieji, pilgrimų- ainiai.
kan Sibiran (į Varnius), už Imigracija nėra jau toks pai- 
kokio ten straipsnio nesuvisai nūs ir sentimentalus klausi- 
“košerno” parašymą į “Vai- mas, kaip jį norima phdaryti. 
rą”; op. Smetoną kaipo redak-1Ateiviai dalinami sulig koky- 
torių už to straipsnio įdėjimą, 
patalpino Kauno kalėjimai! at- 
sipakutavoti, tik deja, neilgai 
prisiėjo ten būti, nes kun. Tu
mas pasilikęs vienas pakėlė 
tokį graudingą lermą, nuo ku
rio užsirūstinusios širdys su
minkštėjo ir palfeido.

Dabar išėjęs iš kalėjimo,ir 
betarpiai susipažinęs su ten 
esama tvarka, paskelbė savo 
redaguojamam laikrašty nau
ją kalėjimų teoriją, reikalau
jančią diauigyįbės )'štohriliriimų 
ir praplėtimų.

Tiesa, kalėjimų tvanka Kau
ne ir abelnai viso j Lietuvoj ne
pakenčiama. Esamoji tvarka ir 
apsiejimas su politiniais kali
niais pravirsi j a net ir caro lai- 

nus pirkusių kortelėmis irkų kalėjimų tvarką ir režimą.

iš-Duodami vietos augščiaus 
spausdintam laiškui, mes bet
gi negalime nepastebėti, kad 
svarba klausimo, kuris\ jame 
yra gvildenamas, guli ne asme
nyse bei jų kvalifikacijose, bet 
tam tikrų valstybės įstaigų 
tvarkoje.

Korespondentas, kurio asme
nį taip aštriai smerkia gerb., 
laiško autorius, palietė finansįr 
tvarkymą Lietuvos įstaigos^ 

‘ I Washingtone ir New Yorke. Ar 
laiko mano dar. yra l)amato tvarkymą kriti- Ietį Ultlllvz | « i o • i i • j j.. ~ •• kuot? P. Bielskis tarytum no-nuo pat Misijos . . . . . _ . . .
V nnn 1919 m ri kad nėra jokio pa-
atskaita, kartu tato ““ kad kiekvienas žmogus, 

‘kuris drįsta daryt priekaištų p 
staigoms, vedusioms Lietuvos 
finansinius reikalus šioje šaly
je, yra nedoras šmeižikas. Jd 

laiške skaitome: I

Kuris miestas paseks Chica
gos draugus ?

Draugai profesionalai ir tie, 
kurie negali lankytis į susirin
kimus ačiū tam, kad jų vaka
rai yra užimti, galėtų siųsti sa
vo duoklę į centą — kas po 
$10.00, kas po $5.00, o kas gali 
ir daugiau.

praeiviams 
apyskaitų.

Per visą laiką Finansinės 
Misijos reikalų buvimo mano 
žinioje, kiekvieno mėnesio 
pabaigoje pilnos ir smulkios 
apyskaitos buvo siunčiamos 
Ministerijai, o kas šeši mėne
siai buvo siunčiama sutrau
koje. Likviduojant Fin. Misi
ją buvo padaryta pilna at
skaita netik iš laiko mano 
darbuotės, bet ir nuo pat 
Misijos atvažiavimo, t. y. nuo 
1919 m. Toji galutinoji at
skaita, kartu su visomis kny
gomis, korespondencija, bo-

skandale 
nėra nei vieno Kur dingo visi tie išsisklaidę 

po mažuosius miestelius revo- 
liuc'ijonieriai, Dabar draugai 
turėsite progos padirbėti ge
ram ir prakilniam tikslui. Ne
snauskite draugai!

bių arba sulig vertės, šiaurieji 
yra geri; rytų ir pietines Euro
pos nedori iv juos todėl reikia 
išskirti. Sekant Šia taisykle, 
amerjkiečiai privalėtų įsileisti 

Įtik žydus, nes jie Dievo pa- 
rinMa tauta, kuri išgelbėjo 
žmoniją nuo nuodėmių; visi gi 
kiti buvo pagonai ir išskirti iš 
Dievo malonės. Niekad pebuvo 
girdėta, kad . tautas skirstytų/į 
geras ir negeras. Vokiečiai bu
vo apskelbti ■ karo metu kaipo 
barbarai; necivilizuoti, o daliu r 
to visko nebegirdėti. Kad Ry
tų ir Pietines Europos tautas 
sunkiau suamerikoninti ir pa
daryti piliečiais, — tai čia pa
čių amerikonų kalte, nes jie 
eina ne tais keliais, kuriais rei
kėtų. Ateiviai Amerikai rcika-

Lietuvos Soc.-Dem. Partija, 
berods, mažiau gavo materialės 
paramos iŠ Amerikos darbinin
kų, negu kuri kita partija Lie
tuvoje; o darbo ir triūso Lietu- 
vo liaudžiai ji bus bene daugiau 
pašventusi už kitas partijas. 
Tad paremkime ją dabar!

Ka$ mokės nemažiau po 50 
centų į mėnesį į Liet. S’oc.-Dem. 
Partijos Rėmimo Fondą, tas 
gaus “Socialdemokratą” veltui.

Ai“ kas iš draugą turi kokių 
gerų patarimų, sugestijų kaipt 
surinkus daugiau pinigų, 
prašau parašyti į šį skyrių. 
Draugai' padėkite!

—Mare Jurgelonis,
* Liet. Soc.-Dem. Partijos 

Rėmimo Fondo Sekretorė.
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Taksy mokėjimo laikas 
baigiasi

Visi turi priduoti s>avo uždarbio 
apyskaitas nevėliau kovo 15 
d. — Kiti paaiškinimai dėl 
taksų. »

Jau baigiasi laikas sumokėji
mo federalinių taksų nuo savo 
uždarbio už 1923 m. Laikas pri- 
davimui savo metinio uždarbio 
apyskaitų ir užmokėjimui nors 
pirmos taksų dalies baigias 
ateinantį šeštadienį, kovo 15 -d. 
Iki tai dienai visos apyskaitos 
ir taksai turi būti priduoti In- 
ternal Revenue Collector, sa
vame mieste, arba bent iš
siųsti paštu taip kad paštas spė
tų uždėti tos dienos antspaudą. 
Kas to nepadarys iki kovo 15 d., 
bus baudžiamas piniginiai. Išsi
sukinėjantys gi nuo, taksų mo
kėjimo gali būti baudžiami ir 
kalėjimu.

Apyskaitas iš savo uždarbio 
turi priduoti visi nevedę, kurie 
uždirbo $1.000 ar daugiau pe
reitais metais ir visi vedę, kurie 
kurie uždirbo $2.000 ar dau
giau. Apyskaitas turi priduoti 
vistiek, nors taksų jiems ir ne
reikėtų mokėtL >.

Visi gi samdytojai .turi pri
duoti valdžiai apyskaitas . kiek 
kuris jų darbininkų uždirbo per 
pereitus metus. Jie tai turi pa
daryti irgi iki kovo 15 d. Nepa
darę to galės būti baudžiami.

Nuo taksų mokėjimo paliuo- 
suojami nevedę iki $1.000, o ve-’ 
dę iki $2.500, be to už kiekvie
ną vaiką, ar kitą šeimynos na
rį, kurį priseina užlaikyti at
skaitoma po $4.00. Be to įskai
toma mokesty s unijoms, aukos 
labdarybei ir t. p. Taksus mo
kama tik už tą uždarbio pervir
šį*, kokis pasidaro atėmus iš 
uždarbio liuosas nuo taksų pi
nigų sumas. Nuo likusios’sumos 
taksų reikia mokėti 4 nuoš., o 
uždirbusiems virš $5.000—dau
giau. j

Korporacijos ir biznieriai tu 
ri priduoti savo apyskaitas at
skirai ir taksų mokėjimo laips
nis yra ne vienodas — eina su-
lig didumo uždarbio.

