
The First and Greatest Lithuanian Daily i n America

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj Pirmas Ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

«SMVOL. XI Kaina 3c No. 10

Lietuvos Konsulas Chicagoįe

dward

Kontrolės komisija veikia

Mask

Separatistai smarkauja

šiandie

Tavo Namas

Chicagos Uni

PINIGŲ KURSAS

NAUJIENOJ
Chinijos kabinetas rezignavo

IMPERFECT- IN ORIGINAL

nepn- 
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III Internacionalas besąs 
tik pajuoka Maskvoj

Tik traukiniai ir maistas įlei 
džiami iš Vokietijos. Uždrau 
dė viešus susirinkimus.

ci'joje.
sizadėj 
posėdyje tikrai 
sų sumažinimo,

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Ypač kad Šie metai yra namų 
pirkimo metais.

Edward J. Quinn nušautas savo 
saliune prie Halsted ir 35 PI. 
gatvių.

Talkininkų kontroles komisija 
jau pradėjo veikti.

Bonuso šalininkai 
lių pastangų, kad 
Lutų svarstomas 
litus, bet didžiuma atstovų 
sus jų pasiūlymus atmetė.

Piliečiai turi nusiginkluoti. Ku 
kkixai nustosią gyventojus te
rorizuoti, bet nesustoja grū
moti.

nMOTMM*

WEST PALM BEACH, Fla 
sausio 10

NUŠOVĖ STOCK YARDŲ 
POLITIKIERIŲ.

Milicija Williamsono pa 
vieta dar pasilieka

Bandys paruošti Babilionijos 
žodyną.

Milicija Marione dar 
pasilieka

Pradedant nuo 
bus moka-

1739 S.Halsted St 
Chicagolll.

CHICAGO 
šiandie, už gasoliną 
ma 18c už valioną vieton 16c. 
Kainą pakėlė Standard Oil Co., 
o ją, žinoma, paseks ir visos ki
tos gasolino kompanijos. Nese
nai, kada tarp aliejaus kompani
jų buvo iškįlusios varžytinės, 
gasolino kaina buvo nupuolusi 
iki 14c. už galioną, bet dabar, 
matyt, susitaikė, tai ir vėl kelia 
kainą.

Komunistų Internacionalo 
susmukimas

'LONDONAS, sausio 11. - 
Iš Pekino pranešama, kad Chi 
nijos kabinetas rezignavo.

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

dėjo dide- 
pinniausia 

bonuso bi-

C. H. BERRIGAN
Kontesto manageris.

savo garnizoną
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Zinovjevas — tik pleperis, su 
kuriuo jo patys draugai rim
tai nehesiskaitą. Iš viso ko
munizmo belikęs tik šešėlis.

šerifo pagelbinin- 
kai šiandie suėmė dar 5 narius 
Ashley-Morley plėšikų šaikos. 
Jų tarpe ir vienas tų, kuris nu
šovė šerifo pagelbininką Baker 
mūšy tarp plėšikų ir šerifo pa- 
gelbininkų, kuris trečiadieny tę
sėsi 12 valandų. Taipjau areš
tuota keletą moterų ir vyrų, ku
rie turėjo ryšių su ta šaika. Ke
li šaikos narių namai liko sude
ginti.

Tvirtinama, kad puolikai 
priklauso Bavarijos Hitlerio 
fašistų draugijai.

CHICAGO
Quinn, demokratų politikierius, 
kuris kartą kandidatavo į kon- 
gresmanus, liko vakar ryte nu
šautas savo saliune prie 35 PI. 
ir Halsted gatvių. Priežasties 
žmogžudystės neatspėjama. Jis 
gyveno su savo šeimyna prie 
3638 S. Union Avė. Jo saliune 
nuolatos rinkdavosi apielinkės 
padaužos ir spėjama, jie galėjo 
jį nušauti savytarpinėse pešty-

Keturios kulkos buvo pa- 
pataiki

tris 
dar j ieškoma. 
, yra Quinn

Svarstymas prasidės apie vi 
durį vasario. Bonusas ex-ka 
reiviams bus svarstomas vė 
liau.

. $4.30 

. $1.45 
$4.29 

$17.51
$4.86
$4.81 

$10.00 
$14,40 
$87.65

$2.48 
$26.39 
$17.85

CHICAGO 
versiteto prof. D. D. Luckenbill 
bandys paruošti pilną senovinės 
Babilionijos kalbos žodyną. Jis 
apskaito, kad su pagelba dviejų 
vertėjų jis galės užbaigti darbą 
iki 1930 m. Ta kalba buvo var
tojama per 3,000 metų, bet jos 
žodyno nėra. Du profesoriai 
pirmiau bandė suklasifikuoti 
daugiau kaip 6,000 žodžių šak
nis, bet turėjo mesti darbo ne
baigę.

Chicago, III., šeštadienis, Sausis-January 12 d., 1924

Ku kluxai »dabar sako, kad 
jie nebedarysią daugiau puoli
mų, kad tuo davus pačiam še
rifui progą nusausinti pavietą.

BERiLINAS, sausio 11. — 
Iš Coblenz pranešama, kad da
lei esančio pavojaus, kad sepa- 
rastistai vėl bandys padaryti 
perversmą, okupantai sugrąži
no vokiečių policijai ginklus, 

jie buvo konfiskavę 
rudenį. Separatistai gi 

Cob-

MAJORAS P. ŽADEIKIS
kuri Lietuvos valdžia paskyrė savo konsulu Chicagoje ir šio
mis dienomis atvyksta Chicagon pradėti eiti savo pareigas. 
Jis jau pirmiau buvo Amerikoj su Lietuvos Finansine Misija

kuriuos 
pereitą 
stiprina 
lenze.

Talkininkų militarinė 
trolės korfrisija atnaujino 
veikimą Perline ir Miunchene. 
Jokių nedraugingų incidentų 
neištiko, išėmus sniego mėty
mą, kurį policija tuoj aus su
stabdė.

nese 
leistos, bet tik vien 
Quinnui į galvą. Daktarai spėja, 
kad jis išgulėjo už baro sužeis
tas apie dvejetą valandų.

Policija jau areštavo 
žmones, o trijų 
Tarp areštuotųjų 
partneris Frank Goss, buvęs sa- 
liuno savininkas Sklinick ir 
“Dodger” Brattenback, 3704 S. 
Halsted St. J ieškomieji gi trys 
nušovimo laiku buvo saliune. 
Goss tapo areštuotas todėl, kad 
jis prašė ligoninės neraportuoti 
apie užmušėjistę ir kad paskui 
davė policijai labai nevienodus 
liudijimus. .Jis betgi sakosi, kad 
laike šaudymo jis saliune ne
buvo, ir tik sugrįžęs 
Quinn sužeistą.

Vakar, sausio 11 d., užsienio pini 
už $25,000 dole

Straipsniuose “Pravdoj” Troc
kis vadinamas menševiku, de
magogu, Jkusrs norįs suskaldy
ti komunistų partiją.

Stalinas, komunistų partijos 
centralinio komiteto biuro pir
mininkas ir šią valandą tikra
sis Rusijos diktatorius pareiš
kė, kad 90% komunistų parti
jos narių pritaria valdžios po
litikai ir priešingi keitimui jo 
nusistatymo dėl naujosios eko
nomines politikos.
Girdai, kad sovietų valdžia be

sirengianti paleisti areštuo
tuosius socialistus.
Eina girdų, kad sovietų val

džios viršūnėse rimtai kalba
ma apie paliuosavimą areštuo
tųjų socialistų, ir gal būt kad 
neužilgo ištikrųjų bus tatai pa
daryta. [Mat sovietų valdžia 
laukia pripažinimo iš Anglijos 
Darbo Partijos kai ši įeis gia- 
lion, — reikia apsipraust].

Pirmiausia svarstys taksy 
sumažinimą

! “Kominternas” arba 
čiasis Internacionalas” 
voj dabar besąs tik pajuokos 

'dalykas. Su tuo Zinovjevo In- 
| ternaicioneilu niekas ten, šd'anė 
die nebesiskaito. Ir patį Zinov- 
jevą belaiko ten tik kaip “ple- 
perį,” kurio nė jo paties drau
gai rimtai nebeima. Komunis
tų partija Rusijoj nebeturi 
šiandie jokios įtakos į sovietų 
valdžią. Sovietų valdžia fakti- 
nai jau visai atsisakė nuo ko
munizmo. Tarp komunistų par
tijos ir sovietų valdžios dažnai 
įvyksta ginčų dėl vedimo Ru
sijos reikalų, bet dalykai ve
dama visados taip, kaip sovie
tų valdžia nori, o ne kaip ko
munistų partija reikalauja.

Taip skelbia New Yorko 
dienraščio “World” korespon
dentas Samuel Spivak, ką tik 
-ugrįžęs iš Rusijos, kur jis iš
buvo apie dvejus metus laiko 
ir dėl to galėjo arti susipažin
ti sil tuo, kas Rusijoj dedasi. 
Pasak jo, kohnunizmas Rusi
joj šiandie beyra tik religiją, 
gi iš praktinio komunizmo nie
ko ten nebelikę, arba likęs tik 
šešėlis.

kon- 
savo

WASHINtGTON, sausio 11. 
—Atstovų buto biudžeto ko
miteto nariams liko šiandie 
įsakyta raportuoti taksų su
mažinimo biliių iki vasario 11 
d. Po to komitetas galės svar
styti ir apie ex-kareivių bonu
so bilių.

Pirmai tusia svarstyti taksų 
sumažinimą liko sutarta atsto
vų buto republikonų konferen- 

Tečiaus atstovai 
►, kad kongresas

priims ar tak
ai’ bonuso bi

Kandidatu Domei
Vist kandidatai, kurie da

lyvavo “Naujienų” Konteste, 
malonės sugrąžinti tuojau 
visas knygutes ir kortas, ku
rios nėra suvartotos.

apsiniaukę; maža 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 7:17 vai., leidžiasi 
4:39 vai. Mėnuo leidžiasi 10:29 
vai. vakare.

PARYŽIUS, sausio 11. — 
Gen, De Metz, komanduotojas 
franeuzų okupacinės armijos 
Ravarijos Palatinate, sako 
Mayence žinia, uždarė Palati
nato sienas ir atkirto susisie
kimą tarp Palatinato ir neo
kupuotos Vokietijos. Tik trau
kiniai ir maistas gali įeiti iš 
Vokietijos. Speyer mieste gy
ventojams uždrausta rodytis 
gatvėse tam tikru laiku, taip
jau uždrausta laikyti kokius 
nors viešus susirinkimus. >

(Kelios dienos atgal Speyery 
liko užmuštas gen. De Metz 
sukurstytosios Pareinio “res
publikos” prezidentas Heintz 
ir keli kiti separatistų vado-

ATHENAI, sausio 11. — Ex- 
premieras Venizelos šiandie nu
tarė bandyti sudaryti kabinetą, 
kuriame jis butų premieru be 
portfelio. Užsienio reikalų mi- 
nisteriu butų Georgės Roussos, 
respublikonų-liberalų vadovas. 
Tai esą vienatinis galimas bū
das išrišti ilgai besitęsiantį val
džios krizį.

Venizelos nutarė likti premie
ru po to, kaip gen. Danglis, 
venizelistų partijos' pirminin
kas, neįstengė sudaryti kabine
to, nežiūrint visos nakties pas
tangų.

Gen. Danglis nepasisekimas 
suteikė Venizelos didelį susivili- 
mą ir tada nebeliko nieko kito, 
kaip pačiam Venizelos bandyti 
sudaryti kabinetą.

žymiausieji liberalai atsisakė 
įeiti Danglis kabinetan. Po to 
buvo pakviestas Kauaudaris, 
bet ir tasis atsisakė nuo tokio 
sunkaus darbo.

Parodymui savo nekantravi
mo, Venizelos pareiškė grupei 
Kreto salos atstovų, kad jeigu 
jo politiniai draugai nekoope- 
ruos su juo, tai jis tuojaus ap
leis Graikiją.

Roussos pirmiau buvo Graiki
jos ambasadorium Jungt. Vals
tijose.

Kova su Trockiu nesiliauja.
BEiRLINAS, Sausio 11. — 

Nežiūrint kad Trockis serga ir 
daktarai uždraudė jam daly
vauti politikoj per du mėne
siu laiko, komunistų partijoj 
kova prieš jį nesiliauja. Per 
pastarąsias porą dienų jis bu
vo smarkiai atakuojamas kaip 
mitinguose taip ir spaudoj.

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

Prancūzai uždarė
Palatinato sienas

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

gų ne mažiaus 1 
rių bankų buvo1 skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Austrijos, 100,000 kronų 
Belgijos, 100 frankų ... 
Danijos, 100 markių ....
Italijos, 100 lirų ..... ,....
Francijos, 100 frankų ... 
Lietuvos, 100 litų ........

' Norvegijos, 100 kronų . 
Olandijos, 100 kronų .
Suomijos, 100 markų ... 
Švedijos, 100 kronų ......
Šveicarijos, 100 frankų .

i MARION, III., sausio 11. — 
Valstijos milicija pasiliks Wil- 
liamsono paviete iki nenusigink- 
luos tie keli šimtai piliečių, ku
riems teisę nešiotis ginklus su
teikė taikos teisėjai. Tai paskel
bė einantis šer. pareigas Lay- 
man po konfer. su ku kluxais, 
kurie terorizavo gyventojus. Ku 
kluxų vadas prižadėjo pasirū
pinti, kad ku kluxai sudėtų gin
klus. Ku kluxai taipjau paskel
bė, kad tolimesni puolimai ant 
munšainerių, vadovaujant 
Young, lieka sustabdyti neap- 
rubežiuotam laikui. Ku kluxai 
sako, kad jie nedarys daugiau 
puolimų, jei šerifas Galligan iš
pildys savo prižadą nusausinti 
VVilliamsono pavietą.

Po konferencijos su milicijos 
komanduotoju, šerifo pagelbi-j 
ninkas Layman ir ku kluxų va
das Stern, pavieto komisionie-i 
rius, išvažiavo į Herriną įsakyti 
gyventojams tuoj aus nusigink
luoti, jei negali parodyti svar
bios priežasties laikyti ginklus. 
Konferencijoje paaiškėjo, kad 
200 piliečių Herrine nešiojasi 
ginklus, kuomet šerifas yra lei
dęs nešiotis ginklus tik 16 žmo
nių, daugiausia yra kasyklų 
sargai,

Manoma, kad gubernatorius 
bus paprašytas atsaukt miliciją 
kaip tik piliečiai sudės ginklus.

Padėtis tebėra rusti.
Jau antru kartu į 24 valan

das Young liko pastatytas prieš 
teismą. Jį tuojaus paliuosuota 
už kauciją. Jo advokatai sako, 
kad bus rūpinamasi jo bylas ati
dėti iki po federalinio grand ju- 
ry susirinkimo Danvilly sekamo 
kovo mėnesy.

Williamsono pavietas iš pavir
šiaus yra ramus. Bet visur tarpi 
šerifo rėmėjų ir ku kluxų apsi-| 
reiškia didelis nepasitikėjimas! 
ir viena kitų neapykanta yral 
taip didelė, kad bile kada gali! 
iškilti tarp abiejų frakcijų susi-1 
rėmimas.

Ku kluxai samdosi Young.

Lietuvos darbininkų sa
vaitinis laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
Gaunamas “Naujienų” 

Ofise ir skyriuose. 
Kaina 5c.

Kaip užmušta Heintz.
LONDONAS, sausio 11. — 

Iš Mayence pranešama, kad 
Speyery užmušta šeši žmonės. 
Vienas puolikų užmušė prezi
dentą Heintz ir kitus du se
paratistus, o kiti užgesino švie
sas ir šaudidami pabėgo. Be- 
šaudant du elektrikininkai ir 
dar vienas separatistas liko 
mirtinai sužeisti.

Neleidžia anglams tyrinėti 
separatistu judėjimą

PARYŽIUS, sausio 11. — 
Fra ne i jos-A n gi i jos santikiai vėl 
liko įtempti delei Francijos 
premjero Poinčare atsisakymo 
leisti Anglijos valdininkams, 
militariniams ar diplomati
niams, ištirti stovį separatistų 
judėjimo! Vokietijos Palatinate.

Curzonas reikalavo pilno iš
tyrimo ir atmetė franeuzų pa
siūlymą, kad tai atliktų talki
ninkų tyrinėjimų taryba.

Prancūzai uždarė Palati 
nato sienas

Ret jeigu šerifas to neįsteng
siąs padaryti, tai jie vyk i iri
mą probilbicijos vėl pasiimsią 
i savo rankas.

Ku kluxai tečiaus paskelbė, 
kad jie pasilaikys Young, ku
ris visą audrą čia ir sukur'e, 
kas privertė ir miliciją pa
šaukti, ir inoikės jam metinę 
algą, kad jis dabotų prohibici- 
jos vykinimą paviete. Young 
sakosi priimsiąs ku kluxų siū
lomą vietą ir persikelsiąs į čia 
su visa savo šeimyną. Dabar 
jis išvažiavo į Washingtoną, 
kur tikisi pasitarlTsu prohibi- 
eiijos komiijsiolnįiįąriuini Hąynes.

šerifas gi išdavė dar dau
giau warrantų areštavimui 
Young ir įsakė jo advokatui 
tuojaus pristatyti kati fli namą jį. 
Jis yra kaltinamas užpuldinė
jime ir .mušime žmonių laike 
savo “kratų.”

Italijos konsulas tyrinėja.
Į čia buvo atvykęs iš Spring-j 

fieldo Italijos konsulas Gio- 
[ vanni Maria Picco. Jis išsive
ža su savim daugiau kaip 100 

įaffidavitų nuo Herrino italų, 
kuriuose kaltinama mušimu ir 
įvairiais kitais prasižengimais 
Young ir ku khixus laike jų I 
terorizavimo gyventojų. Tiel 
affidavitai bus pasiųsti Wa-| 
shingtonan, kad Italijos amba-| 
sada galėtų užprotestuoti prieš 
Jungt. Valstijų valdžią už lau-| 
žymą s-vetimšalių teisių ir jų I 
persekiojimą. j
Pataria karčiam opi s užsidaryti I

Šerifo pagalbininkais Lay-1 
man nuvyko į Herriną ir pa-1 
tarė saliunininkams geruoju | 
uždaryti savo saliunus, nes ki
taip valdžia gali uždaryti jų 
saliunus vieniems nietaans ir 
negalės ten jokio kito biznio 
per tą laiką vesti. Niekurie sa- 
1 i imi ui nkai raukosi ir nenori 
užsidaryti, bet kiti sutiko pa
tys užsidaryti ir pradėti vesti 
kitokį biznį.

Layman savo kalboj pasmer
kė Young ir ku khrxų terorą 
ir pareiškė: “Young turi ap
leisti šį pavietą ant visados.”

Venizelos lieka Graikijos 
premieru

Jo partijos pirmininkas neįsten
gė sudaryti kabineto.
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NAUJIENOS, Chicago, III.

$300 DOVANOMIS $300

tekinis Balius
Rengiamas

Lietuvių Piliečių D. Paš. Kliubo
CHICAGOJE.

Nedėliojo, Sausio-January 13 d., 1924
Pradžia 6 vai. vakare

M. Meldažio Svetainėje, 2244 W. 23rd PI
Orkestrą J. Filipavičiaus. Tikietas 50c.

j Visus kviečia Kliubo Nariai.
V------------ —-------------------------------- - - ____________ - >

DRAUGIJA DIDŽ. LIET. KUN. GEDIMINO 
rengia PUIKŲ VAKARA

Nedelioj, Sausio (January) 13tą dieną, 1924
CHAS. STRUMIL SVET., 158 E. 107th Str.

L. S. M. RATELIS suloš 2-jų veiksmų komediją:

Mulkinę ir Mulkintojai
Iš Amerikos IJetuvių Gyvenimo

Po lošimui bus įvairus šokiai. Muzika W. Shimkaus
Pastaba: —Lošimas prasidės lygiai 6:30—šokiai 8:00 vai. vak.

