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Daugiau parody
mų aliejaus skan

dalo byloj

Senatas pritaria įstaty 
mui pakeisti inagu- 

racijos laiką

475? milijonai pajamų 
mokesniais

Areštas pacifisto Maištas ant laivo

Naujai 
turėtu 
sausio

išrinktas prezidentas 
būt inauguruojamas 

mėn., ažuot kovo.

Daugiausiai valdžiai davė New 
Yorkas, Penna ir Chicaga.

Bavarijos profesorius kaltina
mas dėl tėvynės išdavymo, 
kam siuntęs užsienin spaus
dintą straipsnį.

Maištininkų vadas suimta ir 
pargabenta į Key West.

Žemės drebėjimas 
Sachaline

Aliejum spekuliavę ir Dau 
gherty ir senatoriai ir 

kongresmanai
Kongreso atstovų rūmai pri 

ėmė kareivių atlyginimo, 
įstatymą ,,

VVASHJNGTON, D. C., kovo 
I 18. — Senatas šiandie aproba- 
I vo konstitucijos < pataisymą, 
reikalaujantį, kad naujai išren
kamieji^ krašto prezidentai ir 
kongresaį pradėtų savo parei- 
ga s eiti sekąxMąx'’ po r i ii k i m ų 
sausio menesį.

Atkėlus inauguracijos dieną 
atgal iš kovo 4 Į trečią sausio 
mėnesio pirmadienį, naujasis 
kongresas taipjau turėtų regu
liariai rinktis sausio mėnesį, 
ažuot sekamą gruodžio mėne
sį.

\VASHINGTON, D. C., kovo 
18. . Mokėtinais už praeituo
sius metus pajamų mokesniais 
iki šiol valstybės pinigynan 
plaukė 377,84’8,840 dolerių 
laukiama, kad Iki mėnesio 
baigai suplauks dar apie
milijonų. Daugiausia mokesnių 
sumokėjo šios valstijos:

New Yorko .. $102,979,585 
Pennsylvanijos . . 36,943,477 
Illinois \...., 
Massaeliiisetts 
Californija . . 
Ohio .............
Michigan ....
Now Jersey ,... 15,291,862
Kitos valstijos sumokėjo žy

miai mažiau, mažiausiai Neva- 
da: $175,535.

su-
ir

pa-
100

24,905,407
21,745,195
20,699,897
16,686,738

BERLINAS, kovo 18. — Val
džia areštavo žinomą Bavarijos 
pacilistą, profesorių Ludvvigą 
Quiddą, už tai, kad jis pasiuntė 
savo draugams užsieny, tarp jų 
ir vienam Anglijos kabineto na
riui, iškarpas straipsnio, kurs 
buvo išspausdintas Berlino laik
rašty “Welt am Montag” ir ku
riame buvo kalbamą apie įsiga
lėjimą Bavarijoj militarizmo, 
kurio Vokietijos vaildžia ar ne
sugebanti, ar nenorinti suvaldy
ti. Prof. Quidde kaltinamas 
kaipo tėvynės išdavikas.

Daug namų sugriauta ir žmo
nių sužeista.

Aliejaus skandalo byla
Ne tik generalis prokuroras, 

bet ir senatoriai ir kongres- 
manai užsiėmę \liejaus akci
jų spekuliavimais.

WASHINGTON, D. C., kovo 
18. ------ Senato komisija aliejaus
skandalui tirti šiandie kvosda- 
ina liudininkus surinko daugiau 
žinių apie augštųjų valdininkų 
spekuliacijas aliejaus akcijo
mis.

Pristatyti komisijai brokerių 
rekordai parodė, kad generalis 
prokuroras Daugherty, būda
mas kabinete, darė spekuliacijų 
abiejų, kaip SinclaiYo taip 
Doheny'o aliejaus 
akcijomis; kad 
Slemp, dabartinis
Coolidge’o sekretorius, 
buvo pirkęs Doheny’o 
prieš pasitraukimą 
so 1923 metais; kad spekuliaci
jomis užsiėmė taipjau senato
riai Curtis iš Kansaso, Elkins 
iš West Virginijos, ir daugelis 
atstovų rūmų narių.

Price McKinney, clevelandie- 
tis, liudijo, kad buvęs vidaus 
reikalų sekretorius Albertas B. 
Fall 1923 m. pabaigoj rašęs 
jam prašydamas, kad jis apim
tų sakyti, jogei skolinęs jam, 
Failui, 100 tūkstančių dolerių,

bet jis atsisakęs, nes niekados 
jam jokios paskolos nesąs da
vęs. Failą jis pažįstąs per dau
gelį metų ir turėjęs su juo įvai
rių interesų, bet ne aliejaus 
spekuliacijose.

Liudininkas Woodhouse D 
New Yorko pasisakė, . kad jis 
turįs vieną šeštąją dalį akcijų 
Chestero aliejaus koncesijose 
Turkijoj. Tol i aus jis liudijo, 
kad 1919 m. Doheny bendrai su 
viena Britanijos 
vų kompanija 
British-Mexican 
kompaniją, kuri
interesus kaip Jungtinėse Vals
tijose, taip Meksikoj.

Pašauktas liudyti federalės 
prekybos komisijos sąskaitinin
kas Louis Bond, kurs peržiurė
jo keleto brokerių įstaigų kny
gas, parodė, kad generalis pro
kuroras Daugherty pirko Pan- 
American kompanijos (Dohej 
ny’o kompanija, kuriai išnuo
mota valdžios aliejaus rezerva
cijos Californijoj) 100 akcijų ir 
-pardavęs jas pelnydamas po

Anglijos valdžia negal pa
dėti katalikams Rusijoj

TROCKIS Iš RAUDONOSIOS
ARMIJOS PAŠALINTAS.

aliejaus ir lai- 
suorganizavęs 

Petroleum 
apėmė aliejaus

ILONDONAS, kovo 18. — 
Anglijos valdžia nesijaučianti, 
kad ji galėtų oficialiai kištis Į 
Sovietų Rusijos vidaus reika
lus. ii- rcikulmi t i. lead sovietų

paleistų iš kalėjimų
Romos-kataliky 

kaip kad to pa pa 
pasitaikius tinka- 

sovietų valdžiai

FRANCUOS SENATAS PRIĖ
MĖ IŠTISAI PREMJERO FI

NANSŲ REFORMOS 
PROGRAMĄ.

Naujasis karo komisaras Frun
za skelbia reformą armijoj: 
bičitdybė paprastų* kareivių 
m viršininkais armijoj turi 
išnykti.

radio ži-
Mary 

jūrėse, 
Valstijų

KEY WEST, Fla., kovo 18. — 
Vakar čia buvo gauta 
nia, kad ant garlaivio 
Luckenbach, 50 mylių 
kilęs maištas. Jungt.
maršalas Lopez su buriu laivy
no kareivių tuojau išvyko pa
galbos duoti. Pasirodė, kad vie
nas darbininkų buvo užpuolęs 
kapitoną, už ką tasai 
įkalinti. Bet kiti
pasipriešino, suėmė kapitoną ir 
patys užvaldė laivą.
vykęs Į laivą suėmė maištininkų 
vadą ir pargabeno į Key West.

Įsakė J 
darbininkai

TOKIO, Japonija, kovo 18.—, 
Pietinėj Sachalino salos daly 
praeitų šeštadienį įvyko smar
kus žemės drebėjimas. Daug 
namųt sugriuvo; vietomis že
mėj pasidarė plyšiai apie as
tuonias pėdas pločio. Žmonių 
nežuvo, bet sužeistų yra daug.

Lopez at- NĖRA atlyginimo.

TROCKIUI SIŪLOMA UŽSIE
NIO KOMISARIATAS.

Jungtinių Valstijų ieškinių teis
mas atmetė laivų kompani
jų reikalavimus atlyginti už 
karo metais užgrobtus jų 
laivus.

“Politbiuras” norįs pastatyti jį 
čičerino vietoj, kadangi pa
starasis esąs reikalingas Lon
done kaipo pirmas 
ambasadorius.

sovietų

ir 
komptanijų 

C. Bascom 
prezjdento 

taipjau 
akcijų

iš kongre-

valdžia 
aukštuosius 

dvasininkus, 
prašąs. Bet 
mai progai,
busią draugingu bildu apie tai 
prisiminta. Taip ministeris pir
mininkas MacDonaldas atsakė 
į paklausimą parlamente.

MASKVA, kovo 17. — Troc
kis pagaliau visai pašalinta iš 
Raudonosios armijos. Jo virtą 
painia btivtisis jo padėjėjas 
Frunza. Sovietų valdžia kų tik 
paskelbė įsakymą, kuriuo Frun
za paskiriamas laikinuoju ka
rt) komisam.

Trockio pozicija nė šiokia 
nė tokia. Ant popiečio jis te-

ANGLIJOS KARALIŪNAS 
NUKENTĖJO.

Besportaudamas nukrito 
arklio, nusilaužė nosį 
ko dantų.

ir

VĖL

nuo 
nete-

18. — 
Wales’o

Nedeldienio
Naujienos
Pasirodys neužilgo.

Atskiro numerio kaina 
bus 7c.

. Spalio mėnesį 1922 m. gene
ralis prokuroras Daugherty par 
davęs Sinčiairo kompanijos 500 
akcijų, o po kelių dienų vėl pir
kęs tiek pat tos kompanijos ak
cijų.

Senatorius Ųurtis, kurs yra 
vienas republikonų lyderių se
nate, pasak liudininko, 1922 
vasario 23 d. pirkęs Sinclairo 
100 akcijų.

Senatorius Elkins 1922 m. 
lapkričio mėnesį pirkęs Sinclai
ro 8,700 akcijų už 302,355 dole
rius ^vėliau jis pardavęs 7700 
akcijų už 272,924 dolerius.

Prezidento sekretorius Slemp 
pirkęs Mexican Petroleum 100 
akcijų, ir pardavęs jas paimda
mas gryno pelno 581 dol. Po to 
jis pirkęs Mexican Seaboard 
(kita ^nclairo kompanija) 
1000 akcijų, ir pardavęs jas su 
pelnu $1,484.38.

Kongresmanas Ryan 1922-23 
m. darė spekuliacijų su 54001 
Sinclairo akcijų ir 700 Dohe-I 
ny’o akcijų ir uždirbo 
pelno r8,645 dolerius.

LONlDONAS, kovo 
Anglijos sosto įpėdinis, 
princas, kurs labai mėgsta jo
jamąjį sportą ir dažnai nukri
tęs nuo arklio susikulia, praei
tą šeštadienį vėl stipriai nuken
tėjo. šokdamas per' barjerus 
jis nukrito nuo arklio, skau
džiai susimušė, nusilaužė nosį 
ir neteko dviejų pryšakįnių 
dantų.

An$lų spauda graudena, kad 
jis mestų arklių rungtynių 
sportą, kur jam taip nesiseka.

NEW YORKE BUS VIENU 
DIENRAŠČIU MAŽIAU.

“Tribūne” prarijo “Heraldą” ir 
dabar eis bendru vardu “He- 
rald-Tribune”4

gryno

NEW YORK, kovo 18. —Vie
nas seniausiųjų New Yorko 
dienraščių, “The New York He- 
rald” tapo kito laikraščio, “The 
New York Tribūne”, atpirktas. 
“Herald“ atskirai nebebus lei
džiamas, abudu dienraščiu su
liejama daiktan ir eis kaip vie
nas bendru vardu “New York 
Herald-Tribune”.

Metinė prenumerata 
bus $3.00. Kareivių bony įstatymas 

atstovų rūmų priimtas
AMERIKOS LAIVYNO KAREI

VIŲ SUSIRĖMIMAI SU 
KUBIEČIAIS.

Užsisakykite išanksto, kad 
visi gautumėte nuo 

pirmo numerio.

Tai bus didžiausias lietuvių 
savaitinis laikraštis 
kartu Naujienų nedėldie- 

nio numeris.

VVASHINGTON, D. C., kovo 
18. — Šiandie kongreso atsto
vų rūmai 355 balsais prieš 54 
priėmė įstatymą apie atlygini
mą kareiviams, "karo metais 
;arnavusiems Jungtinių Valsti
jų kariuomenėj ir laivyne.

RUSŲ ATSTOVAS ŠVEDIJAI.

STOKHOLMAS, Švedija, ko
vo 17. — Švedijai pripažinus 
Rusiją de jure, sovietų valdžia 
savo atstovu Švedijai ruošiasi 
paskirti p. Ossinskį.

17.—
tarp

HAVANA, Kuba, kovo 
Žiniomis iš EI Mundo 
Amerikos laivyno kareivių, iš
lipusių krantan ties Santiago, 
ir Kubos civilių gyventojų įvy
kę ikeletas susirėmimų. Kubie
čiams padėjus ir policija.

MEKSIKOS MAIŠTININKAI 
IŠVYTI Iš ACUPULCO.

MEKSIKOS MIESTAS, kovo. 
18. — Acupulco, kurį nesenai 
buvo maištininkai užėmę, ta
po vėl generolo Sanchezo atim
tas ir maištininkai sumušti.

PARYČIUS, koXo 18. — Se
natas 151 balsu/prieš 23 šian-! 
die priėmė- iŽtisai visų preinje- 
■ro Poincure’o finansų refor- 
mos ir ekonomijos programą. 
Kairieji s.ušilai'kė nuo balsavi-j 
mo. .. . ' ' 

[Programas, kuriu įeina 108 
punktai, reikalaująs 20 nuoš. Į 
didesnių mokesnių, teisės vai-1 besiskaito karo komisaras, bet 
džiai aplenkiant parlamentą iš-j tikrenybėj jis visai tps vietos 
leisti ir vykinti specialius Įsta- nebeužima ir nuo raudonosios 
tymus finansų ir ekonomijos j armi jos atskirtas.
reikalais, buvo jau aukščiau Naujasis karo komisaras 
parlamento patvirtintas]. [Frunza išspausdino karo laik

rašty “Krasnaja Zviezda” labai 
įdomų straipsnį dėl santykių 
raudonojoj armijoj. Jis savo 

I Ku-kluxai grūmodami smurtu | straipsny sako, kad atėjęs lai- 
I gena juos laiikan iš savo gy- kas, kur pirmųjų revoliucijos 

venamų vietų. Įmetu palikimai turį iš raudo-
| ----------- Įnosios armijos išnykti: bičiuly-
I HARRISRUiRG, III., kovo 17. be kareivių su oficieriais, ofi- 
—Astuonios negrų šeimynos,Įcierių su generolais tai, pasak 
gyvenančios kasyklų miestely Į Frunzos, buvęs neišvengiamas 
Muddy, skubotai ruošiasi beg- pirmoj revoliucijos stadijoj 
ti iš ten ir ieškoti kur nors ki-1 dalykas, bet dabar to nebega- 
tur prieglaudos. Jos gavo gru-Įlį būt, nes tokia žemesniųjų 
mojamų laiškų, kuriuose pa-Į su aukštesniaisiais, su viršinin-j 
reiškiama, kad jei jiems 

,1a gyvenimas, 
iš tos 
jama, 
bas.