Taksus galima mokėti ir ne 
visus ant sykio. Galima ir ber-
tainiais, ne vėliau kovo 15 d. 
sumokant pirmą dalį, o paskui, 
paskirtu laiku, kitas dalis. Taip 
ir patartina daryti, nes jeigu 
urnai kongresas nutartų suma
žinti ir dabar mokamus taksus, 
butų lengva valdžiai atskaityti 
sumažinimą mokant taksus pa
skutinį bertainį.

Automobilius užmušė 
lietuvį ■ ■

William Karsokas, 4228 So. 
California Avė., pasimirė pavie
to ligoninėj pirmadienio vakare. 
Septintadieny jis lifco sunkiai 
sužeistas, kada kitas automo
bilius prie 43 ir Ashland Avė. 
užgavo jo automobilių ir apver-. 
tė.

John Schultz, 1515 So. Har- 
ding Avė., kuris važiavo tuo ki
tu automobilius, tapo areštuo
tas ir pasodintas kalėjiman iki 
koronerio teismo. - Jis teisinasi 
tuo, kad jis bandęs išvengti su
sidūrimo, bet neįstengęs, ka
dangi Karsokas važiavęs zigza
gais.

žvaigždė dar nepadarė jo kon 
stabdi u.

Teisėjas O’Connell “spiderių” 
teisme išteisino H. J. Kaulen, 
136 S. Halsted St., kurį'“arešta
vo” George W. Waranius, sar
gas ~Dunning beprotnamy. Pa
starasis tvirtjpo, kad jis esąs 
konstabelis, nors jo žvaigždė 
tvirtino jį esant federalinės 
žvalgybos nariu. Jis prisipažino, 
kad už žvaigždę jis užmokėjo

$5, o už priėmimą į “konstabe- 
lius” $19.50. Jo žvaigždė liko 
atimta, o prokuroras bandysiąs 
surasti kas tie “konstabeliai”, 
prib. kurių jis “prisirašė”.

Sportas

Amerikonai vėl stebėsis 
Požėla

Steinke imasi su Rogackiu.

Vakar amerikoniški laikraš
čiai vėl buvo pilni apie Požėlą, 
nes mat šiandie amerikonų ren
giamose ristynėse Karolis Požė
la risis su kitu graiku vardu 
Peregantis. Tas Peregantis sa
kosi esąs dar smarkesnis už Ki- 
lonį. •

šitose pat ristynėse imsis vo
kiečių milžinas II. Steinke su 
lenkų čampionu Rogackiu, su 
kuriuo bijojo ristis pats Ame
rikos čampionas Ed. Lewis.

Ristynės įvyksta šį vakarą.
BAISUSIS VOKIETIS ŠAU

KIA POŽĖLĄ PERSIRISTI
Chicagon dabar pr i burbėjo 

daugybė baisiai tvirtų drutuo- 
iių. Vienas jų yra Henrichas 
Steinborn, didžiojo Steinke’s 
draugas, kurs su juo nuolat tre
niruojasi. Steinborn dabar iš
šaukė Požėlą į imtynes.

Iš pažiūros Steinborn išrodo 
kaip’iš geležies nulietas. O ima
si baisiu greitumu. Jo svaru
mus 198 svarai, tuo tarpu kaip 
Požėla sveria 168 svarus.

K. Požėla betgi sako: “Tai 
niekis!” Ir sutinka eiti su juo 
persiristi. Jų ristynės įvyks 
neužilgio ir, turbut, bus Rose- 
lande.

/
Dar vienas iššaukimas Požėlai.

Iš Turkijos atvažiavęs čia yra 
vaisus turkų čampionas Harim 
Paša, ir tuojaus iššaukė Požėlą 
ristis. Požėla neatsisako, bet ka
da jie risis dar nežinia.

Indiana Harbor ristynės.
Indiana Harboro lietuviai, ru

sai ir lenkai ruošiasi skaitlingai 
ateiti subatoj į ristynės, kur 
risis Požėla su Zelenkowskiu ir 
Harkavenko su Cutleriu.
Harkavienko risis su Cutleriu.

Milžinui rusui ristikui* Alex- 
andrui Harkavienko sunku ras
ti sau lygiu svarumu drutuolių. 
Atsiliepė dabar buvęs Amerikos

timesnių Chicagos apielinkių!
Visgi labai žingeidaučiau kas 

atsitiktų, jeigu gelžkęlių kom
panijos taip daug neluptų už 
kelionę. Kiek tuomet privažiuo
tų publikos?

Reiškia, publikos buvo virš 
4,000 ir tarpe tų žmonių-svečių 
buvo daug atstovaujančių dau
gelį vakarinių valstijų.

Bėda ir didele bėda Naujie
noms, kad nėra kur sutalpinti 
atvykstančią publiką. Pavyz
džiui, Naujienų koncertams da
rosi permaža Ashland Boule
vard Auditorija, kuri talpina 
4200 žmonių.

Naujienų piknikams neduo
dama Gardens daržo,' nes per 
daug publikos atvyksta. Savi
ninkas sako, kad jis nenorįs tu
rėti visos Amerikos žmonių su
važiavimų. Reikės dabar ieškoti 
kitos vietos.

Daugelis žmonių tarp savęs 
kalbėjos, kad butų buvę gerai, 
kad kun. Bumšas būt atvykęs 
ir pamatęs publiką ir tarp tos 
publikos savo “aveles”, kurie 
šoko-suko suktinį.

Tokios tai pasekmės 16 metų 
Naujienų gyvavimo.

Kasgi bus po 20 metų?4
— Raganius.

. Bridgeportas
Auka Mariajampolės Realei 

Gimnazijai.
Dr-stė Teisybės Mylėtojų lai

kė savo mėnesinį susirinkimą 
kovo 9 d. Jame ji paaukojo* iš 
savo iždo $10. Marijampolės Re- 
alės Gimnazijos reikalams ir 
dar nariai atskirai sudėjo seka
mai: V. Petkus $2.00, J. Gru
šas, M. Lacvis, J. Morkūnas, S. 
Rumchikas, K. Beinorauskas, 
A. žvibas, ir A. Ruleviče po $1; 
smulkių aukų $10.67. Tad viso 
Marijampolės Realės Gimnazi
jos naudai surinkta $29.67.

Pinigai pasiųsti tiesiai į Ma
rijampolę 295 litai.

— Raštininkas.

Moterų Pašelpinis Kliubas pri
iminės ir vyrus.

čia jau nuo senai gyvuoja 
Moterų Pašelpinis Kliubas, ku
ris pastaruoju laiku bandė susi
vienyti su Laisvės Kliubu. Bet 
tos ženybos dėl kokios tai prie
žasties neįvyko.

Bet kliubietės vistiek nebepa- 
norėjo ilgiau davatkauti ir, že-

čampionas Ch. Cutleris, ir jų 
ristynės ketina įvykti netolimoj 
ateity.

Lietuvių Rateliuose
Publika ir Naujienų 

koncertas
visų miestų buvo žmonių.

Kadangi daugelis publikos, 
atsilankiusios Naujienų koncer
nu rugoja, kam p. Kl. Jurgelio
nis kalbėjęs vien tik aiTie chi- 
cagiečius, kuomet daug buvo 
žmonių — publikos-svečių iš 
<itų miestų ir jie vįsai jokio 
kredito nėra gavę, tai kad kiek 
nors pastaruosius patenkinus, 
čia aš kiek galėdamas maždaug 
i r. parašysi u apie tuos svečius.