Nauji Lietuviški Rekordai 
ir Voleliai

Musų krautuvėje dabar ran
dasi nauji lietuviški rekor
dai, Chicagiečiams žinomų 
dainorių, gražiai inrekorduo- 
ta gerb. Kast. Sabonio, Ba
ritono; sekančios dainos:
16000 “Atvažiavo Sveteliai” 

ir “Į Beržyną Eina Ona”.
26024 “Pamylėjau Vakar” ir 

“Vai Varge, Varge”.
26025 “Mažas mano yra Sto

nas” ir “Iš Tėvynės va
žiuojančios”.

Jono Ramanausko, Tenoro įdainuota:
16001 “švintant Aušrelei” ir “Karų šeriai Žirgelį”.

Kaina kiekvieno po 75 centus, 10 colių rekordai.
Tik-ką gavome naujus dėl “Pląyer Piano” volelius, lietuviška mu

zika, su žodžiais: %
“Ant Kalno Karklai siūbavo”, M. Petrausko.
“Oi tu Jieva, Jievužę”, M. Petrausko.
“Prirodino seni žmonės”, M. Petrausko.
“Kur Bakūžė Samanota”, Stasio Šimkaus.
“Kur bėga Šešupė”, Č. Sosnausko.
“Birutė”, Miko Petrausko. Visi po $1.00. '
Taipgi yra dauginus naujų volelių be žodžių, kurių visų, čia ne>- 

tal pinam, reikalaujant, prisiunčiame katalogą į namus.

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

65
66
67
68
69
70

Didelis Kainy Nužeminimas!

N<* darome tą pasiūlymą, todėl, kad mums reikia vietos ir mes 
neturime kur padėti musų materijoj, todėl turime parduoti 
pigiai.

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

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

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

CHICAGO, ILL.
Vakarinėj pusėj gatvės

•* Telefonai j visus departamentus: 
Victory 2454-4356

oi

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

...... ■■■    —-     ' •

į Kas Dedas Lietuvoj
kiu budu
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Kaunas

Vagystes.

Kaune sulaikyti Pranevičius 
Stasys, Karpavičius Jonas, Bo- 
betinskas Vladas, LeŠkevičius 
Alkesandras ir Liudvinavičius 
Jonas; kaltinami pavogime pil. 
Sirodskio Voldemaro gyv. Gais
rininkų g. 12 Nr. 20 balandžių 
(karvelių), kurie po tardymo 
patalpinti Kauno sunkiųjų dar
bų kalėj iman, o byla perduota 
IV nuovados Teismo Tardyto
jui.

Taip pat sulaikytas atvykta
sis iš Vainiaus žymus vagis 
Zaidmanas Genochas, kuris pa
vogė iš Komiso krautuvės “Tar
pininkas” laikrodėlį 550 litų 
vertės. Kaltinamasis patalpin
tas Kauno sunkiųjų darbų ka
lėj iman, o byla perduota II 
nuovados Teismo Tardytojui.

—Zigmas Rimas gyv. Vytau
to kalne Nr. 3 pranešė, kad neži
nomi piktadariai iš jo buto pa
vogė armonikas ir šiaip daiktų 
157 litų vertės, įtartasis šioj 
vagystėj pasislėpė.

kad jis politikos nevarąs, o vien 
mokslo srity dirbąs—šnipius iš
sinešdinęs. — Tai tau ir pa
minklas gyvam statyti!..

—(L. Rytai).

Valdininkų sauvalė.
Beveik prieš' mėnesį laiko 

buvo sukonfiskuotas “Lietuvos 
Rytų” 81 Nr. Už ką jis buvo 
sukonfiskuotas anuolaik atsiži- 
noti neteko. Bet pranešta re
dakcijai, kad ano Nr. konfiska
vimo Vilniaus prokuratūra ne
galėjusi patvirtinti, “Quo vadis 
Polonia” nusidėjimų Baudž. Ko
dekso numatytų neradusi. To-

Iš Lenkų okupuotos
Lietuvos t
Vilnius

D-ras Basanavičius susilaukė 
žvalgybos šnipiaus. '

Gruodžio 10 d. apie 7 vai. va
kare į Mokslo Draugijos buto 
virtuvę atėjo koks kareiviškais 
drabužiais apsirengęs kokių 22 
ar 23 metų vyrukas, klausinė
damas ta;r*naitės kur gyvenąs 
namų sargas. Nuėjęs pas sar
gą, ilgai kamantinėjo apie d-rą 
Basanavičių: kas jis esąs per 
viens, ką veikiąs, ar rasinėj ęfc 
laiškus, kas—koki žmonės ap
einą pas jį ir ar dažnai, ar jis 
pasipažįstąs su d-ru Damaševi- 
čium ir t.t.; stebėjosi, kad dak
taras užimąs tokį didelį butą. 
Nepasisekus kokių įtartinų ži
nių apie d-rą Basanavičių iš 
sargo surinkti, visgi prieš išei
damas šnipius išsitaręs, kad, ra
sit, busią reikalo pas jį krata 
padaryti.

Vėliaus pasirodė, kad tasai 
lenkų šnipiaus atsilankymas bu
vo sumegsta su d-ro Basanavi
čiaus paminklo pastatymu. Mat 
apie to paminklo atidengimą 
Vilniškis Informacijų Biuras 
(“Wilbi” pranešdamas vielų ? 
niams laikraščiams: “Dzien. Wi- 
lenski” ir “Slowo”, buvo pada
ręs denunciaciją, sakydamas, 
kad tą paminklą atidengiant, vi
sų kalbėtojų buvę minėta Vil
nius ir kad d-ras Basanavičius, 
tenais gyvendamas, susilauksiąs 
atvykstant lietuvių, žvalgytį, 
atkreipusi per tą “Wilbio” pra
nešamą savo domę į d-rą Basa
navičių, regis, manydama, kad 
jis, kaipo koksai kariuomenės 
vadas .atvesiąs Vilniun lietuvių 
pulkus. Pirmajam kareiviui šni
pini sužinojus iš namų sargo 
d-ro Damaševičiaus įgaliotinio'! 
A. J. adresą — d-ro Damaševi
čiaus namuose gyvena d-ras B. 
—pas įgaliotinį lapkričio 12 d. 
buvo atsivilkęs kitas koks — 
jau civilis—šnipas. Jis atėjęs, 
pradėjo tardymą,, sakydamas, 
kad, girdi, apie d-rą Basanavi
čių buvę laikraščiuose rašyta— 
ką gi Tamsta apie jį žinotum: 
ar daktaras nerašinėjąs Kau
nan, ar nesusisiekiąs su d-ru 
Damaševičium ir t.t. Ponui A. 
J. atsakius, kad nė kokių susi
siekimų su Kaunu nesama ir 
todėl d-ras B. negalįs rašinėti,

vienu 
nume- 
ir tai, 
įsivy-\ 
valdi-

Mb

prokuratūra 
kartu išaiškino ir už ką 
ris buvo sukofiskuotas 
jog Universiteto gatvėj 
ravo nežmoniška lenkų
ninku sauvalė, nes konfiskuoja 
lietuvių laikraščius visai netu
rėdami tam jokio pagrindo, kas 
dokumentaliai išrodyta proku
ratūros raštu. Tai tau ir spau
dos laisvė. -- (L. Rytai).

TAUPYMO SAVAITE
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NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MALI 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUSI 

ANT NAUDOS. >

S. L. FABIO NftS 00.

BALIUS < LIETUVIŲ 
TŪTOS PARAPIJOS

Subatos ir Nedėlios vakare 
Sausio 12 ir 13,1924

BAŽNYTINĖJ SVET.
3501 S. Union Avė.

Pradžia 7:30 vai. Įžanga 35c.

Metinis Parapijos mitingas
Sausio 13 d., po piet 3 vai.

Kviečiame visus dalyvauti
KOMITETAS.

Šią savaitę tūkstančiai žiho- 
nių visose Jungtinėse Vals
tijose daro savo pirmutinius 
depozitus į bankas.

Pasinaudokite ta proga 
pradekite patys tą kelią 
geresnę ateitį.

Palūkanos nuo sausio 1-mos 
bus modamos už padėtus pi
nigus sausio 15 ar pirmiau.

Norta-Vestehn®Bank
Milwaukee and Division St.

JOHN F. SMULSKI, Prezidentas.

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

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

Tel. Canal 5838 
CHICAGO, ILL.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

h

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearhorn St., Room 111*13 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta:, 

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. ▼. kiak- 
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

S. D. IACHAWICZ JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir PetnyČioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.

ir Lietuvis Graborius
2314 W. 23rd PI., 

Chicago, IH.
Patarnauja laido

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

Telephones: 
Canal 1271. 2199

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

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

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

Juslin Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO. ILL.

n

CLEARING HOUSE BANKAS.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 4681

Jūsų Kalėdinis Kliubas
i

Kalėdų Kliubas turi du tikslu: Pirmas, suteikia jums leng
vą būdą tututi pinigų dėl Kalėdų pirkinių ir antras, darodyti 
galimybę nųplątinio taupymo. < >

Bile kuris iš tų tikslų paskatins jumis atidaryti Kalėdų 
Taupymui Kliubo accauntą.

Draugiškas, gelbėjantis patarnavimas šios bankos yra 
jūsų priežastis atidaryti accauntą čionai.

Musų 1924 Kalėdų Kliubas yra atdaras. Tai yra Kliubas 
dėl kiekvieiųv-žmogaus ir dėl jo kišenės. ‘

Atidarykite jūsų Kliubą anksti. Jus nežudysite kelių cen
tų kuriuos sutaupinate savaitėje, bet užganedinimas taupyme 
ir vėliau turint juos, atsimokės jums.

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

šelfreduCING
Nemo Lieitiniinoe num.888, tik
rai pigus. Turi teiną viršų ir vi
dutini sijoną. 16 tvirtos šviesiai 
rausvos ar baltos materijos ; dy 
dtlai 24 iki 36 ; atsieina tik (3. 

Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums savo vardą, adresą ir 
$8. Mes pasiųsime.
eino HygleniC'Fashion Institute 
tO E. 16tli St., New York (Dept. S.)

DRAUGYSTE RĄZANCIAVOS
Rengia

Maskaradų Balių
Subatoje, Sausio 12tą dieną, 1924

Mildos Svetainėj,
3142 South Halsted Street

Pradžia 7 valandą vakare. Įžanga 50c
Dovanų bus duodama $500.00 vertės. Pirma dovana $10.00 grupiai, antra dovana $5.00. Katras vienas 

gaus dovaną. Užteks visiems. Kviečia visus RENGĖJAI.

Tai. Dearbom 9057

A. A. SUKIS
; v ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Wa*hington & Clark
Namų Tel.: Hyde Purk 3895

JOHN I. BAGDŽIUNAS
ADVOKATAS

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

ir įgaliojimus.
7 S’outh Dearhorn Street 

Room 1538 Tribūne Bldg. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

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

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted Si.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Liet u rys Advokatu 

Dienomis Room 514-516 
«• 127 N. Dearhorn St.,

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Are. 

Tel.: Pullman 6377. ■■■■>

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Gaminame Lietuviškus ir Ameriko

niškus valgius pirmos klesos 
Pigiau ir Gardžiau.

Draugės ir Draugai! įrašome atsi
lankyti į musų valgyklą, o mes pa
tarnausime kuogeriausia namuose pa
gamintais lietuviškais ir amerikoniš
kais valgiais, arba pagal jūsų pa

reikalavimą.
1715 So. Halsted St.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vtiudoa 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
3223 W. .381h St., Chicago, 31.

$400 Dovanų bus Išdalinta ant Maskaradų Baliaus
Ken";ia Matoje, Sausio 12, 1924

Meldažio Svetainėje, 2244 W. 23rd PI

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Lietuviu Baltos žvaigždės Pašelpinis Kliubas
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Ką Sutaupysi Banke Tą 
Tikrai Turėsi

i Tautininko
I rauda
i

Ne tik padėtąją sumą, bet ir nuošimčius, visados 
ir ant kiekvieno pareikalavimo galėsi gauti iš šio 
Banko.

Dabar geriausias laikas pradėti taupimą arba 
perkelti Tamstos pinigus iš kitų Bankų j šį grynai 
Lietuvių Didžiausj Valstijinį Banką—

UNIVERSALSTATEBANK

Priduokite mums bile Banko knygelę, visą rei
kalą mes patys atliksime ir išduosime Tamstai šio 
Banko knygelę ant visos sumos su nuošimčiais.

Dviguba apsauga Illinois Valdžios ir Chicagos 
Cleraing House liudija šio Banko tvirtumą ir geriau
si finansinį stovi.

/

Jei norite įdėti pinigus ant didesnio nuošimčio, 
pirkite musų 6% 1-st mortgage gold bonds.

Banko Kapitalas ir 
Perviršis

$290,000.00
Visas Banko Turtas apie

$3,000,0000.00
Atsilankykite arba rašykite. Gausite musų didelį 

kalendorių 1924 m.

Universal State Bank
3252 So. Halsted St Chicago, III.

----------------------- :--------- =7---------x

MR. PETER BIELUNAS, ENGRAVER,
1455 N. Irving Avė., sako:

“Aš darau savo bankinius reikalus pas Noel 
State Bank pirmiavdai, kad ji yra sena ir saugi 
banka. Aš nenoriu daryti nieko dėl išbandymo. Ki
tas dalykas, aš MĖGSTU daryti biznį čionai. Čia 
žmonės visuomet yra geri ir teisingi ir daro bizaiį su 
šypsą ant veido — ir kas dar yra labai svarbu, jei 
yra geriau dėl kostumerio daryti bizni lietuvių arba 
kitoje kalboje — ji? daro biznį toje kalboje:”

Jus taipgi norite, kad jūsų biznis butų gerai 
atliktas šioje bankoje. Taupymo accountą, in-- 
vestmentai jūsų pinigų į Auksinius Bonus, kurie 
yra saugus. Siuntime pinigų į svetimas šalis, 
bile kokį patarnavimą jus norite, jus galite gauti 
čionai. Tas State Bankas, TIESIOGINIAI na
riai Chicagos Clearing House ir nariai Federal 
Reserve System.

Kad lengviau butų pradėti daryti biznį čio
nai, iškirpkite ir atsineškite kuponą — jis yra 
vertas $1 su nauju taupymo accountu ir $5 ar 
daugiau depozitų mažiausiai dėl 6 mėnesių.

Atsineškite knygutę iš kitos bankos arba 
pradėkite jūsų taupymą accountą čionai pirm 
sausio 16 dienos. Visi taupymai padėti prieš tą 
dieną gausit palūkanas nuo sausio 1 dienos.

“Bankas visiems žmoniems”

Voel §tate]Jank
JLT ▼ MilVYAUKEE AND NORTH AVENUES V

IŠKIRPKITE ŠĮ KUPONĄ
Tas kuponas yra geras už $1 kredito už naują taupymo 

accountą atidarytą pas Noel State Bank už $5, su tuo sutarimu, 
kad tas accountas bus laikomas šioje bankoje mažiausiai šešis 
mėnesius.

Vardas .............................. ..............................................

Adresas.............................................................................

V

Ką tik gimęs Chicagos Brid- 
geporte tautininkų organas jau 
ima kabinėtis prie socialistų, 
įtardamas juos dėl aikvojimo 
kokių ten surinktų tautos labui 
pinigų, dėl kliudamo jiems, tau- 
tinkamas, darbuotis dėl pri
pažinimo Lietuvos, dėl priešini- 
mos pardavinėti Lietuvos pasko
los bonus, etc.

Gruodžio 29 dienos leidiny til
po straipsnis “Ko mums reikia”, 
kurio autorius tūlas Tautinin
kas girias tautininkų nuveiktais 
darbais, ir kartu aimanuoja, į 
kad kiti jiems kliudę darbuotis: 
jie butų kalnus nuvertę ir jūres 
užpylę, jei ne tie nelabieji socia
listai. Tautininkai užpylę visą 
pasaulį telegramomis ir kable- 
gramomis reikalaudami galiūnų 
pripažinti Lietuvą, o kai atvažia
vęs p. Vileišis ir finansų misija, 
tai daugelis tautininkų stengda- 
mies kuodaugiau bonų išpirkti 
net savo biznius likvidavę ir pro
fesijas metę, na, ir išpirkę bo
nų net už kituris milijonus dole
rių. Klerikalai, sako tasai tau
tininkas, nors bonų ir nepirkę, 
bet ir nesipriešinę, nekenkę ki
tiems pirkti, o jau socialistai tai 
visur kenkę tam šventam dar
bui. Tautininkai, girdi, rengę 
vajus, rinkę aukas ir siuntę Lie
tuvai, o socialistai kad ir surin
kę kiek, tai siuntę keliems cici- 
likėliams Lietuvos valdžiai 
griauti, gi klerikalai visas savo 
surinktas aukas susipylę į savo I 
politinį aruodą vadinamą Tautos Į 
fondu, iš kurio ir šiandie semia-Į 
si savo politikos reikalams. Tau-I 
tininkų aruodas esąs tuščias, nes 
viską jie atidavę Lietuvai. Dar 
blogiau esą kad tautininkai ne
turi tarp savęs politinio solida
rumo! (Mat daugumas jų su
lindo kunigams po skvernais po
teriauti, o padoresnieji susidėjo 
su pažangiąja visuomenės dalim, 
su socialistajs). Toliaus, tauti
ninkai neturėję savo laikraščio, 
buvęs vienas Telegramas, bet ir I 
tas nepilnametis būdamas mi
ręs [mat sirgo skeblige.]. Da
bar jie jau turį savo laikraštį 
[“Varpą”] — lai biznieriai ne- 
šykštėja duoti jam savo skelbi-Į 
mų ir tuo remti jį, kad ir tasai 
nemirtų, nes jei Naujienos la-l 
biau įsigalėsiančios, patrauk-j 
siunčios prie savęs ir likusius 
tautininkus, tada jau — gelbėk 
Viešpatie nuo bado, ugnies ir 
nuo tų nelabųjų socialistų!

Visa, kas čia priplepėta apie 
socialistus yra, žinoma, niekas 
daugiau kaip suvargusio tauti- 
ninkėlio tulžies liejimas ant ki
tų dėl savo nepasisekimų, dėl 
savo bejėgumo, dėl savo sumi- i 
žemėjimo. Susmuko vargšai 
tautininkai, nieko nebeturi, nie
ko nebegali, niekas paskui juos Į 
nebeseka, na, tai dėlto kalti ki
ti, kalti socialistai! Ir verkš- / • I į
lenant, guodžianties, prasima
nant nebūtų dalykų ant socia
listų ir liejant pagiežos tulžį 
ant jų rasit buvo galima savo 
subankrutijusį tautininkišką 
biznėlį pataisyti — sulaikyti 
nors tuos “likusius tautinin
kus”, kad jie nenueitų pas so
cialistus.... |

Bet man rodos, kad tokių vėjo] 
papučiamų tautininkų socialis
tai nelabai nė pageidauja. Socia
listai turi savo idėjai pasišven
tusių žmonių ir darbuotojų ir jie 
savo darbą sugeba veikti ir 
veiks nesidairydami nei į verkš
lenančius ir nesižinančius kur 
bestovį tautininkus, nei į kleri
kalus, nei į subankrutijusius 
bolševikus. — Mažiukas.

DĘLKO KENTĖTI GALVOS 
SKAUDĖJIMĄ?

Kiti yra visiškai paliuosuoti per 
nešiojimą musų tam tikrų nuo gal- j 
vos skąudėjimo speciališkai pada- Į 
rytų akinių. Taip galite ir jus gau-*
ti pagalbą pas Dr. Serner, lietuvį 
akinių specialistą.

3333 So. Halsted St.

ELEKTRA 'Valandos: nuo 3 iki 5 ir, nuo 6 
iki 9 vakare.

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

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

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

r

■ 1 ’ 1
Tel. Haymarket 1044

DR. G. J. ADLER 
Specialistas Venerinių Ligų 

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

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

V— - I ■ I , .i.įZ

Dabar Geriausias Laikas
Jei neturi huisų bankinės knygutės, tai išsiimk ją tuojaus padė

damas nors $1.00, jei turi musu knygutę tai taupyk vis daugiau, o jei 
laikai savo pinigus išsklaidęs keliose vietose tai sutrauk juos į vieną 
vietą dėl parankumo, ir padėk juos į šią stipriausią Lietuviu Valsti- 
jinę Banką.