BERLINAS, kovo 
Gautomis iš užtikimu 
žiniomis iš Maskvos, “ 
ras” — aukščiausioji

WASHINGTON, 1). C., kovo 
17.— Ieškinių teismas šiandie 
atmetė dvidešimtį bylų, kurias 
buvo įnešusios laivų kompani
jos, norėdamos atieškoti apie 
300 milijonų dolerių atlygini
mo už Vokiečių, Austrų ir ne- 
itralių kraštų prekinius ir pa- 
sažierinius laivus, kurie karo 
metais buvo Jungtinių Valsti
jų užgrobti.

JUODŲJŲ VARGAI.

tai turį 
vietos išsinešdinti, 
kad tai ku-kluxų

KARALIAUS ŠALININKAI 
PRAŠO JĮ ATSIŽADĖTI 

SOSTO

mioĮkais bičiulybė kenkia armijos 
urnai disciplinai. Skirtumas tarp pa- 
Spė-Įprasto kareivio ir oficiero esąs 
dar-1 ir turįs būti. Frunza taipjau 

reikalauja, kad oficierams ir 
generolams senatvėj butų .mo
kamos pensijos, žinoma, ne 
vienodos, bet atsižvelgiant į jų 
tarnybos laiką ir laipsnį.

ATĖNAI, Graikija, kovo 15. 
—Visi karaliaus šalininkai at
stovai: valstybės seime iškelia
vo į Rumuniją kalbinti kara
lių, kad jis atsisakytų nuo sos
to.

SWIFTAS & CO. LAIMĖJO 
BYLĄ, GAUS $1,077,386.

VOKIEČIŲ RESPUBLIKA 
RUSIJOJ.

BERLINAS, kovo 18.— Ru
sijos “Socialistinių Sovietų Res
publikų Sąjungoj” yra ir Vo
kiečių respublika, Ta respubli
ka sudaryta ,iš vokiečių kolo
nistų pavolgy, Samaros ir Sa
ratovo gubernijose. Tos auto
nomines vokiečių respublikos 
sostinė yra Pokrovskas.

WA'SHINGTON, I). C., kovo 
17. — Ieškinių teismo sprendi
mu Jungtinių Valstijų valdžia 
turi užmokėti Chicągos mėsi
ninkui Swiftui ir Ko. 1,077,386 
dolerius atlyginimo už karo 
metų kontraktus dėl mėsos, 
kurių valdžia neišpildė.

NEGRAS PASMERKTA 
KARTUVĖMS.

PINIGŲ K SAS

BELLEVIIJLIE, III., kovo 15. 
— Teismas pasmerkė kartu
vėms negrą Ernestą Ruppertą, 
pripažinęs jį kaltą dėl nužudy
mo East St. Louise Williamo 
Ofvvenso. balto. Pasmerktasis 
bus pakartas Didįjį Penktadie
nį, balandžio 18.

Vakar, kovo 18 d., užsienio pini
gą) ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų ... 
Danijos, 100 kronų .......
Italijos/TCK) lirų ..........
Francijos, J0O frankų .. 
Lietuvos, 10\ litų .........
Norvegijos, lyO kronų . 
Olandijos, lOOKflorisų .
Suomijos, 100 markių ... 
Švedijos, 100 kronų ....

BOMBOS SPROGIMAS.

... $4.30
... $4.18
. $15.60
... $4.28
... $5.08
. $10.00
. $13.55

$37.05
„. $2.54
. $26.35

CHICAGO. — Nežinomų pik
tadarių padėta tarpdury trijų 
augštų namų, 3107 Congress 
St., bomba sprogdama suardė 
visą namų pryšakį ir išnešiojo 
visus kaimynijoj langus, žmo
nių nenukentėjo?

17. — 
šaltinių 

politbiu- 
sovietų 

I Rusijos valdžios Įstaiga — nu
tarė kviesti karo komisarą Tro
ckį užimti užsienio reikalų ko- 
misaro vietą, vietoj dabartinio 
čičerino.

Apie tą savo nutarimą “polit- 
biuras” jau pranešė Trockini 
per tam 

| riausieji 
Stalinas, 
jevas — 
reikalų komisariatą Įrodydami 
jam, kad čičerinas esąs labai 
reikalingas kitur, būtent jis tu
rėsiąs užimti pirmojo Sovietų 
Rusijos ambasadoriaus vietą 
Anglijoj.

Kol kas Trockis dar nieko ne
atsakė, ar jis sutinka, ar ne.

Į šitą pasiūlymą žiūrima kaip 
į norą pašalinti Trockį iš raudo
nosios arnlijos, kur jis vis tebė
ra labai popularus, o togi dėl 
labai pavojingas dabartiniams 
“politbiuro” vadams.

DARBININKAI SUTIKO DIR-
BTI PIGIAU

jau pranešė 
tikrą delegaciją. Vy- 
“politbiuro” vad!ai — 
Kamenevas ir Zinov- 
siulo Trockini užsienio

DU AVIATORIAI UŽSIMUŠĖ.

PENiSAGOTA, Fla., kovo 17. 
—Dviem aeroplanam susimu
šus ore,* aeroplanas kuriuo lė
kė leitenantai Miner ir Porter, 
nukrito žemėn. Abudu lakūnai 
užsimušė.

600 ANGLIAKASIŲ SU
STREIKAVO.

JOHNSTOWN, Pa., kovo 18. 
—Vinton Collieries kompanija 
išlipdė skelbimus, kad ji nu- 
mušanti darbininkams algą. Tai 
buvo vakar, šiandie dėl to su
streikavo apie 600 angliakasių.

Bet nori, kad pirkliai ir sankro- 
vininkai pigiau imtų už savo 
prekes.

DUNKIRK, N. Y., kovo 18.— 
American Locomotive kompani
jos darbininkai sutiko priimti 
numažinimą algos nuo 8 iki 10 
nuošimčių. Sutikę dirbti pigiau, 
darbininkai tam tikru atsišau
kimu kreipėsi Į miesto pirklius 
ir sankrovininkus prašydami, 
kad jie mažumą atpigintų savo 
prekes.

PREZIDENTO TERMINO AP
RIBOJIMAS ATMESTA.

WASHINGTON, D. C., kovo 
17. — Senatas 45 balsais prieš 
10 atmetė senatoriaus Harriso 
įneštą konstitucijos pataisymą, 
kuriuo einant Jungtinių Valsti
jų prezidentas negalėtų tos pa
reigos eiti ilgiau kaip šešerius 
metus paeiliui.

Chicago ir apielinkė.— šian
die busią giedra — sako oro 
pranašas; maža atmainos tem- 
poraturoj; vidutinis šiaurės ir 
fiaurvakaris vėjas.

Saulė teka 5:54, leidžias 6:17

Prieš Velykas
Apdovanokite savo gimines Lietuvoje 

Pasiųsdami 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.

nauiieno
1739 So. Halsted St. Chicago, Dl.
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Pirkit Jūsų

kurs
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I NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYKI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BOS 

ANT NAUDOS.

■V

KULTŪRAt RAUK BRESKA

2.

3.

4.

5.

BEFORB NOW
Pasididinusios kaklo gilės, guzai, gydo

mos pasekmingai be peilio, ligodbučio, skaus
mo per išradėjus Europinius Specialistus iš 
Mardol Laboratorijos. Patvirtinta didžiausių 
daktarų pasaulyje. Šimtai padėkavonės laiš
kų ateina kasdien. Nenusiminkit I Jei kitos 
gyduolės nepagelbėjo, rašykit mums (Tel 
knygutės, kuri suteiks pilną informaciją vi
sokių formų kaklo guzų ir pasekmingą gy
dymą. Nekainuos jums nieko. Rašykit šian
dien — atidėliojimas pavojingas.

MARDOL LABORATORY 
Dept. 1082

1723 N. Kedzie Avė., Chicago, III.

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- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
kėtumėt 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 VV. Madison St., 

Chicago, III.

Suteikiame Europiškas Gyduoles
SUŽINOK TIESĄ. Wasarmano ban

dymai jūsų- kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
liuosas nuo ligos, ar neT Persltikrinkit! Gyvas- 
tis yrft perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos ilgšio! skaitomos nejveikiartiomis, 
lengvai pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užsi- 
senėjusjų negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia I 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

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

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

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

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN
3?7 W. Madison St. x

(K n m pas Madison ir So. Market) 
Chicatm. III.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.
1 ’ .„m

ri jas.

Ristynės
Svarbios ristynės

K. POŽĖLOS su H. STEINBORNN

.. — Ilūbl I i

įvyks

1 Pelnyčio j, Kovo 21 d,
Strumilos salėje, 
kampas 108 gat. ir 

Indiana Avė.

Pradžia 8:15 vai. vak. 
Šitose rištinėse imsis 

sekamos poros:

K. Požėla
Liet, pasaulio čampio

nas su .
H. Steinbornn

Vokiečių čampionas

J. Bancevičius 
Chicagos liet, čampio

nas su
' P. Norkum

siekia čampionato
W. Wildman 

žydų čampionas su
C. Petersonu

Švedų čampionu

Dabar

Išvengsite pasivėiinimo dastatyme

Autorizuoti Fordo ir Lincolno 
pardavinėtojai

2501 So. Kedzie Avė 
Lawndaie 4113

Spešelninko Bischoffo 
byla

Reikalinga 
šių pas 
pinigus.

liudininkų, sudėju- 
tą spešelninką savo

prieš teisėją Rush,; Užvakar
County Bldg., Room 729, pra
sidėjo bylos nagrinėjimas pa
skelbusio spešolninko Arthur 
J. Bischoff, kuris tiek daug nu
nešė lietuvių pinigų. Bishoffą 
gina pustuzinis gerų advoka
tų, bet apie bylą mažai kalba
ma, turbūt, kad kuomažiausia 
butų Bischoffo nuskriaustiems 
žmonėms žinoma apie ją.

I Bylos nagrinėjimas tęsis ir 
šiandie. Ypač reikalingi yra 
liudininkai, — tie žmonės, ku
rie sudėjo pas Bischoffę savo 
sunkiai uždirbtus pinigus ir 
kurie turi Bischoffo notas, 
taipjau kurie gerai žino apie tą 
spešelninką ir jo spešelus. Tie 
liudytojai turi ateiti tiesiai j 
teismų ir kreiptis prie kaltinto
jų advokatų.

Manoma, kad bylos nagrinė
jimas tęsi§ dar keletą dienų. 
Ikišiol publikos j teismą pasi
klausyti lankėsi mažai, turbut 
dieilei nežinojimo apie prasidė
jimą tos bylos. Taip vakar bu
vo tik 80 žmonių publikos.

Lewis F. Mason, sūnūs miru
siojo kongresmano, kuris per 25 
metus buvo federaliniu komisi- 
onierium Chicagoj e, vakar re
zignavo iš savo vietos ir užsiim- 
siąs advokatyste. Jis per tą lai 
kų tardė tūkstančius bylų, jų 
tarpe ir I. W. W. narių, kurių 
apie 100 žmonių liko nuteista 
ilgiems metams, kalėjimai! (jie 
dabar visi paliuosuoti, išėmus 
tuos, kurie pabėgo užsienin).

KAKLO GUZAI

Jau išėjo iš spaudos populerus 
mokslo žurnalas

No. 1 turinys:
Redakcijos žodis.
Prof. V. Čepinskis. Mok
slas.
J. Elisonas. Regeneracijos 
reiškinys gyvulių gyveni
me.
Končius. Pažinkime savo 
kraštą.
V. Tarasenka. Alk’akme- 
nys Trakų apskrity. \

6. Z. Kuzmickis. Vestuvių 
drama.
Jaunas pilietis. Demokra
tija ir koperacija.
VI. Putvinskis. Bangos.
Vaižgantas. Dirbkime.
Pajėgos ratas.
Vabzdžiai — ligų platin
tojai. '
Iš “Kultūros” b-vės dar
bų.
ir t. t.

8.
9.

10.
1L

12.

13.

Kultūros kaina metams 12 
lity, Vz m. 6 1., atskiras nume
ris 3 litai. Norinliem prenu
merata bus imama uždėtu mo
kesčiu. Visų. suinteresuotų j ų 
prašome paskubėti atsiliepti 
ir užsisakyti, kad laiku žur
nalą gautumėt. Kas nori N. 1 
pamatyti atsiųskit laišku paš
to ženklų už 8 litus — išsių
sime.

“KULTŪROS” B-Vfi, 
Šiauliai, Dvaro g., 24, 

į Lfthuania.
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Valgių Karalius
Karvė maitinasi žalumynais. Gamtos stebėtinu
surėdymu, karvė ištraukia iš jų naudingus ele
mentus ir perduoda juos jums piene. Dėlto, pie
nas yra valgių karalius.

Bordeno Ev'aporated Pienas suteikia pilno, tyro karvės
pieno maistingumą geriau, negu koks kitas produktas.
Yra tyriausias, šviežiausias pienas su smetona. Karves
yra geriausiai prižiūrimos ir veterinarai nuolat peržiū

Bordeno Evaporated Pienas yra parankiausia, taupin-
giausia pieno forma. Del virimo ir kepimo jis susilygi
na su geriausiu šviežiu pienu. Neitu jam lygaus gėrime 
kavoje. Priežiūra sutaisyme užtikrina tyrumą pieno, 
kuris pilasi iš keno kaip Smetona.

> Iš- 
upo-

Jei norit sužinot kaip virt su Bord^ 
garuodintu Pienu, pasiuskit mums 
ną, paženklinant kokias pamokas norit, 
ir mes pasiųsim dovanai.

809 W. 35tli SI., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes, i

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai ■
127 N. Dearborn St., Room 111-11 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenime vietai 

8323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310

Valandos: įuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, iiskyrus ketvergi 

Ne diliomis nuo 9 iki 12 ryte.

> ■ .....—....

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd Stn arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2552

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

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

lengvomis išlygomis.

AJNSVVeetENED

^APorATE*’
Milk

THE BORDENrCOMPANY
BORDEN BLDG. NEW YORK

Duona 
Saldainis 

i žuvys

KUPONAS’ 
Sosai 
Mėsos 
Pyragai

—...

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

Vardas ...... ...................... 6 ‘1
Adresas .......

...............—'

1
TJthuanian j

Del gero patarnavimo dėl jūsų 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 j’uos arba 
jūsų pinigus grąžinsi
me.

Duokite mums pa
bandymą

Bukite tikras, žiūrėkite tikro vardo ir vieitos *

M.LEVY&COMPANY
Kampas State ir 22nd St.

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

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

URL

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame | senu* ir naujus namus, taipgi dirb

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO^ Ine.
‘ A. BARTKUS, Pres.

1619 VV. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.
HKĮtaaiMK

............................................... ■■■ v W ■ ■■ ---- .. ............................. ... ................. ....... . . N.

JlfnHRINE • and M
&aye ^ean’ Healthy ’̂ y^ 

If they Tire, Itch, 
Smart, Burn or Dis-

■nllDrYrę chargeifSore,Itti-
VVUK BmILaJ tated, Inflamed or

Granulated, ūse Murinę often. Refreshes,
Soothes, Sale for Infant or Adult. At all Druggists.________
Ivrite tor Fret Book. Blurlne Eye R«xnedy Co.. O Kast Ohio St.. Chlcždo

Tai. Daarborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj s 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDQ.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark
Nam«ą fel.i Hyde Park 8396

S. XV. BANES, Advokatas
Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building 
79 We«t Monroe Street, Chicago 

Telephone Randolph 2900 
ttez. 3203 So. Halsted SS.

