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Republikonai už 
taria Daugherty
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nudildytos, kaip tik 
patapo generaliniu

justicijos departa-
beveik nedarė

Senatas tardysiąs dau 
giau skandalų

Bolševikai nori didelio 
laivyno

Bernstorffas gina Wilsoną
. * t’■ '

Generalinio prokuroro 
byla

Republikonų komitetas užsisto
ja už Daugherty. Pastarasis 
sako, kad visi kaltinimai jo 
esą “purvinas šmeižtas.”

22.
ko
pa-

WASHINGTON, vasario 
— Republikonų nacionalinio 
mite to pirmininkas Adams 
reiškė, kad butų “absurdas” rei
kalauti ge nevaliu prokuroro
Daugherty’s atsistatydinimo;, 
nepadarius pirma nuodugnausJ 
tirinėjimo jo prasikaltimo. 
Adams ir kiti nacionalinio komi
teto nariai kreipėsi į preziden
tą Coolidge prašydami, kad ligi 
kas bus daroma pirma tuvėtų 
būt Daugherty išklausytas.

Savo poziciją Daugherty pa
brėžė savo laiške senatoriui 
Peperui, kurs kartu su senato
rių Lodge’u praeitą trečiadienį 
matėsi su prezidentu Coolidge’u 
ir patarė jam reikalauti iš Dau
gherty atsistatydinimo. Tame 
laiške generalinis prokurorai! 
sako, kad tie kaltinimai jo esą 
niekas daugiau kaip “skandalin
gas, niekuo nepamatuotas, pur
vinas Šmeižtas”, jo politinių 
priešų senate supintas; o todėl, 
jei jis dabar savu noru ai* kitaip 
atsistatydintų, tai atrodytų, kad 
jis prisipažįstąs kaltas esąs.

įstatymas prieš gimdy
mo kontrolę

SYRACUSE, N. Y. — Mies
to taryba priėmė patvarkymo 
sumanymą, kuriuo eiinant 
“gimdymo kontrolė^ laikoma 
baudžiamu prasižengimu. Civil 
Liberties Union organizacija 
kreipėsi į miesto galvų prašy-' 
dama, kad jis tą patvarkymą 
vetuotų. Gimdymo kontrolės 
šalininkai žado Syracuso mies
te laikyti save konferenciją 
šio menesio 28 d.

Nuo Daugherty prie kily 
skandalu

Senato tirinėjimo komisija nori 
ištirti ir daugel} kitų skanda
lų sąryšy su justicijos depar
tamentu.

VVASHINGTON, vasario 22. 
—Kai kuriems republikonų ly
deriams senate nepaliaujant 
reikalauti generalinio sekreto
riaus rezignacijos, tuo tarpu ai
škėja, kad senato tirinėjimas 
eis daug toliau: bus pažiūrėta, 
kaip buvo šeimininkaujami pas
tarosios republikonų konvenci
jos dalykai ir kaip buvo veda
mas prohibicijos žiūrėjimo sky
rių© pinagyno departamente.

Kai kurie lyderiai senatp 
taria, kad Daugherty’ės bylos 
tirinėjimas bus senato pavarto
tas kaipo tiltas pereiti iš alie
jaus skandalo į įvairios rųšies 
kitus skandalus tiek Washing- 

itono, tiek viso krašto politikoj. 
Be kita senatui rupį patirti ši
tokių dalykų:

1. Ar» pastarojoj republikonų 
konvencijoj nebuvo kurių nors 
derybų dėl vidaus reikalų sekre
toriaus paskyrimo? Ar nebuvo 
kurių hors derybų ir sutarčių 
dėl valdžios žemių kurios yra vi
daus reikalų departamento ži
nioj? Ar šitos derybos neturė-i 
jo nieko bendra su laimėjimu 
Hardingui balsų konvencijoj? 
[Daugherty buvo Hardingo ma- 
nadžeris konvencij oj ].

2. Ar p. Daugherty negavo 
rinkimų kampanijai didelių su
mų pinigų iš aliejaus kompani
jų žmonių įr ar stengdamasis 
gauti pinigų nedavė jiems kurių 
nors prižadų?

3. Ar neduota kurių nors pri
žadų aliejiaus magnatams dėl 
Amerikos valdžios politikos su 
Meksika, dėl tų aliejaus laukų, 
kurie ten priklauso Amerikos 
aliejaus kompanijoms?

NEPAPRASTA LEKCIJA
Rytoj Mokslo Draugams Paskaitą skaitys

PROFESORIUS P. SOROKIN
Temoje “Dabartinė Rusija”.

Frofaeorius Sorokia yra vienas iš žymesniąją Ruei- 
jes mokslo vyįrą, neseniai apleidęs Rusiją. Paklausyti je 
paskaitos bus kiekvienam labai žingeidi). Visi kas tik 
mdomauja Rusija ir naujosios gadynės istorija, kviečiami 
atsilankyti.

Apari profesoriaus Sorokin’e bus kita trumpa pas
kaita apie Stejnmets'ąį, kurią tai paskaitą ifidSstys inžy 
aierius K. Augustinaričius. 

• •
Paskaita įvyka ryte j paprastu laiku, būtent 16:80 vai.

KrTečia MttKSLO BfcAVGAl

Į 4. Kodėl daugelis aliejaus 
bylų buvo urnai justicijos de
partamente 
Daugherty 
prokuroru ?

5. Kodėl
mentus nieko 
bylose dėl milžiniškų karo laiko 
suktybių, — kodėl justicijos de
partamentas negalėjo susekti tų 
suktų kriminalistų, ligi kongre- 
smanai Johnsonas ir Woodruff’ 
as visa to neiškėlė aikštėn?

6. Kaip daug Daugherty gem- 
bleriavo Sinclair aliejaus kom
panijos akcijomis?

7. Kodėl justicijos departa- 
[mentas nevedė daugybės pa
duotų jam federalinės prekybos 
komisijos bylų? • t

8. Ar generalinio prokuroro 
draugai neėmė kyšių iš sugautų 
degtinės šmugelninkų, prižadė
dami jiems pavartoti savo įtaką 
justicijos departamente?

Paaiškėjus, kad tirinėjimo 
komisija nori taip toli eiti, dau
gelis republikonų ima priešin
tis ir nori, kad Daugherty butų 
paliktas ramybėj.

Anglijos doką streikas
/ ....

LONDONAS, vas. 22. — Do
kų darbininkų unijos sekreto
rius Bevin paskelbė, kad dar
bininkų delegatų Ikonfierencija 
nusprendus patarta unija® na
riams, kad jie priimtų sąlygas 
streikui baigti.

Darbininkų delegatai, kurie 
šiandie buvo vėl susirinkę kon- 
fcruoti dėl jų vadų padaryto 
susitarimo su samdytojais, po 
pietų išsiskirstė iki pirmadie
nio, kad tuo tarpu sugrįžę į 
savo dis.'triiktus galėtų saviš
kiams išdėstvti dalykus.

► f ■ i *

Neoficialiai paduodamos su
sitaikymo sąlygos, kurias dar
bininkų delegatai svarstė, esą 
tokios, kad samdytojai apsiimu 
padidinti darbininkams algas 
vienu šilingu daugiau dienai 
tuojau, o nuo birželio 1 dienos 
pridėti dar vieną šilingą.

Kol 1<as streikas tebesitęsia, 
dokuose visifš šventa kaip kad 
buvo nuo streiko pradžios.

———------ ,----------- ----- r

Trockio Raudonoji Armija
Jos durtuvai esą taikomi ne 

darbininkams, bet išnaudoto
jams.

MASKVA, vasario 22. — 
Trockis,, bolševikų karo komisa
ras, kurs dabar gydosi Kaukaze, 
dėl priežasties šešių metų Rau
donosios armijos sukaktuvių, 
paskelbė straipsni, kuriame jis 
sako:

“Visų šalių darbininkai tegul 
nesibijo raudonosios armijos 
durtuvų. Jie taikomi ne jiems, 
bet engėjams ir išnaudotojams”

Savo pranešime laikraščiui 
Večerniaja Moskva Trockis sa
kosi, kad jis per kelis mėnesius 
turėjęs aukštą temperatūrą ir 
ir vis dar reikalaująs atsilsiu. 
Jis sako, kad pavojaus komunis
tų partijai pairti 
konferencija visus

nesą ir kad 
klausimus 

kad Lenino 
politika Gus išlaikyta iki galo.

Bolševikai nori didesnio 
laivyno

Prašo kad Rusijai butų leista 
statydintis 419,000 tonų di
džiulių karo laivų.

Mene ir kūryboj svetim
šaliai turį Amerikoj 

pirmenybe

Senatas pritaria sutartim

Meksikos maištininky 
vadas suimtas

vas. 
Alva- 
maiš- 

tapo

MEKSIKOS MIESTAS, 
22.— Generolas Salvator 
rado, vienas vyriausiųjų 
tiiiinkų vadų vakaruose, 
suimtas Colimoj. šią žinią pra
neša generolas ’Lazaro Garde
lius, kuris rinko savanorius Uo
liniai pulti. Generolą Alvarado 
suėmęs Crrspiano Anzaldo, vie 
nas jo oficierių, kuris mete 
maištininkus ir perėjo valdžios 
pusėn.

Generolo Cardenas praneši- 
’ ai du maištininkų laivu sto ' 
vej usiu Manzanilloj, pasidavę, 
palikdami geižkelj laisvą nuo, 
Meksikos (Miesto per Guadala- 
ji ra iki Manzanillo.

Suėmė maištininky 
ginklus

Šliubas strytkary
Dėlto kad jaunikis buvo motor- 

nianas ir negalėjo išlikti nuo 
darbo.

ROMA, Italija, vasario 22. — 
Laikomoj čia Tautų Sąjungos 
konferencijoj Rusija prašo, kad 
jai bųtų leista pasistatydinti 
naujų didžiulių karo laivų, viso 
419 tūkstančių tonų.

Rusijai atstovaująs admiro
las Behrens nurėdė, kad Rusija 
iš trijų pusių Apsiausta jūrėmis, 
privalanti turėti ir atatinkamą 
laivyną, juo labiau, kad ji nega
vus iš kitų valstybių jokių sau
gumo garantijų.

Buvusis Vokiečiu Amba
sadorius gina VVilsoną
BERUNAS, vas. 22. — Sa

vaitiniame laikrašty “Deuts
che Einheit” buvusis Vokiečių 
ambasadorius Amerikoj gr. 
Bernstorff smerkia tą vokie
čiuose paplitusią nuomonę, kad 
buk prezidentas Wilsonas pri
gavęs Vokiečius, būtent savo 
“14 punktų” jis prigundęs Vo
kietiją padėti ginklą, l>et kai? 
jie tatai padarę, Wilsonas savo 
duotų prižadėjimų neišpildęs.

Bernstorffas sako, kad vo
kiečiai sudėję ginklus ne dėl 
Wilsono patarimo, bet dėlto, 
kad generalinis štabas to rei
kalavęs, bijodamas katastro
fos, ir tada jau šauktasi 
ridento Wilsono su jo 
punktų” pagalbos.

Bernstorffas sako, kad 
sonas sėkmingai kovojęs
Vokietijos Versalės derybose 
rubiežių klausimu. Jei ne pre
zidentas Wilsonas, sako Bern
storffas, tai Vokietija butų vi
sai netekus Reino ir Saaros.