Del Tamistos parankumo patariam, kad atneštu
mei savo bankines knygutes bile kokių bankų, o mes 
perkelsime Tamistos pinigus, su visais nuošimčiais, į 

: šį bankų. Dabar yra geriausias laikas tų padaryti ne- 
S sugadinus nuošimčių.

Kurie padės ar perkels savo pinigus į šią banką prieš 15-tą d. Sau
sio, gaus procentą nuo pirmos dienos Sausio.

Mokama 3% i metus už pinigus pandėtus ant taupymo, o norin
tieji gauti šeštą procentą klauskite musų.

KAPITALAS IR PERVIRŠIS $275,000.00
TURTAS APIE $3,000,000.00

SVBetropolatan State Bank
Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra

|2201 W. 22hd St. Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 1
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 ‘ ■

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

CHICAGO. ILL.

Telephone Humboldt 2052

DR. B. H. LĘGATOR 
DENTISTAS

1579 Milwaukee Avenue
Room 212 

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

Nedėlioj 9 iki 12 dieną. 
Gass Administred

L. ,ii i ,.................................................................... i

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

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

Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5918

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

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

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

nuo 5:80 iki 7»8I vakar*.
.................................... I I.........  I —Ii

Telephone Yards 1582 \

DR. J. KDLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
8259 So. Halsted SU Chicago. Iii.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

Garsinkites Naujienose

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6—9 vak. Ned. pagal sutarti.

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEŽELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephona Central 8068 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

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 Ud 12 
, Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

Telephone Yarda 5082

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

dr. v. a. Šimkus

Telephone Yards 5884

DR. P. 6. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 Ud 12 ii

3325 So. Halsted.St 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Canal 2118

DR. A. I. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1980 So. Halsted St. 
Gyveninio vieta: 4198 Arcker Avė. 

2 iki 4 po pietą 
Tel. Lafayette DD98

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

8315 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M. 
Ned, 9—12 A. M.

—ii i sr;

Tel. Blvd. 8138
M. Woitkewich 

BANIS ' 
AKUSERKA 

biriu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo Kiekvienams 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoma dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

M«HR. HERZMAN^
-IŠ RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

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

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

f Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
Telefonai:

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2889

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ild 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naftinis Tel. Drexel 2279

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Tel. Boulevard 9537 ■

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

ild 2 vai. po pietų.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 ild 12 
Telefonas Lafayette 6061

L,, u........................................... /

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų lirų 

Ofisas: 8335 So. Halsted SU Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedillomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicags

.... ............ 111 " .............
Dr. Benedict Aron

Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:80 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0610 

N-... i , /
" ■■ ...........

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija
3149 So. Morgan St., 

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

Telefonas Yards 0867
V— ■ ■■ » t
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Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada.
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kur kilo tas sumanymas ir 
pinigai, kuriais jisai yra re
miamas.

Vietoje taikos pasidarys 
dar naujas skandalas.

■ra

Apžvalga
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

“POTIOMKINO 
KAIMELIAI.”

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

... 8c 

. 18c 

.. 75c

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams...... ................................. $8.00
Pusei metų ..............................  4.00
Trims mėnesiams ............. ...... 2.00
Dviem mėnesiam*..................—L50
Vienam mėnesiui .......................... 75

Chicagoje per nešiotojus
Viena kopija ...............
Savaitei ........................
Mėnesiui .............._........

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .... .............................  $7.0(
Pusei metų .... ......... *.............. 3.50
Trims mėnesiams........................ L75
Dviem mėnesiam?......................  1-25
Vienam mėnesiui .......................... 75

1 Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metame ................................. — $8.0('
Pusei metų-,.............................. 4.0(
Trims mėnesiams ................... 2.0C
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Nėra pritarimo 
‘‘taikos planui”.

Žmogui, kuris sugalvos 
geriausą planų taikos įvyki- 
nimui pasaulyje, vienas po
nas, vardu Bok, paskyrė 
$100,000 premiją. Šitos do
vanos paskyrimui tapo su
darytas tam tikras komite
tas, su p. Elihu Root prieša-

Nesenai buvo pranešta, 
kad kontestas jau pasibaigė, 
ir neužilgio po to sprendėjų 
komitetas paskelbė, kad vi
sus atsiųstuosius planus ji
sai peržiūrėjęs ir suradęs, 
kuris jų esąs geriausias. Jėi 
tikėti jam, tai rankraščių, 
kuriuos jisai turėjo peržiū
rėti, buvo apie 22,000! Ka
žin kiek metų reikėtų dirbti, 
kad atidžiai perskaičius ir 
apsvarsčius tokią krūvą 
rašto?

Kelios dienos atgal pasi
rodė laikraščiuose tas gar
susis “taikos planas”. Bet 
autoriaus vardas dar slepia
mas. Jisai busiąs praneštas 
tuomet, kai Amerikos publi
ka pareikšianti savo pritari
mą arba nepritarimą komi
teto priimtajam planui. To
dėl dabar yra kviečiami visi 
žmonės balsuoti už jį arba 
prieš jį.

Ką gi tokio nepaprasto su
galvojo tasai nežinomas au
torius, kad jam ketinama 
užmokėt šimtą tūkstančių 
dolerių?

Jisai siūlo Jungtinėms 
Valstijoms veikti bendrai su 
Versalės konferencijoje 
įsteigtąja Tautų Sąjunga ir 
įstoti į Tarptautinio Teisin
gumo Teismą, įkurtą prie 
tos organizacijos.

Publika, pamačiusi tokį 
“taikos planą”, ėmė iš jo 
krėsti juokus. Daugelis lai
kraščių ir politikos veikėjų 
spėja, kad tas planas yra 
niekas daugiau, kaip Tautų 
Sąjungos šalininkų propa
ganda, ir kad tas visas Bok’o 
vardu vedamas kontestas 
buvo sugalvotas tam, kad 
Ameriką įtraukus į Europos 
politiką. Senate girdėt bal
sų, reikalaujančių ištirti, iš

Vėl dunda komunistų baraba- 
nas. Bum-bum-bum — Rusijos 
kaimiečiai yra gerai aprūpina
mi! Bum-bum-bum — Rusijos 
kaimiečiai stoja už sovietų val
džią!

Pamato šitam bubnijimui 
“Laisvė” rado tame, kad vienas 
Amerikos žurnalistas, Hindus, 
parašė “The Century” keletą sa
vo įspūdžių iš ekskursijos Ru
sijon.

Jam parodė Maskvoje Centra
linį Valstiečių Namą, kuriame 
sustoja atvykstantys iš provin
cijos ūkininkai su įvairiai^ 
skundais centralinei valdžiai 
(“chodoki”). Minėtasai žurna
listas taip apie jį pasakoja:

- “Kaimiečių namas yra ke
turių gyvenimų (augštų). Ja
me yra pailsio rūmas, knygy
nas, teatras, kuriame rodo pa
veikslus, lošia teatrus, duoda 
koncertus ir t. t. Paskui yra 
puošnus rūmas, kuriame pui
kios kėdės, veidrodžiai, pa
veikslai, švariai šlipuotos 
grindys ir visi įrengimai; kaip 
sako Hindus, — tas rūmas at
rodo kaip gero hotelio viešru- 
mis. Prie to, tame name ran
dasi apie 400 lovų, prirengtų 
dėl kaimiečių pakeleivių.” *
Tokie namai esą dabar stei

giama visuose didesniuose mie
stuose, ir valstiečiams juose vis
kas veltui.

Iš to aprašymo “Laisvės” ba
rabanščikas daro kuklią išvadą, 
kad Rusijos* valstiečių padėtis 
esanti visai ne tokia bloga, kaip 
skelbia bolševikų priešai.

Toliaus, pasiremiant to pa
ties Hinduso rašiniu, komunis
tų organo bendradarbis išdėsto 
ir Rusijos valstiečių nusistaty
mą sulig valdžios bei jų pažval- 
gą į pasaulį.

Kaimiečiai, “kurie jį (žurna
listą) buvo pasikvietę ant arba
tos’’, girdi, daug interesuojasi 
Amerika — ypatingai tuo, ar 
Amerikoje yra daroma “sama- 
gonka” ir ar jie galėtų gauti 
iš Amerikos traktorių, automo
bilių ir batų: “tuomet”, sako 
jie, “mes turėsime komunas”.

Begirksnodami arbatą su 
amerikiečiu, jie pasislakė, kad 
jie esą labai patenkinti vald
žios komunomis, “sovehozais”, 
nes tos įstaigos “užaugina daug 
javų ir gelbsti kaįimiečiams”. 
Kai dėl grąžinimo senosios ca
ro valdžios, tai ūkininkai neno
rį apie tai nė girdėti; jeigu ku
ri šalis užpultų Rusiją, tai “vi
si kaimiečiai vėl stotų armijon 
ir eitų ginti Sovietų Rusiją.”

Gaila tiktai, kad aprašyme 
nepasakyta, ar tie kaimiečiai, 
vaišindami arbata Amerikos 
žurnalistą, buvo apsivilkę) fra
kais, ar “prince Albertais”. Prie 
“puikių kėdžių, veidrodžių, pa
veikslų, švariai šlifuotų grin
dų” Valstiečių Name, kur, ma
toma, tasai vaišinimas įvyko, 
toks apsirėdymas butų buvęs vi-^ 
sai vietoje.

“Laisvės” barabanščikas be 
galo nudžiugo, kad sovietų val
džia taip gražiai aprūpina ir 
auklėja kaimiečius, ir pasisku
bino uždrožti “Grigaičiams” bei 
eitiems nevidonams, “drabstan
tiems purvais” bolševikišką Ru
siją. Bet jisai užmiršo pasaky
ki, ar tas idilijos vaizdelis, ku
rį nupiešė “nieku budu ne ko
munistas” p. Hindus, atatinka 
bendrajai Rusijos ūkininkų pa
dėčiai.

Valstiečių Name Maskvoje ir 
kituose miestuose gali, sakysi
me, paviešėt po dieną-kitą kele
tas šimtų tūkstančių ūkininkų, 
turėdami tenai “viską veltui”, 
net ir “tea party” su Amerikos 
žurnalo korespondentu; bet kaip 
jiems einasi, kuomet jie sugrįž-

ta namo, į savo purvinas, ap
lūžusias bakūžes? Ir kaip eina
si kitiems jų draugams, nuola
tos skurstantiems tose bakūžė
se po visą plačiąją Rusiją? Ko
kia yra kasdienė buitis šito šim
to milionų žmonių?

Apie šitą mažmožį smarkusis 
“Laisvės” barabanščikas visai 
nei neužsimena. Jam nėra lai
ko — reikia, mat, barabaną mu
šti.

Yra tečiaus faktas, kad mil
žiniškoji Rusijos ūkininkų ma
sė (išskiriant tiktai tą menką 
josios dalelę, kuriai pavyko pri
sigrūsti prie valdžios įstaigų) 
vargsta ir dejuoja. Ar senatfi 
praėjo ta pasibaisėtinoji bado 
katastrofa, kuri buvo privedusi 
Rusijos ūkininkus net prie ka
nibalizmo? šiandie gi Rusijos 
valstiečiai yra dar taip suvar
gę, kad neįstengia nė reikalin
giausių jų pramonės gaminių 
nusipirkti, ir dėlto Rusijos pra
monė pergyvena neapsakomą 
krizį. Sandėliai užversti prekė
mis, bet nėra kas jas pirktų. 
Daugiaus kaip milionas fabrikų 
darbininkų išmesta gatvėn.

Vienas Amerikos korespon
dentas, šiomis dienomis, tele
grafuodamas iš Maskvos apie 
Trockio ligą, tarp kitko sako, 
kad tai esanti didelė nelaimė Ru
sijai, nes

“Daugelis tiki, kad jisai 
prikeltų iš griuvėsių Rusijos 
industriją, jeigu jam butų

1 leista tai padaryti netrukdo
mam.”

Rusijos industrija yra sugriu
vus; tą faktą viešai pripažįsta 
patys bolševikai, nes aukščiaus 
minėtoji telegrama juk yra pe
rėjusi per sovietų cenzūrą.

Ji negulėtų ant šono, jeigu 
bent kiek žymesnė dalią ūkinin
kų pajėgtų mokėti už josios ga
minamuosius daiktus, kurių ūki
ninkams taip trūksta.

Ir akyveizdoje šitokio skur
do Rusijoje, komunistų bara- 
banščikai mėgina apdumti žmo
nėms akis pasakojimais apie 
veidrodžius, paveikslus ir šlifuo
tas grindis Maskvos “valstie
čių name”! * £ J

Tas namas, kaip ir daugelis 
ritu bolševikų įstaigų Maskvo
je ir šiaip vietose, kurias komi
sarai rodo atvykstantiems iš 
svetimų kraštų turistams, pri
mena mums “Potiomkino kai
melius”, pagarsėjusius carienės 
Katrės laikais.

Katrės “didžiosios” mylėtinis, 
; ’otiomkinas, norėdamas paro
dyt jai, kaip po jo priežiūra lai
mingai gyvena Rusijos muži
kai, surengė jai ekskursiją pro
vincijom Visu keliu, kur tik ca- 
rienė su savo palydovais važia
vo, stovėjo gražus kaimai, nau- 
tos nudažytos ūkininkų trobe
lės, ir ūkininkų būriai, apsitai
sę švariais šventadienio rūbais, 
aukė carienės su duona ir dru

ska ir dėkavojo jai už jos mie- 
laširdingą ir gerą valdžią. Ca- 
rienė negalėjo atsigėrėti ir gai- 
ėjosi net, kad likimas neleid

žia jai gyventi tarpe tų “lai
mingų paprastų žmonelių”. Jai 
nė į galvą neatėjo, kad visa, ką 
ji matė, buvo josios ministerio, 
Potiomkino, išanksto prirengta 
ir sutaisyta, kaip esti daroma, 
lošiant teatrą.

Lygiai tokiu pat neišmany
mu ir “Laisvės” rašytojas gė
risi bolševikiškais “Potiojnkino 
kaimeliais”. Ir bubnija: Bum- 
bum-bum! Bum-bum-bum!

Apie baisų pramonės krizį 
Rusijoje, apie milioną bedarbių, 
apie ūkininkų neturtą — jisai 
tyli, nežiūrint to, kad visas svie
tas apie tai kalba.

Tie faktai, mat, “riemuzjika- 
liški”, netinka barabanščikų mu
zikai.

Judėjimas Lietuvos 
gelžkelis.

JU

Per pirmuosius, penkis 1923 
metų menesius Lietuvos gele
žinkeliais pervežta viso'827,791 
keleivių, iš jų sausio mėn. — 
158,536, vasario — 138,758, ko
vo — 183,535, balandžio — 188,- 
779 ir gegužės m. — 203,163. 
Bagažo ir krovinių per minimus 
mėnesius pervežta 413,807,843 
klgr. (Elta).

J—I - ---------------- ----------------------------------------------------------- -----------------------------------------

[korespondencijos
»

Racine, Wis.
Įsikūrė jaunimo kuopele. Kitos 

žinios iš draugijų veikimo.

Augščiausios Prieglaudos 
Lietuviy Amerikoj Seimo

Sausio 6 d. Sandaros Kliube 
vai. vak. įvyko Steigiamasis 

susirinkimas, kuriame įkurta 
“Lietuvių Jaunimo Dainos, Dra
mos. ir Muzikos Kuopelė”. Ta 
kuopelė veiks po Sandaros 85 
kuopos čarteriu. Priimta kuope
lės įstatai ir sudėta aukų $7.50. 
Kuopelėn bus priimama mergai
tės ir bernaičiai nuo 14 m., taip
jau ir augę, jei pasirodytų jų 
reikia, ir kurie sugebėtų veik
ti. Vedusių nutarta nepriimti. 
Manoma šion Jaunimo Kuope
lėn sutraukti visą progresyves
nį, rimtesnį jaunimą. Nutarta 
sekantį susirinkimą laikyti sau
sio 16 d., 8 vai. vak., Sandaros 
Kliube. Visi norintieji prisidėti 
jaunuoli^i-lės kviečiami susiei-, 
ti. Kuopelės reikalams vesti iš
rinkta valdyba: pirm. M. Mat- 
kus, sekr. V. Erzikevičiutė, ka- 
sierium Agnė Butkytė. Išrink
ta trys pirmininkai veikimo ve
dimui: chorvedžiu p-lė M. Pet- 
kiutė, scieniškų perstatymų dra
mos skyriaus vedėju M. Kaspar 
raitis, ir muzikos vedėju p-lė 
Ona Lizdai te. Visas susirinki
mėlis buvo gyvas. Yra vilties, 
kad ši jaunimo kuopelė, jei tik 
atsidėjus veiks, galės nemaža 
naudingo darbo nuveikti. Svar- 
biausis uždavinys tai sutraukti 
visą jaunimą, lavintis dainuo
ti, vaidinti ir griešti. Kuopelė 
padės vietos draugijoms suruo
šti programus, palaikys drau
gingus jaunimo tarpusavio san
tykius, ir savų darbuotėj bus 
bepartyviai, žiūrės tik dailės.

Tą pačią dieną ir vietą, 3 vai. 
po pietų buvo S. L. A. 100 kp.. 
metinis susirinkimas. Išklausy
ta metinis Vaidybos raportas, 
aptarta ir kltk rėikalai. Išrink
ta visi rimti vyrai delegatais į 
S. L. A. 10-to apskričio busian
tį iš eilės penktą metinį suva
žiavimą, kuris . įvyks sausio 27 
d., Milwaukeė Wis. Išrinkta šei
mininkai ir cįarbininkai S. L. A. 
10-to apskričio ruošiamam va
karui, kuris įvyks sausio 20 d., 
2 vai. po pietų, Turner Hali, 
Racine, Wis. (svetainė randasi 
prie Lincoln ir Hubbard gaU- 
vių). Reikia pažymėti, kad nuo 
ruošiamo vakaro 10-tas apskri
tis pusę pelno skirs į Našlių ir 
Našlaičių Fondą, kita pusė eis 
apskričio iždan. Kadangi šis va
karas ruošiamas visų Wisconsi- 
no Valstijoje priklausančių 10- 
tam apskričiui kuopų, tai pro
gramas bus įvairus. Vietinė 100 
kp. suloš komediją “Uošvė į na
mus, tylos nebebus”. *Milwaukės 
177 kp. pareiškia kad didelis bū
rys jų atvyksią ir atsivesiu su r 
savimi nė tai “Gyvą Stovylą” nė 
tai stulpą. Kenoshiečių dalyvaus 
“Dailės choras”, kuris suside
da iš 60 dainininkų, o kelioliką 
kartų po tiek svečių privažiuos. 
Tikimės, kad visiems svečiams 
vietos pakaks. .

A. L. T. Sandaros 35 kuopa 
vasario 17 d. ruošias minėti de- 
šimtmetinį partijos jubiliejų ir 
kartu šešių metų Lietuvos Ne
priklausomybės pasiskelbimą. 
Tokiam parengimui bus pritai
kinta atatinkamas programas 
su dainomis, vaidinimu ir šo
kiais.

Sandaros Kliubas kovos 2 d. 
ruošia vakarą Turner Hali sa-

8

Kol kas Racine’o lietuviai gy
vuoja ir kvepupja. Draugijos 
bei kuopos veikia lenktiniuoda- 
mos viena už kitos.

Munšainieriams tai gyva be
da: ot, kur buvęs kur nebuvęs 
prohibicijos agentas pašmąkšt, 
nutveria už pakarpos,, ir tuo
met juokų nėr A: 6 mėti.; kalėji
mo arba tūkstantis dolerių pa
baudos....

v M. Kasparaitis.