Yardi 1016. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. VVAITCHES 
r LAW YJSR Lietu vys Advokatai 

Dienomis Room 514-616 
127 N. Dearborn S’L, 

Telephone Randolph 6684 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: PuUman 6877.

KUOMET KRUPAS UŽ
EINA NAKTĮ.

Kuomet tavo vaikutis vidury nak
ties pradeda baisiai kosėti tai pirmas 
ženklas krup’o. Jis užeina labai grei
tai ir reikalauja greitos pagelbos 
pratesimas yra labai pavojingas. Vie
nas mažas dozelis Dr.Drake’s Glessco 
tuojaus jam pagelbės į penkiolika 
minutų laiko — nuo jo vaikutis ne- 
vems. Priimtas visų daktarų ir vai
stininkų, 50c. už butelj — vertas 
$50.00 2 vai. ryte.

Tel. Lafayette 4223
, Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6800

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036

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

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 599 
Tel. Central 6890

Vak. 3228 S. Halsted St„ Chicago.
Tel. Yardi 4681

Leo Shvegzda
(Real Estą te) ,

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies ju.sų 
namus ir rakandus.

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

Cicero, UI.
Office Phone Cicero 8223
Res. Phone\Cicero 6272

Plumlngo ir ApSildymo 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.

Haymarket 1018, Haymarket 4221
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MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė

Kas pigu - kas naudinga
Jeigu turi pinigų — gali pi

giai nusipirkti, beveik už pusę 
kainos viršutinius rubus se
kantiems metams.

Dabar pigiausia gausi deba
tų. '

Jeigu nori būti madoj ir tu
ri grašio, tai gali nusipirkti 
visokiausios rūšies naujų ma- 
tcrijolų vasari n iom sukniom, 
nes už mėnesio kito gražiausi 
materijolai bus išpirkti.

Daugelis krautuvių dabar i 
parduoda baldus.

Kailiniai ir visokios 
dabar pigiai gaunamos.

Nors dienos eina šiltyn, bet 
dar nemainykite vaikams apa
tinius rubus. Palaukite kokias 
2—3 savaites. Gerai pratinti 
mažus vaikus dėvėti visuomet 
vasarinius apatinius rubus.

Neužilgo bus atatinkamas 
laikas vaikams “tonsilius” iš
pjauti.

Rytoj pirma pavasario die
na, moterys ir mergaitės ne
užmirškite savo darželių.

Kį IR KAIP VIRTI
Šabelbonų blyneliai.
I puodukus virintų baltų ša-

belbonų.
IV2 šaukštų 
2 šaukštuku 
14 šaukštuko muštardos
Žiupsniuką pipirų jr druskos. 
Nusunk vandenį nuo šabel-

molasses.
acto.

tus viršpaduotus daiktus . Su- 
mažus blynelius 
karštos taukuo- 
Kuomet vienas 

a p versk blyne-

daryk mišinį i 
ir kepink ant 
tos skaurados.
šonas parus, 
liūs.

Vokiečių kugelis.
Nusipirk mažų skrynutę lak

simų (noodles) už 5, 6 ar 7 
centus. 2 kiaušiniu, žiupsniu- 
ką druskos, truputį cinamonų, 
2 šaukštuku ištarpinto svies
to arba taukų, puoduko 
cukraus.

Virink lakštinius paslidinta
me vandenyje apie 5 miliutas. 
Nusunk per koštuvų, apipilk 
šaltu vandeniu, kurį leisk iš
bėgti per koštuvo skylutes. Su
dėk lakšinas į bliudų. Išplak 

su cukrum, 
ir įdėk 
Dabar

kiaušinius kartu
Pridėk prie lakšinių 
druskos pagal skonį. 
Įdėk sviestą, 2 ar 3 supiausty-
tus obuolius ir jeigu nori tru
putį besėklių razinkų. Įmai
šyk truputį sutrintų cinamo
nų. Ištaukuok lėkštą bliudų, 
apipilk mišinį ir leisk kepti vi
dutiniai karštame pečiuje iki 
bus gatavas. Reikia valgyti

-- --- ----- ,-----
Ryžiai ir Rozinkos.

kvortą pieno.
« puoduko ryžių.
2 šaukštuko druskos.
i puoduko cukraus.

1 puoduką razinkų.
Nuplauk ryžius, sumaišyk 

su kitais daiktais ir supilk į 
išsviestuotų molinį arba pa- 
lariotą nepergilų bliudų. Kepk 
3 valandas nekarštame pečiu
je, pamaišydama tris kartus 
per pirmų valandų, kad ryžiai 
nesugultų apačioje bliudo. Val
gyk vienų arba su pienu.

y

Bulvių pudingas.
Sugrūsk šaltas, išvirtas bul

ves, pridėk druskos ir pipirų 
pagal skonį. Gerai išplak 2 ar 
3 kiaušinius, sumaišyk su bul
vėm. Galutinai pridėk pakan
kamai pieno, kad padaryti 
tirštų košę. Pridėk sviesto j

molinį ar poliavotą 
Kepk karštame pečiuje 
rus.

Kliudą.
iki pa-

Cit-

kornų 
karštų

Pajų pripildymai, 
cinų pajus.

Sumaišyk cukrų ir 
krakmolą, tada pridėk 
vandenį, pamaišant be
vos. Pavirink 2 minutas, pri
dėk sviestą, kiaušinių trynius, 
tarkuotą žievę ir skystimų cit
rinos. /Uždėk išvoliotų pajaus 
tešlą ant gerai ištaukuotos blė
tos. Įpilk truputį ataušusios ko
šės ir uždėk tešlą. Įpilk* trupu
tį ataušusios košės ir uždėk 
tešlą. Įdėk į pečių iki tešla bus 
iškepus.

Vyno pyragas 
% puoduko sviesto. 
D/2 puoduko cukraus. 
2 puodukus miltų (pastry

Gerai išplak taukus arba 
sviestų, kad atrodytų lyg ir 
smetonuotas; tada įmaišyk ge
rai išplaktų kiaušinį, molesses, 
“eloves,” cinamonus; pridėk 
išsijuotus miltus ir išmatuo
tas rozinkas.

Galutinai pridėk verdantį 
vandenį, kuriame bus, ištar- 
pinta sodo. .Jei mišinys pertirš- 
tas, pridėk dar truputį verdan
čio vandens. Kepk vidutiniai 
karštame pečiuje.

Šeimininkėms Patarimai
Kaip išimti taukų pljėtmų 

iš grindų.
Šeimininkei labai tankiai at

sitinka išpilti tautus ant grin
dų, bet prašalint tą plėtmą ga
na sunku. Geriausias būdas iš
valyti taukuotą vietą yra tuo- 
jaus pabarstyti ant tos vietos 
gerokai druskos ir užpilt šal
to vandenio. Palaukus valan
dą ar dvi, reikia gerai iššveisti 
su sopyne ir karštu vandeniu.

^Kaip namie padaryt “Baking

šaukštuko baking povvder.
V2 puoduko vyno (baltas ge- 

Iriausias).
3 kiaušinius.
Suplak sviestą ir cukrų mo- 

I liniame bliude iki pasidaro lyg 
I ir šviesiai gelsva košė. Tada 
I įmaišyk vieną kiauroj ;ir ge- 
I rai išplak tą viską 5 minutas. 
Paskui įmaišyk kitą kiaušinį 
|— vėl plakdama 5 minutas ir 
paskui 3-čią kiaušinį taip pat 
plakdama apie 5 minutas. Da
bar košei verta būti labai skys
tai ir aiškiai geltonai. Sudėk j 
miltų sytuką, 2 puodukus mil
tų ir J/2 šaukštuko baking pow- 
der ir gerai išsijok, tada įplak 
miltus išsijotus su baking pow- 

' der į košę, o galutinai įmai
šyk vyno. Dar sykį gerai pap
lauk ir pyragas gatavas pilti į 
blėtą. Del šito pyrago reikia 
itiesti gerai ištaukuotą popierą 
į blėtą ir tada įpilti košę. Įkepk 
j karštų pečių ant 40 arba 50 
minutų.

Popiera, kurią tiesi į klotų 
turi būti švari, be jokių dažų, 
nedėk laikraščio. Plonų gelto
na popierą, kurioje pirkiniai iš 
krautuvių surišti, yra geriau
sia. Jeigu tokios neturi, tai 
paprasta balta popiera bus už
tektinai gera.

Cinamonų pyragaičiai.
Puodukų miltų.
2 kaupinu šaukštuku baking 

povvder. z
1 šaukštuką druskos.
2 valgomu šaukštu taukų.
•/> puoduko cukraus.
1 kaupinę šaukštukų sutrin

tų cinamonų.
4 valgomus šaukštus rozin- 

kų.
l/2 puoduko saldaus pieno.
Išsijok miltus, baking pow- 

der ir druskų kartu į bliudų. 
Įmaišyk taukus su peiliu arba 
šake. Pripilk išlengvo pienų; 
užtektinai pieno turi būti pri
dėta, kad padaryti stiprių teš
lų. Išvoliok tešlų ant gerai iš- 
miltuotos lentos, iki bus apie 
pusė colio storio. Tada patepk 
viršų, apiberk cukrum, cinamo
nais ir rozinkom. Dabar suvo
liok, kad taip atrodytų kaip 
pyragas, vadinamas “jellyroll.” 
Kuomet luvodio^fi, supiaustyk 
j riekutes apie U/2 colio storio; 
pridėk riekutes į gerai ištau- 
kuotų blėtų ir kepk vidutiniai 
karštame pečiuje nuo 30 iki 40 
ininutų. Tada su syk išimk iš 
blėtos. Galima padaryti 12 py
ragaičių iš šio surašo.

Pyragas be cukraus.
1 kiaušinį.
1/2 puoduko molasses.
1/2 puoduko taukų ar sviesto 

arba“eloves”
“allspicę” (sutrintų).

1 šahkštukį cinamonų 
trintų).

U/į puoduko miltų.
1/2 puoduko rozinkų.
1 puoduką- verdančio 

dens.
1 šaukštukų sodos.* I

(su-

van-

Powder.”
svaro “creain of tartar.” 
svaro baking soda.
svaro “corn starch.”

Gerai viską sumaišyk ir per
sijok septynius ar aštuonius 
sykius. Tada sudėk į blėtų, tu
rinčių gerų dangtį. įLaikyk už
darytų. Padarymas šios “bak
ing po*wder” lėšuoja apie 30c. 
Padarai tuo bildu visą svarą.

Jeigu pradeda panagę uždeg
ti (t. y. landonis pasirodo) 
reikia susyk uždėti ant skau
damos vietos mišinį, padarytų 
iš druskos ir kiaušinio balty
mo ir tada aprišti švariu sku
duru.

Jeigu gelia kojos, rankos, 
šonų, galvą ar ką kitą, pavil
gyk nuolat skaudamą vietą la
bai karštu paslidintu vandeniu 
(į vieną kvortą vandens įdėk 
pusę kvortos druskos). Var
tok vandenį taip karštą kaip 
gali kęsti.

Geriausi Automobiliai
Pigiai Parduodami

»

Dabar jau nereikia mokėti augstų kai
nų už geriausios rūšies automobilius. 
Su pagelba naujausios rūšies išradimų 
ir prietaisų Chevrolet pasiekė augščiau- 
SĮ ir greičiausj automobilių išdirbimo 

' laipsnį, užtaigi pasidėkavojant tokiam 
ekonominiam sutvarkymui jie gali taip 
pigiai parduoti. Chevrolet turi įtaisus, 
randamus tik pas augščiausios rūšies 
automobilių.

^tai delko jūs galite pasididžiuoti savo 
Chevrolet.
Tai yra įtaisas.

SUPERIOB
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Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- 
VUSl 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. Woitkewicfl 

BANIS 
AKU6ERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rimi prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypa tinką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

Kiek

8

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

Francuziškas Daktaras

Kainos f. o. b. Flint, Michigan 
•upertor Roadater .................... »*90
Superior TonHno ...................... 1495
taHrior Coupe ....................... $640
Supertor Sėd a n ......................  $X9!>
SupeHor 4- Pase. Coupe .......... $725
Superior Commercial Chassls $395
Superlor Delivery ....................... $495
JftMKy Exprees Chosei*........ $560

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.

/ Chevrolet Motor Co., Detroit, Michigan
Division of General Motors Corporation

jE£r”DR. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 15 i 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

( Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonai i

341(hSo. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

I
i

P-lė Kuriniai t ę
IŠ

The Stock Yards 
Savings Bank

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

Ji remiasi visais turtais šio stripraus valstijinio banko.
Ateikite į 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.

Frar.klin’o BOTANICAL KERBS Gy- 
duoMg nuo SKILVIO. KEPENŲ. 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausis pa- 
ranlv reguliatorius. Vienas doleris at- 

mėnesius gydymo. Atsiųskite į 
FRANKLIN’S LABORATORY, 

3252 Wallace St., 
Chicago, U. S. A,

’l

PAGRABŲ DIREKTORIAI

418 Park Avenue, 
Kenosha, Wis. 

Telefonas 16

Įsteigta 1880 m.
Ambulansų Patarnavimas

1924

* cloiNT SERVICE W»TH 'AJ

HAMBURGAMEPICANL1NE

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai, 

.—  ■   — „■■I.. ■ IIIW    1      ■ ■ —   , I ■ I,  

TRUMPIAUSIAS KELIAS Į VISAS < 
DALIS

LIETUVOS
Išplaukia kiekvieną savaitę su musų 

laivais de luxe
“Rcsolute”, "Reliance” 

“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesa pasažie- 
rius ir populiariški laivai “Mount Clay”, 
Cleveland, “Hansa”, “Thuringia” ir 
**WestphaJia” su cabin ir III klesa. 
Geras mandagus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios apystovoe.
UNITED AMERICAN LINES
171 West Rnndolph St., Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.

REUMATIZMAS SKAUSMAI SANA- 
RIUOSET TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

prašalins šiandien kuomet vartosit 
musu gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulų, susty
ru sių sujungimų, išnirimų, skaudč- 
}imo nugarkaulio ir persišaldymo, 

ei turite simptomus reumatizmo 
ar šalčio, eikite aptiekon ir prašy
kite SAPOMENTOL, persitikrinsit, 
kad yra geras. Kaina 75c-

POLO CHEMICAL CO.
Išdirbėjai.

Thomas Hansen & 
Sons Co.

Kiek- 
pagal

modelis.
mėgsta 

būtinai pasisiu-

1924, Pavasarinis 
viena moteris, kuri 
madą apsirengti turi 
dinti vieną tokią suknelę, iš kokios 
nors lengvos, pavasarinės materijos. 
Sukirptos nrcieros 16 metų, 36, 38 40, 
42 ir 44 colių per krutinę.

36 miėrai reikia 4 yardų 40 colių 
materijos ir 1 yardą skirtingos mate
rijos apikaklei.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
lurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
jaduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį, pažymėti mierą ir aiš- 
tiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
įdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškas reikia adresuoti:

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

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

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

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan S t., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

z

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St. Chicago, III. 

siųsti man pavyzdi No.............
čia įdedu 15 centų ir prašau at-

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

ta
(Miestas Ir valst.)