NEW YORK, vas. 22.— Wil- 
lirnn A. Brady, teatro entre- 
prenicrius, sako, ! kad visose 
mei|o ir kūrybos šakose pir
menybę Amerikoj turį ne ame
rikiečiai, bet svetimšaliai. Sa
vieji talentai, savieji meninin
kai visur esą stelbiami, nieki
nami, niekui*' jiems neduoda
ma progos iškilti, bet visur 
kviečiami, visur keliami sve
timšaliai. Visur esą rėkiama: 
MDown with the native Ameri
can; up with the foreigner!” 
Del pavyzdžio jis nurodo kad 
ir į Metropolitan Opera, kur 
artistai, dainininkai esą beveik 
išimtinai svetimšaliai' [beveik 

tą patį galima pasakyti ir apie 
Chicago® Civic Operą]. Brady 
sako, kad reikėtų galų gale tos 
paikybes išsižadėti ir vietoj 
svetimųjų rūpintis padėti sa
viesiems, Amerikos meninin
kams, kurių yra anaiptol ne 
blogesnių už svetimšalius.

WASHINGTON, vasario 22. 
— Senato komisija užsienio rei
kalams užgyrė dvi Jungtinių 
Valstijų sutarti,—vieną su Bel
gija, ku.ria teikiama Amerikai 
lygios privilegijos Rytų Afrikos 
teritorijoj, antrą su Olandija, 
kutpia panaujinama Rooto arbit- 
racijos konvencija. 

. !. ■ *

EI PASO, Tex., vas. 22. — 
Generolo Romano Lopez' pra 

nešimu1, .Juareze tapo suimta 
nemaža amunicijos, šautuvų ii 
revolverių, kurie buvo slapta 
gabenami Meksikos maištinin
kams. Karlu areštuota penk’ 
civiliai žmonės.

ATIDAROMA “TUTO” KAPAS

Maištai Indijoj
DELiHI, Ifidi ja,

kariuomenės ir sikhu maišti
ninkų Nabboj, keturiolika 
maištininkų' esą užmušta ir 
trisdešimt keturi sužeista; 
šimtas paimta nelaisvėn.

NUODINGI GARAI.
■ —a—:—— ?

Du žmonės jais užsinuodiję 
rė.

LONIDONAS, vas. 22. — Ex- 
change Telegrafo agentūros 
korespondentas praneša iš Kai
ri), Egyp<o, kad senovybių di- 
nektorims Plerre Lacau šiandie 
’atid'aiysiąs Tutanchamono ka
pą* kad apsaugojus tai, kas 
jame yra.

[Vakar buvo pranešta iš Kai
ro, kad Isgypto valdžia davus 
naują koncesiją grafienei Gar- 
narvon Tutanchameno kapui 
atkasti].

mi- AREŠTUOTA 15 AMONIŲ DEL 
NUŠOVIMO POUOISTO.

“Džianitoriaus” laimė 
paveldėjo kone 

milijoną

CHICO, Cal., vasario 22. — 
Strytkario motormanas Harry 
Scott susitarė su savo mylima 
mergele Mare Partridge vesti. 
Bet jam sunku buvo išlikti nuo 
darbo. Jis todėl prašė teisėjo 
Thomaso, kad tasis ateitų tam 
tikrą valandą strytkario linijos 
galą ir čia atliktų šliubo cere
monijas. Teisėjas apsiėmė ta
tai padaryti, bet pavėlavo. Jau
nikis negalėdamas ilgiau laukti, 
pasiėmęs savo jaunąją strytka- 
riu grįžo atgal. Pakeliui įsėdo 
taikos teisėjas Barnes. Motor- 
manui tai buvo kai Dievo duota. 
Papasakojo jam s,avo reikalą, ir 
tas apsiėmė pats šliubą duoti. 
Nuvykus j antrą linijos galą ir 
strylkariui sustojus jaunieji 
buvo kaip reikiant surišti stono 
moterystės raiščiu. Ir pirmąją 
savo “honey moon” dieną pra
leido važinėdami strytkariu iš 
vieno g-alo į kitą.

Aviatorius užsimušė

•COLON, Panama. — Karys 
Edvvardas Abernathy užsimu
šė, nukritęs žemyn su bombų 
mėtomuoju orlaiviu.

MAGNŲ JOHNSON Ą NORI 
DĖT GUBERNATORIŲ.

ST. PAUL, Minu., vas. 22.— 
Žinoniasai fermerių senato
rius Magnus Johnson gal būt 
hns Minnesolos gubernatorius. 
Jo draugai nori „statyti jo kan- 
iidaturą ateinantiems rinki
mams.

Bombos sprogimas.

SOUTH BEND, 111.', vas. 22. 
— Kažin kieno padėta bomba 
sudraskė naujai pastatytą grai
ko .John Strabigos apartamen- 
tinį triobesį.

CHICAGO. — Wiliiam Haw- 
land, 15001 Oak Avė., Evansto- 
ne, parėjęs užvakar vakare na
mo, rado nebegyvus savo tėvą 
ir tetą, o motiną ir seserį gu
linčias be sąmonės. Visi jie ką, 
tik buvo pavalgę vakarienės ir 
stalas paliktas nenukraustytas. 
Tuojau buvo pašaukta policija' 
ir gydytojas. Iškarto gydyto
jai nusprendė, kad jie nusi
nuodiję ptomainu, bet geriau 
ištyrus buvo susekta, kad jie 
užsinuodiję nuodingais pečiaus 
gazais.

Motina su dukterim nugar 
bentos ligoninėn / tapo atgai- 
vintdš.

FORT WORTH, Tex., vas. 
22. — Nušauta poli cista s* Ri- 
chard Walson, jam pas savo 
draugą besisvečiuojant. Vienoj 
mimŠainidkų Įbyloj jis buvo 
valdžios liudininkas, bet liudy
damas prisipažino, kad jis pats 
buvęs muinšainin'kų apmoka
mas agentas. 'Del tos žmogžu- 
dybčs areštuota penkiolika įta
riamų žmonių.

ii....i 'n'.ii'/ir.Į'rrnffiiByr'rrr;

Chicago ir Apielinkė — Šian
die laukiama sniego ar lietaus; 
šilčiau. Atmainingas vėjas.

Saulė teka 6:34, leidžiasi 
5:53. Mėnuo teka 9:10 vai. va
karo.

PRESCOTT, Ariz., vas., 22.— 
Buvęs per penketą dešimčių 
metų “džianitorius,” sargas, 
viešbučio patarnautojas H. 
Wahle dabar tapo kone mi- 
lijotticrius. Kansas Gity vieš- 

G. N. Blos- 
8om mirdamas užrašė jam pa- 
pėdinybjfc 900 tūkstančių dole
rių. /

Pre"; bučio savipinkas 
“14h

BEPROČIO DARBAS.
Wil- 

del

Amerikos bankininkai siū
lo Meksikai paskolą

Duoda 25 milijonus dolerių, bet 
nori gerų koncesijų.

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
siko, vas. 22.— Jungtinių Val
stijų senatorius James HamH- 
ton Lewis, atstovaująs Ameri
kos bankininkų sindikatui, ku
ris siūlo Meksikos valdžiai 25 
milijonus dolerių paskolos už 
tam tikras koncesijas, vakar 
buvo atsilankęs Ipas finansų 
ministerį Alberto Papi, kad pa
sitarus su juo dėl paskolos ir 
dėl koncesijų.

ažnytininkai nori būt 
teatrų cenzoriai

NEW YORK, vas. 22. — 
New Yorko Bažnyčių Federa
cija nori sudaryti tam tikrą 
aensKMrįų komisiją, kuri žiūrė
tų teatruose vaidinamųjų 'da

lykų ir spręstų, kurie jų leisti
ni ir kurie smerktini.

PAWTUCKET, R. I., vas. 22. 
—Vietos katalikų šv. Marijos 
kapdnėse rasta devyniosdešimt 
kapų paminklų ir kryžių nuvar- 
tytų arba nulaužytų. Sniege te
rasta tik vieno žmogaus pėdas. 
Matyt tą beprotišką darbą pa
darė kas nors vienas, bet dide
lės jėgos žmogus.

SIŲSKIT PER
naujie
PINIGUS LIETUVON

GARSAUS MOKSLININKO 
PASKAITA.

Prof. Pitrim Sorokin laikys 
Mokslo Draugams paskaitą 
tema “šių dienų Rusija” ry
toj, vasario 24 d., Raymond 
Chapel, 816 West 31-st Str.
Pradžia 10:30 vai. ryto. Ne
praleiskite progos išgirsti 
paskilbusio mokslininko pa
skaitą. —Mokslo Draugai.

Už nužudymą pačios — 
10 metu kalėjimo

KANSAS, CITY, Mo. — Už 
nužudymą savo jauno® pačios, 
J. Herefordas, 20 metų amž., 
tapo teismo pasmerktas 10 me
tų katorgos kalėjimo.

Prohibicijos vaisiai.

BUFFALO/n. T, vas. 22.— 
Per perą ėjusius 1923 metus Buf- 
faloj buvo areštuoti 12,181 
žmonės ui girtybę ir ūži slap
tą degtinės darymą ir pardavi-

> nėjimą.

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

1739 S. Halsted St 
Chicago III.
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Draugystė Sv. Petronėlės
. ’ — Rengia —

DU ŠOKIUS
Pirmas ? z

MASKARADAS-SOKIS
Nedėlioj, Kovo-March 2 d., 1924

Mildos Svetainėje
3142 So. Halsted St.

Pradžia 6:00 vai. vakare ' įžanga 50c.
Pirma dovana $25.00, antra — $10.00. Taipgi bus duodama šimtai 

puikių mažesnių dovanų.
Antras

KEPURINIS-SOKIS
Utarninke (Užgavėnių Vakare), 

Kovo-March 4 d., 1924 
Mildos Svetainėje

3142 S'o. Halsted St.
Pradžia 6:00 vai. vakare. x . Įžanga 35 centai.

Bus duodamos 5 dovanos, kas turės gražesnes kepures. ] 
Visus kviečiame be skirtumo ant musų tų puikią šokių. 
Malonėkite nepamiršti visi, kurie remdavote musų Draugiją pa- 

renvkit ir dabar. Nes Draugija bus dėkinga visiems atsilankiusiems.
Tikimės pasimatyti su visais svečiais, kurie atsilankys i musų 

šokius.
Katrie mus neužmirš, tai ir mes jų neužmiršime.

Kviečia visus DRAUGIJA ŠV. PETRONfiLftS.

KORESPONDENCIJOS
Rasine, Wisc.

SandarieČių parengimas nusise
kė. Liks pelno. Raciniečia^i 
rengiasi Milvvaukee ir Keno- 
sha atlankyti.

Maskaradų Balius
$56 DOVANŲ BUS DUODAMA $50

Rengia >
Lietuvių Katalikų šv. Marijos Parapija

Del savo labo, taigi parapijonai ir parapijonkos, draugai ir drau
gės nepraleiskit to puikaus Maskaradų Baliaus.

Atsibus

Sekm. Ned. Vasario-February 24 d., 1924
Lietuvių Katalikų šv. M. Bažnytinėj Sve.,

3501 So. Union Avė. jr 35th St.
Atsilankykite visi, jauni ir seni j šitą puikų Balių. Bus graži 

muzika, kur galėsite išgirsti ir pamatyti lietuviškų ir amerikoniškų 
šokių ir da laimėti puikių dovanų.

«* Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 50 centų.
Kviečia KOMITETAS.

—L

Iškilmingas Balius
ANT NAUDOS AUDITORIUM '"

Rengia Draugystė Švento Mateušo Apaštalo

Nedėlioj, Vasario 24, 1924 f
Mildos Svetainėje, 3142 So. Halsted St.

Pradžia 6:30 vai. vakare.

Bus mažas programėlių ir išdaTnimas garbės ženklų nariams, 
kurie neėm-ė pašalpos už ligą per 10 metų. Paskiau, bus puikus ba
lius. Ir dar draugystė padarė surprizą, bus priimami norinti įstoti į 
draugystę veltui. Taigi nepraleiskite tokios progos, kas labai retai 
pasitaiko. Kviečia visas KOMITETAS.