Tur būt daugiausia svečių 
)uvo iš Indiana Harbor, Ind. 
Jasak p. B. R. Yasulio ir p-nios 
Jeminskienės, vietos darbuoto- 
ų, pareiškimų, iš Indiana Har- 
jor buvo apie 50 žmonių.

Toliau, žiuriu, . pulkas rock- 
’ordiečių su J. M. Bacevičium ir 
St. Petrausku prieky; jų apie 
dešimt, čia vėl Waukeganas su 
Kaziu Grinių ir Vasiliausku ir 
jų apie tuzinas. Milvvaukee ir 
riti artimesni Wisconsino mies
tai taipjau gerai buvo atstovau
jami.

Čia gi net Piįtsburgh, Pa. 
drg. Si Bakahas su drauge. Ogi 
vėl Dr. A. S. Einoris su žmona,, 
iš Wheatfield, Ind. Na ir Illinois 
sostinėlė Springfield buvo re- 
presentuojama per p. J. čižaus- 
ką, aptiekorių.

Ogi kiek svietelio buvo iš ar-

JUOZAPAS STULGA 
Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 9 d., 1924 m., ryte 9:13 mi
liutų, turėdamas 32 metus. Bu
vo nevedęs. Išgyveno Ameri
koj 13 metų. Paeina iš Lietu
vos, Tauragės ap., Kvėdarnos 
parapijos, Užlaidinės kaimo.

Palikdamąs nubudime, tėvus 
ir .tris seseris Lietuvoj, ir vieną 
brolį Amerikoje.

Laidotuvės įvyks ketverge 13 
d. kovo, 8 vai. ryte į Šv. Kazi
miero kapines, iš namų 4411 S. 
Campbell Avė. Kviečiame vi
sus gimines ir pažystamus da
lyvauti laidotuvėse. Pasilie
kame nubudę visi

Giminės ir draugai.
Graborius L J. Zolp laidoja.

VINCENTAS KARSOKAS

Mirė kovo lOtą deiną, 1924Ji- 
gonbutyj po sužeidimo automo
biliu. Turėjo 35 metus am
žiaus; nevedęs. Paėjo iš Gruz
džių parapijos, Gruzdžių Pašto, 
Sanginių Kaimo, Lietuva.

Paliko dideliame nubudime 
Amerikoje, dvi pusseseres, Oną 
Baranauskienę ir Barborą No- 
reikienę ir pusbrolį Kazimierą 

H Žiogą, Cedar Rapids, Iowa; Lie
tuvoj, Tėvelis, brolis Franciš- 
kus ir brolienė Morta.

Laidotuvės atsibus Pėtnyčioj, 
kovo 14tą dieną, 8toj vai. iš ry
to, iš namų 4228 S. Califorrlia 
Avė. į Šv. Kryžiaus Parapijos 
Bažnyčią. Po pamaldų į šv. 
Kazimiero Kapines. $

Širdingai meldžiame visus gi- E 
minės, draugus ir pažįstamus B 
dalyvauti laidotuvėse. » B

Laidotuvėms patarnauja gra- E 
borius Eudeikis, Tel. Yards 1741 B

Paliko nubudę pusseseres 1
Ona Baranauskienė, Bar- $ 
borą Noreikienė ir gimines B

nyboms neįvykus, nutarė į 
Kliubą priiminėti ir vyrus. Tai 
nutarus, atatinkamai tapo per
vardytas ir Kliubas. Dabar jis 
vadinsis Vyrų ir Moterų Pašel
pinis Kliubas.

Kliubas laiko savo susirinki
mus kas trečią nedėldienį kiek
vieno mėnesio, 3 vai. po pietų, 
Mark White Sąuarę svetainėje 
(Engine Room). Kliubas yra 
nepartinis ir į jį gali priklausyt 
kiekvienas lietuvis — vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 45 m. am
žiaus. x

Kliubas rengia didelį sidabri
nį balių kovo 23 d., Mildos sve
tainėje. —Korespondentėm

Padaryta katalikiškai — akis 
už akį.

Kovo 2 d., Mildos svetainėje, 
Draugija Saldžiausios Širdies 
Viešpaties Jėzaus laikė savo 
mėnesinį susirinkimą. Užbaigus 
svarstyti bėgamuosius reikalus 
liko perskaitytas laiškas nuo 
seserų kazimieriečių, prašantis 
piniginės aukos pabudavojimui 
koplyčios prie Šv. Kazimiero 
vienuolyno.

Ši draugija nėra atsisakius 
bet kękį reikalą paremti, tad ir 
šį kartą tuoj įnešta ir nutarta 
laišką priimti ir parinkti aukų 
tarp susirinkusių. Nors mažai 
narių buvo susirinkę, bet ant 
vietos sumėtė ’ $8, o vienas 
narys pasižadėjo dapildyti iki 
$10.

Vienas narių įneša, kad bu
tų paaukota ir iš draugijos iž
do $10. ar $15. Bet jo įnešimas 
randa pasipriešinimo. Vienas 
narių pareiškia, kad butų lig 
nuodėmė aukoti iš iždo, nes tai 
butų taip, kad kada kunigai 
Bumšas ir Satkus meta į mus 
akmeniu; tai mes jiems mestu- 
mėm auksu. Jie musų budavoja- 
mą Auditoriją pakrikštijo palei-

tuvių urvu, o mus pačius apvar 
gino, nes buk mes suvogėm ka
talikų pinigus ir už juos perkam 
Šerų paleistuvingų įstaigų, nors 
visi žino, kad nieko nebuvo da
roma ir ne vieno Šero nebuvo 
pirkta be visų narių pritarimo. 
Įnešejas, gindamas savo įneši
mų, . pkreiške, kad nėra ko pai
syti tų mažapročių kunigų; 
klaidos esą ir protingam žmogui 
pasitaiko padaryti, tai Ho norėt 
iš tokių kunigėlių; esą ^juos 
nereikia jokios domės kreipti. 
Tečiaus susirinkimas didžiuma 
balsų vistiek nutarė nieko ne- 
aukot seserims iš'draugijos iž
do, tuo atsimokant tiem dviem 
kunigam už jų netaktingą ir ne
deramą elgimąsi. — Narys.

'■ 9 .............................. 1 ~'~v>

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Žemiausiomis Kainomis
PINIGUS LIETUVON '

NUSIUNČIAME! «
■ Telegramų,

Perlaidomis
ir čekiais

Per musų tiesioginį susisie
kimą su Lietuvos Bankais.
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35th St., Chicago.
Turtas virš $9,000,000.00

............................. , ,1 .................

INGOME TAK-us
«.

pildo Auditorius
J. P. VARKALA ' 

3241 So. Halsted St.

LIETUVIS
AKIŲ DAKTARAS

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

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

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

a+a

1 v

JONAS MALINAUSKAS

Persiskyrė su šiuom pasau
liu kovo 10 d., 3:30 vai. vak. po 
staigios ii’ sunkios ligos. Ve
lionis paėjo iš Polivarkd kaimo, 
DaUg^hšlųo vai., Švenčionių ap
skričio* buVo 32 metų amžiaus. 
Amerikoj paliko nuliudusius- 
moterį Domdcelę po tėvais No- 
vickaite, dukterį Stanislavą še
šių mėnesių, pusseserį Pauliną 
Liskauskienę, Elzbietą Valię- 
nienę, pusbrolius Adonių Za- 
rinskj, Adomą ir Mykolą Patie- 
junus. Lietuvoj paliko tėvelius 
dvi seseris ir du brolius.