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

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

nuo 5:80 iki 7:81 vakaro.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietnvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. A. MONTYID
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

lington St.
VMlandoi: nno 10 Ild 12 ryto 

Telephone Central 8068 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzle 7715 z

DR. B. F. GARNTTZ, 
Gydytojas ir Chirurgas

Rezidencija 
3149 So. Morgan SL, 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 L 

Telefonas Yards D867

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

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 valandai 
ir nuo 9 vakare iki 10

y Phone Boulevard 0696

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 288®

Telephone Yardi 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 13 ild 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Telefonas Boulevard 1989 1
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Aven
netoB 46th St., Chicago, III. J

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 4710 SU 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nno 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Rasas Gydytojas ir Chirurgas ( 
Specialistas Moterišką, Vyrišką, 

Vaiką ir visą chroniiką lln 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street.
Valandos: 10—11 ryto; 2—-8 po piet, 
7—8 Nodilionaifl 10—12 dieną,

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

• •
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NAUJIENOS
Jbe Lithaaaian Daily Neva 

Pablishod Daily, axcept 3undeya hy 
Ihe Llthuanian Neva Pab. Ge.( Ine.

Editor P. Grigaitis

1789 South Halated Stręet 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500
Subscription Ratas i 

$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chlcagu. 
$8.00 per year in Chicago.

8c pdr copy.

Entered as Second Class Mątte* 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., undet the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iisldrian. 
sekmadienius. Leidžia Naujiena b'cn- 
drovi, 1789 So. Halsted St, Chicago 
UI. — Telefoną*: Roosevelt 850(1

mėn. 1 d. 1924 m. — 1,538,- 
082; sausio mėn. 15 d. — 
1,555,961, Apie okupuotąją 
Vokietiją aiškių žinių nėra.

Be šitų “pilnų bedarbių” 
valstybės pašalpą gauna Vo
kietijoje ir tie darbininkai, 
kurie dirba nepilną laiką ir 
gauna mažiaus, kaip 2/3 
normalio savo uždarbio. To
kių pusiau-bedarbių valsty
bė šelpė pereito gruodžio 
mėnesio 1 d. (išskiriant oku
puotosios teritorijos) 1,799,-1 
926; sausio 1 d. — 852,157; i 
sausio 15 d. — 648,980.

Užaimokijimo kainai
Chicagoje — paltui

Matams------ -------- ------ ----
Pusei metų —---------------
Trims mėnesiams _______
Dviem mine šiam_____ ___
Vienam mėnesiui 

Chicagoje per neiiotojus: 
Viena kopija -------
Savaitei-----------------------------18c
Minesiui_____ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,

$8.0« 
4.00 
2.00 

. 1.50 
, .75

Pusei metų ......    4.00
Trims mėnesiams .........—..... 2.0(
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

paltu:
Metams.............. .......... .. ... .. $7.00
Pusei metų ____ _ ____ 8.50
Trims mėnesiams______ _____ 1.75
Dviem minėsianti..........- _____ 1^5
Vienam minesiui_____ _____  .75

Lietuvon Ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams .......... — ___  $8.00

Bedarbių šelpimas 
Vokietijoje ir 
Rusijoje.

Šiandie siaučia skaudus 
nedarbas trijose didžiausio
se Europos šalyse: Anglijo
je, Vokietijoje ir Rusijoje. 
Apie Anglijos bedarbius ir 
šelpimą valstybės lėšomis 
buvo šioje vietoje nekartą 
rašyta. Pažiūrėsime, kaip 
dedasi kitose dviejose šaly
se.

Pašalpos laikas Vokieti
jos bedarbiams yra nusta
tytas įstatymu. ' Jisai tęsia
si 26 savaites; bet vietinių 
savivaldybių įstaigos turi 
teisę (jeigu sąlygos pramo
nėje eina geryn) tą laiką su
trumpinti iki 13 savaičių ar
ba prailginti. 1923 m. pra
monė Vokietijoje gyveno 
tokį baisų krizį, kad darbo 
ministerija rekomendavo 
pašalpos laiką visur prail
ginti iki 39 savaičių.

Iš to matome, kokią dide
lę naštą .yra užsidėjusi ant 
ant -savo pečių Vokietijos 
valstybė, stengdamasi aprū
pinti savo bedarbius. O ar 
buvo kas nors panašaus da
roma Amerikoje, kuomet 
čia šimtai tūkstančių ir net 
milionai datbininkų vaikš
čiodavo be darbo?

Vokietijoje nedarbas ėmė 
baisiai plėstis nuo to laiko, 
kai franeuzai įsilaužė į 
Ruhro sritį, kadangi tos sri
ties okupacija suparalyžia
vo visąVokietijos ekonominį 
gyvenimą. Mes tikrai neži
nome viso bedarbių skai
čiaus Vokietijoje, bet apie 
jį galima įgyt gana aiškią 
nuovoką, pažvelgus į skait
lines, kurias skelbia Vokie
tijos darbo ministerija apie 
bedarbių šelpimą, kadangi 
Vokietijoje gauna pašalpą 
milžiniška dauguma bedar
bių.

Gruodžio nlėnesio 1 d. 
1923 m. skaičius bedarbių 
neokupuotoje Vokietijoje, 
gaunančių valstybės pašal
pą, buvo 1,464,359; sausio

“dievo apveizdai”. Ir ta pa
šalpa, kurią gauna bedar
biai, yra, matoma, labai 
menka? Už pirmąjį pusme
tį pereitais metais bedar
biams pašalpos išmokėta vi
so tiktai apie pusantro mi- 
liono auksinių rublių; už vi
sus pereituosius metus iš
mokėta 5 milionai auksinių 
rublių. Apie pusantro mi- 
liono rublių išteista da vie
šiems darbams, kuriuose 
gauna uždarbio bedarbiai. 
Taigi, viso per metus tapo 
suvartota Rusijoje ne dau
ginus, kaip kokie 7 milionai 
rublių.

Vokiškoms markėms 
(auksinėms) ta suma suda
ro apie 15 milionų. Tuo 
tarpu Vokietijoje tik per 
vieną gruodžio mėnesį tapo 
išleista bedarbių šelpimui 
31,192,670 auksinių markių 
(neskaitant okupuotųjų te
ritorijų), t. y. dvigubai dau
giau, negu Rusijoje per išti
sus metus!

Tai matot, kaip toli yra 
atsilikusi bolševikiškoji Ru
sija nuo Vokietijos, kurios 
socialistus visokių rųšių ko
munistiniai pleperiai taip 
piktai šmeižia.

įdomu pažvelgti dar į Vo
kietijos ateinančiųjų metų 
biudžeto skaitlines. Papra
stosios išlaidos ateinan
tiems biudžeto metams (nuo 
balandžio 1 d. 1924 m. iki 
balandžio 1 d. 1925 m.) yra 

I numatomos sumoje 4942 mi- 
( Iš 

jų 1800 milionų bus pavesta 
atskiroms vokiečių imperi
jos valstybėms, 9,3142 milio
nų sudarys imftefijos išlai
das. Iš šitos sumos 500 mi
lionų auksinių markių yra 
skiriąma bedarbių pašalpai. 
Tai yra antra pagal savo di
dumą išlaidų suma Vokieti
jos imperijos biudžete (pir
mą vietą užima išlaidos ka
ro invalidų, baslių ir našlai
čių ąprupinimui — 810 mi
lionų). A

Pažvelgkime dabar į “pro
letariato diktatūros” šalį — 
Rusiją. Pernai ją irgi ėmė 
smaugti sunkus pramonės I lionų auksiniųma,.kiu. 
krizis. Liepos 1 d. 1923 m., 
sovietinės spaudos žiniomis, 
buvo Rusijoje jau daugiaus 
kaip milionas bedarbių (1,- 
050,000); gruodžio mėn. 1 
d. — 1,200,000. Kadangi Ru
sijoje, kaip sakoma, prole
taras “viešpatauja”, tai ga- 
ėtum manyti, kad bedarbiai 
tenai yra geriau aprūpina
mi, negu kur nors kitur. Tuo 
gi tarpu pasirodo, kad visai 
<as kas kita. Pašalpą iš 
valstybės gauna tiktai men
ka dalis bedarbių: vakario 
mėn. 1923 m. — 10,9 nuo
šimčių, kovo mėn. — 12,5 
nuoš., galandžio 
15,1. Augščiaus 
šimčio šelpiamų 
skaičius nekilo.

. mėn. — 
šito nuo- 
bedarbių

Taigi “darbininkiškoje” 
Rusijoje gauna pašalpą tik
tai apie septinta dalis be
darbių; kitos šešios dalys 
bedarbių, vadinasi, paliktos'

Šitaip rūpinasi savo be
darbiais (ir vargšais) Vo
kietijos valstybė, nežiūrint 
to, kad jos finansus yra iš
tikus tikra katastrofa. O 
ką daro šituo atžvilgiu 
“krikščioniškoji” Lietuva? 
Vienok visokie josios ^pa
triotai” šūkauja apie Vokie
tijos socialistų “subankruti- 
jimą”!

pžvalga
BANKINIO KAPITALO 

GALYBĖ.

Chicagos laikraštis “Tribūne” 
rašo, kad parlamentines valdžios 
Europoje smunka ir jų vietas 
užima diktatūros, bet diktatoriai 
lenkiasi bankiniam kapitalui. 
Paskutinį tokios diktatūros pa
vyzdį laikraštis mato Francuzi- 
joje, kur šiomis dienomis prem
jerui Poincarė tapo suteikta 

galia leisti įstatymus be parla
mento.

“Poincarė”, sako “Tribųne”, 
“priėmė atsakomybę išgelbėti 
Franci ją, ir J. P. Morganas 
pasidarė tikras valdovas. Po
incarė gali' išgelbėti Franci ją 
tiktai su pagelba tarptautinio 
bankininko, o kad gavus tą 
pagelbą, jisai turi daryti taip, 
kaip liepiamas.

“Dawes’o komisija yra Mor
gano komisija, ir Poincarė, 
kuris priėmė pagelbą iš Mor
gano, turi priimti Dawes’o 
komisijos raportą, o kad ne, 
tai jisai neteks pagelbos ir 
Francuzijos valiuta susmuks.”
Bankinis kapitalai šiandie iš- 

tiesų pasidarė taip galingas, kad 
jo turi klausyti valdžios. Tai yra 
pasekmė karo, kuris nuvarė į 
barikrutą Europos valstybes.

INTERNACIONALO PROTES
TAS PRIEŠ TERORĄ RUSI

JOJE.

nominį josios liaudies masių 
pavergimą,—

* “Pildomasis Komitetas 
drauge dar labiaus, negu pir
ma, skaito viso pasaulio socia
listinių partijų pareiga remti 
Rusijos socialistus jų kovoje 
prieš politinės priespaudos si
stemą.

“Pildomasis Komitetas svei
kina visus draugus, kankina
mus Rusijos kalėjimuose, sto
vyklose ir trėmimo vietose ir 
neatsižadančius, nežiūrint ne
girdėtų persekiojimų, savo 
socialistinių įsitikinimų, ir 
šaukia visas priklausančias 
Darbininkų Socialistiniam In
ternacionalui partijas išplėsti 
energingą kovą už pilną am
nestiją visiems politiniems ka
liniams sovietinės Rusijos te
ritorijoje ir už sustabdymą 
persekiojimų visų nekomunis
tinių darbininkų ir valstiečių 
organizacijų.”
Kaip pasaulis stovi, yra negir

tas, dalykas, kad tarptautinė so
cialistinė darbininkų organizaci
ja turi kelti viešą protestą prieš 
darbininkų ir valstiečių perse
kiojimą tokiam krašte, kurios 
valdžia vadina save “darbinin
kiška”.

Pagal sekretriaus Fr. Adierio 
raportą ,socialistiniam Interna
cionalui šiandie priklauso 46 par
tijos, turinčios dauglaus, kaip 7 
milionus narių. Be jų dar trys 
partijos yra padavusios aplika
cijas dėl įstojimo į Internacio
nalą.

Sekantis pildomojo komiteto 
posėdis bus Viennoje šių metų 
birželio mėnesio pradžioje, kuo
met tenai bus susirinkęs tarp
tautinis profesinių sąjungų (uni
jų) kongresas.

gebąs tarnauti plačiajai visuo
menei. O dabar ji kalba griež
tai priešingai.

Kai dėl “pilkos visuomenės”, 
tai “Naujienos” visai nesisar- 
matija, kad joms pavyko ją pa
siekti. Išskyrus grupeles žmo
nių, susimetusių į tos arba kitos 
“spalvos” partinę organizaciją, 
visa keleto šimtų tūkstančių lie
tuvių masė, gyvenančioji Ame
rikoje, yra gana^ “pilka”. Bet 
ta masė yra pamatas viso musų 
visuomenės judėjimo.

Kiekviena musų partija turi 
tiek reikšmės, kie ji turi įtakos 
toje “pilkoje 
kiekvienas

ris irgi pareiškė: “I do not 
Believe industry could absorb 
the crowd that would pour in if 
the bars were let down” .
• Tai štai kokius pasaulinės- 
proletarinės revoliucijos ir pro
letarinio solidarumo apaštalus 
išaukl^prmpsųjmmunistai! Kad 
jam pateko duonos kepaliukas į 
rankas, tai jis jį užrakina de- 
vyniom spynom savo drau
gų!

visuomenėje”, ir 
laikraštis turi tiek 

pasisekimo, kišk jisai sugeba 
suprasti ir išreikšti tos “pilko
sios visuomenės” reikalus.

Butų bloga, jeigu “Naujie
nos” butų tai “pilkajai visuome
nei” palikusios taip pat svetimos, 
kaip pelėsiais apžėlusioj! “Vie
nybė”.

korespondencijos!

♦* ♦
♦ \

M. K—lis, F. K-ris ir Ko. per 
naktį kortavo iš pinigų pas p. L., 
24-tos gat. Prie lošimo, žinoma, 
šeimininkė pavaišino svečius na
minėje, kurios pas tą parapijon- 
ką netrūksta. Rytui išaušus ir 
lošėjams gerai įkaitus netrukta 
ir susikabint dėl persitikrinimo. 
Iš,to išėjo toks rezultatas: M. 
K—lis atsidūrė ligonbuty su nu
laužta koja, o F. K—ris didžiuo
jasi, kad jam pavyko koją nu
laužti. Jeigu pp. L. nesiliaus 
priminėję kazirninkų ir ant to
liau, tai paskelbsiu ir jų pilnus 
vardus ir antrašą. '

—P. Jurkšaitis.

Detroit, Mieli,
Drg. P. Grigaičio prakalbos, -r- 

Komunistas Denis E. Batt 
stoja už suvaržymą ateivys- 
tys. —- Gėrė, kortavo per nak
tį, ant rytojaus kojas išsilau
žę atsidūrė ligonbutyj.