—f

ĮDOMIOS

PRAKALBOS!
Temoje kas turi nusiduoti ir apie sddną dieną 

kaip ji tur nusiduoti ir apie Juzapatos pakalnę, bus 
tikrai ir teisingai išaiškinta.

Taigi dėlto visus užprašome ant šių prakalbų, 
kaip antai kunigus, ponus ir pones, kaip senus taip 
ir jaunus, vienu žodžiu sakant kas gyva galva, o atė- 
ją išgirsite didelius daiktus, ką jums nė ant mislies 
neatėjo.

Vasario 17 d. Turner svetai
nėj vietinė ALT Sandaros 35 
kuopa surengė pramogą tikslu 
paminėti šešerių mėtų Lietuvos 
Nepriklausomybes gyvavimo ir 
sykiu Sandaros partijos dešimt- 
metines "sukaktuves. Progra
mas pradėta 3 v. p. p. (garsin
ta buvo 2:30 v., bet musų pub
lika įpratus vėluotis, per tai 
rengėjarps noroms nenoroms 
priseina pusvalandį, o kartais ir 
visą valandą palaukti).

Programas buvo toks: Gri- 
maliai Stasys ir Frence iš dvie
jų atvėjų atliko smuiką ir pia
nu duetą; lošta “Kurčias žen
tas”. Vaidino šie asmenys: 
Dilbos rolėj Stasys čiuplinskas; 
•jo duktės Elenos—Ona Šime- 
naitS; tarno Simano —M. Kas
paraitis; Kazio —• Matas Matu
kus; sargo — Stasys Statke- 
vich; kaimičio — Mykolas Vi
jūnas. .

Išėmus mažus trukumus, visi 
vaidilos atliko savo užduotis 
kaip reikia.

M.'Lanarski, Anthony Elest- 
ron ir Elena Grigai iuniutū iš
pildė trio smuiku, pianu ir sy
kiu anglų kalba dainuota. P-lės 
Petkiutės sudainavo gražiai 
“Kur bakūže samanota” ir 
“Geismai ir svajonės”. Antanas 
Filio aiškiai padeklamavo “Ne
verk” ir “Amžiai bėga”. Suloš
tas veikalas pritaikintas tai 
šventei “Per kovą į nepriklau
somybę”. Lietuvos kareivio ro
lėj lošė Adomas Saladžius; len
ko—Juozas Rūšis; raudonar
miečio—M. Matkus; caristo — 
Antanas Gerčiuą; bermontinin
ko—M. Kasparaitis; Vokiečio 
S. čiuplinskas; išgamos An* 
tanas Filio; Laisves Angelo — 
Agne Butkytė. Lošiant už 
scenos sudainavo dainą “Tegy-1 
vuoja Lietuva” ir baigiant lo-, 
Šimą “Lietuvos Himną”. Daina-1 
vo “Lietuvių Jaunimo Dramos' 
Kliubo” dainininkai.

Šis veikalas ir neprastai išėjo, 
nebent kuriam aktoriui truko 
kiek drąsos. Už tai scenerija ' 
gražių savo papuošimu į publiką 
darė gerą įspūdį. Atrodė scena 

‘šiaip —. Lietuvos ąžuolynai ir 
viduje eglė, ant kurios paka

bintas vytis. Viruje vyties rau
donai žibanti žvaigždė, aplink 
vytį apsupta Lietuvos vėliava, 
apačioje sukryžiuoti du kandai 
ir po jų raudonos spalvos para* 
šas “Kas bus, kas nebus, bet 
Lietuva nepražus”!

S. Grimalis smuiką ir jo se
sutė Frence Grimalytė pianu 
išpildė “Star Špangled Ban- 
ner”. Mariutė Lanarski sudai
navo solo “Sudiev kvietkeli tu 
mano”; p. Anthony Elestronas 
(danas) pritarė jai smuiką. 
Pabaigai “L. J. D. Kliubo koras”

Kalbės M. SINKUS, .
Biblijos studentas, pirmą sykį Chicago.

Nedėlioję, VasariHeb. 24, 1924
G. KENCIUS SVETAINĖJE 

(Pirma buvusi Elijošiaus) 
4600 So. Wood Street

Svetainė atsidarys 5:30, prakalbos prasidės 6 v. v.
Įžanga Dykai. , Nėra Kolektosl

vadovaujant p-lei Mykaljnai 
Petkiutei sudainavo dvi daine
les “Sveiki broliai dainininkai” 
ir “Medėjas”. Dainos publikai 
patiko. Visas programas su 
trumpomis pertraukomis pra
dėtas 3 v. p. p. ir užbaigtas 6 v. 
vakare. , Į 1

Dalyvavus publika liko pa
tenkinta ir už mažą įžangą ma
tė gražių perstatymų, girdėjo 
malonių balselių, skambančių 
dainų. Vakaro vedėjas p. J. Pi
lipavičius trumpa savo prakal- 
bele paaiškino reikšmę šešerių 
metų Lietuvos Nepriklausomy
bės. Jis priminė Sandaros par
tijos dešiintmetinse sukaktuves. 
Užsibaigus programai tęsėsi 
šokiai iki 11 v. nakt. Viskas iš
ėjo tvarkiai. Rengėjams liko 
gražaus pelno virš pusė šimto I " . ‘ . ■ .■ ? I

Sekantis didelis parengimas 
su įvairiu programų bus Sandu-į 
ros Kliubo. Statys scenoje] 
“Vargšą Tadą”. Dainuos “Lie
tuvių Jaunimo Dramos Kliubo 
choras. Po programo tęsis šo
kiai iki vėlumui. Visus vietos 
ir apielinkės kolonijų lietuvius L 
kviečiame kovos 2 d., 2 v. p. p. 
į Turner svetainę atsilankyti. 

* - *

. * ' '
Sandaros 35 kuopa vasario 23 

d. važiuoja vaidinti So. Milwau- 
kės broliams lietuviams veika
lus “Kurčias žentas”, “Jonuko 
Kelinės”, etc. Kos nori drauge 
su lošėjais 'važiuoti, prašome 
sueiti į Sandaros KliUbą suba- 
tos vakare ne vėliaus kaip 6 v. 
v., vasario 23 d. Iš ten visi drau-

(Seka ant 3-čio pusi.)

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

....................... iiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiim.. .
$350 DOVANŲ $350

Rengia

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIETUVOS
• Atsibus

Sukatoj, Vasario-February 23 d., 1924
MELDAŽIO SVET., 2244 W. 23 PL.

Atsilankykit visi, jauni ir seni j šitą puikų balių. Bus graži muzika.
Pradžia 7 vai. vakare. . Kviečia KOMITETAS.

Didelis ir Puikus
KONCERTAS 

Rengia Ciceros Lietuvių Draugijų Sąjunga 

Nedėlioj, Vasario 24, 1924
Ciceros Lietuvių Liuosybės Svetainėje

14th St. ir 49th St.
Durys atsidarys 6 vai. vakare. Programas prasidės 7 vai. vakarį 

šiame koncerte dalyvaus geriausi artistai operos daipininkai:
Jewel Van Luise
IJetuvių Choras
Lietuvių Kanklių Choras
Lietuvių Stygų Orkestrą

5. William Schally
6. Julia Schally
7. Louisa Schally

Po pragramui šokiai.

1.
2.
3.
4.

8. Victor Schally
9. Lucille Schally

10. George Bradsky, narys Pav-
* lovos baleto šokikų
11. Ateities Žiedo vaikų Drau

gijėlė. r
Muzika K. Yurijono.

Kviečia KOMITETAS.

Garsinki ties “NaujienoseTEATRAS IR BALIUS
Reifeią ADPL 3 kp., ALDLD. 86 kp. ir LMPS. 29ta kuopa. 

•• n
.v -s. '*7 Nedėlioj, Vasario-February 24 d„ 1924

Sconoj statoma 4 veiksmu ir vieno atidengimo \

baudžia* 
Gražus 

Loš visi

“PONAS IR MUZIKAI”, dranva ,parašyta garsaus dramaturgo, Aleksandro Gužučio, paimta iš 
vos laikų, kaip ponai vargino žmones ir tuom pačiu laiku, kaip ponai darė puikų sau gyvenimų, 
veikalas, vertas visiems pamatyti. Bus vietų kur reikia gailiai verkti, bet bus ir saldaus juoko, 
labai geri aktoriai. Atminkite, kad tai bus vienintelis tokis didelis veikalas šiame sezone, North Saidoj.

Polish Womens North Alliance, svet.,
1309 North Ashland Avenuc

Svetainė atsidarys 5 v. vak. Lošimas prasidės 6 v. vak. įžanga 50c ir 75c ypatai.
JPASARGA: Lošimas prasidės lygiai kaip 6 vai. Kad sutaupius daugiau laiko šokiams, mes pradėsim 

lošti paskirtu laiku. Kas neateis į laiką, tas nematys pradžios veikalo. Kviečia KOMITETAS.
T

S. LFftBIONaS CO.

809 W. 351h SI., Chicago 
TeL Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Tel. Dearbora 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisae vidurmlestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG, 
■ 77 W. Washington St. 
Cor. Wa*hington A Clark

Narmi TVU.t Hyde Park 8395

JOHN I. 8AGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abetraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimus.

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randsiph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

8. W% BANE8, Advokatai 
Val.j 9 A. M. iki 5 P. M 

Room 909 Chicago Trust.Building 
7> West Monro e fltreet, Chicago 

Telephone Randnlph 2900 
Cez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

$600 BUS DUODAMA DOVANOMIS $600

Maskaradų Baliuje^
’ Rengia Lietuviu Kareivių Draugija |

LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJE
' 49th Court ir 14th St., Cicero, III. %

Sukatoje, Vasario 23, 1924
Pradžia 7:30 valandą vakare.

v < •" ' *• ) V, • , - ,

Muzika J. Pociaus.
Įžanga 65 centai.

Kviečia visus.
* M

S - Z

Didelis ir fPu.iKu.s Teatras
Teatrališkas Kliubas Lietuva stato scenoje J. J. Zolpo keturiy veiksmu tragediją

ČIGONAS RAZBAININKAS
Nedėlioj, Vasario-February 24, 1924

Pradžia 7:30 vai. vakare

SCHOLL HALL SVETAINĖJE
48 ir So. Honore gatve

Gerbiamoji visuomenė, nepraleiskite šio puikaus perstatymo, nes 
Šiame veikale dalyvauja svarbiausioj rolėj ir pats veikalo autorius 
J. J. ZOLP, P-L Ė S. BĄJORIUNAITfi ir kiti gebiausi lošėjai. Iš kal
no galima tikėtis, jogei šis veikalas pilnai užganėdins kiekvieną atsi
lankiusį, taip kaip ir kiti J. J. ZOLPO veikalai. Todėl visuomenė 
pasinaudokite šia nepaprasta proga.

Po teatrui Lietuviški-Amerikoniški šokiai iki vėlumui.
širdingai kviečia TEATRALIŠKAS KLIUBAS LIETUVA.

S STB

DidelėjBibliška Meilės Tragedija Dviejų,Aktų
SAMSONA^IRD^Sl^ ' Vasario-Feb. 24 d., 1924 m. Kiekvienas Chicagietis turės progą ateiti pamatj

(Nėra tai religiškas ar prieš religiškas veikalas — tik grynas romansas 
Samsono ir Delilos)

STATO SCENOJE LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠELPINIS KLIUBAS
M. Meldažio svetainėje, 2242 W. 23rd PI.

įžanga: $1.00 ir 75c/, ant'šokių 50c. Duris atsidaro 5 v. v. Lošimo pradžia 6 v. v
,iaw,1 , -------- lar^-r.TTf •T^iT.^.raar-T--------

J. P. W AITCHES 
LAWYER Lietu vys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom St, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

' Tet.s Pu 11 man 6377.

ai. 6737

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg. 

77 W, VVashington St. 
Tel. Central 6800

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

Bridgeport kitais vakarais
3236 S. Halsted St. T.