Garsinkitės Naujienose

McKeees Rieks, Pa. — Gruo
džio 30 ir 31 dienose A. P. L. 
A. 2 kp. svetainėje įvyko Augš- 
čiausios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoje Seimas. Gruod. 30 d. 
10 v. ryto pirmininkas F. Rod
žeris atidarė seimą, kuriame da
lyvavo 16 kuopų su 46 delega
tais. Mandatus priėmus pir
miausiai buvo renkama seimo 
prezidiumas. Pirmininku ,iš
rinkta F. Rodžeris, sekretorium 
St. Pikšris. Be to buvo išrink
ta Rezoliucijų Komisija. Iš 
Centro Valdybos; knygų peržiū
rėjimo *ir Centro Sekretoriauja 
J. Blažaičio raportų paaiškėjo, 
kad šioji organizacija turi 28 
kuopas ir 1302 narių, bet iš to 
skaičiaus esą 309 suspenduoti 
ir prie išbraukimo, gi gerai sto
vinčių narių tesą 993. Apie tur
to stovį sekretorius pranešė, 
kad pas kasierių esą $2,588.86. 
Apkalbant raportus kai kurie 
delegatai reiškė džiaugsmo, kad 
draugija labai gerai stovinti, 
jei da tiek pinigų esama pas 
kasierių, ir kad nereikią nė jo
kių mokesčių kelti, nė nieko, pi
nigų užteksią. Bet Centro Ka- 
sierius J. GatVeckas gavęs bal- 
so sumušė į dulkes tas gražias 
nuomones, pasakydamas atvi
rai, kad draugija finansiškai 
esanti kritiniame padėjime. Jei, 
sako kasierius, mes apmokėsim 
visas pašalpas, kurios yra jau 
užvilktos apie porą tūkstančių 
dolerių, — kasoj pinigų kaip ir 
neliksią. Kasieriaus nuomone, 
reikia greitai rūpintis ne tik 
pakėlimu mokesčių, bet reik|ią 
visiems andėti extra mokesčiai, 
kad padengus nedateklių.

Po tokio kasieriaus pareiški
mo tuoj pasipylė visa eilė pa
klausimų Centro sekretoriui, 
delko jis' nepridavė seimui ra
porto apie skolas ir ar jis galįs 
pasakyti kiek esą tų skolų. Sek
retorius pasisekė, kad JĮis na
mie palikęs raportą apie sko
las, bet jis maną, kad skolų bu
sią apie $700.00. Tokiu budu 
delegatai negalėjo sužinoti kaip 
ištikrųjų dalykai stovi. Atrodo, 
kad Centro Valdyba lyg nori ką 
nors slėpti nuo narių apie sko
las, jei ji nepriduoda nė rapor
to, — slėpti gal ir ne blogais 
tikslais, būtent, kad nenupuldyt 
narių dvasios. Bet vis viena, 
tai nebūtų geras daiktas, nes 
slėpimu nieko nepataisysi .

Knygų komisija skundėsi, 
kad jie turėję daug vargo su 
knygų peržiūrėjimu, nes sekre
toriaus knygos esą vedamos vie
nokia sistema, o kasieriaus ki
tokia; o užvis sunkiausia jiems 
buvę susigaudyti su išmokėji
mais. * x 

r Negaliu praleisti nepalyginęs 
šių metų raportų su pra
eitų metų raportais, kur 
seimui buvo išduodami. Vienas 
faktas metėsi į akį tai • apie 
narių skaičių. Praeitais metais 
buvo pranešama, kad narių 

randasi apie 1,500, o šįmet jau 
bepriskaitoma tik 993 nariai, 
kas reiškia, kad Draugija per 
vienų metų laiką nupuolė 507 
nariais. Draugijos turtas kone 
toj vietoj tebestovi kaip ir per
nai. Pernai reikėjo visiems na
riams dėti extra po keletą do
lerių, kad sudurus galus su ga
lais; šįmet ir tas pats reiks da
ryti. Tų visų negerumų drau
gijoj yra kelios priežastys, be 
kita žlugimas iš kasos milžininš- 
kos sumos pinigų Aleksiui Sek
retoriaujant, bolševikų įvedi
mas draugijos į politines tąsy- 
nes, permaži mokesčiai, etc.

Tolesni seimo kiek žymėsi# 
nutarimai šie:

Priimant naujus narius, po
rini narių paabejojus dėl apl'i- 
kanto senumo, jis turės prista
tyti gimimo metrikus.

Nutarta siųsti agitatorių per 
lietuvių kolonijas agituoti dėl 
sudrutinimo draugijos nariais.

Nutarta rengti agtacijos mė
nesį ir skirti dovanas už prira-

šinėjimą naujų na|rių (1-ma 
dovana $15, 2-ra $10, 3-čia $5.). 
Tokiam mėnesiui laiką paskirs 
Centro Komitetas, šis nutari
mas kai kuriems pasirodė juo
kingas, dėlto kad tai yra pa
mėgdžiojimas SLA auksinis 
konkursas. Mat kiek laiko at
gal Centro Komitetas buvo iš
leidęs lapelius agitacijai už šią 
draugiją, ir tuose lapeliuose 
buvo pašiepiama SLA auksinis 
konkursas. Dabar jau ir patys 
to pajuokto daikto griebiasi.

Nutarta atspausti naują kon
stituciją ir kiekvienas narys tu
rės ją nusipirkti užsimokėdamas 
25 centus.

Nutarta, kad suspenduotas 
narys ir po to, kai jis užsimo
kės pilnai savo mokesčius, nuo 
suspendavimo ne bus paliuosuo- 
tas dar tris mėnesius.

Nutarta nupirkti “Laisvės” 
porą šėrų ir jos naudai surengti 
balių. \

Nutarta mokėti centro lė
šoms po 25 centus metais, vie
toj dabar mokamų 10 centų.

• Nutarta ir vėl mokesčių len
telė leisti narių nubalsavimui; 
jei visuotinu balsavimu lentelė 
bus priimta, ji ineis galion 
nuo Liepos pirmos dienos, o jei 
visuotinas balsavimas atmestų, 
tai visvien nuo liepos 1-mso die
nos mokesčiai bus pakelti taip, 
kad vietoj dabartinių 50 centų 
bus mokama 75 centai.

Nutarta Centro valdybai pa
kelti algas, ir sekretorius už

Pirmadienį delegatų skaičius 
sumažėjo, iš 46 liko 34, mat ki
ti turbut turėjo dirbti, tai nebe
galėjo dalyvauti seime.

Seimas pasibaigė pirmadienio 
vakarą, apie 6 valandą. Kitas 
seimas nutarta laikyti toj pa
čioj vietoj.

šiame seime nors daug viso
kių nutarimų padaryta ir daug 
kalbų pasakyta , bet delegatų 
ūpas buvo nekoks. Mažai kas 
betiki, kad dar butų galima pa
statyti draugija ant kojų, kad 
ir geriausiais norais. Tokia 
nuomonė viešpatauja netik opo
zicijos šalininkuose, bet ne ką 
geresnė ir, draugijos šeiminin
kuose, kurie susideda iš “Lais
vės” šalininkų — ir jie pesimis
tiškai žiuri į jos ateitį.

Teko patirti, kad apie astuo
niose kuopose eina bruzdėjimas 
už atsimetimą nuo Centro, o 
tas irgi nelemia nieko gera 
draugijai. — Žynas.

Kelių ir plaukuojamų upių 
. ; ilgis Lietuvoje.

Lietuvoje, be Klaipėdos kraš
to ir okupuotos Vilniaus srities, 
plačiųjų geležinkelių ilgis siekia 
1,010 kilometrų, kurių 9 kini, 
neeksploatuojama; siaurųjų ge
ležinkelių gi — 585 kini, iš ku
rių neeksploatuojama 150 klm. 
Plentai turi ilgio 1500 klm., 
vieškeliai — 500 klm., plukdo-

šiuos metus gaus $50 daugiau— mosios upės — 15977 klm. ir 
vietoj $350 gaus metinės algos plaukiojimo upės — 395 klm. 
$400.
=±==

(Elta).

Gerai 
tuvių 
rumu

DAUGIAU VIENO MILIJONO
PASIDAUGINO DEPOZITAIS

Į PASKUTINIUS 31/2 MENESIŲ
Yra geriausias paliudijimas pasitikė
jimo žmonių Chicagoje ir už Chicagos 
rybų šiuo banku.
Stiprumas šios institucijos sykiu su 
geru patarnavimu kostumeriams yra 
dvi svarbios priežastys šios bankos 
puikaus bujojimo kaip parodo bankos 
stovis siekiantis daugiau kaip 17«/2 
milijono dolerių.
Svarbiausiu uždaviniu bankos virši
ninkų ir darbininkų, kad matyti mu
sų kostumerius užganėdintus musų 
patarnavimu ir kad jie jaustųsi kaip 
namie.
Tik reikia vieno dolerio pradžiai tau
pymui. Ar jus turite vieną?

Peoples Basais
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė 

CHICAGO
Žinomas bankas tarpe lie- 

visoje Amerikoje savo stip- 
ir geru patarnavimu.

Pradėkite Savo
Taupymo Accountą

Taupymo accountas 
pradėtas pas mumis iki 
sausio 15 dienos, gausi
te palūkanas nuo sausio 
1 dienos.

Milwaukee & Ashland Avė

Depozitors of the Chicago Lithuanian 
Mutual Assistance Association
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Darbo Unija
15 Dienų Palukonos DykaiSkaičius Organizuotų Darbininkų Amerikoj

Bank

CLEARING HOUSE PRIEŽIŪROJ

Pranešimas
Visuomenei

4605-07 S. Hermitage Avė

kyriaus

CENTRAL MANUFACTURING
NEPRALEISKITE ŠITOS PROGOS!

1112 West 35th Street Chicago.

pačioje vietoje.
SVEIKATA

2,371,434
2,726,478
3,260,068
4,078,740
3,906,528
3,195,635
2,926,468 

kad lai- 
Fede-

DRk F. O. CARTER 
Akių, Ausų, Nosies, Gerkles

Sekant musų paprastų nusistatymų, mes suteikiame palukanus nuo sausio 
1-mos dienos ant visų padėtų taupymui pinigų prieš 16 sausio.

Jus galite savo taupymo accountą perkelti į šį bankų bile iš kito kokio banko 
be jokio iškaščio arba nustojimų palūkanų.

Tiktai atneškite savo knygutę, gaukite kvitų, kuomet jūsų accountas bus per 
keltas, tuomet jums bus pranešta ir nauja knygutė jums bus išduota.

"Jus dabar galite pirkti musų Pirmo Morgičio Auksinius Bonus ant dalimis iš
mokėjimo plano. Su tuo jus galėsite sutaupyti 6% arit jūsų sutaupytų pinigų 
kuriuos apversite pirkdami bonus pagal tų planų. Pilnos informacijos malo
niai suteikiamos

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis Akių Specialistas

Patyrimui to, prašome visus atsilankyti į musų atidarymų ir 
savo akimis persitikrinti ir pamatyti, kaip gerai ir pigiai patarnau
jame.

Telefonai
Yards 1741 ir 4040 
Lafayette 0727 
Cicero 8094

Jei jus neturite taupymo accounto, dabar yra proga kad pradėjus taupyti. Vie
nas doleris atidarys accountą šioje saugioje Keturiolikos Milijonų Dolerių 
State Bankoje. Gražus metalinis namų taupymo bankas duodamas dėl kiek
vieno accounto.

Kiti graboriai nekreipia domės į žmonių jausmus. Pagavę 
žmogaus lavonų, numeta kur j basemantų, garažių ar kokių šandę 
ir tuomi padaro didelio širdies skusmo giminėms. Tie žmonės, 
kurie turėjo daug vargo pas kitus graborius.ir daug širdies skau
smo iškentėjo pas juos, kreipėsi j mus ir pagelbėjo. mums pertai
syti musų ištaigų taip kad ji teiktų pilnų patenkinimų ir užganėdi- 
nimų žmonėms. Ir mes t’ų padarėme ir tikime, kad mes galime vi
sus kuogeriausiai patenkinti.

Musų įstaiga yra dailiai ir gražiai pertaisyta pagal naujau 
šių šios dienos stilių, teikia ir teiks didžiausių patogumų visuome
nei. Todėl prašome Gerbiamų Visuomenę atsilankyti į šitų atida
rymų ir savo akimis persitikrinti šituos patogumus. Musų patar
navimas ir grabai atseina daug pigiau negu kitur.

I atstu nuo akių, 
įrodo, kad raidės su-

NEW YORK—HAVRE
PARIS ................................ Jan. 16
SUFFREN ......................  Jan. 17
CHICAGO ..........................  Jan. 30
LA SOVOIE ..............:....... Feb. 2
ROCHAMBEAU ............... Feb. 20

jo galima buvo 
unijos pagalbos 

kaip priklausant
Natūralu,

ATIDARYMAS MUSŲ ĮSTIGOS BUS APVAIKŠČIOJAMAS 
ŠEŠTADIENY Ir SEKMADIENY, SAUSI012 Ir 13 d.

, Kiekvienam atsilankiusiams į atidarimo iškilmes bus suteikta 
atminties dovanelė. Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi

sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo li-

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

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

DISTRICT BANK
A STATE BANK

Jie neša 6% iki 6’/2% nuošimčio ir yra 
pilnai gvarantuoti per šį banką. Klaus
kite plačiau musų Lietuvių
Vedėjo p. čaikausko jisai su mielu no
ru viską Jums paaiškins. Taipgi prane
šame, kad už visus pinigus padėtus į 
taupymo skyrių iki 15-tos dienos Sausio 
Nuošimčius skaitliuosime nuo pirmos 
dienos Sausio, 1924 m.

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

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

Phone Boulevard 7589

JET paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akla kuomet lai
kote 12 coli

JEI skaitant i
silieja i daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ii 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimų.

JEI saulės šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimų žiūrėji
mo, ašarų bėgimų ir galvos skau
dėjimų.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akis raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mintijimų.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1831 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvis

Ant trečio augi to virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Viso labo apie 3,700,000 narių
Šitiek organizuotų darbinih- 

kų tokiai šaliai, kaip Jungtinės 
valstijos, yra nedaug. Negalima 
todėl tikėtis iš darbininkų unijų 
šioj šah, kad jos dabar “kalnus

Gal jums reikalingi 
akiniai

Bankas atdaras per visą dieną Subatomis iki 8 vai 
vak. Seredomis nuo 6 iki 8 vai. Vakarais. Papra

stomis dienomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

TURTAS VIRŠ $9,000,000.

samdytojų puolimai ir valdžios 
persekiojimai organizuotų dar
bininkų. Prasidėjo vajus, idant 
paklupdžius darbininkus t ant 
kelių (to bring the (Labor 
down). Visoj pramonių eilėj 
unijoms teko stoti kovon, ku
ri tęsėsi po keletą ir kartais po 
kelioliką mėnesių. Pačioms 
unijoms palaikyti jau neište
ko mėnesinių duoklių, reikėjo 
dar asesmentai mokėti; gi kai 
dėl darbo, - 
greičiau be 
gauti, kaip priklausant uni
joms. Natūralu, kad tokiose 
aplinkybėse kai kurios unijos 
pradėjo krikti. Ir kriko labiau
sia tos unijos, kurios buvo 
jaunesnės, prasčiau organizuo
tos ir kurioms teko atlaikyti 
aršiausi samdytojų puolimai.

Bet dalis naujųjų elementų 
visgi užsiliko unijose, ir šian
dien mes matome, kad 1923 
m. Federacija turėjo daugiau 
narių, kaip 1917 metuose. O 
kas dar svarbiau, — nužiūri
ma, kad unijų krik ima s prak
tiškai jau apsistojęs: tai gali
ma pastebėti iš paduotų aukš
čiau sakitlinių. Unijų darbuo
tojai reiškia dar vilties, jog ne
toli tas laikas, kada unijos vėl 
pradės augti. V. Poška.

Ofisai: 
4605-07 S. Hermitage Avę. 
4449 S. Fairfield Avė. 
4904 W. 14th St, Cicero, III
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Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 Weet 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

nuverstų”. z
Tolinus, palyginę Amerikos 

Darbo Federacijos (kaipo star.i- 
biausio organizuotų darbininkų 
kūno) narių skaičių iš keleto 
metų, pamatysime, kad jis puo
la. Federacija turėjo narių:

1917 m...................
1918 ”......................
1319 ”......................
1920 ”......................
1921 ”......................
1922 ”......................
1923 ”......................
Šios skaitlinės rodo, 

ke pastarųjų trejų metų 
racija neteko miliono su viršum 
narių. Tenka pažymėti, kad ne
teko žymios’savo narių dalies 
ir unijos, kurios Federacijai ne
priklauso. . Kodėl jos prarado 
dalį savo narių ?

Komunistai įrodinėja, kad 
taip atsitiko todėl, jog unijų va
dai esą niekam netikę. Faktas 
betgi yra tas, kad šitie “niekam 
netikę” vadai mokėjo sutraukti 
į unijas 1920 metais virš ketu
rių milionų darbininkų. 1923 
m. Federacijos unijų vadai 
praktiškai buvo tie patys, kaip 
1920 metais. Nejaugi tik į tre
jus metus jie spėjo taip “suges

ti”, kad dėlto prarado daugiau 
miliono narių? Ne, komunistų 
“aiškinimas” nieko neišaiškina.

Imkime pavyzdžiui amalga- 
meitų rubsiuvių uniją. Tai yra 
unija, kurios vadąjns atiduoda 
kreditą net patys komunistai,— 
žinoma, šiek tiek išmintingesni 
nekad lietuvių komunistai. Vie
nok ir amalgameitų unija laike 
pastarųjų trejų metų prarado 
pusėtiną narių skaičių. Kodėl? 
Del nedarbo, dėl samdytojų puo
limų ir išdalies dėl tarpusavinės 
narių kovos. Nedarbas, samdy
tojų puolimai, o kai kur tarpu- 
savė narių kova užgavo ir uni
jas, priklausančias Amerikos 
Darbo Federacijai.

Labiausia užgavo jas samdy
tojų puolimai, ir štai kodėl. 1917 
metais, t. y. metais kada Jung
tinės Valstijos oficialiai įsivėlė 
karan, Amerikos Darbo Federa
cijai priklausė tik 2,371,434 na
riai, o 1920 m. ji jau turėjo net 
4,078,740 narių. Reiškia, per 
trejus metus prisidėjo kone du 
milionu naujų narių. Aišku, kad 
didelė tų naujų nariQ dalis buvo 
Karo produktas, karo “infliaci
ja” unijose. Karo laiku, kaip ži
noma, samdytojai lenkėsi uni
joms, valdžia pataikavo joms; 
unijos buvo pripažintos reika
lingomis šaliai įstaigomis. Pri
klausyti joms nebuvo pavojaus 
ir nekaštavo daug; užsimokė
davo žmogus duokles, ir gana; 
darbo buvo daug, ir jei strei
kai ir kildavo, jie tęsdavosi ne
ilgai. Derybom^ unijoms pa
vykdavo dažnai laimėti tai, ko 
darbininkai reikalaudavo; uni-, 
jos beto buvo agentijos darbui 
gauti. Nesunku suprasti, kad 
šitokiose apystovose unijos tu
rėjo augti kaip ant mielių. Bet 
antroj 1920 metų pusėj prasi
dėjo nedarbas, o kartu su juo

Naujiems metams prasidėjus, 
manau, neprošalį bus pažvelgti, 
kiek esama organizuotų darbi
ninkų Amerikoj. Mat, skaičius 
normalėse apystovose rodo ir jų 
galią.

Daugiausia organizuotų šios 
šalies darbininkų turi unijos, 
sudarančios Amerikos Darbo 
Federaciją. Paskutinėj konven
cijoj, įvykusioj mieste Port- 
land, Ore., pildomoji Federaci
jos taryba pranešė, kad 1923 m. 
Federacija turėjo 2,926,468 na
rius. Tiek buvo narių, sumokė
jusių Federacijai duokles. Ka
dangi duoklių nemoka nariai, 
kurie streikuoja, kuriems yrą 
paskelbtas lokautas, arba kurie 
nedirba, jie į suminėtą aukščiau 
skaitlinę neįeina. O tokii> narių 
esama gana daug. Taigi galima 
matyti, kad visas Amerikos 
Darbo Federacijos narių skai
čius 1923 m. siekė 3,000,000.

Yra tečiaus Amerikoj unijų, 
kurios Federacijai nepriklauso, 
šių unijų tarpe pirmon galvon 
tenka pažymėti tūlos geležinke
lių darbininkų unijos, turinčios 
apie 400,000 narių, ir Amalga
meitų rubsiuvių unija, priskai- 
tanti daugiau 150,000 narių. 
Randasi dar kelios dešimtys ma
žesnių unijų, kurių tikras narių 
skaičius sunku sužinoti. Šių visų 
smulkiųjų, nepriklausančių Ame 
rikos Darbo Federacijai, unijų 
narių susidaris veikiausia dar 
100,000 arba 150,000. Tuomet 
pasirodo, kad 1923 m. turėjo: 

Amerikos Darbo Federa- i
ei j a ..................  3,000,000

Gelžkelių darbininkų
unijos .................. 400,000

Amalgameitų rubsiuvių
unija......................  150,000

Įvairios smulkios uni
jos ....................... 150,000

NEW TORE, VIGO (SPAIN), 
BORDBAUK

Raiykite dėl ilngeldiio* aprafomoe 
kayruUa ju*s vietiniui arentu i arba | 
didjjj ofiaą 19 State Street New York.