Michigano Fanuos
ĮSPĖJIMAS

Vasario 16 ir 17 dienas įvyko 
Luksemburge socialistinio In
ternacionalo pildomojo komiteto 
posėdis. Tarp kitų nutarimų ji
sai priėmė rezoliuciją dėl sovie
tų valdžios pripažinimo ir dėl 
teroro Rusijoje. Ji skamba taip:

“Kadangi po to, kai Angli
jos darbininkų valdžia ir Ita
lijos valdžia pripažino sovietų 
valdžią, pilną sovietinės Rusi
jos pripažinimą visomis kito
mis valstybėmis reikia šian
die skaityti jau užtikrintu da
lyku, tai Darbininkų Socialis
tinio Internacionalo Pildoma
sis Komitėtas su pasitenkini
mu pažymi šitą faktą ir mato 
jame viltį, kad tarp Europos 
ir Jįusijos bus atsteigti nor
malus santikiai ir daugiau ne
begalės atsikartoti boikoto, in 
tervencijos ir blokados politi
ka, ir taip pat tikisi, kad tai 
pagreitins Rusijos politinės 
tvarkos demokratizaciją.

“Remdamas todėl, pilnam 
sutikime su Hamburgo kon
greso rezoliucijomis, socialis
tinių partijų pastangas atski
rose šalyse, atkreiptas į šitą 
tikslą, ypač tose šalyse, kur 
buržuazija dar tebesipriešina 
pripažinimui arba stato jam 
reakcines sąlygas, ir ypatin
gos domės kreipdamas į tai, 
kad nebūtų dedama Rusijai 
sunkenybių, reiškiąnčių eko-

4 Lietuvių Socialistų Sąjungos 
116 kuopa stropiai rengiasi prie 
d. P. Grigaičio prakalbų. šios 
prakalbos ketina būt vienos iš 
didžiausių, nes ne tik yra paskir
tos svarbios temos, o ir visuo
menės laukimas tų prakalbų yra 
didelis ir visi susidomėję laukia 
lyg kokios didelės šventės ar tai 
taip kokios permainos gyvenime. 

Ir ištikrųjų yra ko laukti, 
nes tik pamislyk, išgirst žmogų, 
kuris taip puikiai mokėjo orien
tuotis tokiuose klausimuose, 
kaip visapasaulinės revoliucijos 
įvykis, Lietuvos gynimąsi nuo 
užpuoliko žulikovskio, Klaipėdps 
krašto pasi'liuosavime ir prisi
dėjime prie Lietu voš* respublikos 
ir daugely ję/kitų atsitikimų- Vi

 

sa tai reikalavo didelio dalykų 

 

pažinimę ir mokėjimo tinkamai 
juos įvertinti. P. Grigaitis tuos 
įvykius geriausia permatė ir ki
tiems juos perstatė kuo pilniau
sioje šviesoje.

Nepamirškit kovo 23 d. 2 
vai. po pietų visi būti Lietuvių 
svetainėje, 25th ir Dix Avė.

* *
* 5

Boise vikuo j antis Denis E. 
Batt, kuris yra redaktorium 
“Labor News”, leidžiamo De- 
troit’o Darbo Federacijos, kalbė
damas apie ateivystės varžymą 
pareiškė: “There is a great 
danger that unrestricted im- 
migration wi'll destroy the Ame
rican standards of living”.

Todėl tas “didis revoliucionie
rius” pasibučiavo su samdytoju 

Bsusivienijimo generaliniu prižiu- 
tinis laikraštis, kuris visai nesu- rėtojum Chester M. Culver, ku-

KUN. GARMUS NORI 
PROVOTIS.

“Sandara” rašo, kad pagarsė
jęs savo piktžodžiavimu kun. 
Garmus patraukęs ją tieson dęil 
korespondencijos iš Cambridge, 
Mass.

, “Kum. Garmus pats prakal
bose skundžiasi, kad' savo pi
nigų neturįs dėlto atvažiavęs 
paubagauti pas amerikiečius. 
Ir dabar neva tai tautos reika
lams surinktus pinigus eikvo
ja advokatams ir teismams. 
Negana to, da ir kitus lietu
vius priverčia ginties nuo jo 
užpuolimo ir taipgi bereikalin
gai jiems ištraukia pinigus.”

Nuo bado, vainos; ugnies 
nuo Michigano farmų..... Ne vie
nas jau lietuvis pražudė ten sa
vo pinigėlius ir atvažiavo atgal 
į mainas dirbti. Sukišau ir aš 
savo 35 šifntus ir dabar vėl dir
bu kaipo grinorius,. Broliai lie
tuviai, apsisaugokite nuo viso
kių agentų, kurie nori išvilioti 
jūsų pinigėlius. Jie rašo, kad 
jau 400 farmerių apsigyvenę 
vienoj koolnijoj. Teisingiau bu: 
tų rašyti, kad jau 400 farmerių 
užkalė langus ir vėl išdūmė j 
miestus dirbti.

žinoma, agentui reikia me
luot, nes kitaip neturės ko val
gyti, jeigu nieko neparduos.

Dar kartą įspėju, nepakliūki
te agentui ant meškerės, kad 
paskui nereikėtų gailėtis.

—J. Barauskas.

Sveikinimas

ir

“PILKOJI VISUOMENĖ.”

“Vienybė” randa, jog “Nau
jienose” “socializmas išsišėrė 
taip, kad nei žymės neliko”, ir 
dabar jos pavirtusios “pilkos vi
suomenės dienraščiu.”

Ką p. Sirvydas gali žinoti, ar 
daug “Naujienose” socializmo, 
ar mažai, kad jisai apie socializ
mą išmano ne daugiau1, kaip apie 
kiniečių abėcėlę?

Paprasta “Vienybės” pasaka 
apie musų dienraštį būdavo to
kia, kad jisai esąs siaurai par-

•r Am

Sveikinu ir spaudžiu dešinę 
P. Grigaičiui, Jurgelioniui ir vi
sam “Naujienų”' štabui, nes pa
likau užžavėtas įspūdingų ir ne
svietiškai dideliu jubilėjiniu 
“Naujienų” numeriu.

Bravo, gerbiami vyrai naujie- 
niečiai! petis į petį laikykimės, 
kad “Naujienos” musų išbujotų 
dar didesnės.

—A. A. Zalpis.
So. Omaha, Nebr.

Redakcijos Atsakymai f
R. Papiauskis.—žinia pasenu

si; nedėsime.
Rengėjams, Cicero. — Ano

nimiškų pranešimų, po kuriais 
niekas nepasirašo, netalpiname.
*

(Persispausdinti Uždrausta)

PADEGĖLIS KASMATĖ

Erotinė lietuviu dainų sim 
. Miką ir jos kilmė.

(Tęsinys)

Jei mergelei jaunikis netinka, tai jo 
žirgą velniop gena. Kai atjojęs jaunikis 
paklausia, kur leisti žirgas, tas atsakąs į 
šį klausimą jau pasako, ar jis laimės ką, 
ar ne.

Leisk žirgelį.
Į pudimėlį
Mesk aukso žiedelį 
Į rudynėlį.

tai įBet kai mergele bernioko laukia,
atsalto: «r»Q, kur žirgas leisti,

Leisk bėrą žirgelį 
Į rūtų daržą, 
Mauk aukso žiedelį 
Ant baltos rankos.

Ber žirgas ne tiktai mindo rūteles 
daržely, jis kai kaQa ir patį vainikėlį su- 
gromuloja: tuomet reikalas kur kas pras
tesnis: •

Neprausk pana baltai burną, 
Ten maskoliai arklius girdžia, — 
Nuims tavo vainikėlį, 
Pasišcrs savo žirgelius, —

aiškus “grobimas” — ar ne tiesa? O žir
gas tuo tarpu džiaugias, galėdamas bernio
kui patarnauti, — mergelę nuskriausti:

Mandras brolio žirgelis
Nuo rūtelių vainikėlio.

Jeigu mergelė žirgelį šeria, vandenėliu 
girdo — blogas mergelės papratimas, nes 
žirgas vietoj šieno gali kartais vainikėlį 
supurkoti... .
Dukrele lelijėle,
Su kuo šiąnakt nakvojai, kieno žirgą šėrei? 
Su broleliu kalbėjau, brolelio žirgą 1 šėriau. 
Dukrele svavalninke, namelių pustielninke, 
Namelius i>ns-t avo j i, l>ernelius čestnvoji : 
Sušerei vainikėlį su grynu abrakėliu, 
Sugirdei jaunystėlę su čystu vandenėliu!

Jeigu žirgas žvengia — bernioko klau- 
siamasai ženklas mergelei:

Tu mergužė mano, 
Lelijate manp, 
Ar tu negirdėjai 
Šile žirgą žvengiant?

O jei ir girdėjau, 
Ale neatspėjau — 
Dar aš pasiliksiu 
Prie mano močiutes.

Tačiau jeigu mergelė vi^ tiktai 
kur žirgelis žvengia — /Bėdos

klau- 
neiš-SOS, 

vengti: /
Reikėj nevaikščiocie
Vėlai po dvarelį, 
Reikėj neklausycie
Kur^ žirgeliai žvengia, —

Šitokiais žodžiais bara brolis seserį 
pas ją atsirado “sakalas ant rankų,’ 

,,
kai
kuris “už mytlalės girdėti...

Kai rūtelėj atspindi mergelės paslap
tys, taip žirgelyje — bernelio: •

Prašiau pas Dzievų
F*cx* visų dzienų
Kad Dzievulis man duotų —

Rytų šalnotų, 
Dtzienų miglotų, 
Vakarėlį duniotų.

Kad nemacytų
Mani cėvulis
Iš mergelės perjojane.

Macyc nematė, 
Suprašė suprato — 
Ant žirgelio pažino.

Nors lietuvių kalboj apie putinėlį ir 
laibai daug dainų dainuojama, bet berods, 
tų dainų prasmė tiesioginiai nebejaučia
ma: putino simbolis pasidarė perdaug ati
trauktas nuo jo pirmykštės reikšmes, per
toji nuėjo į atstrakciją. Šit pavyzdžiui, vie
na daina šitaip prasideda:

Kalnan pucinėlis, 
Klonėn šermukšnėlis, 
Ti mergelė lelijėlė 
Pucinėlį laužė.

Pucinėlį laužė —
Pas bernelį klausė: 
Kudu mudu žeiaysimes 
Ar rudenies lauksim?

(Bus daugiau)

B. Buivydaitė.

Vakarą pajūry.
Toli
Jau
Ten
Ir skęsta nuliūdę be meilės.

vakaruose paraudę blakstienos 
merkias—nuilsusi saulė...
nuolat keliauja nuvargusios dienos

Po kojomis mano štai sklaistosi bangos, 
Lyg nori su manim šnekėti:
Čia murma, čia ūkia, parpuolusios rangos.
O! mokų jos krantą mylėti.

Be vilties, bet nuolat jį kalbina, glosto 
Ir lupoms šaltomis bučiuoja
Niekad neapleidžia, niekad nenuilsta, 
Tik ilgesio dainą dainuoja.

Kaip menka dųlkęlė prieš jurą stovėjau, 
Ir mintys, it bangos, nerimo.
Saulėleidį rausvą su meile lydėjau...
Kas ryt bus,—širdužė nežino.
Ir mokiaus, kaip bangos, *virpSti-----mylėti,
Kaip jura būt šalta ir tyli,
Ir paslaptį niaurią, kaip kaukę dėvėti,
Kad nieks n’išmatuotų jos gylį...

[“Vairas”]
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Keturi žmonės užmušt 
automobilių.

Tarp užmuštųjų trys yra vai 
kai.

10,000 rubsiuviy be darbo
Unija reikalingiems pašelpos 

bedarbiams rubsiuviams duos 
paskolos.

Pereitų pirmadienį automobi
liai užmušė keturius žmones — 
vienų vyrų ir tris vaikus. Viena 
mergaitė \liko sunkiai sužeistai 
Dviejuose atsitikimuose auto
mobilistai liko pasodinti kalėji
mai! iki koronerio teismo.

Chicago, Aurora and
ei ek t rikiais* traukinys vėl sužei
dė du žmones, kada Oak Parke 
traukinys užbėgo ant automobi
lio. Ten kryžkelė irgi neapsau
gota. Koroneris dėsiųs pastangų 
suvaldyti kompanijų ir priversti 
jų savo kelių apsaugoti.

Elgin

Dainuos Kudirkos 
koncerte.

Amalgama ted Glothing Wor- 
kers of Am. Joint Board savo 
susirinkime, laikytame kovo 
13 d. nutarė duoti paskolų vi
siems tiems kriaučiams, kurie 
yra be darbo ir neturi iš ko 
gyventi. Paskolos bus duoda
ma po $25. Paskolos išmokė
jimas prasidės kovo 17 d. ir 
tęsis tris savaites. $

Todėl lietuviai ir lietuvaites, 
kurie senai nedirbate ir netu
rite iŠ ko pragyventi, atsikreip
kite prie savo lokalo Pildomo
sios Tarybos ir reikalaukite 
blankos, su kuria galėsite gau
ti paskolų. Paskola bus išmo
kama pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais (pane
daliais, seredomis ir Pėdnyčio
mis) nuo 3 iki 5 vai. vak. 
Bet tie visi bedarbiai, kurie 
turi savo namus ar kurie luti 
pinigų bankuose, paskolos ne
galės gauti, nes paskola yra 
duodama iš unijos iždo, o da
bar be darbo yra virš 10,000 
rubsiuvių, tad, žinoma, pasko
los visiems bedarbiams unija 
negalėtų išteisėti ir ji todėl 
bus duodama tik reikalingiau
sioms tos paskolos.

—Unijistas.

Dūšių daktaras** vėl pakliuvo.

Susekė brangmenŲ 
gimo trustą.

VO-

Tas tinstąs Chicagoj pavogęs 
deimantų už $8,000,000, kai 
gavus už juos apdraudos pi
nigus.

“Dūšių daktaras“ Alfred J. 
Moore, įkūrėjas “Life Institu
te“, kuris porų metų atgal buvo 
nuteistas, kalėjiman už žmonių 
prigaudinėjimų, dabar vėl pa
kliuvo bėdon ir tapo areštuotas 
irgi už prigaudinėjimų žmonių 
ir prigavingu budu viliojimų iš 
žmonių pinigų.

Jis yra įkūrėjas naujo kulto 
ir sakosi pagelba savo religijos 
galįs pagydyti visas “kūno ir 
dvasios” ligas. Bet ypač sėk
mingai jis “gydo” motaris. Vie
na moteris, Mrs. Talcott tiek jį 
jį įtikėjoĮ kad atidavė jam visų 
turtų ir atsisakė pas savo vyrų 
grįžti. Vyras tada nusižudė.

Pralaimėjus bylų Moore ne
begalėjo varyti biznio ir kartu 
su ta moterim įkūrė kultų “Hu- 
manity Trust”, ir vėl pradėjo 
“gydyti“ žmones — moteris. 
Viena moteris sudėjusi ten 
$2,000, bet jos vyras tapo iš 
tos “gydyklos” išvarytas, o mo
teris pasiliko. Dabar tas vyras 
ir areštavo Moore ir Mrs. Tal
cott. Prie'to kulto priklauso 
daug turtingų moterų, kurios 
ketina Moore ginti visomis pa
jėgomis.

Sargas pabėgo su $1,000.

“Faustas”
Kas pažįsta šį žmogų? Jis savo 

maloniu balseliu linksmins 
chicagiečius ateinantį sekma
dienį, 
can

Bohemian — Ameri 
svetainėje.

bus puikus koncertas. Be 
Kudirkos, dalyvaus dar 

viena 
ir pir-

Tai 
paties 
ir panelė Olga Divanoff, 
iš geriausių smuikorių,
mutinė solistė Symponijos Or
kestre, Detroite.