B. W. ANDERSON
*• Advokatas

30 metų patyrimo. Veda visas bilas. 
Patarimai visokiuose dalykuose. 
Padaroma legališki popierai. Egza
minuoju abstraktus. Patentai. Tra- 
demark. 189 N.Clark st. State 7729

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

•Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

pamatyti šio puikaus bibliško perstaty
mo su visomis naujybėmis, kokių dar iki šiol Chicagos Lietuviai niekad nematė Tik 
nesivėlinkit.

Širdingai užkviečia visus L. K. P. K. RENGĖJAI.
—-r-
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Kam rūpintis apie 
Jūsų income taksus?

korespondencijosĮ
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

p;e važiuosimo i So. Milvvaukee.
* *

Nedaro skirtumo ar jus darote 
biznį su musų banku ar ne, mes 
norime pagelbėti jums su jusy 
income taksų problemomis dykai. 
Musų noru yra suteikti jums pa
tarnavimų maloniai. Ir buvo 
šios bankus svarbiausia užduotis 
ir bankas nuolat augo ir įgijo ge
rų vardų už gerų patarnavimų.
Ateikite į musų bankų ir pasi- 
liuosnokite nuo rūpesčio apie jū
sų income taksus.

Kenoshos Dailės choras ren
gia pramoga su šokiais vasario 
24 d., 2 v. p. p. Schlifzo svetai
nėje prie Milvvaukee Avė. Esa
me nusprendę ir pas kenoshic- 
čius važiuoti, nes jie, kaip gir
dėjau apart programų ir šokių 
darysią “stebuklus” Tikisi, jog 
žmonių privažiuos tų “atebuliį- 
lų” žiūrėti. Nuo to parengimo 
skiria 25 procntą Mariampolęs 
Realinei Gimnazijai rūmams 
statyti.

Peoples*

••

Gerai 
tuvių 
tumu

DIDELIS B ANE A S
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė.
CHICAGO

I

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

Jau kad svečiuotis, tai sve
čiuotis. Subatoj važiuosime j 
So. Milvvaukee, o nedėlioj, vasa
rio 24 d. j Kenoshą.

♦ ♦
*

šiuomi pranešu tiems Racino 
lietuviams, kurie nori drauge 
važiuoti su Jaunimo Dramos 
I^liubo nariais, kad jie ateitų į 
Sandaros Kliubą 1 v. p. p. Iš ten 
susitvarkę važiuosime “stebuk
lų” žiūrėti.

\ * *

Investmentas
be rizikos
Kad ateity turėjus neprigulmybę jus 
turite daryti investinontifs BE RIZI
KOS. Musų Real Estate Pirmi Mor- 
gičiai ir Pirmų Morgičių Auksiniai 
Bonai ne tik yra SAUGUS’, het jūsų 
pinigai uždirbs dvigubai daugiau pi
nigų, negu, kad jus laikysite taupy
mo skyriuje. Musų investinentai ap
moka 6% ir jus turite visiškų saugu
mų nuo rūpesčio apie jų saugumą. 
JųH galite nusipirkti nuo $100, $500 
ir augščiau. Ateikite Ir daJeiskite 
jums išaiškinti plačiau apie tai.
Morgičių ir bonų departamentas at
daras utarninkais ir seredomis iki 8 
vai. vakare. Kitomis dienomis iki 5 
vai. po pietų.

*
Vasario 10 d. AJLDLD 8-tas 

apskrity^ buvo Racine suruošus 
programą Turner Hallėj. Statė 
scenoje “Užburtą Kunigaikštį”.

Vienas vaikėzas atvykęs iš 
Chicagos( kitą syk gyveno Ra
cine) bandė kalbėti, bet matyt 
turi per storą liežuvėlį Patarti
na kreiptis prie šaltkalvio...

P-as Jagminas tai galva rau
donųjų iš Mikvaukės. Savo da
vatkas susistatė ir įsakė miru
siam despotui Leninui atiduoti 
garbę.

Kas į mane darė blogą.įspūdį, 
kad SLA 10-to apskričio išrink- 
tasai atstovas į busiantį seimą 
pasistatęs .bateliūką prieš save 
voži jo kalakutu -^rąudpua no
simi. Nejafigf 10-tas apskritys 
taip žemai stovi, jei tik tokį 
atstovą tegali išrinkti į Seimą?

—Meldinictis.

■CUNARD:
“Bankas visiems žmonėms”

H LIETUVON PER 10 DIENŲ $ 
M Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon K1 
|Q per Soit iliamptoną ant Milžinų laivų 

AQUITANIA, MAURETANIA n 
BERENGARIA

Apleidžia New Yorką kas Subatą. "z 
® Greitas persėdimas Southamptone. ”
■ Lietuviai ypatiskai lydimi.
H Taipgi reguliariai išplaukimai tie- E3 
gg šiai į Hamburgu ant naujų laivu B 
M burnerių. Sčia k1e«a (į Piliau $106 r>0, « 

i Hamburgą $103.50). Karės taksų Z,
■ $5.00 ™
U KELEIVIAI IŠ LIETUVOS W
||| sėda laivan Piliavoj važiuojant |> B 
m Southamptpną ir ten persėda aut Mil- m 

žinų laivų. Plaukia kas savaitė.
Greičiausi laivai pasaulyje.

H Informacijų 'dėl kainų ir reikalin- H
gų dokumentų atvažiuojantiems ke
leiviams galite gauti nuo bile agento. 
Reikalaukit. Jų yra ir jūsų mieste 
arba apielinkėj.
CUNARD LINE

140 N Dearborn St.,
Chicago, Illinois

Didelis Kainų Nužeminimas!

P-le Kudulaitę
Iš

The Stock Yards
Savings Bank

Mis. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted S’t., kampas 31 gat.

Ši jauna panele, jūsų pačių tautos, yra svarbknerė 
musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumejriams.

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

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

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

/ 1
“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportas bankos stovio peržiūrint biznį gruodžio 31, 1923, kaip yra pa
darytas Auditoriaus Publiškų Apskaitliavimų Illinois Valstijos.

RESURSAI
Paskola ir discountai ............................................................. $2,601,571.07
Overdraftai ............................. ....................................................... 757.13
J. V. Valdžios Investmentai ...'................... i.............................. 164,364.65
Municipaliai ir Korporacijų Bonai ..................    857,739.44
Bankos namas, rakandai ir įrengimai ..........   170,221.45
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų ........................... 757,366.50
Kiti turto šaltiniai ......................................................................... 671.30• r ,

y Viso turto ............,..................... $4,552,691.54

atsakomybe
Capital stakas ........................   $200,000.00
Surplus .................   100,000.00
Neišdalintas pelnas ........   76,965.86
Rezervo acauntai ....................    23,584.45
Neišmokėti dividendai ................................ .............................. 6,040.50
Rilos apmokamos ................................................................  40,000.00
Depozitų ................................................................................. 4,106,100.73

-—v - - —- • , ;

Viso atsakomybių .................... $4,552,691.54

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

*........................U .ne ..... . ..............■■■..... .. .... . . ■■■■■..........

J. W AREKOIS 

Generalis Kontraktorius 
10561 So. Michigan Avė., Chicago-Roseland, III.

Tel. Pullman 0929

Budavoju medinius ir mūrinius, visokios mados naujus namus. Tai
sau ir perdirbu visokius senus namus. Apsiimu dar^ą /bije kokioje 

dalyje Chicagos.

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

Apsimokės jums atsilankyti į musų parodos kambarį ir ap
žiūrėti musų bar genus. Savininkas kalba lietuviškai. Musų da- 
statymo systema yra geriausia, ir mes dastatome 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. Nedalioms nuo 8 ryto iki 12 dieną.

Sol Ellis & Sons
211244-18-20-22 So. State St.

CHICAGO, ILL.
Vakarinėj pusėj gatvės 

Telefonai į visus departamentus: 
Victory 2454-4356

NEW YORK—HAVRE
SUFFERN. '........................ Feb. 27
LA SAVOIE ....................... Mar. 1
CHICAGO .....   Mar. 11
PARIS ............................  March 12
ROCHAMBEAU ............. Mar. 22

‘ NEW TORE, VIGO (OPAIN). 
BORDEAUE

Rašykite dėl iingeidžios aprašomos 
knygutė* joaų vietiniui agentai arba | 
didlij ofiaų 19 State Street New York.

Fine for Lumbagu e
Musterole drives pain away anc 

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

It is a clean, white ointment, made 
with oil of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
better than a mustard plastef

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos! kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vahijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

■Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewid 

BANIS 
AKUAERKA 

[Turiu patyrimą. 
[Pasekmingai pa* 
[tarnauju mote- 
irimą prie gimdy- 
Imo kiekvienams 
'atsitikime. Teikiu 
jypatišką prižiūri- 
Jimą. Duodu pa- 
* tarimus moterims 
[ir merginoms dy- 
ikai.

3113 South 
Halsted St.

.  ............... . .... ■ ........................

Francuziškas Daktaras•
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų

• X-Ray Spinduliai
Ofisa'g 1800 S. Ashland Avė., a/ht 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

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

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

e

^=DR. HERZMAN'^B
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1026 W. 
18th St., netoli Morgan St

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

Dienomis: Canal
3110. NakU 
Drexel 0950

Boulevard 4186

^410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ’ir po 8 vai. vak.

Telefonai:

Plumlngo ir Apšildymo {rengimai
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bus 
brangesni po balandžio mėnesio.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING SUPLY CO.
490 Milvvaukee Avė. and 
t 461 N. Halsted St.

Haymarket 1018, Haymarket 4221

t DR. CHARLES SEGAl'
Praktikuoja 16 metai

» Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

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 ild 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2889

. ................................   į

LIETUVIS 
AKIŲ DAKTARAS

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

;Dr. Serner O. D.
8333 So. Halsted St., Chicago, III 

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki S 
Nedėliomdę nuo 10 iki 1.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

.. 1. ■■ -.I — — I . ..   .... 1 ■

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

Ofiso vai. j 1 iki 3 ir 6 iki 8 ▼. v. 
Tel. Boulevard 6913

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nue 9 Ud 11 vpl. ryto; 

ano 5:80 Ud 7:81 vakaro.
\ '..4- ' ' 1 ——

į !l ..... 11 ■ ■**« '*■■■■■■ r" ■ I I I liiliai.s.o.f
Telephono Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

>. ...............................i iiiiiiIiiiii i........ .................... i 111111111^1

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan StM Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
/ Valandos 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 

Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

Tel. Canal 6222. Chicago, I1L 
Vai.: 9—12 ryte; 1—5 po pietų;

6—9 vak. Ned. pagal sutartį.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2S □. VKasbington St.
Valandos: nuo 10 Ud 12 lyto 

Telephone Central 80M 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki fl vakaro 

Rezidencijos tol. Kadžio 7718

Telefonas Boulevard 7042

DR. 0. Z. VE2ELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

’’ 4T12 ®o. Ashland Avė.
Mrtt 47-tos gatvės .

CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 Ud 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 10 iki 
12 dienų.

Hhiiįh>... .. . I JĮI .I •...............................

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

—....................—■■ I ■ II

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12. 1 iki 3 dienų
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

Tel. Boulevard 8587

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tb St
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo e 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8

Ud 2 vai. po pietų.

. ...............................  I .UI.........................................  ..

f* , " ' ' ...................

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akuierh

MII South Halsted SI
' Tel. Boulevard 1411

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

Garsinkites Naujienose

k.

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L YUSKA 
PHYSICIAN AND SURGEON 

1M0 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietą 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Medinomis, nuo 9 Ud 12 ryto 
1821 So. Halsted SK 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

8248 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rerid. Tel. Fairfaz 6674 
CHICAGO, ILL.

s, ..................... ........ ...................