Laidotuvės įvyks keverge, 9 
vai. ryto, kovo 13 iš namų 1590 
Garfield St. Gary Indiana į Šv. 
Kazimiero Bažnyčią, o iš ten į 
Šv. Kazimiero Kapines. Mel
džiame visus pažystamus iy gi
mines dalyvauti laidotuvėse.

Kviečia velionio
žmona ir kiti giminės.

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis Akiu Snecialistas

Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo akių aptemimo nervuotu 
mo skaudamą akių karštį atitaisė 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma* 
su elektra parodančia mažiausia* 
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

Akinių pritaisymo mene
20 mėty prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Į3I—1111

ap-
NE.W

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatves

Ant trečio augšto virš Platto 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 fr 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedčlioj nuo 9 iki 11:30 vai. ryto.

><£9^ 
dOlNTtfERVlČEMrrH

HAMBJURGAMERICANUNE

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th St., Chicago, III.

Halsted,^^"SLiberty
C0ME PUT OF THE BEATEN PATH —..-....... . 1 ........................ ........... . . . .....

Chicagos Lietuviai
Dabar yra Morčiaug didžiausiai numušta kaina ant rakandų ir karpetų 
— Victrolų — Pianų ir t. t. ant lengvų išmokėjimų, be jokio extra iš- 
kaščio. Atvažiuokite, pasišaukite lietuvišką pardavėją, o busite kuoge
riausiai užganėdinti. No. 5, Jonas Lukošius. \

TRUMPIAUSIAS KELIAS I VISAS & 
DALIS

LIETUVOS
Išplaukia kiekvieną savaitę su musų 

laivais de luxe
“Kęflolute”, “Reliance” 

‘‘Albert Ballin” 
“Deutachland”

Kurie veža I, II ir III klesa pasažie- 
rius ir pppuliariški laivai “Mount Clay”, 
Cleveland, “Hansa”, “Thuringia” ir 
“WeHtphalia” su cabin ir III klesa. 
Geras mandagus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios apVstovos.
UNITED AMERICAN LINES 
171 VVest Randolph St., Chicago, UI.

Arba bile autorizuoto agento.

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

KARPETAI IR GRINDįl PAPUOŠIMAI
Už 25% iki 33% žemiau negu paprasta kaina

LINOLEUM
“Armstrong”, 
9x12 , storo 
slidžiu viršų, gražių 
karpetinių išmargini- 
mų, su kraštais, už

$16.45

RŪGS
mieros 

korko ir

AXMINSTER RŪGS 
Mieros 8.3x10.6, stori 
ir labai stiprus, pasi
rinkimui gražių iŠmar- 
ginimų, gražių spalvų 
su žvilgančiu viršumi, 
lengvais išmokėjimais

$29.50

FELT BASE RŪGS 
9x12 “Waltona”„ eks
tra stori, waterproof 
ir gerai dėvisi, labai 
gražus karpetas, juo
das ir tile išmargini- 
mas, be borderių

$8.95

*

Franklin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
duoilėa nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at
neša mėnesius gydymo. Atsiųskite 1 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 
Chicago, U. S. A.

Naujienų ekskur 
sija Lietuvon

VELVET RŪGS
gerai išaustas 
puikus pasirin- 
patrenų ir vi- 

Lengvais išmo-

$23.85

Mieros 9x12, 
viename šmote, 
kiinas vėliausių, 
šokių spalvų, 
kejimais 
tiktai

ROYAL WILTONS’ 
Mieros 9x12, superior gerumo, 
išaustas iš puikių worsted siū
lų, gražiai užbaigtas, su užlenk
tais kraštais, persiški, chiniški 
ir populiariški išmarginimai. 
Lengvais išmo- 50
kejimais S*v I >ww

MIDDLETON & SONS GROJIKU Al PIANAI
Galite nusipirkti tik už $3 į savai
tę mokėdami. Dešimčiai metų ga
rantija. Gražus mahogany užbai
gimo keisrai, vėliausiai pagerinta 
grojimo akcija, tikro copper basi
nes strunos. Darbas ir materijom 
las pilnai garan- 
tuotas

$3 į savaitę
DYKAI -Mahogany benčius, yelour 
uždangalas ir 20 su vardais rolių, 
lengvais išmokėjimais, be nuo
šimčių.

Kurie norite aplankyti Lietu
vą ir turėti smagią kelionę, su 
patyrusiu palydovu. Važiuoti 
didžiausiu ir greičiausiu laivu 
rengkitės ant Naujienų Eks
kursijos Gegužės 24 d.

Pasiskubinkite išpildyti ap
likacijas dėl pasporto ir užsisa
kyti geresnį kambarį ant Uaivo.

Kurie, nesate Amerikos pilie
čiais ir neturite įrodymų savo 
pilietybės, Skubiai rašykite sa
vo giminėms, kad prisiųstų gi
mimo metrikus. Vedusios mote
rys gauna užsienio pasą su pri
rodymais jų Vyrų Pilietybės.

Norinti palengvinti atvažiuo
ti savo giminei, kreipkitės iš 
anksto į Naujienų ofisą, kad 
galėtumėm prirengti visus do
kumentus.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

C. YUCIUS D. C., PH. C. 
1579 Milwaulęee Avė.

Kampas Robey St. ir North Avė. 
Vai. nuo 9 iki 1 ir nuo 5 iki 8 v. v.

Room 217 
CHICAGO

Ofiso Tel. Brunswick 7692
Rez<. Tel. Brunswick 4887 

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

žmonių sveikatos.
Daugybė žmonių yra varginami 

nuo reumatizmo, paralyžiaus, vi
durių užkietėjimo, skaudėjimo 
galvos, silpnos akys, jaučias su
stingęs, nervųotas ir tt. N*o už- 
sisenėjusių priežasčių. Gal būt 
čia nėra jūsų tansilu, bet yra rei
kalinga pasimatyti su Chiroprak- 
torių.

LITTLF =
SPINOGPAPHS

1 • I '

Labiausiai sutrukdy
ta diena yra ta diena 
kurioj mes nesijuokėm 

Chiropractors skel
bia obalsį “juokitės vi
suomet”.

Kuomet kas nors 
serga, nusilpęs, ligo
tas, tai nėra lengva 
juoktis. Bet sveikata 
prižada linksmumą, 
juokus, gerą ūpą. Nau
dokitės sveikata gy- 
danties Chiropractic 
metodu.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

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

iki 8. Nedčlioj 10 iki 12.
f Į. . ...____________

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

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

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenčjusių ligų arba negalėjimų, gali • 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kčtumėt paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra specialumas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje.

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

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. Wasarmąno ban
dymai Jūsų kraujo, ar mikroskopi'nis egzami- 
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
•huosas nuo Ilgos, ar ne. Persitikrinkit I Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaikymas, perkeičia liraktiką medi
cinoje ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. A s naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas, ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui uisi- 
Henejusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacljantų, kurie plaukte plaukia i 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzaminą- vi mo.

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

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

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p 
Seredomis ir subatoirds: 9 tyte lig 

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.

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

(KatnpaH Madison ir So. Marketl 
Chieago. III.

Tik k§ atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 1 ir No.

2, 1923 metų, Kultūros 
No. 1, 1924 metų. Gali
ma gauti Naujienų ofise, 
30 centų už kopiją.