Pats ponas Kudirka yra netik 
geras dainininkas o ir lošėjas, 
Lietuvos Valstybinėj Operoje 
jis lošė Fausto rolę ir atliko kuo 
puikiausia? Jis čia ii’ panašus į 
baustų daug labiau negu į Ku
dirkų.

Chicagiečiai iš visų apielinkių 
rengiasi pasimatyt su juo seka
ma sekmadienio vakarų ir pasi
klausyti jo dainų.

Strumilos salfij, kampas 108 ir Chicago Surface (
Indiana Avė. . Lines ................... /... $5,428,879

Tikėtai jau yra parduodami Elevated RailrJds 4>104,322 
Naujienų, ofise, o taipgi Rose-| < _________
landė p. Vllimavičiaus aptieko- 
je. z

šitose ristynėse pirmu syk, viso ........... $169,958,184
pasirodys Lietuvos žydų čem
pionas Wilmanas, kurs eis ris- Iš visos tos sumos gatveka- 
tis su švedų čempionu Peter- riams ir augštutiniams keliams 
šonu. ' buvo išleista tik $9,533,201, ar-

 |ba tik biskį daugiau nei 5 nuo
šimčiai, nežiūrint į būtinų rei
kalų ir nuolatinį reikalavimų 
gerinti transportacijų. Kodėl 
miesto transportac/ijos rei,kalaH 
vimai buvo apleisti, kuomet ki
tos viešo patarnavimo įmonės 
buvo atatinkamai vystomos, 
kad atsakius reikalavimui?

■ Į šį klausimų galima visaip 
atsakyti: pakėlimas transporta- 
cijos kainos, kaipo darbo ir me
džiagos pabrangimas, kuris įvy- 
koK ačiū karui; abejojimas inves- 
torių ar jiems tas investmentas

Greito susisiekimo vys 
tymas Chicagai

(Samuęl Insull kalba pasaky
ta Chicagos ir Cook County 
bankininkų Asociacijai Union 
League Kliube vasario 21 d. 
1924 m.)
Chicagos greito susisiekimo vy

stymas.

Kuomet jūsų asociacijos sek
retorius prašė manęs įvardinti 
temų Šio vakaro kalbos, aš ne
buvau tikras apie kurių viešo 
patarnavimo įstaigų aš kalbė
siu. Sėkmingas draugijos vys
tymas priklauso dideliame laip
sny tarp kitko nuo permatymo 
vietos patarnavimo įstaigų tos 
teritorijos draugijos reikalavi
mų. Chicaga yra žinoma pirmos 
Masės telefonų, gazo ir elektros 
patarnavimu, bet jos transpor- 
tacijos įmonės toli gražu neat
sako miesto reikalavimams, o 
tuo tarpu tos įmonės privalėtų 
būti labiau išvystytos nei yra 
visuomenės reikalavimas.

šį vakarų aš turiu tikslo kal
bėti apie transportacijų, kiek 
tatai paliečia augštutinius ke
lius, kurie dabar yra žinomi 
kaipo Chicago Rapid Tįransit 
Kompanija, kurios aš turiu gar
bės būti viršininku.

Paskutiniais penkeriais • me
tais viešo patarnavimo 
nėms, įskaitant miesto 

buvo

parodę injunetionų prieš parapi
nius, taip kad naujasis kuni
gas turėjo išsinešdinti.

Senasis ftlifrigas priklauso 
vyskupui Gohanides, bet para- 
pijonys buvo nusprendę nebe- 'dens varyklas, 
priklausyti vyskupui ir būti ne-'$169,958,184. Iš tos didelės su- 
prikflausoma parapija. Bet teis-*mos $155,816,865 buvo suteikti 
nio injunetionas kunigų ir vys
kupų apgynė. \

įmo- 
van- 

išleista

Viso

$9,533,201

Žemiausiomis Kainomis!
PINIGUS LIETUVON ' 

NUSIUNČIAME
Telegramų, 
Perlaidomis 
ir Čekiais

Per musų» tiesioginį susisie
kimų su Lietuvos Bankais.

Central Manufacturing 
District Bank

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

LIETUVIS
AKIU DAKTARAS

Patarnaus dėl įųs 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, TU, 

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

(Tąsa ant 6-to pusi.)

DR.*VAITUSH, O. D
Lietuvi* Akių Specialistas

X Trindamas su Ruffles L
Ištrins! Pleiskanas Lauk. A
Niežti, niežti visą diėną — jus net A 

stebitės iš kur tų pleiskanų tiek y 
imasi! Juo daugiau jus kasote, juo 
daugiau pleiskanų išpuola iš jūsų gal- X 
vos, suteršisi jūsų drabužius, daro ne- H 
malonumo kiekvienam arti jus esan- X 
čiam, ir vis neapsakomai niežti I \l

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

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.
7 1545 West 47th St.

Phone Bculevard 7589

I

/—..... ... ..............
Į LIETUVĄ

Amerikos Laivais
PRIVATIŠKI kam- 
bariai 2, 4 ar 6 žmo
nėms.- Geriausias ir 
labai įvairus mais
tas paduodamas šva 
riose valgyklose. 
Rūkymo kambaris,

Moterims Salonai, platus deniai, 
pasivaikščioki. Koncertiniai benai 
ant laivų. Greita kelione į Ply- 
mouth — Southampton — Cher- 
boųrg ir Bremon kur susisiekiama 
su visa Europa.
Pres. Roosevelt.... Kovo/22 Bal. 19 
Pres. Harding .... Kovo 29 Bal. 26 
Geo. Washington .... Bal. 5 Geg. 6 
America .............April 9 May 10
Leviathan ............... Bal. 12 Geg. 3
Republic ............... Bal. 29 Birž. 3

Kainas, informacijas ir laivakor
tes gausite pas vietos agentą.

UNITED STATES LINES 
45 Broadvvay, New York
110 So. Dearborn St., Chicago, III.

Managing Operatorė for, 
United States Shipping Board

tai prašalins. Ruffles yra. tonikų (■ 
galvos odai ir plaukams. Rufflet yra X 
pleiskanų naikintojas bu pūikįomui W 
pasekmėmis. A

Ir tame nėra jokios paslapties. X 
Rufflea yra sudarytas gabių ir pat.v- U 
rusių kemikų, kurie išdirbo formulų X 
specialiai paskirtą sunaikinirAui pleis- G 
ktinų perų — ir Rufflet atlieka savo X 
darbų. U

Pamėginkit bonką ! Jtrinkit truputi (J 
Rufflet i savo galvos odą kasdien y
upie per saivaite laiko. O kuomet fj Į 
pleiskanos jau išnyks, tuomet naudo- Y į 
kitę karts nuo karto ir pleiskanos jus U 
daugiau niekuomet nekankins! Tik L 
65c. už bonką. Galima gauti aptiekose.

F. AD. RICHTER & CO. U
104-114 So. 4th S|., Btooldyn, N. Y. W

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

Šitie išpardavimai ketverge, pėtnyčioj 
ir subatoj

Jau nuo kiek laiko policija 
ir privatiniai detektivai tyrinė
jo kodėl Chicagoje būna tiek 
oaug užpuolimų ant deimantų 
ir kitokių brangmenų pardavė
jų. Po ilgo tirinėjimo tapo su
sekta, kad tie užpuolimai nėra 
pripuolami, pet iškalno suruošti 
su žinia ir pritarimu pardavėjų 
r kompanijų. Tuo deimantų 

plėšimu užsiėmė tam tikra dide
lė šaikž^ kurios priekyje stvėjo 
turtingas deimantų pirklys, 
šaika turėjo ir gražių merginų, 
kurios sueidavo su pardavėjais, 
nusiviliodavo pas save į namus 
ir prikalbindavo juos pasiduoti 
apiplėšimui. Taip “apipflėštas” 
pardavėjas ir kompanija gauda
vo apdrauda ir atgaudavo dei
mantus. Bet ir vagys gaudavo iš 
to tam tikrų komisų pinigais ir 
deimantais. Apskaitoma, kad 
šis plėšikų trustas Chicagoje 
pavogė deimantų daugiau kaip 
už $8,000,000.

Visų tai susekus, policija jau 
pradėjo daryti areštus. Penki 
žmonės jau tapo areštuoti ir ie
škoma daugiau kaltininkų. Tarp 
areštuotųjų yra ir turtingas 
deimantų pirklys Morris Levin- 
son, 32 N. State St. Niekurie 
areštuotųjų buk jau dalinai pri
sipažinę prie kaltės.

Pereitų mėnesį West Central 
State bankas, 2315 W. Roose- 
velt Rd., pasisamdė dirbti tūlų 
George Anderson. Pereita sep- 
tintadienį jis tapo pastatytas 
prie sugedusio “vauit’o”, kurį 
kad atidarius prisiėjo iškirsti 
sienoje nedidelę skylę. Kada iš 
ryto atėjo atidaryti bankų, tai 
nerado nė sargo Andersono, nė 
$1,000, paimtų iš “vaulto”. Da
bar policija rūpinasi kaip jį 
gauti.

Plėšikai nušovė žmogų.

su-

Charles W. Batt, Harvey, liko 
užvakar, nušautas ant vietos, 
<ada jis bandė pasipriešinti ke
turiems maskuotiems plėši
kams, kurie bandė apiplėšti 
John Sadlow biliardinę, Harvey, 
<urioj jis tuo laiku buvo.

Smulkios Žinios
Policistas Edward O’Day, 

4201 Normai Avė., sunkiai su
sižeidė bevalydamas savo revol
verį. Kulka pataikė į galvų.

Arti 200 vyrų ir moterų liko 
areštuota šeštadienio naktį po
licijos puolimuose ant gemble- 
riavimo ir tvirkavimo urvų.

Traukinys užmušė du žmones.

Chicago, Aurora and Elgin 
elektrikinis traukinys šeštadie
nio naktį Wolf kelio kryžkelėj, 
ties Hillside, užmušė du žmo
nes, o keturis sunkiai sužeidė, 
kada traukinys užbėgo ant jų 
automobilio.

Toj kryžkelėj Jaike pastarųjų 
6 mėnesių jau 5 žmonės užmuš
ti ir 4 sužeisti, bet kompanija 
griežtai atsisako apsaugoti* tų 
pavojingų kryžkelį, 
vartus ar signalus,
miestelis buvo patraukęs 
panijų teisman, bet nieko 
mėjo.

privačių įstaigų prapllėtimui te
lefono, gazo, elektros ir trans- 
portacijos patarnavimui. $14,- 
141,319 buvo investinta Chica
gos miesto į vandens patarnavi
mo sistemų. Tos didelės išlaidos 
yra skirstomos sekamai:

Commonwealth
Edison Co......u..... $67,042,623

Illinois Bell Telepho- w
ne Company ........... 50,770,776

Peoples Gas Co....  28,470,265
City Water Works 14,141,319

Halstedtl^^S’Liber^
COME OUTOFTHEBEATEN PATH

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

Miestas buvo aptemęs.

Užpereitų naktį veik visas 
miestas buvo aptemęs, užgesus 
elektros šviesoms. Tai įvyko su
degus svarbiai elektros perva- 
dai iš South Chicagos elektros 
dirbtuvės; atsargumo delei pri
siėjo uždaryti ir niekurias kitas 
elektros dirbtuves, taip kad vi
same mieste, išėmus tolima 
šiaurinę dalį, namuose nebuvo 
elektros. Elektra gatvėse nebu
vo paliesta.

Sustojus elektrai, sustojo ir 
vandens pumpavimo motorai, 
kurie elektros pajėga yra varo
mi, todėl vandens spaudimas 
pasidarė tiek mažas, kad augš- 
tesnių namų gyventojai ir per 
tūlų laikų vandens visai neturė
jo. Laimė dar, kad tuo laiku ne
buvo didelių gaisrų.

Ateinantį trečiadienį, kovo 19 
dienų, Orchestra Hali, 220 So. 
Micljigan Avė., bus rodoma 6 
veiksmų drama “Polikuška”. 
uošė jų paskilbę Maskvos Dai- 
ės Teatro artistai.

Chicagoj tas paveikslas bus 
rodamas tik ta viena diena.

Pereitų septintadieiiį graikų 
bažnyčioj prie 1017 N. La Šalie 
Str., iškįlo peštynės, kada pa- 
rapijonys pareikalavo, t kad se
nasis kunigas Demetry pasiša
lintų ir užleistų vietų naujam, 
nepriklausomam, kunigui Vai- 
nikoes. Atvykusi policija pešty
nes sustabdė, o senasis kunigas

ar įtaisyti 
flillside 

kom- 
nelai-

K. Požėla turės pari 
sti vokietį

Roselando ristynūse 
pėtnyčioj K. Požėlos didelė spė
ka atsidauš į didelę pajėgų pui
kaus vokiečio Steinborno. Sa- 
ko Požėla jaučiasi gerai ir ti
kisi atsilaikyti prieš milžinų 
vokietį, kaip jis atsilaikė prieš 
daugelį kitų. Vienok Ivokietys 
mano, kad už vokiečius nėra 
tvirtesnių vyrų. Sako, kad 
Steinkę ir Steinbornas turėsiu 
užkariauti visus ristikus.

Juozas įBancevičius nori pa
laikyti sau lietuvių čampiono 
vardų, kurį ketina pėtnyčioj 
nuo jo atimti P. Norkus, Rose
lando stipruolis. Susirėmimas 
tarp jų bus ant žūt ar būt.

Ristynes įvyks šių pėtnyčių,

šioj

KOMBINACIJOS RIEŠUTINIS VALGOMO 
KAMBARIO SETAS

$160,424,983

ONA &VILPIENĖ

12 
me- 
ir 2

Mirė vasario 11, 1924, 
vai. ryto, 1924, turėjo 65 
tus. Paliko sūnų Praną 
dukteris Marcelę ir Marijoną
Lietuvoj, o Antaną ir Antani
ną Amerikoje. Iš Lietuvos pa
ėjo Suvalkų rėd., šakių apskri
čio, Gelgaudiškio valsčiaus, Sta
naičių kaimo. Visi giminės ir 
pažystami malonėkite pasakyti 
amžiną atilsį už Onos švilpienės 
dūšią.

Tikras bargenas augštos rųšies rakandų — 5 šmotai, susideda iš di
delio 42x54 stalo — padidinamas iki 6 pėdų — 4 krėslai pritaikintos 
spalvos, augštais užpakaliais, tikros skuros' sėdynės, $47.50 
Labai specialiai — visas setas t > •

NĖRA REIKALO BŪTI BE MUZIKOS
Kuomet garantuotus instrumentus galima nusipirkti tik mažą sumą 
pinigų įmokėjus, kitus lengvais išmokėjimais . Ateikite ir pamatyki
te didelį pasirinkimą musų muzikalių instrumentų.

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

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

kus
Ar atmintis po 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?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

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

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 1 vak. Tel. Pulman 5147

C. YUCIUS p. C., PH. C. 
1579 Milwaukee Avė.

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

Room 217 
CHICAGO 

Ofiso Tel. Brunswick 7692 
Rea 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, nervuotis ir tt. Nuo ul- 
sisenėjusių priežasčių. Gal būt 
čia nėra jūsų tansilu,' bet yra rei
kalinga pasimatyti su Chiroprak- torių.