Garsinkites Naujienose

akimis, pasiteirauk 
BLUMENTHAL

Optomvtrtet
T«L BoulrrarJ »487 
4C4* 8. AahlanJ Ars 
Kampu 47-toa vai 

1-rot lubeba

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedilioj 9 Ud 12 
Telefonas Lafayette 6061

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted StM Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nudiltomis 10—12 dienų, 
Res. 1139 Independence Blvd. Chieage

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

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
8149 So. Morgan St., 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. t 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 r 

Telefonas Yards 0867
............... ...
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Tbe Litkeanian Daily Nevi 

Pvblisbsd Daily, escept Sunday, by 
fbe Lithuanian News Peb. Ce., Ine

Editor P. Grigaiti!

1739 South Haieted Street 
Chicago, III. 

Telephone Koosevelt 8500

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

3c per copy.

Entered as Secoud Clasa Mattar 
March 17th, 1914, at the Port Office 
oi Chicago, III., undar the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iialdriant 
Mkmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 So. Halsted St., Chicago, 

' UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paltui

Metams ____   $8.01
Pusei metų ___ ....._________  4.0U
Trims mėnesiams ........ 2.00
Dviem mėnesiam ..............  1.50
Vienam mėnesiui... ........... .75

Chicagoje per neiiotojua:
* Viena kopija 

Savaitei ____________
Mėnesiui ____

Suvienytose Valstijose, ne"'Chicagoje, 
paltu i

Metams--------------  $7.00
Pusei metų .......... .. ...................... 8.60
Trims tnėnesiams....... .................1.75
Dviem mėnesiam ....________   1.25
Vienam mėnesiui _____  75

8c 
18c 
76c

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ___ _____ ______ ........ $8.00
Pusei metų _____ ..________ _ 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Pinigus reikia siųsti paito^Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Vokietijos 
pasidavimas.

amba-
Valsti-

Pagal šitokį aiškinimą iš
eina, kad kaltį yra ne tie 
gaivalai, kurie įtraukė Vo
kietiją į karą, sukėlė prieš 
ją kone visą pasaulį ir pas
kui tęsė karą tol, kol išsisė
mė Vokietijos jėgos, — bet 
tie, kurie kovojo už taiką. O 
išvada iš tokio aiškinimo bu
tų ta, kad Vokietijos žmonės 
ttiri atmesti “išdavikus”, ku
rie padėjo Wilsonui apgauti 
ją, ir savo krašto likimą vėl 
pavesti į kaizerio, Luden- 
dorfo ir Hindenburgo ran
kas.• , »

Sitai propagandai grafas 
Berristbrff uždavė skaudų 
smūgį, parodydamas, kad 
patys kaizerio generolai pri
spyrė Vokietiją pasiduoti, 
kai pamatė, kad karas yra 
pralaimėtas. <

tais laikais, kai Rusijoje dar ne
buvo susiorganizavę nė social
demokratai, nė socialistai revo
liucionieriai.

Morozovo tėvai buvo revoliu
cionieriai. Jisai pats gimė ka
lėjime. Per visą savo gyveni
mą jisai kovojo prieš despotiš
ką caro valdžią ir už tai turėjo 
du kartu eiti į katorgą. Vie
nok bolševikai apšaukė jį 
“kontr-revoliucionieriu” ir pa
smerkė sušaudymui.

Per pusantrų metų jisai, kar
tu su vienuolika savo draugų, 
sėdėjo bolševikų kalėjime, lauk
damas, kad kiekvieną valandą 
gali ateiti raudonieji budeliai 
ir išvesti juos nugalabinimui. 
Pagalios, jisai nutarė padaryti 
sau galą, kad bent jo draugai 
butų paliuosuoti nuo to baisaus 
kankinimo.

Jo mirtis bus amžina dėmė 
bolševikams.

STREIKININKAI IR 
VALDŽIA.

Apžvalga
>1 .............................. ..... .................... I III III—I

BOLŠEVIKIŠKŲ BUDELIŲ 
AUKA.

Buvęs Vokietijos 
sadorius Jungtinėse 
jose, grafas von Bernstorff, 
išėjo spaudoje prieš Vokieti
jos nacionalistus, kurie kal
tina nabašninką Wilsoną dėl 
Vokietijos nelaimių.

Nacionalistai (tautinin
kai) skelbia, kad Wilsonas, 
būdamas prezidentu karo 
metu 
prikalbindamas ją padėti 
ginklus tomis sąlygomis, ku-' sprendį.

Sausio mėnesio pradžioje bu
vo pranešta, kad Rusijos, sovie
tų valdžia davė “amnestiją” so
cialistams revoliucionieriams, 
nuteistiems garsioje byloje, ku
ri savo laiku buvo sujudinusi vi
są pasaulį. Vienuolikai kalinių, 
kurie buvo nuteisti sušaudymui, 
sovietų valdžią pakeitė tą baus
mę penkeriais metais kalėjimų; 
kitiems kaliniams, kurie buvo 
nuteisti kalėjimu, bausmė buvo 
sumažinta per pusę.

Kuomet ta žinia atėjo, tai bu
vo aiškinama, kad sovietų val
džia davė tą dalinę amnestiją, 
norėdama prisigerinti Anglijos 
socialistams, kurie tuomet ren
gėsi paimti į savo rankas val
džią. Bet, pasirodo, tai buvo 
tiktai viena ir tur-but ne pati 
svarbiausioji amnestijos prie
žastis. Mirties bausmę socialis
tų partijos vadamas bolševikų 
valdžia atšaukė daugiausia dėl
to, kad vienas pasmerktųjų ka-

Uuostų darbininkų streikas 
Anglijoje dar, deja, nepasibai
gė. Buvo pranešama, kad sam
dytojai sutikę pasiūlyti streiki
ninkams po du šilingu priedo 
prie_ dieninės algos, bet pasiro
dė, kad jie siūlo tiktai pą vieną 
šilingą ir dėlto susitaikymas ne
įvyko.

Anglijos valdžia dabar pa
reiškė, kad ji turi planą aprū
pinti žmones maistu, kol strei
kas tęsis. Tas planas yra toks, 
kad maisto sandėlius ir maisto 
transportą valdžia laikinai pa
ims į savo kontrolę ir streikinin
kai tuomet dirbs, kaipo valdžios 
darbininkai. Streikininkai pa
dės valdžiai, be to, Sužiūrėti, 
kad spekuliantai nekeltų maisto 
produktų kainas.

Šitokia valdžios politika pri
vers darbininkų samdytojus ei
ti prie taikos.

Lietuves Teatrast

apgavęs Vokietiją, Unių nusižud5) protestuodamas
prieš budelišką bolševikų nuo-

išdėstytos jojo I Tai buvo Serbei Vladimiro- 
14 ' nk ' Morozov, socialistų revoliu- 

_ .. , .Icfonierių partijos centro komi-
Ponas Bernstorff gi. toto narys.

Jisai pareikalavo, kad sovie
tų valdžia arba įvykintų mirties 
nuosprendį pasmerktiemsiems 
socialistų vadams, arba* panai
kintų tą nuosprendį; ir kuomet 
valdžia atsisakė išpildyti reika
lavimą, tai drg. Morozovas 
gruodžio 21 d. stiklu perpiove 
sau gįslas ir numirė. Jisai buvo 

, vienas tų dvylikos socialistų, 
kurie buvo pasmerkti mirčiai.

Po jo mirčiai likusiems vie- 
i nuolikai pasmerktųjų buvo guo

tas “susimylėjimas”, /kadangi 
valdžia bijojo, kad ir jie ims 
save žudyti taip, kaip Morozo
vas.

Apie drg. Morozovą Berlino 
“Socialističeskij Vestnik” pa
duoda tokių žinių:

“Visą savo sąmoningo gy
venimo laiką jisai praleido 
kalėjime. Jisai buvo “naro- 
dovolcų” sūnūs ir gimė kalėji
me, kur jo motina sėdėjo, ca
ro valdžios nuteista. Prie 

carizmo jisai atliko du kator
gos terminu ir, vos pasiliuo- 
savęs nuo carizmo pančių, pa
teko į bolševikišką kalėjimą. 
Tam pačiam Butyrkų kalėji
me jisai pradėjo eiti naują, 
da aršesnę katorgą; 1919 me
tais jį ką-tik vėl nesurakino 
pančiais senasis Butyrkų ka
lėjimo viršininko padėjėjas, 
kuris pasiliko savo vietoje 
tarnauti bolševikams.”
Politiniai kaliniai drg. Moro

zovą buvo išrinkę savo seniūnu 
(Storasta). Kuomet jisai nusi
žudė, tai kalėjimo vyriausybė 
-nedavė jo lavono giminėms, bet 
palaidojo nežinia kur. ' 

“Narodovolcai”, apie kuriuos 
minima augščiaus, buvo revo
liucinė “Liaudies Laisvės” parti 
ja, kuri kovojo prieš carizmą

Operoje “Rigoletto” dalyvavo 
chicagietė p-ia Ona Pocienė. 
Ji jau spėjo užkariauti Kauno 
publiką, kuri 
nes, jog p-ia 
gali dainuoti 
t J jas.   P-ui
dos duodama' sunkesnes par- 
tijos, kurias dainuodamas jis 
kankinasi.

yra tos nuomo- 
Pociene drąsiai 
pirmaeiles par- 
Byrai tilc iš bė-

garsiuosiuose 
tų”.
nurodo, kad tai yra istorijos' 
falsifikacija.

Vokietija, pasak jo, padė
jo ginklus dėlto, kad to užsi
spyrę reikalavo kariuome
nės vadai ,bijodami, kad vo
kiečių armija bus galutinai 
sumušta. “Tik po to,” sako 
buvęs ambasadorius, “mes 
kreipėmės į prezidentą Wil- 
soną, prašydami pagelbos 
^ryšyje su jo keturiolika 
punktų.”

Šitas istorinės tiesos apgi- 
nimas turi nemažos svarbos 
Vokietijai. Reikalingas jisai 
yra ne tam, kad pataisius 
Wilsono vardą, nes jisai vis* 
viena diskreditavo save, pri
imdamas Versalės sutartį 
kuri buvo priešinga jo prin
cipams. Bet tas Bernstorff o 
atitaisymas yra svarbus 
tuo, kad jisai atima galimy
bę Vokietijos militaristams 
dumti akis žmonėms.

Jie visą laiką stengėsi nu
versti nuo savęs kaltę dėl iš
tikusios Vokietiją katastro
fos, sakydami, kad Vokieti
ja buvo ne pergalėta, o tik
tai apgauta. Jeigu, girdi, 
Wilsonas nebūtų paskelbęs 
savo “keturiolika punktų”, 
ir jeigu Vokietijos socialis
tai bei demokratai nebūtų 
buvę tokie kvaili, kad pati
kėjo Wilsonui, tai ji butų ne- 
pasidavusi priešui ir šiandie 
jai nereikėtų kęsti vargą ir 
pažeminimą.

Sausio 25 d. Lietuvos Valst. 
Teatre ėjo “Rigoletto”, J. Ver
di muzika, B. Sruogos vertimas.

“Rigoletto” kauniečiai yra 
pamėgę; ši opera nenusibosta, 
ją lanko daugybė publikos, ne
žiūrint to, kad jau kelioliktas 
kartais stotoma.

Turinio sudėtinumu, įvairiau
siomis kombinacijomis, didakti
kos bei moralės privalumais 
“Rigolletto” netraukia lankyto
jus; graži ji vien dailės, muzi
kos žvilgsniu ir gal didvyrių 
psichologiniais pergyvenimais.