’’
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Roseland
Rengiasi protestuoti prieš 

vybės suvaržymą.
atei-

čių ir rukštaus pieno su bul
vėm. Jaunas riebus lietuvis pa
tarnautojas atnešė barščių ir 
rūgusį pieną, bet bulvių nebu
vo. Žmogelis paprašė “veite- 
rio” bulvių. Jis atnešė labai 
prastų, drėbtelėjo susiraukęs ir 
pasakė:“ Nieks tiek veiterių 
neprivaiko, kiek lietuviai.” Jis, 
barė žmogų, kad jam pirmiau 
nepasakė. Žmogus teisinosi, kad

PRANEŠIMAI JIESKO KAMBARIŲ RAKANDAI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
Draugystės šv. Antano iš Padvos 

Town of Lake. Pranešu visiems na
riams, kad mano dabartinis antrašas 
yra naujas ir su visokiais reikalis 
kreipkitės: J. Lenkart, nutarimų raš
tininkas, 4520 So. Francisco Avė.

JAUNAS našlys jieško rui
mo su 3 vaikais. Turinti tokį 
ruimą, malonėkite pranešti. Pet
ras Radomskis, 708 W. 30th St. 
Tel. Victory 9531.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai, gerame stovyje. Par
duosiu pigiai.

Atsišaukite
1800 N. Girard St., 2 floor fr.

Pasiskubinkite!

Roselandas, Kensingtonas, 
West Pullmanas ir Burnside 
rengiasi protestuoti prieš John- 
sono bilių, kuriuo norima su
varžyti ateivybę. Kelios draugi
jos jau išrinko delegatus, kurie 
rūpinsis surengimu protesto; tų 
draugijų atstovai jau laikė savo 
susirinkimą., kuris išrinko komi
tetą rūpintis surengimu protes
to mintingo; komitetas yra tik 
laikinis ir to komiteto pareiga 
bus sušaukti minėtos apielinkės 
visų draugijų delegatus. Kurios 
draugijos neturės išrinkusios 
delegatu, tai bus kviečiamos 
draugijų valdybos. Tas susirin
kimas jvyks, rodos, 24 d. kovo, 
Strumilo svetainėje. Kad pada
rius protesto mitingą sėkmingu, 
norima padaryti tą mitingą Į 
grynai bepartyviu. Užtai ant 24 
d. kovo ir norima sukviesti visų I 
draugijų delegatus bei valdy-Į 
bas. Bus kviečiami taipjau vei- Į 
kėjai, biznieriai ir visi kiti, ku-1 
rie tiktai turės noro protestuoti | 
prieš ateivybės varžymus. Iri 
tame susirinkime visi turės ly- Į 
gų balsą išrinkti pastovų komi
tetą, kuris rūpinsis sušaukti 
viešą protesto mitingą ir išdirb-1 
ti to protesto mitingo 
tvarkę.

Ateivybės klausime 
bendras visų veikimas, 
tumo pažvalgų ir tikėjimo galės 
būti naudingas, todėl kovo 24 d. 
ir turėtų susirinkti kuo dau
giausia, kad išsirinkus pastovų 
ir bepartyvį komitetą.

Taip man papasakojo 
Roselando gyventojas. — Rep.

dieno-

tiktai 
be skir-

senas

Moksleiviu vakaras
Kovo 8 d. Mildos svetainėj, 

buvo surengtas LMSA. 2 kuo
pos vakaras — šokiai. Nieko 
sau vakarėlis — nei1 giriamas 
nei peikiamas, tik negera, kad 
buvo garsinta, jog dainuos Jus
tas Kudirka ir Aldona Narmon- 
ta baletą šoks, bet juodu ne
dalyvavo. Priežastis ta, kad 
Justas Kudirka tą vakarą nesi
jautė gerai ir atėjęs į salę at
siprašė komiteto. A. Narmon- 
tai tapo padaryta ant kojos pir
što operacija, ji taipgi negalėjo 
dalyvauti.

Vakaro rengėjai, supranta
ma, jautėsi su vylę publiką. Vis
gi buvo geras Briedukų orkes
tras ir atsilankiusieji smagiai 
pasišoko, žmonių buvo daug.

Taipjau Valparaisos mokslei- 
viQ kuopa rengia šokius Melda- 
žio salėje, bal. 23 d.

Lietuvių moksleivių Chica- 
gos kuopos susirinkimas bus 
ateinantį šeštadieny, kovo 15 d., 
Raymond Chapel 7:30 vai. vak. 
Moksleiviai dalyvaukite visi.

—Kp. koresp.

Iš visu kampy
Apiplėšė ir sumušė.

viai turės valgyt atprasti.— 
Užsidarė Vilnius. — Apkal
bėjo žmogų.

Lietu-

ir Union gatvės 8 vai. 
Kartu iš karo iššoko 
vyrukas ir pamojo 

stovintiems, kurie vi- 
suėmė jį. Iškraustę jo 

atėmė $13 pinigais,

Kovo 2 d. tapo apiplėštas ir 
sumuštas Vincas Gusčius. 2918 
So. Union avė. Jis išlipo iš ka
ro 31 
vakare, 
vienas 
dviems 
si trys
kišenius, 
laikrodėlį vertės $75 ir rete
žėlį $18. Apsidirbę su savo au
ka vienas kirto per žandą su 
kokiu tai įrankiu ir perkirto 
žandą. Žmonių tuo laiku arti 
nebuvo, todėl sumušę p. Gus
čių plėšikai pabėgo niekeno ne
kliudomi.

*

kovo 5 d.

sakė: ‘^Lietuviai turės valgyt 
atprasti ir tada nereiks veite-

Jaunosios Birutės muzikos ir dainų 
pamokos įvvks seredoje, kovo 12 die
ną Mark White Sq. (Engine Room) 
7:30 vai. vakare. Po repeticijų bus 
susirinkimas. Taigi visi nariai bu
kite Ihiku ir naujų atsivesktie.

— Valdyba.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ PARDAVIMUI Nepaprasta proga įsigyti lotų 
puikioj vietoje’

ko: “Aš nenoriu už dyką, aš 
moku pinigus,” pareiškė jis.

Jau atsirado juokdarių, ku
rie kalba, 
reikalinga 
la.

ASMENŲ JIESKDJIMAI

kad ant Bridgeporto 
Thompson o valgy k-

♦

valgykla, 3212Vilniaus
Halsted st. užsidarė. Sako, 
biznį varė lietuvis. Biznis 
jo, skurdo “Vilnius” 
vė dievui dūšią 
atsidarė amerik __ ___
rius, kuris parduoda kavą ir 
kitus grocerio reikmenis. Ma
tyt ir lietuviai lanko jį.

kad 
ne

iki atida- 
"oje vietoje 
kas fbiznie-

*
rašyta, kad Justinas 

37 metų amžiaus pa- 
Jis gyveno ir turėjo

groseriuką 3221 Lime 
1 vai.

Buvo 
čerepas, 
simirė. 
mažą 
St. Mirė vasario 28 d.,
naktį. Jis susirgo plaučių už
degimu; dr. Marliel ir dr. Sted 
pripažino bni.

A. a. Justinas Čerepas tapo 
palaidotas su bažnytinėm apei
gom šv. Kazimiero kapinėse. 
Paliko dideliame nuliudime 
moterį Barborą, dvi dukterai- 
tes ir vieną sūnų.

Kai kurie žmonės pramanė, 
buk Justinas Čerepas dirbo 
degtinę, labai ją gėrė ir nuo 
to mirė.