CUNARD 
AK MANAI PARKVIEST GIMI

NES I AMERIKA?
Lietuvos kvota jau yra pasibai

gus, bet dabar laikas prisirengt 
prie naujos kvotos, kuri prasidės 
liepos 1 d., 1924 m.

Musų ofisas Kaune pagelbsti iš- 
gaut pasportus, vizas ir prirengia 
juos tuojaus kelionėn.

Nėra reikalo laukti tiems, kurie 
turi Cunard tikietus. Musų laivai 
išplaukia iš Europos kas savaitę.

Cunard tikietai yra geri dėl ke
leivio ant AQUITANIA, BEREN- 
GAKIA ir MAlJRETANIA. Grei- 
čiausis jurų patarnavimas pasauly.

Del informacijų kreipkitės prie 
musų vietinio agento arba prie mu
sų ofisų.
Cunard Line jV

110 North į
Dearborn St. Į J F 
Chicago, Hl. .■ ?

Didžiausia Lietuviška Krautuve
V >Ant Town of Lake

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

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

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

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.

privatiškų gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geriausį Ameriko- 
nišką ’^ope- m i&A
jišką btžą gydy- įl
ino. Didilil skai- Lį ?
čius žmotl'ą Ilgy- IR įV
domų kasdien per l
Dr. Ross, ratei- 
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že- Nę- W T 
miausia kaina. To 
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augŠto.
Trisdešimt metų toj
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 608 dėl moterų. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. 
ną. Panedėlyj, sereir.^ ir 
subatoje nuo 10 va!, ryto 
iki 8 vai. vakare.

Saugesnės
Pinigams Nėra
Kaip Pirmi Morgičiai

Šioje Bankoje

Jonas F. Eudeikis Co 
\ PAGRABŲ VEDĖJAI

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

KODĖL?
2) — pietus - I trys DIENOS LAIKAI
3) — VAKARAS. )

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą
2) — Salutaras vidurius išvalo;

.8) — Salutaras pataiso sveikatą.
Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.

Klauskite aptiekose arba prie
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO

1707 S. Halsted St., Chicago, Illinois.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Pilietinis karas Rusijoj.

Tokia tema J. Lisovoi skaitys 
lekciją kliube “ProsvešČenije”

šiandie, sausio 12 d. 7 vai. v- 
rusų kliube “Prosveščenije” 
(1080 W. 14 St.) J. Lisovoi skai
tys lekciją tema — Pilietinis ka
ras Rusijoje.

Lekcija busianti iliustruota ir 
bešališka. P-as Lisovski turįs 
nepaprastai įdomios medžiagos 
apie tą laikotarpį.

Įžangos bus imama 25c. Lek
cija bus skaitoma rusų kalba.

sė Jurgis.
“Matot”, tęsė Motiejus, “jau 

čia, Chicagoje viešėjo keli lietu
viai artistai, o nė vienas iš jų 
nenorėjo musų aplankyti. Jie 
matomai musų miestą skaitė 
permenku dėl savęs; ar gal ma
nė, kad mes nelietuviai ir mums 
nedainavo. Tai, sakau aš ker
šydamas jiems i ‘ 
certą ir dar savo gražuolę iš 
Chicagos atsivesiu.”

žodžiu, delei koncerto Cice- 
roje eina didelis bruzdėjimas. « *

*
Cicero ištikrųjų yra garsus 

miestas, čia ir man kartkartė
mis teko apsigyventi. Turfu

(Tąsa ant 7-to pusi.)

I BEREIKALINGOS IŠLAI
DOS 20 MILIJONŲ DOLE

RIŲ.

Dabartinis spelinimas an
gliškos kalbos kur yra rašo- 

_________ ... ma ‘bought” vietoje “bot”, 
“though”, vietoje “thov, ir 

eisiu į šį kon- t. t. padaugina musų spaus-

ATVIRAS LAIŠKAS 
MOTERIMS

Štai kaip dabar stovi Naujienų kontestantai

Smulkios Žinios
šoferių karas.

Prie La Šalie viešbučio įvy
ko taxi šoferių peštynės. Buvo 
susikibę apie 30 žmonių. Pešė
si dėl vietų. Prisiėjo policiją 
šaukti, kad tvarką padarius. Du 
šoferiai tapo areštuoti.

♦ *

Pasako kaip Mrs. Vogel’s be
galo dideli skausmai ir kaip 
ji atgavo savo sveikatą su 
pagelba Lydia E. Pinkham’s 

Vegetable Compound

Detroit, Michigan. — “Mano skaus- 
mai buvo dideli, skaudėjo mano nuga-

Tyrinės Adelphi teatro 
gaisrą.

Kilęs Adelphi teatre gaisras 
padarė apie $20,000 nuostolių. 
Sudegė daugiaysia scenorijos.

Bus tyrinėjama gaisro prie
žastis.

rą visą varstė skau 
smai, o ypač kai
riame šone, taipgi 
turėjau galvos 
skaudėjinvus ir ne
migęs naktis. Mano 
liga prasidėjo kuo
met turėjau 15 me
tų amžiaus ir ji vis 
dauginosi, kuomet 
aš augau ir genė
jau. Maža knygutė 
buvo palikta pas 
perskaičiau ką Ly- 

; Vegetable Corn-
i-

Po pįr- 
gerai mie- 

nervišku-

Lietuvių Rateliuose
Iš North Side,

Mariampolės Realės Gimnazijos 
parėmimui vakarėlis.

Kadangi Amerikos progresy- 
viškoji visuomenė vis smarkiau 
pradėjo kalbėt apie Mariampo
lės Realinę gimnaziją kaipo 
apie vienintelę Lietuvoj laisvą 
įstaigą, kur Lietuvos jaunoji 
gentkartė gauna gryno mokslo, 
tad ir Lietuvių Kriaučių Kliu- 
bas Savitarpinės Pašelpos re
mia tą kultūros įstaigą. Lietu
vių Kriaučių Kliubas Savitarpi
nės Pašelpos nepasitenkina vien 
tik savo narių šelpimu, bet kiek 
galėdamas stengiasi patarnaut 
lietuvių visuomenei kultūriško
se ir apšvietus srityse.

Kadangi dabar lietuvių pro- 
gresyviškoji visuomenė subruz
do remt Mariampolės Realinę 
gimnaziją, tai ir Lietuvių 
Kriaučių Kliubas nutarė su
rengi draugišką vakarėlį ir vi
są pelną skiria parėmimui gim
nazijos. Vakarėlis įvyks sau
sio 13 d. Liuom bes svetainėj, 
1822 Wabansia avė., 7:30 v. v. 
Todėl ir užprašome • publiką 
skaitlingai atsilankyt ir paremt 
tą prakilnų darbą. Bus gražus 
programas. Prie to dar kalbės 
nenuilstantis kovotojas už lais
vę ir darbin»akiškas teises 
“Naujienų” redaktorius d-gas 
P. Grigaitis, kuris nesenai lan
kėsi Lietuvoje ir ištyrė Lietu
vos padėtį.

Po programo bus linksmi šo
kiai prie puikios muzikos. Kvie
čiami visus.

mano duris ir aš 
dia E. Pinkhanv’s 
pound yra padaręs moterims ir nu 
sprendžiau pabandyti jas. 
mos savaitės aš galėjau 

| goti, pranyko pas mane
mas ir aš turiu daug geresnį apeti
tą. Daktarai vis man sakė, kad tik 
operacija gali man pagelbėti, bet aš 
netikėjau į operacijas. Nuo to laiko 
Vegetable Compound pradėjo man 
pagelbėti, aš daugiau nekenčiau di
delių skaudėjimų, jaučiu stipresnė, ir 
galiu dirbti savo darbą. Maloniai pa
sakau savo draugams, kad jos pagel
bsti, kur kitos gyduolės nepagelbėda- 
vo”. —Mrs. Gus Vogei, 6608 Pelouze 
St., Detroit, Michigan.

Rekordas 50 metų tarnavimo turi 
pertikrinti moteris gerume gyduolių 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound.

dinių bilas metams $20,000,- 
000. Bet kiek daug bereika
lingai pinigų yra praleidžia
ma, kad apsisaugojus nuo 
ligų ir mokama daug pinigų 
komplikuotiems receptams? 
Tas yra laimingas, kuris ne
leidžia ilgai išsiplatinti. Mrs. 
A. Batora, 781 Third Avė., 
New York, rašo mums lapk
ričio 12: “Trinerio Kartusis 
Vynas yra labai gera gyduo
lė neturtingiems žmonėms. 
Aš bandžiau jas 30 metų at
gal ir aš vartoju jas iki da
bar. Jos užlaiko visą syste- 
mą geriausiame padėjime. 
Aš labai tankiai rekomen
duoju jas žmonėms, kurie 
kenčia nuo skilvio nesveika
tos?’ Mr. Joseph Mavrovich, 
Detroit, Mich:, rašo mums 
gruodžio 11: “Triperio Kar
tusis Vynas yra daug geres
nis negu kitos gyduolės. Aš 
vartoju jas per 14 metų, jus 
galite garsinti jas kiekviena
me laikraštyje.” Užganė
dinti kostumeriai didžiuoja
si Joseph Triner Company, 
Chicago, III. Bandykit taip
gi Triner’s Liniment, kuris 
suteikia greitą pagelbą, nuo 
reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų ir Trinerio Cougt 
Sedative. Jus galite gauti 
jas pas kiekvieną aptiekorių 
ir pardavinėtoją gyduolių.

Kas laimės didelį Columbia sedaną vertės $1700?
Kas laimės Chevorlet sedaną vertės $920?

' Kas laimės Fordą vertės $428.73?
TONY WILLIS, ................ .  .......................... ................ 3,03?,999

856 W. 122nd St., Chicago, III.
FRANK ŠOVA, .................................................................................... 2,940,212

4014 So. Rockwell St., Chicago, UI.
MRS. AGNĖS SEDLAUSKA,.........................  2,882,900

3355 So. Morgan St., Chicago, UI.
MISS L. NARMONTA, ................................................ 2,770,265

3223 Parnell Avė., Chicago, UI.
KAZIMER. POCIUS,........................ -.............................  2,648,333

12053 So. Halsted St., Chicago, III.
STASYS GIRŠTAUTAS, ............................................... 2,406,994

8324 Navy Avė., Detroit, Mich.
LEON SHVVEGZDA, ..................................................... 1,983,666

4917 W. 14 St., Cicero, III.
KAZIMER YUCIUS, .........................      1,498,600

1579 Milwaukee Avė., Chicago, III.
ANTON PAKŠYS,....... ....... T-....................................... 1,142,666

220 Milwaukee Avė., Kenosha, Wis.
MRS. MILIE PAVLAUSKI, .............................................  786,250

3619 Deodor St., Indiana Harbor. Ind.
ANTON GUDAVIČIUS,................................................ .. 588,157

P. O. Box 358, Benton, Iii.
ANTHONY SHARKIS, ..................................................... 536,300

942 W. 34th St., Chicago, III.
CAZIMER RAŽAS, ........................... •............................... 344,400

4438 So. Fairfield Avė., Chicago, III.
MIKE BUDAS, ..................................................................  293,560

7018 Eggleston Avė., Chicago, III.
KAZ. BRAZZEVICZ, .................................... T.................... 202,333

921 So. Sheridan Rd., Kenosha, Wis.
JOSEPH SPRING, ............................ .................................  198,531

6059 So. Kilder St., Chicago, III.
L. BUTKEWICZ, ............................................................... 160,500

2502 W. 69th St., Chicago, III.

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

PAINO CHEMICAL CO.
1824 Wabansia Avė.,

/ Chicago, III.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

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

Severa’s 
Cough Balsam

dėl atliuosavinlo skreplių. Užlai
kyk i te po ranka ypatingai žiemą.'

Kaina 25 ir 50c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

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

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA j

P. GONRAD 
FOTOGRAFAS 

3130 So. Halsted St.

North sidietis.

Iš Cicero, garsiojo miesto
Apie besiartinantį koncertą ir 

kitus dalykus.

Ciceriečiai pastebėję Naujie
nose pranešimą apie busiantį 
Justo Kudirkos koncertą susi
domėjo ir sujudo. Rodos apie 
koncertą kalba visas didysis Ci
cero miestas.

“Aš nesu didelis dainos žino
vas”, sako Petras, “bet šio kon
certo, tai jau nepraleisiu; jau 
pasirūpinau nusipirkti biletą, 
kad kartais nepritruktų.”

“Aš į šį koncertą eisiu netik 
iš prijautimo, ale ir iš keršto”, 
sako Motiejus.

“Kaip tai iš keršto?” atklau-

Kreipiuos į Gerbiamuosius savo 
draugus ir pažįstamus, pranešda
mas, kad aš jau atidariau savo 
studiją su geriausiais 'įtaisymais. 
Pagal šią madą, kame stengsiuos 
ir vėl patarnaut, ypatingai tiems, 
kurie myli turėt gražiai padary
tus paveikslus.

KONTRAKTORIUS
Budavok namą dabar, nes 

pavasarį bus brangiau!
Būdavo jų mūrinius ir me

dinius namus.
P. KASPAR 

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

Mrs. A MICHNIEVICZ-VIDIKIENi
AKUŠERKA

S1D1 So. Halsted St, kampa* 81 gat 
Ofisas su Dr. J. F. Van Patog

Tel. Yarda 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai praktąkavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuo 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso 
kiose ligose prie! 
gimdymą, laito 
gimdymo !r p< 
gimdymo.

Už 
rimas, 
kiliose 
se

MOTERIMS IR MERGINOMS j
Gal j'ųs turit Geltomis plaukus! O gal jus plaukai yra juodi I 

Ar Kaštoniniai Rudi, ar Auksinas parvos; Rausvi plaukai ar Visiš
kai Raudoni 1 Vienok nežiūrint kokios spalvos jie nebūtų, neleisk 
pleiskanoms sunaikinti jų gražumo I

Ruffles atliks tai. jei jus tik laika nuo laiko juos naudosite. 
Nežiūrint ar jus savo plaukus dar tebedOviit supintus j kasų, ar su
suktus į mazgų, ar gal jau esat trumpai nusikirpo, vienok jus nega
lite daleieti, kad nešvarios, iškrikę pleiskanos sugadytų jūsų išvaiz
dų ! Jums nereikės kentėti nesmagumo delei niežėjimo ir besilupinio 
galvos odoj, jei naudosite Ruffles.

Netikėkit musų žodžiui. Nusiplrkit C5c. bonkų ir pačios per- 
fiitlfcHnkite, kad Ruffles yra mirtinu priešu pleiskanų ir kartu yra 
puikimisiu plakų tonikų, kokį tik kada esate naudoję I Galima 
gauti aptiekoae.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brookiyn, N. Y.

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 
patj 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 darodynvas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip?
DR. M. G. MARTIN 
337 W. Madison St., 

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. Wasarmano ban- 
uymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami- 
navimao jūsų slaptybių •suranda, ar j'us esate 
liuosas nuo ligos, ar ne, Persitilcrinkit! Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje Jigos. ligsiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas. ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užsi- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pącijantų, kurie plaukte plaukia | 
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 apgavingą 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmė! 
yra tokios, kokių norite.

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

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.

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

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

JįĮS AKYS
Yra jums brangesnės už viską. Ne

apleiskite jų. Paveskite mums pa
tarti kaip užlaikyti jas.

Patarimai suteikiami dovanai.
Dr. Serner (Šernas)

LIETUVIS OPTOMETRIST 
3333 So. Halsted St., Chicago, III.

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

AKINIAI, KURIE JUMS PRITIKS

reikaluo

merginoms; krei; 
kitės, o rasite 
pagelbą.

Valandos nuo 7 
ryto Iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare.

KŪJU TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

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

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

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

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

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

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

2058 N. Division St. Valandos nuo 
iki 9. Nedėliomis ir šventėmis nuo 
Iki 1. Phone Brunsvvick 5991.

Egzaminavimas Dyk^i.

6
9

i

i • . LiTTLE.’:'
SPINOGI7APHS

O

Nei vieno vyro ne
skauda galva kuomet 
jis pagelbsti kitam.

Vienas būdas yra 
kad apsisaugojus nuo 
ligų — platinti žinias 
apie Chiropractic tar
pe tų kurie reikalauja 
jo- _

Geras atlikimas die
nos praktikos darbo ir 
šaltinis malonumo 
žmoniems.

Pasakykite savo kai
mynui apie Chiroprac
tic.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

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

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

Sveikatai ir Linksmumui
/ . Gerk
J South Side Beverage Co’s.

Tonic^

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

FREDERICK BROS.
3700-10 So. Halsted St.

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

AR NORI BŪTI SVEIKU-ATEIK ČIONAI
Jei sergate arba jaučiatės negerai, silpnas, nuvargęs, turi skausmus ar 

trubelius kur nors jūsų kun^e. Jei buvote pas visus daktarus, arba pas kurį 
nors arba nebuvote niekur ir be pasekmių. — ATEIKITE Į MUSŲ SVEI
KATOS KRAUTUVĘ ARBA ATSIŲSKITE ATVIRUTĘ ĮR GAUKITE 
MUSŲ NAMŲ GYDUOLĘ TUOJAU. Ta gera GYDUOLĖ kuri išvalo 

'jūsų kraują ir pataiso visą systemą, yra parduodama publikai rekomenduo
jant vienas kitam per paskutinius trisdešimtis metų su ABSOLIUČIU 
PASISEKIMU.

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

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

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

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

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

PAGELBA LIGONIAMS
. Gijimas, gydymas ir atbudavo- 

jimas ligonių, silpnų, liguistų yra 
musų gyvenime darbas. Mes gy
dome visas ligas kurių kiti negali 
išgydyti.

Musų geriausiu paliudijimu
* ' yra užganėdinti

ligoniai.
MR. CHAS. HELLER SAKO:— 
GERBIAMAS DAKTARE:

Aš atėjau pas jus gydytis rug
pjūčio 2, 1923, aš kentėjau nuo 
Sciatica dėšinėj kojoj, dėl kurios 
negalėjau dirbti. Aš negalėjau 
vaikščioti iš priežasties skaudėji
mų. Visi gydymai kokius buvau 
bandęs, nieko nepagelbėjo, kol 
jus nepaėmėt mane gydyti. Tuo 
pačiu laiku aš kentėjau nuo senos 
ligos, aš turėjau Varicicele. Aš 
dabar esu sveikas ir aš galiu pa
sakyti, kad jūsų gydymas yra pa
sekmingas. Aš dabar naujas vy
ras. Visi mano skausmai dingo. 
Aš tiek turiu energijos, kiek tu
rėjau 20 metų tam atgal. Atsių
skite visus ligonius pas mane. Aš 
jiems visiems pasakysiu tikrą tie
są. Su pagarba, jūsų,

CHARLES HELLER.
1324 W. Monroe St., 

Sept. 25, 1923
Mes gydome pasekmingai visas 

chroniškas, nervų, kraujo, odos, 
šlapumo ir privatiškas ligas. 
Teisingas gydymas užtikrinamas

X - R A Y e 1
egzeminacija uz >

Teisingas egzaminavimas būti
nai yra reikalingas geram gydy
mui. Mes teikiame kiekvienam 
ligoniui ^erą egzaminaciją, su mi
kroskopu ir X-Ray, kraujo egza
minam ja, šlapumo ir tt. Netruk
dykite laiko ir pinigų su neatsar
giais ir netikrais daktarais. Gy
venimas yra brangus. Anksty
bas išegzaminavimas prašalina 
pavojingas ligas ir prašalina pa
vojingas ir brangias operacijas.
ELECTRO-MEDICAL OFFICES 

DR. R. G. McCARTHY, 
Gydytojas-Prižiurėtojas

136 S. Wabash Avė., Chicago, III.
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. 

vakare. Seredomis ir subato
mis nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. va
kare ir nedėlioj nuo 9 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų. i

Garsinkitės Naujienose

IMenicus apskriti lensai (t i 
pritaikinti prie jūsų akių, ▼ ■ 

su shell rėmais.
NfiRA KITŲ MOKESČIŲ. 