Antanas Sevice.

MIDDLETON & SONS GROJIKLIAI PIANAI

Peštynės graikų bažnyčioj.

Maskvos Dailės Teatras krutu
muose paveiksluose.

I ■

ANTANAS MONSTAVICH

Persiskyrė su šiuo pasauliu 20 
kovo, 1928 met. Dienoj meti
nių sukaktuvių jo mirimo yra 
užpirktos mišios Apveizdos Die
vo Bažnyčioj ant 18 ir Union. 
Meldžiame visus pažystamus, 
draugus ir gimines atsilankyti 
ir atiduoti paskutinį patarna
vimą! A. A. Monstavichui.

Kviečia nuliudus jo žmona
Barbora ir vaikai: Domicė
lė, Magdalena, Marijona, 
Antanas ir Bronislava.

Galite nusipirkti tik už $3 į savai
tę mokėdami. Dešimčiai metų ga
rantija. Gražus mahogany užbai
gimo keisai, vėliausiai pagerinta 
grojimo akcija, tikro copper basi
nes strunos. Darbas ir materijo- 
las pilnai garan- 
tuotas

$3 į savaitę
DYKAI Mahogany benčius, velour 
uždangalas ir 20 su vardais rolių. 
Lengvais išmokėjimais, be nuo
šimčių.

-C LITTLEl
i SPINOGRAPHS

A. t',A,
VYTAUTAS BERNOTAS

Gimė balandžio 26, 1923; mirė 10 v. v. kovo 17tą, 1924 sulaukęs 10 
mėnesių ir 20 dienų. Sirgo 4 sąvantes.

Paliko didžiausiame nuliudiirve tėvus — Vincą ir Pranę, seseris 
Marytę ir Agnutę. Laidotuvės įvyks ketverge, 9 vai. ryto iŠ namų 
3153 So. Emerald Avė. j Tautiką Bažnyčfąxo iš ten į Tautiškas ka
pines. Laidotuvėmis rūpinasi p. Alex Masalskis. Visus gimines ir 
pažystamus kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Didžiausiame nuliūdimai:
Tėvai Vincas ir Pranė Bernotai, sesers Marytė ir Agnutė.

a laikas 
pasaule- 

suaųgusiems

Jaunystėj 
studijuoti z 
žvalgą, 
praktikuoti ją.

Jaunystėj jsitikina- 
ma vertingume Chiro
practic ir patariama 
vartoti jo pritaikymus.

Chiropractic užtik
rina sveikatą, linksmu
mą ir jautimą. jaunys
tės. Prąktika išmin
tis — eikit pas Chiro- 
practor kuomet jųą 
sergate. .

DR. j/M. FINSLOW, 
Uhiropractor

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

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.



Kaina 35c. 
aptiekoaa

Kūdikiai mėgsta ji I
Jie net prašo (langiaus! 

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

NAUJIENOS, Chicago, III Trečiadienis, Kovo 19, 1924

Chicagos žinios LietUVIII RatRll’lIOSD
(Tąsa nuo 5 pusi.)

virši- 
keliųi 
prisi- 

prie

Daug triukšmo ir peštynių. Po
litikieriai sumušė Jukni ir 
uždarė saliuną.

North Side, — Vaikų Draugijėlės 
Bijūnėlio nariams: visi susirinkite j 
Liuosybes svet., kovo 20 d., kaip 7:80 
vai. vak., nes bus visuotina repetici
ja kaip dainų ,taip lošimo operetės 
Birutė, kuri bus statoma balandžio 
13 d., p. Meldažio svetainėj.

\ Komitetas.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI

RAKANDAI NAMAI-2EME NAMAI-2EME
DIDELIS PASIŪLYMAS. Henry 

Detmer $500 pianas, mahogany, gra
žaus balso, pusė kainos, arba už ge- 
riausį pasiūlymą, 3 šmotų parloro se
tas, $15, rankinis vacum, $2.

. N. BARNES, 
6322 St. Lawrence Avė. 
Phone Dorchester 9099

Namai Žemė
—i_________

Ireff. S. V. Pat. Biure.
PastebSkit Jų pastangas nup'ti šita ska
niausi vidurių pa!iuosuotojq, kokis tik 
kuomet no.'s buvo padarytas. Ir jis yra 
lengviausis, vienok veikia pasekmiiųcia'.i- 
šiai I Motinos—jus nežinote to smagumo 
jausti malonumų, pasitikėjimų ir užsi- 
ganėdinimn, jei jus nenaudojate Bambino, 
kuomet kūdikis pasidaro neramiu, suer
zintu piktu—tai vra tikri žeklai vidurių 
užkietėjimo. Miegok šiąnakt ramiai, nes su 
auštančiu rytu kūdikis vėla bus linksmas 
kai visuomet. Baubino atliks savo darbų 
ir atliks gerui I

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

CUKRINES
puikus mokslinis gy- 

visuotių palengvi- 
kurie serga DIA- 
bandė kitus budus 
Tas gydymas ne.

DIABETES, 
dyma.4 suteikia 
nimą šimtams, 
BETES, kurie 
be pasekmių,
reikalauaja tikro pasnikavimo. At
eikite arba raSykite vienos savai
tės dykai gydymo. Atsineškite 
specimen, mes išegaaminuosime la
boratorijoje dykai..

State Medical 
Laboratory

Suite 320-321 Garland Bldg.
58 E. WASH!NGTON ST. 

Phone Dearborn 3049 ’

LINOLEUM 
RŪGS 
9x12

Puikių paternų. Gra
žiais kraštais

. $18.00

apsimokės arba trumpu laiku 
besibaigiantis paskolos termi
nas; ir atvirai kalbant, stigimas 
administracijai paskutiniais 
metais iniciatyvos kaipo 
tinių taip ir žeiputinių 
nuosavybės patvarkyme 
dėjo nemažame laispny
transportacijos pabloginimo. 
Vienok mano supratimu di
džiausia iš visų kliūčių buvo 
nuolatinis skaitymas transpor
tacijos politišku klausimu. 1
Transportacija ir vietos politika

i
Viešo patarnavimo įmonės, 

išėmus susisiekimą, per eilę me
tų nebuvo naudojama kiek žy
mesniame laipsnyje agitacijai, 
bet vienokioj ar kitokioj for
moj susisiekimas paskutiniais 
metais kiekvienoj politinėj 
kampanijoj buvo skaitoma de
gančiu klausimu. Nepaprasti 
ir neišpildomi pažadai buvo da
lomi prieš rinkimus ir labai 
mažai tikrai konstruktyvio dar
bo buvo padaroma po rinkimų.

Aš netikiu į munictpalį nusa
vinimą arba operavimą kaipo 
vaistą , susisiekimo nedateklių 
pašalinimui. Aš manau, kad 
negalima tikėtis nugalėti musų 
dabartinius trukumus pašalini
mu asmenynės nuosavybės arba 
panaikinimu bizniškos adminis
tracijos ir jos vieton įsteigimo 
politinės administracijos.

Iš kitos pusės, jeigu visuome
nė nori municipalinės nuosavy
bės, jeigu žmonės nori politinę 
administraciją pavaduoti biznio 
administracija, aš esu tos nuo
monės, kad jiems reikia suteik
ti tai, ko jie nori, jeigu tik tam 
yra galimybės. Ne mano parei
ga yra surasti tokių galimybių 
ir. aš šį vakarą tenkinsiuos tuo, 
kad nurodysiu kelius greito su
sisiekimo įmonių išsivystymui 
jau gyvuojančiomis priemonė
mis, būtent, augštutiniaisiais 
keliais ir panaudojimu kapitalo 
gaunamo tam tikslui iš musų 
piliečių.

republikonus, o 
smarkumu gina

Ginčai tarp tų 
yra tiek aštrus,

pilie-
pas-

Apie Cicero daug rašoma, bet 
galima ir daugiau rašyti, nes 
nuolatos čia įvyksta vairių įvy
kių, ypač dabartiniu laiku, kada 
eina naujų miesto viršininkų 
rinkimų kampanija. Vieni pilie
čiai stoja už 
kiti tokiu pat 
demokratus, 
dviejų partijų
kad būna ir muštynių. Štai ne
senai politikieriai skaudžiai
sumušė seną Cicero 
ti poną Juknį, o
kui uždarė ir jo saliuną.
dabar miestelį valdo republiko- 
nai, o Juknis ėjo su demokra
tais, tad ir liko tų miestelio vie
špačių, repubhkonų, sumuštas.

Cicero gyvent.?jai visgi labai 
susirūpinę klausimu ką rinkti— 
demokratus ar rcpnblikonusi 
Kad tą klausimą plačiau išaiški
nus, rengiama ir prakalbas kovo 
20 d., Liuosybes svetainėje.

—Cicero Pilietis.

Pranešimai
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

/rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

Didelis pasirinki
mas, verti

STONE
4741 So. Ashland Avė

Žiūrėkite elektrinę iškabą
— STONE —

ATYDOS
Jacobsen & Deveika Co

Malevjotojai ir Dekoratoriai
Augštos / rųšies darbas, vidutinės 
kainos. Pradėkite pavasario ap
sivalymą anksti. Popieravimas 

— musų specialumas.
Phone Cicero 7602 

Rezidencija

1805 So. 49th Avė.

Dr. Dean
SPECIALISTAS

189 North Clark St.,
Valandos 9-7. Nedėlioj 9-1

Visos paprastos ir užsisenėjusios 
ligos vyrų, moterų gydomos greit 
ir pigiai. Ligos: kraujo, odos, 
skilvio, krutinės, širdies, inkstų, 
nervingumas, apkurtimas, kataras, 

goiteris. Patarimas dykai.

Naujienų ekskur
sija Lietuvon

Kurie norite aplankyti Lietu
vą ir turėti smagią kelionę, su 
patyrusiu palydovu. Važiuoti 
didžiausiu ir greičiausiu laivu 
rengkitės ant Naujienų Eks
kursijos Gegužės ^4 d.

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

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 j Naujienų ofisą, kad 
galėtumėm prirengti visus do
kumentus*

Konservatyvis finansavimas; 
naudotojų nuosavybė

Nesenai suoųganizuota Chi
cago Rapid Transit Kompanija 
sujungė visas kelių kompanijas 
į daiktą. Ta kompanija yra gan 
konservatyviai kapitalizuota. 
Jos pilnas kapitalizavimas yra 
mažesnis negu aktuailė turto 
vertė kaip įkainavo Illinois Vie
šo Naudojimo Įmonių Komisija. 
Einant reorganizacijos planu, 
preferred stakas gali būti par
duotas žmonėms, kurie naudo
jasi patarnavimu ir tuo budu 
gali susidaryti finansavimo ka
pitalas. Už kapitalą, kuris, pa
lyginus su kitomis viešo patar
navimo įmonėmis išleidžiamu 
kas metą kapitalu, yra visai ma
žas, Chicaga gali įsigyti grei
to susisiekimo patarnavimą, ku
ris yra labai reikalingas.

Pačioj pradžioj aš turiu pa
brėžti, kad aš nenumatau tokio 
plano, kuris galėtų atnešti di
delio pelno Chicago Rapid Tran
sit Kompanijos paprasto stako 
savininkams. Aš tikiu, kad ma
no direktoriai palaikys mano 
nusistatymą, gauti tik įmano
mą pelną ant musų vertenybių, 
musų paprasto stako, paremto 
važinėjimo įplaukomis, kurios 
turės padengti išlaidas ir atneš
ti vidutinio pelno ant investin- 
to kapitalo; visas gi perviršis 
uždarbio turės būti sunaudoja
mas augštutiniųjų kelių siste
mos prapUėtimui; ir j-eigu butų 
reikalas atstovaujantis visuo
menei globėjai galėtų piasiimti 
ir naudoti tas vertenybes. Kitų 
patarnavimo įmonių, kaip tai 
Commonvealth Edison, The 
Telephone Company ir Peoples 
Gas Co. vertenybes randa gerą 
rinką tarpe musų miesto inves- 
torių. Commonwealth Edison 
turi 34,000 su viršum dalininkų 
ir daugiau nei 85 nuošimčiai gy
vena Chicagoje ir vartoja pa
tarnavimą. Tai yra praktiška 
viešos nuosavybės forma, žmo
nės kurie naudoja kompanijos 
patarnavimą ir turi jos stako 
tuo pačiu laiku yra kompanijos 
savininkai.

(Bus daugiau)

Justo Kudirkos koncertas, kuris 
įvyks nedėliojo, kovo 23, Bohe- 
mian-American svetainėje, 1436 W. 
18 st., jau nebetoli, 
viams pasirūpinti 
bilėtus, kurie yra 
kainose vietose:

Naujienų ofise;
Aušros knygyne,

St;
Universal State Bank, Halsted ir 

33 St.
Pas Naujienų išnešiotoją Tovvn 

of Lake;
Pas Birulės Choro narius;
Montvido aptiekoje, 1824 

bansia Avė;
Grant Works Pharinacy, 

W. 14 St., Cicero;
Liberty Restaurant, 49 Ct. ir 14 

St., Cicero;
Ir pas daugelį ponių ir panelių 

pardavinėjančių biletus.
Kadangi šis koncertas bus jo at

sisveikinimo koncertas, kviečiame 
dalyvauti jame kiekvieną.

—Rengėjai.

Laikas lietu- 
tam koncertui 

parduodami sc-

3210 S. Halstcd

Wa-

4847

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi* norinti gauti “Naujienas” 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namais, praneškite tuoj j 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 
Boulevard 9663.

telefonu:

Town of 
visas or-

• lietuvius j 
kurią rengia Susi- 

Lietuviškų Organizacijų

Istoriška vakarienė ant 
Lake, širdingai kviečiame 
ganizacijas, lietuves ir 
šią vakarienę, I . . . 
vienijimas F .
ant Tovvn of Lake, balandžio 6 d.,

Ezerskio svet., 4600 So. Pau- 
St. Tikietus galima gauti pas:
Kasmauskis, 4535 S. Wood st. 

Ivanaitis, 4506 So.
Motskeviče, 4542 So. Marsh- 

Ave.

Honore st.

j. J.
liną

St.
A.
St.

field
Jos. Yucius, 4508 So. Paulina st. 
Apsirūpinkite tiejdetais iškalno. 
Kviečia visus Susivienijimas.

Jaunosios Birutės pamokos ir dainų 
muzikos įvyks trečiadienyj, kovo 19 
d.. Mark Whie Square svetainėje, 
(didžiojoje), 7:30 vai. vakare. Visi 
laiku bukite ir naujų atsiveskite.

— Valdyba.

Jaunuolių Orkestras nariai kitę 
reptaicijaį, trečiadienį, kovo 7 
vai. vak. Mark White Squarė sajėj. 
Turime pakvietimą iš So. Chica 
šv. Izidoriaus draugystės 25 metų ju 
bilėjųįj dalyvauti.

Rašt. Eug. Grušaitė.

L. T. Sandaros 25 kuopos susirinki
mas įvyks šiandie, kovo 19 d., 8 vai. 
vak., Liuosybės svetainėje (1822 Wa- 
bansia Avė.).

Visi nariai malonėkite susirinkite, 
nes yra svarbių reikalų svarstyti.

— Valdyba.