Turinys gana prastutis. Dži
lela — juokdario Rigoletto duk
tė—augintinė įkrinta akin val- 
dovui-Ercogui. Šisai be meilės 
suvadžioja mergelę ir ją itajtęs 
uliavoja su kitomis. Džilela 
myli ligi pat mirties. Juokda
rys Rigoletto netekęs dukters, 
kuri tapo hercogo išniekinta, 
keršija pastarajam, sudaryda
mas nužudymo pinkles. Nelai
mei, tose pinklėse žūna ne her
cogas, bet jo dukrelė Džilela. 
Tuo visas veiksmas ir baigiasi. 
Tad turinyje nieko ypatingo, 
nieko stebėtino nerasi, visas 
“Rigoletto” brangumas muzi
koje, ir atskirose arijose ir did
vyrių pergyvenimuose.

Taip, juokdario Rigoletto pri
sirišimas prie augintinės Džile
los, nuvedęs jį ligi hercogo žu- 
dystės vertas yra domesio., To
liau, kančios pavogus hercogo 
dvariškiams Džilelą ir jo be ga
lo graudus “Atiduokite dūkia!” 
verčia susijudinti net pačiai už
kietėjusiai žiūrėtojo sielai. Ir 
Rigoletto asmenyje, kaip vied- 
rodyje, atspindi kančios žmo
gaus netekusio už vis brangiau
sio pasaulyje turto—dukters- 
augintinės.

Šį kartą Rigeletto buvo p. J. siliko visai natūrali ir jų skonį [ Gal jus įdomaujate sužinoti 
Bieliūnas. Savo rolę atliko ne visiškai patenkino. Bet žmonės j to banko direktoriaus trumpu“ 
nepuikiausia. Stoka aktingumo matę kitokią Džilelą labai ir la- 
scenoje, kažkoks susilaikymas, bai O. Pocienės pasingą vaidini- 
dažnas balso nesuvaldymas taip’mą pasmerkė. Paviršutinė ar

tistės išvaizda Džilelos rolėje ir 
nevisai tinkamai 
Drabužiai kaž kaip 
gulėjo, kas, žinoma, 
tuoj pastebėtina.

Taigi O. Pocienė nepamaino
mai puiki dainininkė, bet vai
dintoja tik pusėtina. Jai sce
noj gyventi dar reikėtų šiek 
tiek lavintis, norint tapti tikrai 
gražia vaidintoja, bent sulig sa
vu balsu.

Dar tenka pažymėti, kad O. 
Pocienė, nors pilnai ir neatstos 
p-lės Dvarionaitės, bet Lietu
vos Operoje bus galinga pajė
ga, galėsianti imti roles ir svar
besnes kaip vidutinės. Lyginant 
O. Pocienę su Dvarionaite, gali
ma, smažai apsirinkant sakyti, 
kad balsu pastarąją prašoko, 
bet vaidinimu kol kas dar ne.1*

Ercogas buvo J. Byra. Šis ar
tistas tik iš bėdos šią svarbią 
rolę vaidina. Mažai pasitenki
nimo klausytojui 
giau pasigalėjimo, 
rėti ir klausytis 
arijas šiam mažyčiam žmogiu
kui su silpnoku balseliu tenka 
“išvilkti”? Bet chicagiečiai jį 
turėjo progos patys pažinti. Aš 
daug nekalbėsiu. Kitos rolės ne 
taip svarbios.

Baigiant tenka pažymėti or
kestro dalyvavimą operoje. Or
kestras jau kelintas metas dir
ba ir spėjo “susigroti”, pąpras- 
tai savo uždavinį atlieka gana 
gerai. Nežinia kaip bus toliau, 
nes penkius ir gana žymius na
rius Kauno komendantas ištrė
mė iš apskrities. Gal jų orkest
ras nepasiges, o gal ir, labai pa
siges, prisimenant, kad tai buvo 
gabesnieji grojikai, šį kartą 
orkestras nepaprastai puikiai 

Šie grojo, turbut dėl to, kad diri
gavo p. L. Hofmekleris, pagar
sėjęs Kaune dirigentas ir akom- 
ponatorius.

Operos baletas gana silpnutis. 
Šį kartą minuėtą šoko J. Josiu- 
kienė, E. žalinkevičaitė, O. Ma- 
lejinaitė ir M. Sarnauskaite. 
,Be p. J. Josiukienės kitos šokė
jos- paprastai, “pilietiškai” 
trepsėjo scenoje ir neteikė tos 
dailės, kuri reiškiasi šokyje. 
Baletmeisteriui — O. Dubeveč- 
kienei dar gerokai teks padir- 
liciti, kol išlavins paken6iamjį 
baletų. —L. Vetriis.

ir reiškęs per ištisą vaidinimą. 
J. Bieliūnas davė ir gražių da
lykų, bet visgi minusai slopino 
tuos pliusus. Kai kurios arijos 
net visai gražiai buvo atliktos, 
bet buvo ir tokių, kad klausytis 
sunkiai ėjosi. Dar p. J. Bieliū
nui teks scenoje padirbėti, kol 
taps nieko sau artistas. Ypa
tingai slopinančio įspūdžio ga
vo tie iš publikos, kurie buvo 
p ?atę šioje rolėje p. A. Sodeiką 
matyti. A. Sodeika—Rigoletto, 
kaipir demonas, neužmainomas. 
Kitam artistui sunku jam pri
lygti, o gal visiškai negalima. 
Labai gaila, kad p. A. Sodeika 
šiais metais pusę sezono padir
bėjęs išvyko užsienin ir netaip 
greit teks juo gėrėtis. Gi p. J. 
Bieliūnas, jokiu budu p. A. So
deiką neužvaduos, tatai tvirti
na dauguma teatrą lankančių 
kauniečių.

Toliau, Rigoletto duktė — 
Džilela savo rolėje turi irgi be 
galo gražių momęntų. Prisi
minkime tik j06 svajones pir
mą kartą pamačius jaunikaitį 
hercogą bažnyčioje. Judviejų 
susitikimas teikia taipgi pluošt 
tą puikių arijų, verčiančių pub
liką kaikuriam laikui užsimiršti 
šioje “ašarų pakalnėje” gyve
nant.

sutvarkyta, 
nejaukiai 

scenoje

teikia, dau-
Gaila Žiū

kai sunkias

Džilela buvo p. O. Pocienė, 
Lietuvos operoje dar tik antrą 
ar trečią kartą pasirodžiusi. 
Todėl publika dabar domėjosi, 
kiek gerai ši artistė atliks savo 
užduotį, ar galės užvaduoti taip 
kauniečių mėgiamą p-lę Dvario
naitę, paprastai Džilelos rolęs 
vaidinančią. Daug kas buvo p. 
O. Pocienę girdėjęs koncertuo
se dainuojant ir toj pat “Rigo
letto”, dar prieš Kalėdas. L*. 
visi pilnai nauja dainininkė-ar- 
tiste pasitikėjo. Pirmą kart 
matantieji godžiai rijo kiekvie
ną jos gestą, kiekvieną ju
desį, nepralęisdami ir bal
so smulkiųjų dalelių. Pra
ėjus “Rigoletto” operai, kiekvie
nas buvo patenkintas iš Ameri- . 
kos atkeliavusia viešnia ir su 
malonumu pasakojosi regėtus ir 
girdėtus, dalykus.

Ir ištikrųjų O. Pocienė turi 
be galo gražų, skambų balselį. 
Savo da.ina.vimu žavšte žavėjo 
publiką, kuri, atlikus artistei ko

kią ariją, susilaikyti negalėjo ir 
prapliupdavo visas teatras feau- 
singy delnų plojimu, šis apsi
reiškimas nevisai tinka vaidini
mui einant, bet 
charakteringas (artistės gabu
mus įvertinant.
mas ir nepaprastas švelnumas 
gridėjosi visą laiką O. Pocienei 
bevaidinant. Technikos žvilgs
niu balsas ir į'ana išlavintas. 
Buvo galima pastebėti nepa
prastai geras sugebėjimas val
dyti atskirus balso garsus. Taip 
gi su muzika nedaryta jokių 
peirSiskirinėjdmų,. kas kai ku
riems musų artistams nevisai 
sekasi.

Ypatingai gražios išėjo O. 
Pocienei arijos svajojant apie 
matytą jaunikaitį, čia ne tik 
gražus balsas skambate skam
bėjo, bet iš dainininkės kruti-Į 
nės veržėsi labai 
tinkąs dainai meilės jausmas^ 
bajso muzika buvo perimta kaž 
kokiu švelnučiu garsu, žadinan
čiu klausytojų prakilnius meilės 
jausmus, žodžiu savo balseliu 
ji visiems patiko ir ją daugu
ma iš pirmo karto pamėgo, bet 
vaidinimu... čia visai kas kita. 
Negalima sakyti, kad O. Pocie- gi bankas buvo kapitalistinis, o 
nė gadino vaidinimo harmoniją, jame pinigus sudėję laikė ko- 

tik per daug munistai, tai tuoj stvertasi Mai- 
žio įstatymų:

Ne vogk!
Tiesa, Tobelsonas, atvirai

užtatai labai

Balso stipru-

▲

Krasnaščokovo 
Nuopelnai

(A. Jablonovskio feljetonas)
Išviję Maižių.iš Rusijos sina

gogų, komunistai savo naudai 
visgi pasiliko Maižio prisaky
mus.'

—Plėšti komunistų suplėštą 
turtą draudžiama!

Tai—nuodėmė. ’
Dabar, pavyzdžiui, jie pa

traukė atsakomybėn ir pasodi
no į cypę vieną žymiausių ko
munistų ir užsitarnavusį revo
liucionierių A. M. Krasnoščoko- 
vą—Tobelsoną, Maskvos pra
monės banko direktorių ir bu-

ir labai ata-|vusios “Čitos respublikos” gal
vą.

—Už ką?.
Už peržengimą pasenusio ne

pripažinto Maižiaus įstatymo.
Ką Tobelsonas iš banko pa

glemžė. Paglemžė daugiau iš 
įpratimo nei reikalo (tai labai 
turtingas žmogus!) Bet kadan-
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tę biografiją.
Jaunystėje jis buvo mažutis 

komisionierius ir “biskį” radi
kalus advokatas.

Operavo pietinėje Rusijos da
lyje ir, po didelių su policija 
nesusipratimų, paspruko į Ame
riką.

Amerikoje išpradžių jam ne 
kaip’ tesisekė. Plovė vienam 
mažam Chicagos restoranų to- 
rielkas, bet priklausė anarchis
tams ir ožio tenoruku dainavo: 
“Tai bus paskutinis sprendžia
masis mušis...”

Paskui fortūnos ratas pasisu
ko. Nuo torielkų plovimo anar 
chistas pats nuosavybėn įsigijo 
restoraną. Bet nors jis jau bu
vo ir restorano savininkas, ale 
anarchizmo neatsižadėjo ir vis 
dainavo: “Tai bus paskutinis 
sprendžiamasis mušis...”

Revoliucija užtiko Tobelsoną 
' už baro bestovint. Suuodęs di
delį plaukimą, Tobelsonas atsi
žadėjo pudingų bei kotletų ir 
spruko į Rusiją.

Čia ir prasidėjo jo neginčija
mi “nuopelnai prieš revoliuci
ją”.

Išpradžių Tabelsonas atsisto
jo priešakyje Vladivostoko 
draugų-katorgininkų, kuriuos 
paliuosavo gerasai A. F, Ke- 
renskis. Paskui jis jau išvirto 
Krasnoščokovu ir nukeliavęs į 
Chabarovską greit suorganiza
vo kelis "plėšikiškus burius pas
kelbdamas save komunistų ly
deriu ir Chabarovsko sovietų 
departamento viršininku. Jis 
užpuldinėjo bankus, visuomeni
nes įstaiga^, plėšė, kalino, žu
dė. Chabarovsko kalėjimai per
sipildė “buržujais” ir t oficie- 
riais. O naktimis būriais žmo
nės buvo šaudomi.

'• Sunku pasakyti/, kiek visuo
meninio gero Krasnoščokovas 
paglemže-iš Sibiro bankų ir kitų 
įstaigų, —bet tai sieke milionus 
auksu.