PASIŪLYMAS GERAS 10 DIENŲ. 
Okulistas (daktaras akių specialistas) 

ima tiek kiek optikai.
Draugiškas pasikalbėjimas ir 

patarimas dykai.
Užganėdinimas Garantuojamas. 

ATSAKANTI ASISTENTAI IR 
IŠLAVINTOS NURSĖS VISUO- 

-l MET YRA PATARNAVIMUI.
Phone Haymarket 9414 

REYNOLDS OPTICAL & X-RAY 
LABORATORY 

738-40 West Madison Street, 
N. E. kampas Halsted Street.

Room 202, ant viršaus 
Famous Clothiers.

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

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

viškumas nemigė ir nervirškinimas 
yra tankiai priežastis dėl akių ne
sveikatos. Augantis miežis pra
šalinamas. Kreivos akys pataisoma 

FRANKLIN O. CARTER, M. I).
120 S. State st.(2 auRŠtas)Chicago 
Vienos durys į šiaurę nuo Fair 
krautuves. Valandos nuo 9 iki 5, 

Nedėlioj 10 iki 12.

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

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

POLO CHEMICAL CO.
Išdirbėjai.

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. JakubauskasNAPRAPATH
— Gydau be vaistų ir be 

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

Physical Culture Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprataa, 
Naturopathas

Gydau Įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera

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

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.
V._________ _ ______ /
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Lietuvių Rateliuose
(Seka nuo 6-to pusi.)

kitos, “Paipnyčia“. 
vieną ir kitą pusę 
laukai ir gelžkeliak 

miestelyje buvo apie 
namų, pora desėtkų

paskutines dovanas — gėlių vai
nikus. Vainikus sudėjo: S. Va
lančiaus šeimyna; Joseph Fet- 
zek; “Jaunoji Birutė’1; broliai 
J. J. Krikščiokas; p-ia P. Moc
kienė ir p-lė M. Montviliutė; J. 
L., W. ir Y. ir “Vaidylų Brolija“.

Laidotuvės bus labai iškilmin 
gos, ir daugelis yra pasižadėję 
velionę lydėti j Tautiškas kapi
nes. Laidotuvės įvyks šiandie, 
sausio 12 d., 1:30 valandoj po 
pietų iš namų, 814 W. 33-rd St., 
kampas Halsted Str.

. — Bubnis.

Brighton Park
“Ateities žiedo“ vaikų drau

gijėlės veikimas.

prisipažinti, kad į tą miestą, 
apie aštuoniolika metų atgal 
man teko iš Lietuvos atvažiuo
ti. Gal senieji Ciceronai dar at
simenant P. O. Box 72? Tai į 
tą baksą aš ir atvykau.

Tiesa Cicejrjafi tąsyk! nebuvo 
Ciceras, ale Grant Works. Vie
noj miesto pusėje tąsyk kiuk- 
sojo ir ruko didysis “Murmole- 
•m _ ♦ y JUS , o is 
Toliaus į 
driekėsi 
Pačiam 
du šimtai
saliunų, keletas bučernių, viena 
katalikiškos žydelkos drapanų, 
rakandų ir čeve^ykų krautuvė 
ir pašto ofisas, kuris turėjo 72 
baksus, o tas 72-ras baksas paš
to knygose buvo užrašytas ma
no vardu arba kitaip, kurį pir
ma valdė mano švogeris, o nuo 
jo paveldėjau aš. Atsimenu ge
rai, kad tai buvo paskutinis 
baksas, pačioj kerčioj, dešinėj 
pusėj iš viršaus. Vėliaus aš į 
tą baksą priėmiau dar keturius 
rendorius ir vietos pakako dėl 
visų. Nepamislykit gerbiami 
Ciceronai, kad tame bakse mes 
gyvenome, ne, ten ateidavo 
mums laiškai ir laikraščiai—jus 
•žinot...

Tas miestas jau tąsyk buvo 
Lietuvių miestas. 1__________
jau tada buvo didžiumoj: jied 
čia ir namus statėsi, pirko, ir vaidinimu patenkinta buvo, 
saliunus valdė, ir bučemėmis — “Kiškelis“,
vertėsi ir pagalios pas kits kitą ------------------
ant burdo gyveno. Miestas bu- Komunistai remia bro- 
vo jaukus ir svetingas, kokių liūs vaidylas. 
man nedaug tepasisekė pašau- z
lyje užeiti. p -J Prieš kelis mėnesius Chicagoj

Pagalios aplinkybių verčia- susitvėrė Vaidylų Brolija. Kiek 
mas iš Cicero buvau prasišali- jų yra ir kur jie laiko susirin- 
nęs, ir prisipažinsiu, kad po kiek kimus, — negalima sužinot, nes 
metų į jį pargryžau—nebepaži- susirinkimai esti slapti.
nau! Ciceras paaugęs, Ciceras Musų didieji revoliucionieriai 
išsiplėtęs ir pasipuošęs! Inbai buvo susirūpinę, nes visur

Myliu Cicerą ir Ciceronus ir jiems vaidindavosi vaidylos. Kai 
nesistebiu, kad ir didelis Lietu- kurie esą net naktį iš miego 
vos Operos tenoras jį pamylėjo šokdavo ir rėkdavo, kad buk 
ir sutiko padainuoti jam ir pa- jUOs vaidylos apstojo. 'Viena 
linksminti jį.# cnatliva progresistė net rakan-

•—Murmolėjaus Inspektorius, pus pardavusi, bijodama vaidy- 
----------------- I lt». I’er tai komunistai parsikvie- n 11/ i* I "I U” kur tai komunistišką, genelei Ai l\3F2illlS laikys ^asai Jiems pamokslą

■ .. pasakytų apie vaidylas. Gene-PflSKSIm rolui bekalbant vienas komunis-
" tas atsistojo ir klausia: “Mano

Rytoj, sausio 13 d., 10:30 vai. ri^e^as ir ne^^aįdmg,as mokyto- 
išryto, Raymond Chapel (816 budavoju komunistišką
W. 31 St.) Mokslo Draugų pre
legentu bus Dr. A. Karalius.

Paskaitos tema — Proto išsi
vystymas.

Dr. A. Karalius tinkamai iš
aiškins, kaip per šimtmečius 
protas vystėsi ir pasiekė dabar
tinio laipsnio.

Visi kviečiami atvykti paskai-. 
tos pasiklausyti. —Aida

“Ateities žiedo“ vaikų drau
gijėlė musų kolonijoje gan ge
rai veikia.

Praeitų metų pabaigoje buvo 
'draugijėlė vakarą surengusi. 
Scenoje pastatyta dvi komedi
jos “Aptiekorius“ ir “Kas Bai
lys.” , • ■ .

Vaidilos buvo parinkta iš di
desnių berniukų ir mergaičių. 
Jie vaidino visai gerai, nežiū
rint į tai, kad jų amžiui rolės 
buvo gal ir persunktos. Ypač pa
sižymėjo V. česniutė, F. Jaka- 
vičius ir J. šeslakauckas. Jiems 
nieko negalima primesti. Reži- 
sieravo ir vaikus sumokino A.

Lietuviai čiaP^’^er^n®‘
Publika turėjo daug juoko ir

stubą, tad kaip manai, ar.vai- 
dylos negalės konfiskuot ją. Aš 
dieną ir naktį mislinu ir užmigt 
negaliu.”

Generolas atsakė: “Miela ma
no avele, nusiramink. Mes ban? 
dysime su jais sudaryt bendrą 
frontu.“

Kaip matyt, tai komunistai 
labai susibičiuliavo su vaidylo- 
mis. Eina girdai, kad andai Chi- 
cagos komunistų štabas ir kon
ferenciją buvęs sušaukęs, kadj 
pasitarti apie bendrą frontą. 
Konferencija betgi nepavykusi. 
Kalbama, kad daug komunistiš
kų generolų jau prisirašė ir prie 
vaidylų, o kiti esą jau kandida
tai pastoję. Bet kadangi pas ko
munistus yra daug provokato
rių, tai esą daug komunistų ne
galį kandidatais būti. Ta privi
legija paliekama generolams.

Girdėjau, kad vaidylos jau 
statys kandidatą į Amerikos 
prezidentus. Komunistai sutikę 
visu smarkumu remt vaidylas, 
ir jau dabar pradėjo už dyką 
didžiausius apgarsinimus tal
pini komunistiškame lapelyje, 
Taigi dar vienas pavyzdys, kad 
komunistai paskutiniame šuva-

žiavįme Chicagoj nutarė remt 
kokią tai naują partiją. Atrodo, 
kad tai yra vaidylos. Vadinasi, 
komunistai pradeda vaidylas 
remti.

— Komunistų draugas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
frie Naujieną Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Deda; 
mas kas savaitė po dolerj-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1789 S. Halsted St.

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

—Rengėjai

NIKODEMAS UGENČIUS'

Prieš kelis mėnesius Chicagoj ną.

Mirė ketverge, sausio 10 d. 
1924, 9:20 vai. vakare. 40 me
tų amžiaus. Paliko nuliudi
me moterį Johaną Ir 3 vai
kus: Vaclovą, Bronių i
Amerikoj paliko brolį Petrą 
ir Lietuvoj seną motiną, bro
lį Antaną ir seesrį Oną. Ame
rikoj išgyveno apie 22 metus. 
Laidotuvės bus panedėlyje, 
sausio 14, iš namų 4511 So. 
Honore St., 9 vai. r^.to į ,šv.

po pamaldų į šv. Kazimiero 
kapines.
n avis J. I. 
pažįstami 

vauti
dideliame nuliudime.

Laidotuvėse patar-

malonėkite daly- 

laidotuvėse. Liekame

Mirė artistė
iš-Netikėta ir žiauri mirtis 

plėšė iš musų tarpo Petronėlę 
Krikščiokiutę-Sarpalienę.

Ji buvo pirmtakunė musų 
scenoje, vaidinime teatrų ir dai
navime. Tai buvo artistė, nepa
prastai gabi musų žvaigždutė.

A. a. Petronėlė, apie 18 metų 
atgal buvo “Birutės“ choro nar 
rė. Ji dalyvavo net ir operetė
se: “Birutė,” “šienapiutė“ ir ki
tuose veikaluose, užimdama 
svarbias roles. Ji žavėjo publi
ką savo artistišku vaidinimu ir 
maloniu soprano balsu.

Ji niekad neatsisakė ir kitoms 
draugijoms patarnauti. Labai 
daug, yra veikus “Dramatiškame 
Rately“. Visuose didžiuose vei
kaluose ji užimdavo svarbiau
sias roles ir atsakančiai išpildy
davo.

Dabar, svarbiausiame ir rei- 
kalingiausiame laike, auginime 
jos vaikučių, nežiūrint jų ašarų 
— užmerkė savo akeles.

Jos gydytojam buvo
Naikelis. Nors jis dėjo visas pa
stangas, kad pagelbėti, bet buvo 
be pasekmių. Buvo ir daugiau 
daktarų pašaukta, bet jau pagel- 
bos nebebuvo.

Dieną ir naktį buvo
žmonių: visiems buvo gaila a. a. 
Petronėlės. Daugelis jų sudėjo

Dr. S.

pilna

PRANEŠIMAI. SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Lietuvos Mylėtojų Draugystės 

metinis susirinkimas įvyks šiandie, 
sausio 12 d., 8 vai. vak. Antano Ur
bono svet., 3338 So. Auburn Avė.

Nariai prašomi atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų. Bus išduoda
mas taipgi raportas apie draugijos 
stovį. —Rašt. K. J. Demereckis

----- ------- - y
Lietuvių švietimo Draugijos pra

kalbos įvyks sekmadienį, sausio 13 
dieną, 7:30 Vai. vak., Raymond 
Chapel, 816 W.' 31 St.

Prakalbos bus labai įdomios. Vi
si yra kviečiami atsilankyti.

—Komitetas.

176 kuopa laikys savo rnė- 
susirinkimą sausio 1'3 d., 1

SLA 
nešini 
vai. po pietų, brolių Jokantų sve
tainėje, 4138 Archer Avė.

Nariai malonėkite atsilankyti, 
nes bus svarbių reikalų svarsty
mui —Rašt1. Povilaitis.

SLA 174 kuopos susirinkimas bus 
laikomas sekmadienį, sausio 13, 1 v. 
po p. Fuller Park salėj, 46 Princton 
Avė. Visi kuopos nariai kviečiami 
dalyvauti; yra svarbių reikalų aptarti. 
Bus priimami ir nauji nariai.

—Valdyba.

Lietuva Skolinimo ir Namų Statymo 
Bendrovė laikys metinį susirinkimą 
sausio 14-tą, 1924, Dievo Apveizdos 
svetainėje, 18th ir Union Avė. —7:30 
vai. vakare.—J. P. Evaldas. Sekr.

ASMENŲ, JIESKOJIMAI
“Birutės” repeticijos i

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

Jau yra pradėta mokytis naujas 
veikalas “Cukrinis Kareivis” — tri
jų veiksmų opera. Labai yra pagei- 

i daujama, kad buvusieji seniau biru- 
tječiai dalyvautų viršmlnėto veikalo 
perstatyme.

Dabar gera proga “Birutėn” įstoti. 
Tegu kiekvienas Chicagos daininin- 

ikas(kė) ketvirtadienį atvyksta į cho
ro pamoką. — Rašt. Z. K.

CICEROS LIETUVIŲ DOMEI
Didžio Lietuvos Operos tenoro, Ju

sto Kudirkos koncertas įvyksta sau
sio 20 d. Lietuvių Liuosybės svetai
nėje, 1403 So. 49 Ct, pradžia 7:80 
vai. vakare. Po koncertui bus šo
kiai. Visi vietos ir apielinkių lietu
viai ir lietuvaitės yra kviečiami atsi
lankyti, nes tai yra pirmutinis toks 
didelis koncertas Ciceroje. Pirkit bi
lietus iškalno, kad užtikrinti sau vie-

Bilietai gaunami šiose vietose: 
Grant Works Pharmacy, 

4847 W. I4th St.
Liberty Restąprante, 

1403 So; 49th St.
Liberty Pharthacy,

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

1408 So. 49th Court
Darbininkų Užeigoj,

1447 Avenue.

tą.

.— Rengėjai
t—- ______ IL_ A__ A

Town of Lake.
bas “Lietiiva” re__._ _______ __ .
karelį šeštadienį, vSau.sio 12, Žalan-; 
dausko svetainėj, 4500 S. Jiermitage 
Avė. Pradžia 8 vai. vak. Visi na
riai ir narės kviečiami dalyvauti.

— Komisija.

■Teatrališkas Kliu- 
ria šeimyniška va-
S________ ■ -1

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

JUSTINAS GENIS, Lietuvoje gy
venęs sodžiuje Trumpainių, apskričio 
Alantos, dabar gyvena Chicago, svar
biame reikale pajieško savo draugą ir 
pažįstamą Antaną Mackevičių, paei
nantį iš parapijos Kuoklių, sodžio 
Trakiniai, apskritys Ukmergės. Pirm 
7 metų ir dabar jis gyvena Brooklyn, 
N. Y., dirbdavo duonkepio (Baker) 
darbą. Antanas Mackevičius arba 
kas žino koks jo antrašas, meldžiu 
prisiųsti man, kad galėčiau su juomi 
susižinoti, už patarnavimą apmokė
siu.

JUSTINAS GENIS, 
Room 980, 29 So. La Šalie St. 

Chicago, III.

APSIVEDIMUI
JIEŠKAU apsivedimui senyvos 

moteriškės, be skirtumo pažiūros 
ir pažvalgos, ne jaunesnė kai 48 
metų amžiaus; gali būt bėdna, bet 
tur nevartoti svaiginančių gėrimų. 
Atsišaukite. Aš esu našlys 48 metų 
amžiaus. M. Matche

656 W. 18th St.,: Chicago, III.

Moteris, vaikai ir brolis.

JURGIS VILIČKA

Bridgeport. -r— Draugystė Teisybės 
Mylėtojų laikys savo metinį susirin
kimą nedėlioj, sausio 13 d., 1 vaL po 
pietų, Mark White Square svet. ŽOtos 
ir So. Halsted gat. Visi nariai-rės 
malonėkite susirinkti, laiku, nes yra 
daug reikalų apsvarstymui.

— Raštininkas.

i»e>ca.ns
Pirkite labai plonais kevalais rie- 

šutus Fecans nuo augintojo ir sutau
pykite pinigų. Atsiųskite $1 dėl iš
bandymo, apmokėtu persiuntimu už 
hiikcfl%. S. NĖW CROP NUTS
Fred H. Smith, Experiment, Ga.

KIAULĖS PARDAVIMUI

Mirė sausio 9 d., 1924 m. 3:30 
vai. po pietų, po sunkios lygos 
sulaukęs 34 metus amžiaus. 
Velionis paėjo Akmenės vals
čiaus, Menčelių kaimo, Mažei
kių apskričio. Paliko nuliudi
me moterį Elenorą ir dukrelę 
8 metų Lucę 2 brolių Julijoną ir 
Stanislovą Amerikoj, Petrą Lie
tuvoj. Vieną seserį Bronislavą 
Amerikoj, Oną ir Emiliją Lie
tuvoj. Laidotuvės atsibus pa- 
nedėlyj, sausio 14 d., 8 vai. ry
te iš namų 5Q41 So. May St. į 
Šv. Kryžiaus bažnyčią, iš tenais 
j šv. Kazimiero kapines. Gimi
nės, pažįstami ir draugai malo
nėkit dalyvauti laidotuvėse. Lai 
būna tau mano mylimas vyre 
lengva žemė ilsėtis. Liekame 
nuliudime

JONAS MACIUKEVIČIA,

Mirė ketverge sausio 10, 1924, 
buvo vėdęs, paliko moterį ir vie
ną sūnų, brolį ir 2 seseris. Tu
rėjo 45 m. amžiaus. Iš Lietu
vos paėjo: Mariampolės miesto.

Laidotuvės bus iš namų 3146 
So. Wallace St. panedėly, sausio 
14, 1 vai. po pietų į Tautiškas 
Kapines. Giminės, draugai ir 
pažįstami malonėkite dalyvauti 
laidotuvėse.

North Side. — Lietuvių Kriaučių 
Kliubas Savitarpinės Pašelpos rengia 
prakalbas, koncertą ir balių nedė
lioj, sausio 13 d., Liuosybės svetai
nėj, 1822 Wabansia Avė. Visas pel
nas skiriamas Mariampolės Realinei 
gimnazijai. Pradžia 7:30 vakare.

— Komitetas.

i

Dideles ir mažos, gyvų ir paskers
tų. Mes ir išrukom mėsą, parduodam 
pigia kaina ir pristatom i namus, ne
žiūrint kur butų. Kreipkitės

11750 'So. Ashland Avenue, 
West Pullman,

Lieka nuliudusi

Moteris, Dukrelė, Broliai 
ir Sesuo.

JUOZAPAS TAURAZAS

IGNACAS LUKAS

Liekame
Mcskauskas.

sausio 
metų am- 
parapijos, 
Paliko 3

Moteris, sūnūs, brolis 
ir seserys.

nuliūdę.
Moteris ir vaikai.

Kazimiero kapines, 
draugai, pažįstami 
dalyvauti laidotuvė-

Persiskyrė su šhio pasau
liu netikėta mirtim 
dieną, sulaukęs 47 
žiaus. Paėjo Kulių 
Karklėnų kaimo, 
sūnūs ir vieną dukterį. Lai
dotuvės įvyks panedėly, sau
sio 14 d., 9 vai. ryto iš na
mų Tadeušo Meskauskio, 3722 
Beach St., Indiana Harbor, 
Ind. į Šv. Pranciškaus baž
nyčią, o iš ten į šv. Kazimie
ro kapines. Visi giminės ir 
pažįstami malonėkite daly
vauti laidotuvėse.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 8 d., 1924 m. 5 vai. vak. 
sulaukęs 47 metų amžiaus. Ve
lionis paėjo Papilės valsčiaus 
Vinkeliškių kaimo, Šiaulių ap
skričio. Amerikoj išgyveno 23 
metus. Paliko nubudime mote
rį Barborą ir 7 vaikus, Bertą, 
Sofiją, Anną, Stellą, Josephiną, 
Bronis ir John. Laidotuvės at
sibus subatoj sausio 12 dienoj, 
9 vai. ryte iš namų, 827 W. 33rd 
PI. į šv. Jurgio bažnyčią, iš fe
nais į šv. 
Giminės,
malonėkite 
se.