K. Bagočinfckiis, 3339 South j 
Morgan St., velionio pusbrolis] 
paaiškino, kad tai netiesa, če- 

Į repas nebuvo girtuoklis, degti
nės nedirbo ir mirė ne nuo 
degtinės. Mirties priežastis bu
vo plaučių uždegimas; sakė tai 
ir daktarai. j

A. a. Justinas Čerepas buvo 
geras, doras ir linksmas žmo
gus, tik toji nelaboji mirtis, 
neveizint jo jaunystės, atskyrė 
jį nuo jojo šeimynos, draugų, 
giminių ir pažįstamų. Gaila 
jauno ir gero žmogaus, kuris 
buvo labai reikalingas jojo šei
mynai. —Bubnis.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, Veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
jrie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
(iepatemysi 
pinigo, kad

kaip susidėsi užtektinai 
nusioirkuB sau namelį. \

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

Bridgeporto Lietuviams.
gauti “Naujienas’’

Pranešimas
Visi norinti „ 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namais, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” -arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9663.

Draugijų domei.— Lietuvos Duk
terų 
ant 
Teta 
vak., 
prie 
draugijų, kliubų ir kuopų nerenk 
ti programų minėtą dieną, kad neA 
pakenkus vieni kitiems. ♦

—Komitetas A. D.

Dramatiškas Ratelis balandžio 6 
dieną, 1924, stato lietuvių istorišką 
veikalą “Mirga,” Hull IIousc, 800 
S. Halsted ir Polk gatvių.

—Jusas, Sekretorius

draugija rengia puikų teatrą 
Bridgeporto. Veikalas Karolis 
bus suloštas kovo 30 d., 7 v. 
šv. Jurgio bažnytinėj salėj, 
32 ir Auburn avė. Prašome

PAJIEŠKAU Juozapo Babaliausko 
(Joe Bali) veik metai atgal gyveno 
Kensington, III. Esu jo draugas ir 
turiu reikalą prie jo. Girdėjau, kad 
gyveno su keliais chicagiečiais Rich- 
mond, III. Atsišaukite, ar kas žinote 
praneškite.

PETER STARUŠKA,
341 Kensington Av., Kensington, III.

RENDAI 2 ruimai vaikinam 
ar merginom. Ruimai šviesus 
ir patogi vieta dėl gyvenimo. 
Turi būti blaivus žmonės. Kreip
kitės 3029 Union Avė.

PARSIDUODA labai pigiai gro
sernė Geriausia proga moteriai pa
sidaryti namie gyvenimą už mažiau
sius pinigus. 3 kambariai ir štoras. 
Rendos $25.00 į mėnesį. Ateik tuo
jaus.

4506 So. Talman Avė.
Tel. Boulevard 4899

MARQUETTE MANOR 
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

Netoli lietuviško vienuolyno, tar
pe 63 gat. Kedzie ir Weštern Avė. 
2 lubų augšto muro namai, Q po 6 
kambarius pagyvenimai, Augštas 

angliškas beizmėntas, 2 sun 'parlo- 
rai, franeuziškos durys, bokkkci- 
sai, bufetai parcelinės maudynės į 
sieną įmūrytos; aržuolo ir ,'beržo 
kieto medžio vidus ištaisyĮą's ;\ kai
na prieinama; $6,000 įmokėti, li
kusią skolą kaip rendą.
M. J. Kiras Real Estate Impri, Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

RUIMAS rendai vaikinam ar 
merginom. Ruimas moderniš
kas ir patogi vieta gyvenimui. 
Kreipkitės, J. Lenkart, 4520 S. 
Francisco Avė.

GROJIKLIŲ PIANŲ BARGENAS
Grojiklis pianas, su benčium, 100 

muzikos volelių, piano lempa, muzi
kos volelių kabinetas, paliktas stovad- 
žiui pardavimui už $145.

1389 Milwaukee Avė.
1 augštas

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Anta
no Lėkio, keli metai atgal gyveno 
Boston, Mass. Lietuvoj jisai gyve
nęs Tauragės apskr., Batakių mies
telyj ir Kazimiero Atkočaičio, anas 
gyveno Gardner, Mass. Malonėkite 
atsišaukti.

ANTANAS BALKAUSKIS 
628 W. 18th St., Chicago, III.

RENDAI 2 ruimai vaikinam ar 
merginom, su valgiu ar be valgio. 
Ruimai šviesus ir patogi vieta dėl 
gyvenimo. Tūri būti blaivus žmo
nės.

Kreipkitės
3029 Union Avė.

J 3 floras •

PAJIEŠKOMI yra žmones, kurie 
yra skolinėsi pinigaus nuo Edvardo 
Grigaravičiaus; taip ir tie kurie! pa
ėmę arba pirkę mų rakandus Ed
vardo GrigarovijMus malonėkite atsi
šaukti patįs, a kurie žinote tuos 
žmones praneškite sekančiu antrašu:

P. GALSKIS ADM., 

 

1739 fco. Halsted St.

ėajieškAu savo brolio Pranciš

 

kaus Kazlauško arba Kazars, iš Ra<- 
žiukų kaimo, Luokės parapijos.. Gy
veno VVisconsin campėse. Girdėjau, 
kad sudraskė vilkai. Kas žino arba 
jis pats, meldžiu pranešti.

PETRONĖLĖ KUČINSKIENĖ
125 — 17th Avė., Melrose Pork, III.

APSIVEDIMUI
PAJIEŠKAU apsivedimui mergi

nos arba našlės nors butų ir su vienu 
vaiku, nejaunesnės kaip 25 metų ir 
ne senesnės kaip 35 metų amžiaus. 
Be skirtumo tikėjimo ir tautos. Ge
rai butų, kad galėtų kalbėti angliš
kai nors mažai.

Esu vaikinas 31 metų amžiaus, tu
riu savo rakandus, tik reikalinga ga- 
spadinė. Apie save plačiau parašy
siu per laišką. Atsakymą, duosiu 
kiekvienai, nereikalingai nerašinėt.

J. J.,_
658 W. Kindzie St., 

Chicago, III.

ĮVAIRUS skelbimai
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tamistai yra reikalas savo na
mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, 
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HĄRDWARE CO., 
3149 So. Halsted St.;

Tel. Yards 7282.

at-

PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR
Mes turime savo stake pilną pasi

rinkimą Soda Fountain, nuo mažiau
sių iki didžiausių ir puikiausių, su 
gražiais užpakaliniais barais. Jei 
jus turite saldainių ar aptiekos biz
nį ir norite pertaisyti savo biznį 
arba naują uždėti, mes kviečiame at
lankyti musų krautuvę ir išsirinkti 
sau Soda Fountain. Vidutinės kainos, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar
navimas. ,

ALBERT PICK & COMPANY 
208-224 W. Randolph St., 

Chicago,eIll.
Klauskit Mr. Matolas arba 

Mr. Sovoyas.

STOGDENGYSTB
Trijų stogų prakiurimas užstaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
staiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 

darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.
---------------------------------------------------- 4—---------- -

MOTERIMS PRANEŠIMAS! Par
siduoda vilnonės gijos visokių rų- 
šių dėl nėrinių; kaina 4 oz. mat- 
<a 30c, 35c, 40c, ir 45c. Lininės gi- 
os dėl mezginių ir siuvimo; kai

na už matką 10c, 15c, 20c, ir 25c. 
Siučiam ir per. paštą; prisiųskit ad
resą, mes priduosim sempelius. 
Kreipkitės tuojaus

Frank Selemonavičia 
504 W. 33rd St., Chicago.

ISRENOAVOJIMDI

---- 4------- - ------- 1---------- c------------------------

RUIMAS ąnt rendos prie ma
žos šeimynos' ant 3 lubų, iš už
pakalio, gali rasti namiškius po 
6 vai. vak. nedėlios dieną iki 12 

2806 S. Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen, su gyvenimui kam
bariais iš užpakalio. Turi būt 
parduota tuojau. Bargenas.