Ir dar sunkiau pasakyti, kiek 
Rusijos piliečių nužudė tas žmo
gus, — bet tai buvo šimtai ir 
tūkstančiai *

Mažą pertrauką jo karjerai 
padarė admirolas Kolčakas.

Bet kuomet Kolčakas suklu
po, Krasnoščbkovo žvaigždė vėl 
užtekėjo.

Jis buvo taip 
“buferinės” Tolimų Rytų res- 
pufc>lil<os vi i-šinfnkit, 
Jungtinių Valstijų 

“notas”, vede karus, be palio
vos piešė ir be paliovos žudė.

Keliems metams praėjus tas 
vardas pagarsėjo visam 'Sibire 
ir Tolimuose Rytuose nebuvo 
žmogaus, kuris nebūtų keikęs tą 
Kainą. *

Bet kai Tolimų Rytų respub
lika pasibaigė, “viso Sibiro Kai
nui” pasiūlė ramią ir garbingą 
vietą Maskvoje.

—Pramonės Banko direkto
riaus vietą.

Ir ar buvo galima laukti, kad 
gale tokios karjeros jis suklups 
apelsino lupyną užminęs?

Ar galima buvo tikėtis, kad 
atiduos teismui respublikos 
“prezidentą”, sovdepO viršinin
ką, čekos įkvėpėją, tūkstančių 
žmonių žudeiką ir nepalygina
mą vagį, kuris apvogė desėt- 
kus bankų ir kitų įstaigų?

Vienok aš negaliu prileisti 
sau tos ■ minties, kad visi, tie 
revoliucijos nuopelnai butų už
miršti, ir kad draugas Krasnoš
čokovas savu krauju apšlaksty
tų sieną.

Tai butų niekšybė ir prieš 
revoliuciją, ir prieš partiją.

Lietuviškai ištlumočijo
—K. S—kas.

šeštadienis, Va*. ^8, W24

Grybai. Švenčionių parap, 24/L 
Lenkiška mokykla tuščia.

šiame sodžiuje jau kelinti me
tai buvo lietuvių ‘mokykla, bet 
šiemet šeimininkaujant p. Ple- 
bančikui inspektoriate susilauk
ta lenkiškos, tik, deja, nei vai
kai nei tėvai nesupranta savo 
naujo “direktoriaus”. Tiesiog ne
susikalba. Tokiomis sąlygomis 
nė pamanyti negalima apie ko
kį nors mokslą ir mokykloj ne
silanko nė vienas mokinys.

Severb> Gyduoles uzLukc

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

Severa’s
Cough Balsam

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai
kykite po ranka ypatingai žierrią.

Kaina 25 ir 50c.

> Klauskite pas aptiekoriaus.

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

U/ W. F. SEVERĄ CO.
ČEDAR RAPIDS, IOWA

Pažymėtinas pasveikini
mas Mrs. Spink

Suteikia Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Comp-* 

ound Pilną Kreditą.

Minn, Junc., Wis. — “Aš buvau gy- 
Įpmn. bet rodosi niekas negalėjo man

vadinamos

.siuntinėjo 
prezidentui

pagelbėti ir aš bu
vau taip silpna, 
taip kad aš turė
jau gulėti lovoje 
daugiausiai ir bu
vau kaip invalidas. 
Aš turėjau skaus
mus užpakalyje ir 
lyties organuose ir 
mano skilvys vi
suomet nedavė 
man ramumo. Ma
no vyras pamate 

Lydia E. lnkhan'?s Vegetable Com- 
pond apskelbimą, ir pamanė, kad tai 
yra geras dalykas, parnešė man na
mo ir patarė vartoti. Po išvartoji- 
mo 1 butelio, aš galėjau val
gyti, ir po išvartojimo 6 butelių, aš 
galėjau dirbti savo darbąr, kuriuo ne- 

per ctilę motų. Aft tu- 
riti tik ginrusj kūdikį, kuris auj<a la
bai gerai ir aš vis dar vartoju Vege- 
lable Compound ir jaučiuosi daug ge
riau negu keturi metai atgal. Gy
duolės tikrai yra geros ir geras daly
kas turėti namuose”. — Mrs. George 
Spink, Minnesota Junction, Wisconsin. 

Visoje plačioje žalyje pirkėjai Ly
dia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound raportuoja, kad 98 nuošimčiai 
turėjo pasisekimo. Pardavimui pas 
nptiekorius visur. . ♦

Štai kur .yra tikrai skir
tinas gorsetas

ne ji to nedarė,
susilaikydama nedavė to, kas 
galima Džilelos rolėje duobi. 
Perdaug pasingai artistė sceno
je laikėsi. Be mažo peikimo iš kalbant, net nepavogė, o tik
vietos vieton, daugiau riieko ne- vogtą paėmė, — ir dol viso to 
teko matyti. Ir paprasti vaikš- žmogaus reputacija tapo suga- 
tinėjimai buvo kaž kodėl nejau- dinta, ir viena didžiausių ko
kus, atlikti lyg su baime. Rankų munistinių žvaigždžių nustojo’ 
judėjimai ir nieko gražaus, ais- šviečiasi...
tetiniai patenkinančio neteikė, Iš savo pusės, tą prietikį aš 
ot judėjimai kaip inteligentiško.skaitau neteisingą esant, ir ti- 
asmėntf, o ne scenos meninin- kiuosi, kad teismas atkreips do
ko... Labai gerai, kad O. Pocie- mes į Tobelsono nuopelnus revo- 
nė susilaikė scenoje, nedarė liucijai.
daug judėsiu, tai mažiau reika- O tie nuopelnai neįmanomai 
laujančios publikos akyse ji pa- dideli.

Seinai, 25/1, Ir bažnyčioj 
skriaudžia.

yra

Jus beveik negalite vadinti ji gor- 
setu, nes jis neturi stays, bet jis su
teikia figūrai labai gražias linijas, 
tai yra geriausias gorsetas kokį jus 
galite pirkti dėl dresių dėvėjimo. Tas 
puikus gorsetas yra labai gerai su
kirptas, ekstra ilgas apie Šlaunis ir 
priekio, suteikia gerą palaikymą kur 
reikia be ekstra stays. Kaina $8.25 
iki $8.00. Phone Sunnyside. Mes 
atsiųsime savo atstovą j jūsų namus 
jei mes turime jį jūsų apielinkėj. 
Mes reikalaujame lietuvių mote'rų, 
kad reprezentuotų mumis. Pasima- 
tykit su Mrs. R. Hanskat, 1943 Win- 
nemac Avė., Chicago, 111.

Bažnyčioje lietuviai vis 
skriaudžiami. Lenkų pamokslas 
atkeltas į sumą (buvo prieš su
mą), 6 lietuviai yra verčiami 
klausyti nesuprantamo sau pa
mokslo. Del to lietuviai siuntė 
delegaciją pas naująjį kleboną, 
kad lenkams pamokslas butų 
prieš sumą, bet negelbsti.

Garsinkitės Naujienose



Paskaita apie alkoholizmą.

Kaunas

praleisda

Phone Boulevard 6369

sash,

Albany 7800

SHING

1250-58 South Halsted Street

ELBIMAS

KIMBALL GROJIKLIAI

Per 67 metus Kimball Piano Company išdirbineja puikiausius

bąli yra tokios kainos kurias jus galite lengvai užmokėti

Musų Patarnavimas Odeon Rekordai

26025

26026 M. LEVY26027

$159
Šis puikus Brunswick galima gauti padarytas riešuoto

arba raudonmedžio ir su kiekvienu parduotu gramafonu

tą dieną mes duosime 24 muzikos pasirinkimus.

musų specialiai žema kaina daleis kiekvieną įsigyti

naują ir gražų Bmnsvvick

1250-58 S. Halsted StJACOB COHN, Ine

vais- 
Liuo- 
ir vi- 
visose
Kaina

reikalams, 
duris,

Yra tikrai nustatyta, kad al
koholis sutrukdo darbą ląstelių, 
iš kurių organai sudėti, 48 va
landas.

Kainos yra geros iki kovo 15 
dienos, o nuodos dienos jos bus 
didesnės. Šis 2 karų garadžius 
pastatytas jūsų pareikalavimui, 
visas naujas materijolas .... $30 
įmokėjus, kitus i 12 mėnesių iš
mokėjimais.* .

žemSfe Ūkio Ministerija yraj 
gavusi partijų javų valomųjų 
mašinų. Iš jų jau paskirstyta 
per apskritis 83 trijeriai, 89 
fučhteliai, 6 specialus trijeriai* 
dobilų sėkloms valyti ir 4 speci
alus trijeriai linų sėkloms valy
ti. Iš gautų mašinų dar neiš- 
sikrstyta 80 trijerių ir 80 fuch- 
telių.stogų popierų, 

žema kaina.
V 

i visas dalis 
7 ryto iki 6 v.

lią ir jausmus. Jo nurodai ski
riasi nuo kitokių nuodų tuo, kad 
jie nuodina pamaži.

Po paskaitos buvo pranešėjui 
duota daug paklausimų. Paskai
ta tęsėsi vieną valandą.

žemės Ūkio Ministerijos pa
stangomis šiais metais jau pnv- 
dėta priruošiamieji darbai į- 
steigti Lietuvoje vienai centra- 
linei ir 6—7rajoninėms bandy
mo stotims, kurių tikslaa bi|s 
tirti, kurios originalių javų at
mainos bus tinkamesnės musų 
krašto sąlygoms, be to kurių 
trąšų labiau reikalinga žemė.

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Tikrai naujas grojiklis, Hartford 
modelio, gražiai užbaigtas, aržuolo, 
riešuto arba klevo, cpecialiai 

Išmokėjimais taip žemai kaip 
$1.00 į savaitę.

lentas visokiems 
pliasterio lenteles, garadžių

Kaip jau buvo pranešta, že
mės Ūkio Ministerija nusista
čiusi atidaryti apie 60 žemes
niųjų ūkio / mokyklų. Dabai’ 
kaimuose ruošdama tam tikri 
žemės ūkio kursai, kuriuose tu
ri paskaitas pareitą vasarą bai-i 
gusieji žemės ūkio kursus pra
džios mokyklų mokytojai. Kaip 
galutinai paaiškės skaičius lan
kančiųjų kursus, jie virš nuo
latinėmis Žemės ūkio mokyklo
mis, kurių vedėjais bus dabar
tiniai kuršų vedėjai.

Atsiųskite ATV1RŪTŲ arba 
, Parašykit^ Vardą, Adresą,

Sausio. 27 d. vai. į didžią
ją Universiteto sa'lę susirinko 
nemaža žmonių pasiklausyt prof. 
Juodakio paskaitos apie alkoho
lizmą. Kinuose dar prieš 1500 
m. buvo jau žinomi svaigieji gė
rimai su 10% — 12% alkoho
lio. Bet kinai pakėlė griežtą ko
vą prieš alkohol. ir pasigėrusius 
bausdavo mirtimi. Persai ir žy
dai vartojo alkoholį, bet kilnaus 
Kristaus mokslo dėka jisai vi
sai nustota vartot. Romoj taip 
pat vartojo alkoholi, kuris, kaip 
žinoma, pražudė tautą. . Rytų 
tautos vartojo alkoholį iš vai
sių. šiuose gėrimuose alkoholis 
yra mažam kieky, be to čia esa
ma dar maistingų elementų, ku
rie kliudo alkoholiui veikti. VIII 
amžiuj. Arabai, viešpataudami 
Persuos, pradėjo dirbt svaigiuo
sius gėrimus iš grudų, kurie tu
rėjo jau 85% alkoholio. XVIII 
amžiaus pabaigoj surandama bū
dų visai pašalint vandenį iš al
koholio. Tada mokslininkai išty
rė gryną alkoholį ir rado kad 
jame esama daug nuodų. Van
deny, kur yra vienas laipsnis 
alkoholio negali augti auga-

Kad patvirtinus, jogei sakome 
jums tiesą, mes galime nurody
ti jums žmones jūsų apielinkėje, 
kur mes esame įdėję apšildymo 
reikmenis dėl jų. Viskas ko mes 
norime nuo jūsų, tai paduoti 
mums bandymą, kol jus pirksi- 
te kur nors kitur. Apskaitliavi- 
mai ant plumbingo ir apšildymo 
suteikiama dykai. Mes taipgi 
paskoliname jums visus reika
lingus instrumentus, kad įtai-

I '

sius jūsų plumbingo ir apšildy
mo įrengimus, be mokesčio.

pianus. Paprastai pianai, grojikliaj ir grand. Kiekvienas nori

gauti gerinusį kuomet perka pianą, todėl pirkite Kimball. Kim

Į smegenis alkoholis padaro 
tiek įtakos, kad jos visai nusto
ja veikusios.