Tovvn of Lake. —* Baltos Rožės 
Kliubo ekstra susirinkimas bus laiko
mas ketvirtadienį, kovo 20, 8 v. v. 
Kliubo svet. 4505 S. Paulina St. Bus 
svarstoma apie pašalpą ligoj. Da- 
ykas yra naujas, todėl visi nariai 
cviečiami būtinai dalyvauti. Už ne
atsilankymą narys bus baudžiamas 
pagal Kliubo nutarimą.

Rašt. K. Slesoraitis.

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
repeticijos veikalo “Samsonas ir De- 
ila” įvyks trečiadieny, kovo 19 dieną, 

7:30 v. v. M. Kasparaičio name, 3827 
Archer gat., pirmas augštas iš prie
do. Visi vaidylos to veikalo turite 
atsilankyti, peš 30 dieną kovo jau tu
rėsime lošti. —• D. Skyrius;

PAJIEšKAU Mykolo Kirvialio, Ba- 
rančiznos kaimo, Ukmergės apskričio, 
ir Johno Suminskio, Bimunų kaimo, 
Ukmergės. Meldžiu atsišaukti grei
tu laiku.

JOHN NALSON, 
3239-41,43 S. Halsted St., Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2157 ir 1986

ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARDUODU froničius, 
ir ruimus, 3 labai geri 
floras, į pietus visą 
priežastis — apleidžiu miestą, 
ri ruimai dėl vyrų ar dėl ženotos

3218 So. Halstcd St. 
Iš užpakalio

pavedu 
ruimai, 2 

dieną saulė: 
Ge- 
po-

ros.

PAGRAŽINAM NAMUS PARDAVIMUI
Ar Tamistai yra reiktas 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, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės: L

BRIDGEPORT PAINTING 
HARDWARE CO., 

3149 So. Halsted St., 
Tel. Yards 7282.

$3500 įmokėjus, nupirksite krautu
vę su 2 kambariais ir 5 kambarių 
flatas, įskaitant gerą nesvaiginančių 
gėrimų parlorą ir restauraciją, 
toli Halsted ir 18 gatvės.

ALOIS WIEDERER
2542 N. Halsted St.

Wellington 3814

Ne-

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 kainbs, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar
navimas.

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

Chicago, III.
Klauskit Mr. Matolas arba

M r. Sovoyas.

STOGDENGYSTfi
trijų stogų prakiurimas užstaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagej 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 Lawndale 0114.

IŠRENDAVOJIMUI
ANT RENDOSrstoras ir 4 kam

bariai dėl gyveninio. Storas tinka 
dėl bučernčs, giįpsernčs ar dėl ki
tokio biznio. Rerida prieinama.

3111 So. Ralstęd St.
Kreipkitės Fecd Store, 3109 So. 

Halsted St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų pardavinėto
jų. Turi turėti biskį patyri
mo.

LIBERTY MILLINERY 
1725 W. 47 St

REIKIA veiterkos j Ice 
Cream parlorą. Gera mokestis, 
trumpos darbo valandos.

Atsišaukite
3100 So. Halsted St.

REIKIA 
sortavimui 
bas.

/

5 patyrusių moterų 
regsų. puolat dar-

P. GOLDMAN, 
1017 S. Fairfield Avė.

‘ Seeley 0234

REIK ALINGA moteris ar 
mergina kuri moka daryti sky
les ir apsiuvinėti (finisher, taip
gi dėl vyro darbo ant vyriškų 
kautų. Atsišaukite 1833 So. 
Halstcd St. sav. F. Bitautas.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA pirmos klesos virė
jo, kuris moka virti seno krau- 
jaus valgius.

Kreipkitės tuoj aus
1745 So. Halsted Str.

REIKALINGAS darbininkas 
prie virinio ir padarymo lun- 
čiaus į minkštų gėrimų parlor, 
neženotas; kambarys ir valgis. 
Atsišaukit 2 Broadway, Meluose 
Park, III,

REIKALINGAS bučeris su
prantantis savo darbą. Darbas 
pastovus ir ant visados.

Atsišaukite
1621 S. Halsted St.

REIKALINGAS bučeris, pėt- 
nyčiomis ir subatomis.

CHICAGO MEAT MARKET 
1845 W. 47 St.

Tel; Lafayette 5060

PARDAVIMUI tuojau restau- 
ranas, labai geroje apielinkėje. 
Priverstas parduoti. Del infor
macijų kreipkitės.

1745 So. Halsted Str. 
_____ i____________________

PARSIDUODA šios mados 
naujas restaurantas, 8 metų 
lysas, garu šildomas, pigi ren- 
da. Savininkas apleidžia biznį.

3103 So. Halsted Str.

Ar nori kad jūsų šeimyna 
butų linksma, galėtų naudo
tis gamtos grožybėmis ir ki
tais gyvenimo patogumais?

šį pavasarį, kada kviet- 
kai pradės žydėti gamtos 
grožybes rodos traukte 
traukia į parkus, šiandien 
Chicago Tįtle and Trust 
kompanija.? Trustees sulig 
miesto patvarkimo Chicago 
“Zoning Law” parduoda ke
letą puikių bizniavų kampų 
prie pat Marųuette Parko. 
Vieta labai graži, biznis už
tikrintas, išlygos labai leng
vos. žmogus kuris nors 
šiek tiek pasiturintis galėtų 
užtikrinti sau puikiausį pa
stovų turtą kokį tik jis gali 
turėti. Todėl pasiskubinki
te, kad vėliaus nereikėtų bė- 
davoti, kaip daugumas šian
dien labai gailisi nepirkę.

Atsišaukite tuojaus 
ADAM MARKŪNAS 

General Manager 
800 First National Bank 

Bldg.
68 W. Monroe St. 

Chicago,
Tel. Randolph 7400

MAROUETTE 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 beizmentas, 2 sun parlo- 
rai, franeuziškos durys, bokkkei- 
sai, bufetai parcclinės maudynės į 
sieną įmūrytos; aržuolo ir beržo 
kieto medžio vidus ištaisytas; kai
na prieinama; $6,000 įmokėti, li
kusią skolą kaip rendą.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co.

3335 So. Halstcd St.
Tel. Yards 6894

BRIDGEPORTO BARGENAS
2 LUBŲ augšto muro namas, 4 

po 4 kambarius pagyvenimai. Hon
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

BIZNIO PRAPERTĖS. 
BARGENAS.

N. W. kampas 35 PI. ir Halsted St., 
augšto mūrinis namas prie Hal-1

sted St., 3 krautuvės ir 2 augštų me
dinis, akmenų pam-atu, iš užpaklio 
daeina iki 35 PI. lotas 52^x150, 
krautuvės yra: vaisių, smulkmenų ir 
bučernė, rendos dabar $270, galima 
pakelt? iki $313, mažai išalidų. Tas 
namas kyla kainose kasdien, kaina 
$32500. Antras morgičius $16000, 
išmokėti į 5 metus po 6% be komi- 
šino.

JAMES A. BURKE, 
3107 W. 63rd St., - Republic 7339.

PARDAVIMUI restauranas ir 
lunch room, daromas geras biz
nis, transferinis kampas, nėra 
konkurencijos, lysas ilgam lai
kui.

6853 So. State St.

PARDUODU bučernę ir gro- 
sernę, kendžių ir visokių smulk
menų, biznis cash. /

Atsišaukite

PARDAVIMUI iš priežasties ki
to biznio. Aš noriu parduoti savo 
960 akrų įrengtą farmą ir taipgi sa
vo 460 akrų įrengtą farmą, randasi 
Weston County, Wyoming valstijoj, 
netoli nuo gero marketo ir tik apie 
10 mylii^ nuo 300 išdirbamų alie
jaus pompų, visa žemė tik išsky
rus aštuntą dalį minerališkų tiesų 
eina sykiu su žeme, tik $40 už akrą, 
jei imsite tuojau. Pusė pinigais, ki
tus j 5 ar 6 metus. Tiktai vyrai su 
pinigais tegul atsišaukia, nuo 9 ryto 
iki 9 vakare.

Išdalinsiu į 160 arba 320 akrų ma
žas farmas. ,

Room 1325, Capitol Bldg. 
159 N. State SU

PARDAVIMUI mūrinis, šeši mė
nesiai budavota 2 po 5 ik vienas 3 
kambarį. 1 Visas įtaisym-as vėliau
sios mados. Parduosiu už 13,500, 
$3000 reikia įnešti arba mainysiu.

Atsišaukite prie savininko
4437 So. Artesian Avė.

KAS NORI mažą namą su groser
ne pigiai ir ant lengvių išmokėjimų, 
Bridgeporto apielinkyj.

Kreipkitės
901 W. 33rd St.
Tel. Yards 4669

Klauskit John Stankovicz

4354 So. Maplewood Av^

PARDAVIMUI bučernė ir 
groserne. Sena ir gerai išdirb
ta vieta. Turiu parduoti grei
tai, išvažiuoju ant ūkės.

21Q3 yy. 20 st.

PARDAVIMUI bučernė ir 
groserne. Parduosiu pigiai, to
dėl, kad turiu parduoti, 
vietoje, atsišaukite

623 W. 69 St.

BRIDGEPORTO BIZNIO 
BARGENAS

Bizniavas namas rendos 
neša virš $3,300 metams 
tarpe 32 ir 33 gatvių, ant 
Halsted.

Atsišaukite greitai
J. S. VENSL0W &

J. K. UKTVERIS CO.
3235 S. Halsted St.

2 lubos

25% PELNO ANT $10,000
Biznio kampas 125x65, 4 krautu

vės ir gražus apt. geriausių plytų. 
Žemė be namo verta $25,000. Kaina 
pigi, veikite greit.
Matykit Miss Wagner, Prospect 8700 

ELMER JORDAN & Co., 
2419 W. 63 St.

geroje 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.

W. HOOPESTON, ILL.
Pardavimui 5 kambarių eottage, 

cemehtrnru pamatu, 3 lotai 50x150, 
barnė, 20x20, vištininkas, 7 vaisiniai 
medžiai, netoli liejyklos, gera vieta 
dėl molderio, galima laikyti porą 
karvių, 15 minutų ėjimd į miestą. 
Savininką galima matyti nedėlioj ar
ba vakarais.

R. SCHERENZEL, 
1111 W. 101 St., 

Washington Heights, Chicago, III.

TURIU PARDUOTI TUOJAU 
GROJIKLĮ PIANĄ su benčiu- 
mi, cabinet ir 40 muzikalių ro
lių, kaina $140.

1389 Milwaukee Avė.,
1 fl.

NAMAI-ŽEME
PASISKUBINKITE!

Nepaprasta proga įsigyti lotų 
puikioj vietoje.

nešitie lotai šią vasarą parsiduos 
mažiau kaip po $1000. Daug prastes
nėse vietose menkesni lotai parsiduo
da po $800.

Pasiūlomi lotai randasi du blokai 
nuo Marųuette parko, netoli gatveka- 
rių linijos. Puiki vieta apsigyveni
mui. Greit augantis distriktas. Lo
to kaina tik $600. Tai trumpam lai
kui. Vėliaus bus brangesni.

Užpirkite sau čia bent du lotu tųo- 
jaus. Lotai parsiduoda taipgi ir 
lengvais išmokėjimais". Namai ant 
šitų lotų gali būti pastatyti pagal su
tarties už cash ar lengvais išmokėji
mais.

Norėdami paimti šituos lotus, 
kreipkitės į Naujienas. Klauskite 
*adv. Jurgelionio.

NAMAS LIEPOJUI (LIBAVE)
Labai tinkamas išmainymas. Tu

riu namą Liepoj ui (Libave), 2 augš- 
:ų, II šeimynų,Juiris neša gerą ren
dą ir visai gefariįe stovyje, randasi 
ant kampo Sadovos gatves ir Fren- 
cowskos. Jei kas nori važiuot į Lie- 
uvą ir turi prapertę Chicagoje, tai 
ikrai gera proga, nes aš priimsiu bi- 
e kokią prapertę, bizniavą namą ar
ia didelį biznį, nes aš gyvenu Chica- 
?oj ir negaliu važiuot į Lietuvą arba 
jatviją. Namas yra mūrinis, aš tu
riu dokumentus ir paveikslą to namo. 
Meldžiu kreiptis šiuo anrašu

S. MARKŪNAS’, 
654 W. 120 St. Tel. Pullman 2856

PARDAVIMUI 
MARQUETTE MANOR

2 augštų, 8 kambarių rezidencija, 
2 vanos ir sklepaą, 2 užpakaliniai por- 
čiai, su stiklais ir sieteliais, 2 karų 
garadžius, didelis lotas, dideli švie
sus kambariai. Statytas 6 metai at
gal, yra tokio medžio darbas, kad ne
galima gauti šiandien, reikia $6000
pinigais, kitus mėnesiniais išnrokeji- 

Imais. Matykit jį šiandien. (
5729 S. Washtenaw Avė;

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted St. MOKYKLOS

PARDAVIMUI mūrinis 3 augštų 
kampinis namas, akmeninis ZO pė
du frontns, aut 2 lotų. Į

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

2-ras augštas iš priekio.

na
ge
li r-

BIZNIERIAI NAUDOKITĖS 
PROGA.

Kurie norite pirkti bizniavą 
mą su bizniu, geroje vietoje ir 
rą namą, skubėkite. Parduosiu
ba priimsiu į mainus ne bizniavą 
namą ar lotą. Turėdami reikalą 
kreipkitės pas:

A. Grigas, 3114 S. Halsted St.
Tel. Blvd. 4899

NEGIRDĖTI BARGENAI
3 FLATU mūrinis namas po 6 

kamb., visi Įtaisymai, aukštas ce
mento beismentas; kaina $8.900.

2 FLATŲ namas po 6 kamb., vi
si įtaisymai; kaina $5,500.

6 FLATŲ kampinis mūrinis na
mas, lotas prie šalies, mūrinis ga
radžius 2 automobiliams, įmokėti j 
$7,500. (

4 FLATŲ mūrinis namas po 4 
kamb., įmokėti $1,500.

2 FLATŲ bizniavas namas su vi
su bizniu, įmokėti $800.

Tuos namus galima mainyti ant 
farmą, lotą, bučerniy, 
arba bile kokių biznių.

C. P. SUROMSKIS
3352 S. Halsted St.,

Tel. Boulevard 9641

grosernių

cp. 
CHicago

EXTRA EXTRX
BARGENAS South Sidėj prie lie

tuviško vienuolyno, 2 aukštų muro 
namas, gražioj vietoj, iš fronto por- 
čiai, 1—5 kambarių, 2—6 kambarių. 
Abu aukštu atskirai fumace šildomi. 
Gražus aukštas beismantas, 2 maši
nom didelis garadžius su visais pas
kutiniu laiku parankumais. Rendos 
$125 į mėnesį. Kaina $14,000. Kreip
kitės pas savininką.

P. VIRŠILA,
639 W. 39th St., 2nd fl.
Ant Coal Yardo ofiso

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 

• sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite i kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol

PARDUOSIU lotus tar^e 69 
ir 68 ant Rockweli St. arba mai
nysiu ant namo. Parduosiu pi- . 
giai. Kreipkitės prie savininko darOkgeresnis ° ka’P už,)a,gslte’ 
Mrs. Milaševičienė, 6813 South 
Westem Avė.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W* Madison St

K