Chicagos Lietuviu Draugystės Sa
vitarpinės Pašelpos metinis susirin
kimas įvyks sausio 13 d., 2 vai. po 
pietų, Zvenzek Polek svet., 1315 N. 
Ashlai'tf Avė.

Gerbiami nariai,/ nepamirškite at
silankyti, peš turėsite progos išgirsti 
svarbių pranešimų apie* 1 draugijos 
stovį. — Sekr. A. Lungevič.

North Side. — Balius su gražiu 
programų nedėlioj sausio 13 d., Liuo- 
sybes svetainėj, 1822 Wabansia Avė., 
rengia Lietuvių Kriaučių Kliubas 
Savit. Pašelpos, kalbės Naujienų re
daktorius P. Grigaitis. Taipjau bus 
dalinami žiedai tiems dr-jos nariams, 
kurie išbuvo dr-joje 10 metų neėmę 
pašelpos. Visas pelnas skiriamas 
Mariampolės gimnazijai. Pradžia 
7:30 vai. vakare.: u — Komitetas.

Lietuvių Tautos metinis parapijos 
mitingas bažnytinėj' svetainėj, 3501 
So. Union Avė.; Chicago,. III. sausio 
13 d., 3 vai. po piet. Daug svarbių 
reikalų, malonėsit dalyvauti visi.

— Komitetas.

Kensingtop. , L. D. K. Gedimino 
dr-ja rengia iškilmingų vakarą nedė- 
lioj, sausio 13 d„ C. Strumilo svet., 
158 E. 107th St., kampas Indiana Av. 
L. S. M. Ratelis suloš 2 veiksmų ko
mediją ‘‘Mulkiai ir Mulkintojai”. Lo
šimas prasidės 6:80 v. v., po lošimui 
bus įvairus šokiai.. Visi yra kviečia
mi atsilankyti. — Komitetas.

■ MOKSLO DRAUGŲ PASKAITA.
Dr. A. Karalius sekamą sekmadienį, 

sausio 13 d., 10:30 v. išryto, Raymond 
Chapel (816 W, 31 St.) .skaitys pas
kaitą tema Proto išsivystymas,

Daktaras paaiškins, kaip per šimt
mečius pas žmones ir gyvulius protas 
vystėsi ir tobulėjo.

! ( Draugystės Lietuvos Dukterų meti
nis susirinkimas įvyks sausio 13 d., 
2 vai. po pietų, Mark White Sųuare 
svetainėj.

Yra labai svarbių reikalų, todėl vi
sos narės yra kviečiamos atsilankyti.

~ A. Juozaitienė, rašt.

PRANEŠIMAS!
Kurie norit “Piršlio” arba 1 

kokius reikalus su juo meldžiu 
lankyti subatom po pietų nuo 1 
iki 4.

105 W. Monroe St. 
Room 412, 

Klauskit P. PEZO.

turėt 
atgi- 

. vai.

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

Kedzie Avė. Tai. Kedzie 9440

RASTA-PAMESTA
RASTA. —Kas pametė mo

terišką krepšį su pinigais, krei
pkitės : J. Klimas,

2706 So. Union Avė.
2-nd Floor užpakaly.

ISRENDAVOJIMUI
STORAS rendai naujoj lietu

vių kolonijoj, tinkantis Dry- 
goods, kriaučiui, barberniai, 
Real Estate, bučerniai ir groser 
niai. Renda pigi. 6747 So. Wes- 
tern Avenue

JIESKO KAMBARIŲ
Džiaugsmas ir linksmybe jūsų na

muose. Ar nemalonu bus jums kad jū
sų kūdikėliai grieš muzikas jūsų na
muose; nereikės bėgioti po gatves ir 
centus leisti dykai.

Aš ieškau kambario prie linksmios 
Žemynos; esu muzikantas. Ttodel aš 
tamstų vaikelius arba mergeles pamo
kysiu ir muzikas suteiksiu dykai. Už 
kambarį apmokėsiu labai gerai. Malo
nėkit atsišaukti kas turit kambarį.

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

ANT rendos puikus kamba
rys, šiltas, elektra, maudynės 
prie mažos šteimynos. Kreipki
tės ant 2 lubų

4200 S. Maplawood Avė.
4 ..... * ’ ■1 r ■ 1 ■ v 1

RENDAI kambarys dėl mer
ginos ar vedusios poros. Kam
barys gerai užlaikomas, ir pa
togi vieta dėl gyvenimo. 93*9 
W. 34 St. 1 lubos užpakalis.

RENDAI kambarys, vienam 
vaikinui, šildomas, šviesus ir 
švariai užlaikomas. Atsišaukite 
subatoj nuo pietų, nedėlioj visą 
dieną. 4454 S. Talman Avė.,

2 lubos, Tel. Lafayette 2844

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

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

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

3534 S. Parnell Avė.
Pirmos lubos prieky

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

ANT RENDOS dėl švarių žmo
nių 4 šviesus ir varauni kamba
riai; yra elektra ir gasas; prieina
ma kaind. Kambariai galima gau
su forničiais arba be forničių.

A. Danila
3534 So. Parnell Avė'.

PARANDAVOJIMUI kambarys 
vienam vaikinui, be valgio, elekt
ros šviesa, vana, šildomas, šviesus 
ir švarus Brighton Park apielinkėj. 
Matyt galima, visada.

Mrs. Diktavičienė 
4445 So. Washtenaw Avė

RENDAI didelis frontinis šildomas 
kambarys dėl 2 draugų vaikinų ar 
merginų, su valgiu ar be valgio, gali 
but u* vedusi sora.

MRS MILLER,
1816 W. North Avė., 

8 lubos, iš priekio

ANT RENDOS kambarys dėl 
vieno ar dviejų vaikinų gražioj 
vietoj be valgio.

Atsišaukite skubiai:
639 West 18 St. 2 floor

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo, už flat jani- 

torių arba pagelbininką. Esu 
unijistas.

D. MARKUS,
43 E. 100 PI. Pullman 0987

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PAJIEŠKAU merginos ar mo
teries prie namu darbo.

Atsišaukite tuoj aus.
3225 Auburn Avė.

' Yards 6466

REIKIA 50 gabių merginų dirbti 
prie sausage casing. Nuolat dar
bas, gera mokestis. Gražus darbo 
kambariai. Pasilsiui laikas. Atsi
šaukite į Superintendento Ofisą.

OPPENHEIMER CASING CO., 
1016-26 W. 36 St., 

Chicago.

REIKIA moterų dirbtuvės dar
bui, $18 į savaitę. Virėjų $18—$25 
į savaitę. Janitorkų, truMpos va
landos, $15 į savaitę. Indų plovė
jų $17 į saVhitę. Moterų abelnam 
darbui.

Atlas Employment Agency 
6300 So. Halsted St.

REIKIA merginų lengvam 
dirbtuvės darbui taipgi operato- 
rkų ant sP^ka varomų siuvamų 
mašinų. Patyrimas nereikalin
gas. Englander Spring Bed Co.

3961 Lowe Avė.

REIKIA DARBININKU
Wrų

REIKALINGI 2 vyrai dirbti 
ant farmos darbas ant visados 
ir geras užmokestis. Atsišaukite 
tuojau. F. J. Szemet,

2914 W. 43 Str.
Tel. Lafayette 5261

REIKIA DARBININKĮĮ
vyrV
PINIGAI.

Taip vyrai, jei jus kalbate lietuviš
kai arba lenkiškai — jei jus-esate 
teisingas ir žmonės pasitki jumis, tai 
jus tuomet galite uždirbti daug pini
gų dirbdami dėl musų.

Kiekvienas lietuvys kuris mano, 
kad jis gali parduoti, turėtų ateiti 
čionai ir daleisti išaiškinti. Kai ku
rie iš jūsų kurie prisidės prie musų 
bus pastatyti distriktų manageriai. 
Tas yra labai geras ir apvertinantis 
biznis. Vice-prezidentas tos kompa
nijos yra žinomas bevik kiekvienam 
lietuviui Chicagoje ir yra žmogus at
sakantis. *

Ateikite šiandien ir pasimatykite 
su mumis ir jus uždirbsite 'daugiau 
pinigų 1924 metais. Atsišaukite Room 
1548 Tribūne Bldg., 7 S. Dearborn St.

REIKIA patyrusių vyrų prie 
geležies atkarpų torch burner, 
kurie moka kaip atskirsti gele
žies atkarpas. J. Flaxman Iron 
Co., 37 & Normai Avė.

i

JAUNAS BIZNIERIUS

Kuris nori įeitį į biznį pats. 
Senai įsteigta vidurmiesty Real 
Estate Kompanija turi vietą 
gabiam vyrui. Mes išmokinsime 
biznio. Reikia įnešti $3,000. Tu
ri kalbėti lietuviškai ir angliš
kai ir suteikti apie šavę geriau
sias informacijas. Naujienos
Box 411. s

REIKIA salesmano pardavi
nėjimui puikius North Shore na
mus. Turi kalbėti lietuviškai ir 
angliškai. Didelė ateitis. Naujie
nos Box 412. /

REIKIA —
darbininko ant naktų, prie 

plovimo ir važinėjimo auto
mobilių.

4027 North Kedzie Avė.

REIKALINGAS bučeris kuris 
supranta savo darbą mokestis 
gera.

Atsišaukite labai greitai
1731 So. Union Avenue

reikalingas registruotas 
aptibkorius tuoj aus, kuris su
pranta gerai darbą. Atsišaukit 

G. BENOŠIUS,
1616 W. 47-th St. Chicago, III.

Tel. Boulevard 0342

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI arba mainy

siu automobilių Marmon 7 sėdy
nių, vasarinis, 1922 metų. Mai- 
nyčia ant Fordo troko, aiba va
sarinio karo. Parduodu Hud- 
son 5 sėdynių, žieminis karas 
1923 metų arba mainysiu ant 
Fordo troko ar vasarinio karo. 
J. King, 3300 So. Union Avė. 
Tel. Yards 7298.

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS

5 kambarių vėliausio styliaus ra
kandai ir fonografas. Parduosiu bi- 
le pasiulymu, sykiu arba skyrium. 
Gera proga jaunai porai.

Atsišaukite
1926 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių ra
kandai': viktrola, kerpėtai Wilton 
setai ir visi reikalingi daiktai. Par
duosiu pigiai.

Kreipkitės:
822 W. 37th Pi.

2 lubos.

PARSIDUODA 4 kambarių 
rakandai. Neblogiausios prekės 
ir gerumo.

670 W. 18-th St. 2-nd Floor 
Tel. Canal 0334

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI delikatesen 

biznis, pigiai, West Pullmane. 
šviežus stakas ir geri įrengi
mai, gera vieta prie karų linijos. 
Del kainos ir išlygų šaukite te
lefonu Pullman 8284.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, maišytų tautų apgy- 
ventoj vietoj. Parduosiu pigiai 
Atsišaukite laišku į Naujienas, 
1739 S. Halsted St., Box 410.
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PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME

TEATRAS! TEATRAS!
700 sėdynių, vargonai, pianas, 

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

Turi būt parduotas greitai.
Kreipkitės

pas:
M. J. KIRAS REAL ESTATE 

IMPROVEMENT CO.
3335 So. Halsted Str.

Tel. Yards 6894

DIDELIS Bargenas bučernė 
ir grosernė pardavimui; biznis 
geras, apgyventa lietuvių ir vi
sokių tautų. Atsišaukite:

4201 So. Maplewood Avė

PATALAI ant pardavimo 18 
svarų.

Atsišaukite:
Mrs. Joseph Grish
2460 W. 46-th Str.

Lafayette 7969

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

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

NAUJŲ METŲ

ČIA!

NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
Lotai Netoli Fordo

MANO BARGENAI!

NAMAI-ZEME

6 Flatų
4 flatai po 6 kamb. ir 2 flatai po 
7 kamb., puikus mūrinis buildin
gas; su elektros šviesom, vano- 
mis ir taip toliau, bizniškoj, au
gamoj vietoj, kur pirkėjo pini
gai nežus, bet auks Rendos ne
ša .................................. $225.00

7,000. 
18,000

MARQUETTE MANNOR
Pirk naują vieną iš geriausiai 

budavotų namų. Nuvažiuok, pa-
PARDAVIMUI ■ restauranas, | matyk savom akim.

beveik turiu dovanoti. Biznis la
bai geras, geroje vietoje, prie 
biznio gatvės. Pardavimo prie
žastis — liga.

11955 S. Halsted St.

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

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

PARSIDUODA Čeverykų taisymo 
šapa priešai lietuvišką bažnyčią. Ma
šinos visos elektra varomos ir visi 
įtaisymai geri, parduodu pigiai, nes 
turiu du bizniu. Biznio vieta 3303 
Aubum Avė. ‘ Kreipkitės prie sa
vininko

3301 Auburn Avė.

6109—6111—6113
So. Albany Avė.

ir taipgi 6239 . So» Sacramento 
Avė.

Kas link išlygų ir kainų
KLAUSKITE PAS

REIKALINGA praperte, nuo
šaliai miesto, arba nedidelę far- 
mą. 4 pagyvenimų namas, 2 lo
tų prie šalies. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant mažesnes 
prapertes netoli Chicagos. C. P. 
Suromskis & Co., 3352 S. Hals
ted St., Chicago, III. Telefonas 
Boulevard 9641.

Cash Reikia tik
Kaina vos tik....

2
BRIGHTON PARKE

BARGENAS
2 Flatų 

kambarius, moderniškas

Dabar yra geriausia laikas pir
kti lotus netoli Fordo naujos 
dirbtuvės, kuri vasario mėnesy 
pradės dirbti, 16,000 vyrų turės 
darbą. Extra dideli lotai, 40x- 
125, už $500 ir daugiau. Leng
vais išmokėjimais. Jus padarysi
te pinigų jei pirksite dabar, 
žemlapiai ir visos smulkmenos 
išaiškinamos pareikalavus. Ad
resas Lithuanian Department, 
116 S. Michigan Avė., Room 
1507, Chicago, III.

Puikiausioj Chicagos Kolonf- 
joj. Aplink Vienuolyną ir ki
tur!

2-jų Flatų
Naujas mūrinis namas, po 5 

kambarius, garu šildoma, 
įtaisymai su’lyg naujausios 
dos. Garadžius mūrinis 2 
šinom.

Cash reikia $5,000
Kaina tik $12,800

visi
ma
ma-

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO.
3335 So. Halsted Str.

Tel. Yards 6894
čionais yra geras biznis I

Pardavimui gerai išdirbta bučemės 
ir groserio biznis; vieta yra tirštai 
apgyventa lietuviais; Storas pilnas vi
sokio tavoro; savininkas yra privers
tas paaukauti šitą vietą pigiai, nes jis 
pasidarė pinigų ir yra tikrai pavar
gęs su šiuom gerai apsimokančiu biz- __ _ _____ , . ........._
niu; parsiduos su namu ar be namo. I džius su 71/£ akro žemės ant pat Ar- 
Atsilankykite dieną, ar vakarais pas I <ther Avė. 

Joseph Yushkewitz, I Unijos.
4034 Archer Av., r ’ ” '-*'* ■

ROAD HOUSE WILLOW 
SPRINGS

Saliunas, kabaretas ir restaurantas, 
didelė kuknia su visais įrankiais ir 
dar 7 kambarių pagyvenimas ant ant
rų lubų, barnes, vištininkai ir gara
džius su 7^ akro žemės ant pat Ar- 

Bulevardo ir strytkarių 
• z, vz • a i.... >»''“• P° miriies savininko admi-pne California Av. nistratorius greitu laiku parduoda tik 

-Į už $15,000, verta dubeltavai $8000 
PARSIDUODA Koncertinka arba i mokėt. Nepraleisk progos jeigu no- 

Kastantinka už pusę kainos, visai n PlnlK« Pa<įaryt> ?a V™ aulįs<> 
pusnauji Tripil 102 raktu---------------Re^tern Avė V 'PETER BLINSTRUP vvestern Avė.

3462 So. Aubum Avė., 2 lubos Martpette Manor 2 flatai muro na- 
Vionas blokas nuo Halsted St. Im?s.6 ir. 6 kambariai, kieto nredžio 

: West j trimingai, vėliausios mados įtaisymai,
Į štymu apšildomas, garadžius 2 auto- 

7ZImobilių įtalpos, lotas 30x125 pėdų, 
ANT pardavimo bucerne Į turi būt parduotas šią savaitę tik už 

groaerne. Riznis cash per die- $13,850 su $5000 įmokėjimu, likusius 
' ~ kn rendos pabaigs mokėt, renda $1800ną daroma $loO iki J.I8O. Ko- metams, pamatykia greitai. J. Za- 
1 (> n i ja vokiečių ir lietuvių. Va- cker, 4650 So. Westem Avė.
žiiioju Lietuvon. Kreipkitės te- . 2 a“k.st’ muro naujas biznio

J on/vn I kampinis namas, 3 štorai ir du flatai
lefonu: Boulevard 3200. I no 5 kambarius, maudinės, elektra,

, I kieto medžio trimingai. Taip gi gro-
ncmTVYTAt _ I seris saldainių ir notions biznis su

1 A1RSIDLODA pigiai groser I visais šiokeisais ir fikčeriais, turi būt
nė DteJicatessen ir saldainių parduotas šią savaitę tik už $21,000 
, . - įsu $6000 įmokėjimu, likusius rendos
Krauill\ e. ljr biznis pabaigs mokėt, namas ran-

524 West 33-rd Street I dasi pietvkarinėj daly j Chicagos.
V'imnns PnrnMl Avenue Taipgi mainyslm ant bungalow, 2 fla-kampas t amen avenue tų automobillaug arba lotų> pamaty_

- ■ - —...................... Į kit greitai, J. Zacker, 4650 South
TURIU parduoti savo gražią ĮWestern Ave-

$2?5 vertės Victrol,. Vartota BARGENAS SOUTH SIDEJ. 
tik 3 menesius. i ra daug re-1 Mūrinė rezidencija, 7 kambarių, 
kordų, deimantinė adata. Kai- išsimaino ant loto.arba ant bučernės, 
na $65.00. Tel. Armitage 1981,1gei0J ^iznw j^IMAINO
2502 W. Division St. 2 flatas. | 3 flatų mūrinis namas, South Sidėj 

Į po 6 -7-7kambarius. Parduosiu pi- 
____ . | giai arba priimsiu-mainais bizniavą

PARSIDUODA

DIDELIS BARGENAS
Naujas mūrinis namas; augštas ce

mentuotas beisementas, 3 flatai ir 
Storas, gasas, maudynės, elektra, ga- 
radžius dėl 2 automobilių; namas 
randas geroj vietoj arti strytkarių ir 
parkų. Išmainysiu ant geros farmos. 
Rašykit arba atsilankykit pas M. Ab- 
ramavice, 2015 S. Robey St., Chica
go, III.

PARSIDUODA Justice Park 
13 akrų, ždinės. 2 muro namai 
ir piknikams daržas. Priežastis 
—vyro mirtis. Justice Park 

Tel. ViHow Springs 10.

EXTRA DIDELIS PIGUMAS ARTI 
JACKSON PARKO.

2 aukštų mūrinis naujas namas 4 
’latai po 6 ir 7 kambarius aržuolo 

viduj įtaisymai, elektriką, maudynės, 
aukštas cimentuotas beismentas, ga
ru šildomas, randos pigios, $300 ant 
mėnesio. Parduosiu arba mainysiu 
ant ko nors . Kaina už kėš $23.000.

M. ABRAMOVICZ, 
2015 So. Robey St.

GERIAUSIAS INVESTMENTAS. 
Jei pardavimo nauji 2 flatų namai po 

6 kambarius, su štymu arba vandeniu 
šildomi prie Marquette Manor arti 63 
gatvės ir arti bulvaro. Del tolesnių 
informacijų, kreipkitės ypatiškai arba 
telefonuokito į James Kral, 2444 W. 
67th St. Tel. Prospect 1364.