5129 So. Halsted St.
Tel. Yards 6969

EXTRA DIDELIS BARGENAS
Pąrsiduoda bučernė ir grosernė ge

roje vietoje, biznis išdirbtas, gana 
pigiai. Sykiu pardavimui yra ir na
mą rakandai, norint galės pirkti sy
kiu. Parduosiu gana pigiai.

939 W. 33 St.

Šitie lotai šią vasarą par- 
siduos ne mažiau kaip po $1000. 
Daug prastesnėse vietose men
kesni lotai parsiduoda po $800.

Pasiūlomi lotai randasi du | 4_ J)agyXen!,nai-
blokai nuo Marcjuette parko, ne
toli gatvekarių linijos. Puiki 
vieta apsigyvenimui. Greit au
gantis distriktas. Lotų kaina 
tik $600. Tai trumpam laikui. 
Vėliaus bus brangesni.

Užpirkite sau čia bent du lo
tu tuojaus. Lotai parsiduoda 
taipgi ir lengvais išmokėjimais. 
Namai ant šitų lotų gali būti 
pastatyti pagal sutarties už 
cash ar lengvais išmokėjimais.

Norėdami paimti šituos lotus, j 
kreipkitės į Naujienas. Klau-] 
skite adv. Jurgebonio. |

BRIDGERORTO BARGENAS 
2 LUBŲ wugšto niuro namas, 4

dos neša $100 į mėnesį. Kaina 
$10,500, įmokėti $3000, likusius ant 
lengvo išmokėjimo, namas randa
si 3123 So. Emerald Avė.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

FARMOS FARMOS
Pirkit farnias didžiausioj lietuvių 

ūkininkų kolonijoj, kur jau yra 
suvirš 400 lietuvių apsipirkę far- 
mas, tai yra didžiausia lietuvių 
ūkininkų kolonija Amerikoje.

Aš kaipo seniausis ūkininkas šios 
apielinkės galiu suteikti geriausius 
patarimus norintiems apsigyventi 
ant farmų. Jau 9 metai kaip pa
gelbsti] lietuviams farnias įsjgyti, 
lodei ir šiemet, surinkau 67 farnias 
ant pardavimo, ir daugelis tų far
mų persiduos labai nupiginta kai
na. Reikalauk farmų surašo.

John A. Žemaitis
1 Box 17, Fountain, Mieli.R.

REIKIA DARBININKy
VYRŲ it MOTERŲ

REIKALINGA blaiva, apisene že- 
nota pora prie namų darbo. Ruimų 
valymas ir prie kuknios pagelbėti 
kambarys ir valgis. Gali būt ir su 
vienu vaiku.

Klauskite
MRS. GADEIKIENĖ 
1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUI EXPRESO 
biznis su dviem trokais. Biznis yra 
išdirbtas per daug metų lietuvių ap
gyvento j vietoj. Parsiduoda 
Pigiai.

Atsišaukite po antrašu:
1645 Wabansia Avė. 

Chicago, III.

labai

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

namą, lotą ar kokios rųšies biznį ii 
nori parduoti ar išmainyti telefonuok 
Blvd. 4899, gausi teisingą patarna
vimą.

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St

REIKIA DARBININKŲ

PARSIDUODA bučernė, grosernė, 
saldainių ir smulkmenų krautuvė 
Brighton Parko apielinkėj. Išdirbtas 
cash biznis. Priežastį pardavimo pa-r 
tirsiae ant vietos.

4354 So. Maplewood Avė.
Tel. Boulevard 1787

BIZNIS BUJOJA! Cottage su mū
riniu namu ir garadžiu parsiduoda. 
Notion štoras ir anglinis biznis; 
galima pirkti pigiai. Pasinaudoki! 
proga Kreipkitės

3755 Wallace St.
Tel. Yards 1116, klausk Heilman

JORDAN PATARNAVIMAS 
Reiškia patarnavimą išlavintų žmo
nių, 2 flatų mūrinis, 5-6 kambarių, 
prie Artesian, netoli 63 St., geriausis 
materijolas, karštu vandeniu Šildo
mas, 1 karo garadžius, kaina $10000, 
žemiau paprastos kainos, reikia pini
gais $4500.

Pasimatykit su Miss Wagner, 
Prospect 8700.

ELMER JORDAN & CO. 
4219 W. 63 St.

MOTERŲ EXTRA BARGENAS
Pigiai parsiduoda bučernė ir gro- 

semė; visokių tautų apgyventa apie- 
linkė, biznis geras, geram stovyje. 
Priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos.

6759 So. Ashland Avė.
Tel. Prospect 1266

OPERATORKŲ 
MOTERŲ

Mums reikia'-tuojau merginų, 
su patyrimu ’ ar įe patyrimo 
operavimui spėka varomų siuva-il BUČERNĖ ir grosernė par- 
mų mašinų. . daviniui, su namu arba mainy-

A. STEIN & COMPANY siu ant rezidencijos namo ne- 
1151 W. Congress St. didelio. Biznjs ir namas geroj
kampas Racine Avė. tvarkoj. 2519 tv. 43 St. Tel.

----—i— Lafayette 4472.
—........ . .... .. . ■■ ..................... .............. ............................ . .M—.....—,. .............-

REIKIA merginų siuvimui 
matrasų, turi turėti patyrimą 
prie siuvamą ^mašiną, $15 į sa
vaitę gamtuojaina. 2343 So. 
State St. Victory 3830.

PARSIDUODA labai geras 
naujas Ice Box. Geras dėl gro- 
sernės. Nupirksit pigiai. Kreip
kitės

'3806 S. Waliace St. 2 lubos

MOTER
Reikia lengvam, prie mašinų 

darbui, į musų tekinimo kam
barį. Darbas nuo štukų, gera 
alga. • ts...

PARSIDUODA bučernė ir už 
teisingą pasiulimą.

Kreipkitės per telefoną
Lafayette 2796

AMERICAN CUTLERY CO., 
764s Mather St.

2 blokai į pietus nuo Harrison 
St., netoli Halsted St.

PAJIEŠKAU merginos dirbti 
į ofisą, kuri\sutiktu dįrbti pusę 
ar visą dieną. Kreipkitės 

71Q W.‘ 33rd St.
.. Phone Yards 6751

REIKIA DARBININKU
GERIAUSIS LAIKAS PIRKTI IR. 

MAINYTI DABAR
REIKIA PARDAVINĖTOJŲ 

DEL FORDO IR 
LINCpLNO KARŲ.

Frank Breska, 
2501-3-5 So. Kedzie Avė.

REIKIA agentų. Jus galite pada
ryti lengvai pinigų, patyrimo nerei
kia, pardavinėti “Arberta” žiedų ar
batą, nuo skilvio, persišaldymo, kata
ro, reumatizmo ir t. t.

“ALBERTA”,
2338 W. 23 Place, 

Chicago, III.

4
AUKSO MAINOS ŽMOGUI 

NERIJANČIAM DARBO

irBučernė, grosernė, pieno stotis 
sūrių išdirbystė. Parduosiu su na
mu arba tik vieną biznį. Biznis at
neša $100 pelno į savaitę, o namas 18 
nuošimčių ant įdėtų pinigų, čia nė
ra agentų garsinimas, bet rimtas sa
vininko pasiūlijamas. Kas nebijot 
darbo ir norįte padaryti pinigų 
šaukite tuojaus. 

3317 Auburn Avė.
Tel. Yards 6061

NAMAI-ŽEME

atsi-

PARDAVIMUI 2 mūriniai namai, 
5 ir 6 ruimai, ąžuoliniai trimingai. 
Viskas moderniškai įrengta. Per
kantiems duosiu morgičius. Agen
tai nesikreipkit. Kreipkitės prie 
savininko 1 lubos.

5520 So. Elizabeth St
Tel. Normali 0173

PARDAVIMUI mūrinis namas, 8 
kambarių flatas ir krautuvė, puikioj 
lietuvių kolonijoj. Yra elektra, pe
čiais šildomas, renda $1260, bargenas, 
veikite greit, kaina $7000.

Šaukite telefonu po 6 vai. vakare, 
Buckingham 8388

PARDUOSIU farmą arba mai
nysiu ant namo arba rendavoju 
žemės 76 akrų, 38 dirbamos, 23 
miško, 15 akrų ganyklos; geri bu- 
dinkai. Yra gyvuliai ir padargai, 
arba jieškau darbininko. Priežas
tis pardavimo — esu našlė.

MSR. J. B.
R. 4, Box 20.

CAMPBELLSPORT, WIS.

PARDAVIMUI, 543 W. 32nd 
St., 4 kamb. mūrinis namas, 2 
karų garadžius, kaina $4500, iš
mokėjimais .F. F. Tapsfield, 64 
E. Van Buren St. Harr. 6648.

DIDELIS BARGENAS
2 aukštų mūrinis 2 pagyvenimų 5 

ir 6 kambariai, elektra, maudynė/, 
aukštas cimentuotas skiepas, gražioj 
vietoj, prie Sherman Parko, South 
Justine viens blokas nuo Ashland 
Avė. Kaina $10,000, reikia įmokėti 
$3,300.

PARDAVIMUI mūrinis 3 nugltų 
kampinis namas, akmeninis 50 pė
dų frontas, ant 2 lotų.

2 AUGŠTŲ mūrinis namas iš už
pakalio. Esu našlė ir priversta 
parduoti už pirmą teisingą pasiū
lymą. Atsišauki! 2900 Union avė.

2-ras augštas iš priekio.

Kas norit budavoti geroj vietoj 
parduosiu 2 lotus ant 68-tos ir Ar- 
tesian Avė. 3 ir 4 nuo kampo, parduo
siu nebrangiai.

Reikale kreipkitės prie 
ANTON BRUŽAS, 

3122 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 lotai 50x125 63rd 
St. tarp Campbell ir Maplewood 
Avės. Turiu parduoti už nužemin
tą kainą, tik už $11,500. Svarbi prie
žastis pardavimo, savininkas

K. DAGIS, 
3313 So. Halsted St. 

Tel. Yards 1868

MOKYKLOS

NETIKĖTAS BARGENAS
2 augštų medinis namas su dideliu 

štoru, 4 ruimai gyvenimui užpakalyj, 
7 ruimų flatas. Bamė, elektra, 53rd 
ir Union Avė. Rendos $90.00 į mė
nesį. Kaina $6,500. Savininkas 816 
W. 54th PI. Matyti kas dieną 3:15 
P. M.

Tel. Boulevard 9049

PARDAVIMUI 3-4 kamba
rių flatas ir krautuvė, medinis, 
5234 So. Princeton Avė., kaina 
$4000, pinigais $2000, mažiau už 
pinigus. W. H. O’Brien, 19č4 
W. 69 St. Tel. Republic 0174.

Specialis Pasiūlymas
Įsirašyki! kol šis pasiūlymas yra 
geras. Dressmaking ir Millinery 
kursas už $25. Tinkamas iki ko
vo 15. Atsineškite šį apskelbimą. 
Reguliaris kursas Designing, siu
vimo ir pattemų kirpimo.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III. 
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

MOKSLO LAIKAS:
Nu6 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

Extra! Extra!
BARGENAS SOUTH SIDĖJ!
Parsiduoda 2 augštų mūrinis 

namas, beveik naujas, po 6 
kambarius, su elektros šviesom, 
maudynes, aržuolo trimingai, 
didelis beismantas. Kas turit 
vieną lotą, savininkas į' mainą 
priims tik už tikrą kainą, be 
užkelimo.

Kaina .... .
Cash reikia

PARSIDUODA 2 aukšti) kampinis 
muro namas; namo įtaisymai pagal 
šią gadynę; savininkas parduos pi
giai, arba mainys ant mažesnio na
mo, loto, bučemės ar automobilio. 
Nepraleiskite tos progos, nes geras 
pirkimas ar mainas.

IŠSIMAINO 2 aukštų bizniavas 
Į muro namas, Brighton Parke, 6 me
tai kaip statytas; labai geroj biznio 
vietoj, parduosiu pigiai arba mainy
siu ant privačio namo. •

IŠSIMAINO bizniavas namas su 
bizniu; mainysiu ant mažo ar di
delio privačio 
linkės; namas 
vietoj.

IŠSIMAINO
lio, lotas randasi gražiausioj apie
linkėj — West Pullmane, netoli 
Michigan Avė. Priimsiu automobi
lių mainais kaipo pirmą įmokėji- 
mą. Viršminėtaįs reikalais, atsišau- 
■kit tuoj, nes busit užganėdinti visa
dos pas,

$12,300
$6,500

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos 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. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

namo, nepaisant apy- 
randasi grasioj biznioREIKIA —

Pirmos klesos barberio, kuris 
moka angliškai.

• 916 W. 59 St.
Tel. Wentworth 6017

Jj.® AMONIlotas ant automobi-PARENDAVOJIMUI štoras, 
geroj apielinkėj tinkamoj siuvė
jo arba kurpio bizniui.

Atsišaukite
2009 So. Halsted Str.

Jaunuolių Orkestros praktikos 
įvyks trečiadienyj, kovo 13, 1924 m., 
7 v. v. Mark White Sq. svet. Malo
nėkite visi jaunuoliai atvykti, nes 
turime tinkamai prisirengti busian
čiam Bridgeporto Susivienijimo Drau
gijų Koncertui, kuris įvyks kovo 16, 
Mildos svetainėj.

Rašt. Eugenija Grušaitė.Trečiadienį, 
gant vakarienę viename 
vių restorafne s/nt Bridgeporto 
išgirsta biskis naujo. Žmogus Institute,’ 816 w. 31 St. 
prie baro paprašė Hiudą barš- visi ir vl8ts atsilank^kretoriu8.

val- 
lietu-

Socialistų A pš vi e tos Kliubo pre- 
lekcijos įvyks kovo 13 d., Raynvond 

Kviečiami

OFISAS RENDON 
Moderniškas ofisas rendon su 
visais parankumais. Kartu su 
“Waiting Room”! Prieinama 

' renda, 3235 So. Halsted St. 
2 lubos.

MOBILIAI
2418 M. Marųuette Rd. (arba 
67th blvd4) arti Western Avė. 

Phone Prospect 8678

PARD MUI Hudson Coach 
yisai naujas, 1600 mylių važinė
tas, su visais įtaisymais. Par
duosiu/ pigiai.

\ 2037-41 W. 22 St.

i kankg.lucas'
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI 5 kambarių

Praktiškos Automobilių 
/ Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi- 

j rengę pradėti. Įsagai musų naują
medinė cottage, 1 blokas nuo .’r..as.m?“}šk3 prižiūrėjimą 
karų linijos, kaina $5200, Įrno- atlikti didelius darbus. Darbas kol 
keti $1500. 4744 Addison St., .m<>k’nsi«s o kaip užbaigsite, 
netoli Cicero Avė.

Phone Paliside 1253

tai dar geresnis.
Dienomis ir vakarais klesos .

MUNSON SCHOOL OF MOTORING 
1507 Wi Madison St.