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

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

budavoti.

Tel. Prospect 4345

PARDAVIMUI garadžius didilino i namą.
50 karų vietos. Senas ir pelningas' 
biznis ir labai gera vieta lietuviui. 
Nupirksit už prieinamą kainą, šau
kit subatoinis, nedaliomis ir vaka
rais.

Tel. Wentworth 1(305

2 flatų kampinis muro namas, ant 
bulvaro.
mo, nepaisant apielinkės.
tai $12,000.

Mainysiu ant mažesnio na- 
Kaina tik-

BRIGHTON PARK

PARSIDUODA pigiai orkestr. pia
nai, taipgi didelis gasu arba ang
limis kūrenamas kukninis pečius,, 
tinkantis restįauranui ir privati
nėms šeimynoms.

2118 — 23rd St.
Storas

TRANKG.LUCAS
4116 Archer Avė

Lafayette 5107

DIDELIS PIGUMAS
Brighton Park arti lietuviškos baž

nyčios, naujas mūrinis namsa, 2 fla- 
PARDAVIMUI bučernė ir gro-Į tai po 6 kambarius, cimentuotas beise-

sernė, gerai išdirbta vieta dėl ge-1 mentas, naujos mados, lotas 30x125,
ro darbininko. Savininkas galima I viduj ištaisymas, 1 flatas vandeniu
matyti visados. Priežastis — dvi I šildomas, rendos $120 ant mėnesio,
bučemės. Į parduosiu už $13,000. M. Abramovicz,

Naujienos, 1739 S. Halsted St. 12015 So. Robey St.
Box 413. I Ant Išmainymo Brighton Park 2

po 6 kambarius, mūrinis naujas na- 
111 | mas, cimentuotas beisrnsantas, aržuolo

_ I vidui ištaisymai; elektriką, maudynės,GROSERNE pardavimui pigiai. I pečiais šildoma, garadžius ant 2 auto- 
Arba mainysiu ant autoraobiliaus, I mobilių. Išmainysiu ant didesnio na- 
loto. Priežastis pardavimo patirsit mo. m. Abramovicz, 2015 S. Robey 
ant vietos. Kreipkitės pas savinin- st., Chicago, III.

' 459 W. 26th St.
Tel. Boulevard 7931

2 augštų mūrinis, su skiepu, 2-5 kam
barių flatai, aržuolo trimingai, viskas 
įrengta. Specialis CI
Bargenas M> ■
2 augštų, medinis, 2-4 kambarių fla
tai, gasas, vana, elektra.
Extra Bargenas ^"tUVV
2 augštų mūrinis, 2-4 kambarių fla
tai, su skiepu ir 3 kambariai skiepe, 
gasas, toiletai, £QQ£A
elektra, kaina . ^vOUU

Mes suteikiame paskolą visiems 
musų pirkėjams. Musų ofisas atda
ras nedėlioj nuo 10 iki 4 vai. po pietų.

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47-th St.

PARDAVIMUI, didelis bargenas, 
West Side, 6 flatų mūrinis namas, 3 

... ........ , ... .karų garadžius; įplaukų $1,800 į me-PARDAVIMUI grosernė ir visokių tus< Kaina $11,000, pinigais $4,000. 
smulkmenų, saldainių, tabako, ei- Gatvės ir elių ištaisymas apmokėtas, 
garų. Vieta išdirbta per daug me- Nėra assementų.
tų. Rendos į niėnesį $25.00. Lysas1 — ----------
ilgam laikui. Nupirksit pigiai, 5 
ruimai gyvenimui. Priežastis par
davimo patirsit ant vietos. 

3642 Parnell Avė.

ILLER, 
festern Avė.4410 N.

Tel. Juniper 0756 ,

PARDAVIMUI — 2 flatų mu 
rinis namas, 6-4 kambarių, mo
derniškai įtaisyti, elektros švie
sa, garu šildomi, taipgi garage. 
Parsiduos pigiai. A. Allen 

7221 So. Artesian Avė.
Tel. Vincennes 1638

PARDAVIMUI saldainių i 
garų krautuvė, taipgi visokių smul-1 dėjime" 
kmenų, notions, rašymui popiery gyventi, 
ir t.t.Smarkiame .biznio bloke, 
Northvvest Sidėje. Nėra konkuren- 
sijos, pigi renda, su gyvenimui 
kambariais. Kitas svarbus biznis 
priverčia mumis parduoti; atiduo
sime uė $1400 arba už geriausį ir 
greitą pasiūlymą; vertas daug 
daugiaAi. Ateikite taipgi nedėlioj 
visą dieną.

3518 Montrose Ave.,
Netoli Drake Ave.

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

puikiausiame pa- 
Galima tuojau

♦ • I

ir c}" | grindys ir trimai; 
Bargenas. 
Kaina $4.250.
E. J. KLOSS, 

Maplewood netoli 42 St. 
Tel. Wentworth 8947

PARDAVIMUI.
Už $185 nupirksit mano $600 

vertės grojiklį pianą ir 150 Role- 
rių. Atsišaukit šiandien iki 9 vai. 
vakare arba nedėlioj iki 4 vai. po 
pietų.

1600 W. Van Buren St.
kampas Ashland Blvd., 1 fL

2 FLATŲ MEDINIS namas, 
5-5 kambarių, cementiniu pa
matu, tik $6800, lotas 30x139

2 FLATŲ, 4 kambarių medi
nis namas, pigiai, $3850. Mes 
taipgi turime biznio prapertes, 
prie Archer Avė. Dideli barge- 
nai. Atdara nedėlioj nuo 10 iki 
3 po pietų.

A. J. KODYKOWSKI, 
Real Estate,

4265. Archer Avenue, Chicago

SPECIALIS BARGENAS
2 augštų medinis namas ce

mentiniu pamatu, kaina $4,500. 
6 kambarių bungalow, karštu 
vandeniu šildomas, kaina $6,- 
950, 2 flatų mūrinis, skiepas, 
pečiu šildomas, kaina $9,500, 
įmokėti $3,000, kitus morgičiu. 
3 flatų mūrinis, Ciceroje, randa
si netoli Western Electric, kaina 
$12,500.

S. W. kampas Archer ir Cali
fornia, seni įrengimai, 152 pė
dos prie Archer ir 156 pėdų prie 
California. Del kainų ir išmokes- 
čių pasimatykite su:

J. N. Zewert and Co.
4377 Archer Avenue

po 
mūrinis narnąs, su garadžium 
užpakalyje. Visi geri įrengimai 
kas dabar randama.

Rendos neša ............... $85.00
Cash reikia tiktai ........ 3,000 
Kaina, pusdykiai..........9,000

KAS TĄ NAMĄ REGĖS, TAS
NUPIRKĘS NESIGAILĖS 

3
100 KARŲ GARADŽIUS 

Perpjldytas gerais, pastoviais 
burdmgieriais, kurie moka ge
ras mėnesines rendas. šitas ga
radžius yra vienas iš geriausių 
visoj Chicagoj. žmogus yra pri
verstas parduoti su truotu, nes 
reikalingi pinigai. Pirkėjas, ge
rokai uždirbs kad ir tuoj parduo 
damas. Reikia Cash .... $20,000 
šita proga neatsikartos, taigi 
kuoveikiausiai išnaudokite ją.

PRIE VIENUOLYNO 
BARGENAS

....... 2 flatų
Puikus mūrinis namas su štymu 
apšildomas, gražioj lietuvių ko
lonijoj netoli Parko ir Bulvaro. 
Garadžius dėl dviejų karų.
Rendos neša .................... $170.00
Cash reikia tik ............... 6,000.
TAS NAMAS BUS PARDUO

TAS ANT PIRMO 
paivIatymo 

n

CITROJ
4 flatų it 2 štorų. 

puikus mūrinis namas, tik 6 me
tų senumo su 8 karų garadžium, 
2 lotų pločio, ant kampo 2-jų ga
tvių. .,7^

Rendos neša ........$230.00
Cash reikia įnešti tik $10,0°0 

TOKIOS RETENYBĖS
NIEKAS NERAS!

?6
2 flatų

mūrinis buildingas po 6 kam
barius flatas, su dideliu base- 
mentu ir visais kitais paranku- 
mais ir įrengimais. Stovi ant 
Bulvaro tik blokas nuo parko.

Rendos neša ............... $150.
Cash reikia .......... $5,000.
Kaina vos............... 12,000.00

PIGIAU NIEKS NIEKUR NE
GALI PIRKTI

PASIŪLYMAS
KAIP UŽDIRBTI PINIGŲ 

SKAITYK:
9 flatų ir 3 štorų 

puikus mūrinis namas, 6 flatai 
po 7 kambarius ir du flatai po 6 
kambarius, su pečiais apšildomi 

Rendos neša . ....... „ $455.
Buildingas stovi ant 2-jų lotų, 
visai netoli Milijoninio teatro, 
kur tūkstančiai žmonių atlanko 
kasdieną. Lotaj vien verti tūks
tančiai dolerių, Trumpam laike 
žmogus gali dvigubai išrinkti 
savo pinigus.

Reikia tik įnešti ....... $8,000
Kaina dabar  .............. 35,000

Kas nori uždirbti pinigų tegul 
mato tą namą, o pamatęs su j 
stropumu nupirks, nes ištikrųjų 
yra ateities turto šaltinis.' |

NEUŽMIRŠKITE! I
KAD mes turime virš 500 namų 
visoj Chicagoj, visose dalyse, 
kaip ir priemiesčiuose. Mes ne
galime jų visų čion paminėti, 
žodžiu ar telefonu arba ypatiš
kai, atsilankykite pas mus ba 
nesigailėsite.

PER

S.LFABIONASCO.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
flatų naujas mūrinis namas, po 
5—5 kambarius, su visais įtaisy
mais. Pirmas flatas furnace apšil
domas. {mokėt $2,500. Namas ran
dasi gražioj vietoj ant G7-to bulva
ro. Priimsiu bučernę, grosernę ar
ba automobilių už pirmą įmokčji- 
mą.

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

Tel BouleWrd 9641

po 5

BARGENAS pardavimui na
mas 
Avė.

ir lotas, 2033 Canalport
2 augštų, 4-6 kamb., 2 
garadžius, viskas išnetnda- 
12 pėdų augščio skiepas,vota, 

kaina $4,650, M. Podiziabary, 
1154 W. 17-th St. 2 floor.

BRIGHTON PARKO BARGENAI
PARDAVIMUI puikus 2 augštų 

naujas muro namas; 2 fletai po 6 di
delius kambarius; kieto medžio išbai
gimas; pirmam flete karštu vandeniu 
šildoma; reikia įmokėti $6,000; kaina 
$14,000.

PARDAVIMUI puikus 2 augštų 
naujas muro namas; 2 fletai po 4 
kambarius; platus lotas; augštas 
skiepas su skalbykla ir kitais paran- 
kumais; reikia įmokėt $3,000 ar dau
giau; kaina $9,500 . ,

PARDAVIMUI labai geras 2 augš
tų medinis namas; 2 fletai po 5 ir 6 
didelius kambarius su daininruimais 
ir kitais vėliausios mados paranka
mais; reikia įmokėtėi $2,500 ar dau
giau; kaina $7,850.

Viršminėti namai yra tikrai geri 
pirkiniai ir yra tikrai tikri bargenai. 
Ateikite ir matykte savo akimis. Tė- 
mykit, kad namai bus brangesni pa
vasarį, naudokitės proga dabar. Ma
no ofisas yra atdaras diena ir vaka
rais.
BRIGHTON REALTY COMPANY, 

J. Yushkewitz, vedėjas
1034 Archer Av.,'prie California Av.

NAUDOKITĖS RETA PROGA!
PARDAVIMUI beveik naujas 2 

augštų muro namas; 2 fletai po 6 pui
kius kambarius; kieto medžio išbai
gimas; karštu vandeniu šildomas su 
dviem boileriais (rendauninkui nerei
kia kurti pečiaus nei anglių duoti); 
įtaisyta gesiniai pečiai ir aisbaksiai; 
platus lotas; vieta lietuviais apgyven
ta; savininkas turi greitai parduoti; 
kaina $11,500 apie pusę reikia įmo- 
ket; namas yra tikrai vertas $15,000; 
pasimatykite su namo savininku ant 
pirmų lubų sekančiu antrašu: 3423 
South Leavittt St., prie 35-tos gatvės.

DIDELIS BARGENAS

Brighton Park aplinkei 21 pagyve
nimu po 5 kambarius, elektra, mau
dynes ir visi naujos mados paranku- 
mai, pečiais apšildymos. , Rendos 
neša $8200 per metus* pirmas morgi- 
čius $30,000 ant 10 metų, kaina 
$65,000, įmokėti reikia $10,000 ar 
daugiau.

2 flatų naujas mūrinis namas po 5 
kambarius, vėliausios mados įtaisy
mai, kaina $10,500, reikia įmokėti 
$3500, geros išlygos.

2 aukštų geras mūrinis bizniavus 
namas, 3 pagyvenimai po 4 kambarius 
augštas skiepas, didelis saliunas, ba
rai ir kiti įtaisymai priklauso bizniui, 
nebuvo raštavotas, jau naujas laisnis 
išimta ir daroma geras biznis, vienas 
saliunas per kelis blokus. Savinin^ 
kas važiuoja į Lietuvą parduos pigiai 
kaina $10,000; norinti pirkti atsišau
kite

ANTON BRUŽAS, 
3122 So. Halsted St.

Morgan Park prie Beverly Hiils
2 lubų naujas mūrinis namas, 

statytas 1923 m. 2 pagyvenimai 
po 5 kambarius, visas aržuolinis 
medis, vėliausios mados plum- 
bing, (steam) garo apšildoma, 
mūrinis garadžius 2 karams ce
mentuotas įvažiavimas, žemė 
50x212 pėdų, namas pastatytas 
taip kad galima padaryti didelę 
rezidenciją. Dabartinė randa 
$1800 į metus nuo May (Gegu
žio) 1, galima būt $2400 į metus. 
Įmokėli $7000, kaina $15,000.
Chas. J. Bagdziunas & Company

736 West 35th St., 
Boulevard 0012.

Tas

6

2.
2-jų Flatų

Puikus mūrinis namas, 
ir 6 kambarius, garo šiluma,
viskas sulyg šios mados įtaisy
mai. Porčiai dideli mūriniai 
abiem flatam. Garadžius dviem 
mašinom.

Kaina tik $14,300
Cash reikia $3,000 

namas vertas yra $16,000.
3.

Rezidencija
kambarių, mūrinė, dviejų

augštų, po 3 kambarius, labai 
gražiai ištaisyta. Lotas 30 pė
dų pločio ir 135 ilgio. Ant ak
menų pamato . Mylinčiam žmo
gui vienam gyventi ,yra vertas 
$10,000.

Parsiduoda tik už $8,500 
Cash reikia $3,000

4.
2-jų Flatų

Mūrinis namas, po 5 ir 6 kam
barius; dviem mašinom gara- 
.džius, garo šiluma; labai dideli 
kambariai; visi geriausieji įtai
symai.

Kaina šito namo $14,800 
Cash reikia $6,000

5.
2-jų Flatų

Šitą namą nupirkęs galėsite 
tuoj aus užimti flatą. Ką tik 
pabudavotas mūrinis nalnas, po 
6 kambarius, garo šiluma, arti 
bulvaro ir parkų. Pirmos rųšies 
įtaisymai.

Kaina $15,300
Cash reikia $5,000

pa-

6.
2-jų Flatų

Mūrinis namas, savininko 
ties statytas, po 5 ir 6 kamba
rius, karšto vandenio šiluma, 
visi brangiausieji įtaisymai, su
lyg šios gadynės. Savininkas 
priverstas parduoti.

Cash reikia $7,500 
Kaina $15,500

Vertas tas namas $17,000.

‘ 4-ių Flatų
2 fa'ltai po 5 kambarius, 

keturis, mūrinis namas, 
šiluma.

Kaina $23,700
Cash reikia $11,000

2 PO 
garo

arti

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

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

gyvenimo Lyons 1552 J

EXTRA GOLD MAINOS
Priverstas esmi vieną biznį išmai

nyti ant namo, bučernė ir grosernė 
didelis ir geras biznis iš priežasties 
kad negaliu apsidirbti turi vieną iš
mainyti ant namo ir pridėsiu dar pi
nigų.

M. ABRAMOVICZ
2015 So. Robey St.

NAMĄ bizniavą mainyčia ant 
farmos. Namas tinkantis viso
kiam bizniui.

F. DOVGEN
818 W. 35-th PI. Chicago, III.

8.
Biznievas Namas

Ant Western Avenue, 
63-čios gatvės. Mūrinis, 4 fla
tai, po 4 kambarius ir 3 štorai. 
Dabar rėndos neša apie $500 į 
mėnesį. Lysai yra ant trumpo 
laiko, paskui renda bus daug di
desne. Namas ant dviejų lotų 
pastatytas.

Parsiduoda dabar už $42,000 
Cash reikia $17,000

Kas nupirks tą namą, už dvie
jų metų gaus $10,000 daugiau.

9.
Ant mainymo

j Biznio loto arba automobilio, 
2 faltų mūrinis namas, po 6 
kambarius, netoli Jackson Par
ko, namas 12 metų senumo, ak
meninis frontas, basementas, 
elektra, maudynės, kietmedžio 
trimingai.

Kaina $10,500
Ant mainymo reikia 

cash $3,000.
PIRKITE PER MANE,

VISI DABAR PERKA, BO PA
VASARI BUS BRANGIAU! 
KAS NORI GREITA, PRIEI
NAMA IR TEISINGA PATAR- 
NAVIMA! PAS

turėt

KUR

$5000.00 pelno į 4 mėnesius, jeigu 
pirksi šį namą dabar. 2 aukštų vir
šui 5 ir 4 kambarių flatai, apaČio di
delis Storas ir 4 kambariai, flatas ga
ru apšildomas, namas ką tik pabaig
tas, rendos $230 į mėnesį. Galima 
gauti daugiau. Dabar kaina $20,000, 

___ pavasarį bus $5,000 daugiau. Savinin- 
809 West35-th Street - pašalio pirmas floras. 38*7 Artntr avi

J. NAMON
REAL ESTATE,

2418 W. Marųuette Rd.(arba 67 Blvd.) I 
arti Westem, Avė., Chicago, III.

Prospect 8678*

$2000 PELNO.
2 aukštų mūrinis naujas namas 

sun parlor, G ir G kambariai, karš
tas vanduo ir garu šildomas, ąžuo
liniai trimingai, aukštas stogas, vė
liausios mados įtaisai; parsiduoda 
$200 pigiaus negu vertas, arba mai- 
nysim ant mažesnio namuko, nebū
tų skirtumo kur jis butų. Namas 
yra Marguette Manor. Klausk C. 
Zekas.

$3000 DUOSIU.
Pinigais ir1 80 akrų derlingos že

mės lietuvių kolonijoj Michigan, 
kuris man duos mūrinį arba me
dinį namą Chicagoje. Taipgi pri
imčiau ir mortgičių, jeigu butų ant 
namo. Klausk C. Zekas.

2 aukštų namas po 4 kambarius, 
gerai įtaisytas; mainysiu ant'gro
serio, bučernės, lotų arba automo
bilio. Klausk C. Zekas.

United Land & Investment Co.
4454 So. Western Avė. 

kampas 45 St.

MORTGECIAl -PASKOLOS
MES GALIME PASKOLINTI 

JUMS PINIGŲ DEL ANTRŲ 
MORGIČIŲ.

DORENMUEHLE Ine.
formerly William F. Temple 

and Co., 105 So. Dearborn St.

MOKYKLOS
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo

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

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

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643 
Sara Patek, Principal

k

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla, 

3238 So. Halsted St. 
Užpakaly malt and Kops štoro.
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St. x

Mokinama: Anglų ir Uetuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystčs Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisiip Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos, Gieografiios, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystes. ■ 

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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekynęs

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 S'o. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)

PRIVATINĖS AUTOMOBILIŲ

INSTRUKCIJOS $15, $25, $55

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

Dienomis ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

1607 W. Madison St.