Nuo alkoholio daug kenčia 
inkstai ir kepens. Alkoholis 
pragaištingai veikia į protą, va-

TL/f ŪSŲ nauja $25,000.00 vertės muzikalių instrumentų krautuvė jau atda, 
AVI ra. Mes turime pilną pasirinkimą Kimball pianų, Brunswick Fonogra 
fų ir rekordų. Q. R. S. rolelius ir rekordas visomis svetimomis kalbomis. Ne 
praleiskite progos neatsilankę į musų naują muzikos šapą, Subatoje.

Lietuvos Hymnas 26016
Op! Op! Kas ten Nemunėli 75c 

»
Iš Tėvynės važiuojant
Mažas Mano yra Stonas
Danties Išrovimas
Šmikis Dainininkas
Bevaikis pas Daktarą
Sunaus Logika

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

58 metai vedimo biznio teisin
gu budu išaugino musų biznį į 
gigantišką didumą. Mes visuo
met teikiame savo kostumeriams 
GERIAUSIAS ir lengviausias 
sąlygas, sudaro mums vardą 
“The Furniture Credit House 
vvith a Ileart”.

Styliškos slenderizing šilkinės ir auk
su apsiuvinėtos šeržo Dreses. Papras
tų ir storų mierų. Spalvos navy arba 
juodos. Su šilk poplin, vaiste ir ran
kogaliai. Tik $3.98.
Nepraleiskite to didelio pinigų sutau- 
pymo jūsų gyvenime. Ta dresė labai 
tinka padarant merginą ar moterį iš
rodančią ploną ir labai gerai tinka. 
Pamatykite pačios be jokio riziko. 
Kiekvienas centas grąžinamas, jei 
nepatiks. Didžiausis bargenas pa
siūlomas — jus turite pasinaudoti iš 
tos progos.
PERTIKRINIMO IŠPARDAVIMAS
Pasiūtos iš tikro serge. Su tokia 

gražią figūrą ir paplonina. Puikus 
auksiniai apsiuvinėjimai, su šilko 
eraštais. Ilgos plačios rankovės, šil
kinės poplin veistes, su trijais pui
kiais guzikais, diržas _to pačio mate- 
rijolo.
laišką
Mierą ir Spalvą kokią norite.

Mes tuojau išsiųsime dresę per par- 
cel post, užmokėkite laiškanešiui — 
$3.98 ir kelis centus pašto ženklelių. 
Jei nepatiks, grąžinkite dresę mums 
ir mes tuojau atgrąžinsime pinigus.

Spalvos: Juodos, navy, mėlynos. 
Mieros: 34 iki 53 colių biustas, nUo 
14- iki 18 metų amžiaus.

Pažymėkite mierą ir spalvą.
Atsakykite angliškai, jei galima 

Garantuojama, kad pinigai grąžinami.
RICHARD BENNETT CO., 

Dcp. 529, 1526 Wabash Avė., 
Chicągo, III.

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

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

PAINO CHEMICAL CO 
1824 Wabansia Avė., 

Chicago, III.

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

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

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

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

Trys Geros Priežastys
Kode! Jus Turite Pirkti Sau Plumbingus ir 

Apšildymo Reikmenis nuo Musų:
I Mes nedaresne misreprezentacijos ant musų tavorų.
II Kuomet jus pirkaite plumbingo arba apšildymo materijolą nuo musų, jei jus 

nebusite užganėdintas, tai mes permainysime arba jūsų pinigai bus grąžinami 
bile kada.

III Kuomet mes aprobuojame apšildymo arba plumbingo reikmenis dėl jūsų na
mų, mes nepriimsime jūsų biznio kol mes nematysime, ir kol jus nedaleisite 
dėti užtektinai didelio boilerio, užtektinai radiatorių, kad jus pilnai būtumėt 
apsaugoti nuo šalčio. >

JįQ Gražus piano ben- 
H čius kad pritaikius 
lz prie jūsų naujo 

3 Kimball ir 10 (J. R.
■ S. rolelių.

Rašykite dėl Katalogo arba telefonuokite 
dėl sutarimo su musų atstovu

Mes taipgi suteikiame vis* materijolą dėl budavojimo garadžiaus, tik 
mi hardware ir jų» pasidarysite duris, mes suteiksime materijolą dėl

KAINOS YRA SEKAMOS:
Vieno karo garadžius $80.00

Dviejų karų garadžius $110.00 
Už kitus pagal didumą

Mes turime savo jarde visą naują namų materijolą.
taipgi sienoms lentas.
millwork, ir t. t. labai

Pastatome
Atdara nuo

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, (brukuoja
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

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

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja | 
Lietuvą arba ant ūkės. 1

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.

■p - ;.T "P ■.., l~ permanent JDESi -DUILI garages
Pinigais arba mėnesiniais išmokėjimais

Tat yra jutų proga geram Inveatmentul kad turėjus geriausiai pastatytą garad- 
žių ant jūsų pareikalavimo, mažai įmokėjus, lengvais mėnesiniais išmokėjimais. 
Jie apsimokės jums ar jus turite karą ar ne. nes renda užsimokės ui jūsų mė
nesinius mokesčius. Geriausi garadžiai yra statomi ekspertų mechanikų ir yra 
garantuoti ii visų atžvilgių.

MOTERIMS IR MERGINOMS!
Gal jus turit Geltonus plaukus! O gal jus plaukai yra juodi! 

Ar Kattaniniai lindi, ar /uksines narvus; llausvi plaukai ar Visiš
kai Raudoni! Vienok nežiūrint kokios spalvos jie nebūtų, neleisk 
pleiskanoms sunaikinti jų gražumo!

Rufflet atliks tai, jei jus tik laike nuo laiko juos naudosite. 
Nežiūrint ar jus savo plaukus dar tebeddviit supintus į kasj, ar su
suktus j »mwgą, ar gal jau esat trumpai nusikirpą, vienok jus nega
lite dnleisti, ‘kad nešvarios, iškrikę pleiskanos sugėdytų jūsų išvaiz
dą ! Jums nereikCs kehtėti nesmagumo delei niežėjimo ir beailupiino 
galvos odos, jei naudosite Rufflui.

Netikėkit musų žodžiui. Nurtipirkit 65c. bonką ir pačios jx>r- 
sltikrinkite, kad Rufflea yra mirtinu priešu pleiskanų ir kartu yra 
puikiausiu plakų tonikų, koki tik kada esate naudoję! Gulima 
gauti aptiekose.

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

JBaaŽU. DIDŽIAUSIAS^ 
ViMIIUPASIRINKIMAS W 
muzfk&Iidkų instrumentų naujausios išdirbystėsi armonikų, koncerti
nų, ekripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonu ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
• ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam i kitus miestui 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, III.

KIMBALL BABY GRAND
SPECIALIAI ATIDARYMO DIENOJ
PASIŪLOMA BRUNSWICK FONOGRAFAS Už

Kampas State ir 22os
Telefonai Calumet 0645-1692

Atdara vakarais iki 7 vai. Nedeliomis iki 1 vai. po piety 
Mes kalbame lietuviškai

miesto ir apielinkės dykai, 
r. Nedėlioj nuo 8 iki 1 va|.

North west side LUMBER CO
Abe I. Lurya, Pres

4440 W. North Avenue

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
1545 W. 47th St.,

netoli Ashland Avė.

(Pirmiau buvęs extra-ordinary 
profesorius patalogijos Beriino 

Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmo ir nervų ne

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

8 valandai vakare.

Bukite tikras žiūrėkite tikro vardo ir vietos
MUSŲ VIETA YRA DIDELIS MEDINIS NAMAS SU DILELE 

IŠKABA ANT VIRŠAUS. . . -
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NAUJIENOS, Chicagb, III

ŽIŪRĖKIT! ŽIŪRĖKIT! ŽIŪRĖKIT!

Nesivėlinkit

Vardas

Adresas

Reumatizmas Išgydomas

TRYS DIENOS LAIKAI

SVEIKATA

Yra labai svarbus dalykas

tuves

Tel. Wentworth 4159

DIDŽIOJI KRAUTUVĖ IR WAREHOUSE

Chicago, UI.

Paipas nukertame ir sujungiame pagal
mieravimą

nutarusi 
darbinin-

Kensingtono Skyrius 
11565 Michigan Avė.

So. Chicago Skyrius 
9275 So. Chicago Avė

šiandie bus laikomas draugijų 
atstovų susirinkimas sudary
mui tam-tikros organizacijos.

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

CHICAGO. ILU

Mes turime pilną pasirinkimą plumbingo ir ap 
šildymo įrengimą visuomet ant rankų.

Musų 63 gatvės yardas taipgi turi pilną pasirin 
kimą antrarankių plumbingų, apšildymo ir elek 
triškų reikmenų.

Kalbės Wisconsino legislatruos 
narys, d. Duncan.

Betgi negalima 
nuosprendžio

Galite pamatyti tuos pasauly 
puikiausius pianus pas

Chickering Bros.
2250 So. Park Avė.
Telefonas Calumet 0039

Čia tiktai liko keletas tų lotų, jie parduodami 
greitai. Kuomet ateis šiitas oras, tie lotai pabrangs. 
Astiųkite tuojau kuoponą.

Jūsų paskutinė proga nusipirkti puikų Riversi- 
de lotą, 50x100, už labai žemą kainą, $1000, įmokėti 
$200, kitus po $10 į mėnesį. Į tas kainas įeina suros, 
vanduo ir gatvės ištaisymas, užmokėta per mumis. 
Gera transportacija ir geras biznio distriktas šalę.

Yra nupiešti ir originaliai pa^- 
daryti per C. C. Chickering, ku
ris nustato piano toną, tradici
jas ir patyrimą siekianti iš pat 

pradžios pianų industrijos.

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis Akių Specialistas

Reumatizmu,
Gėlimų, arba Mėšlungiu 

sukimu; nes skau-

K RA UJO 
SERUM 

Suteikiamas 
• DYKAI 

Nereikia mokėti 
daktarui 

ATEIKITE IR 
PASIKALBĖ

KITE SU MUSŲ 
EXPERTU 
DAKTARU 

DYKAI

Atsiųskite man informacijas apie Riverside lo 
tus, be jokios man atsakomybės.

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Intemal Revenue 
Chicagoj, Mabel G. 
pataria nemokėti ant 
sų income-taksų 
juos bertainiais. 
jei praeitų kongrese taksų su
mažinimas ir jei tas sumažini
mas paliestų ir dabar moka
mus taksus, tai butų lengva tą 
sumažinimą pritaikinti ir jį at
skaityti mokant taksus • pasku
tinį bertainl 
laukti kongreso

Socialistai rūpinasi šel 
pimu Vokietijos dar- 

bininkų.

Genimas piano turi būt 
matuojamas pagal 

jo laipsnį

CHICAGOS 
ŽINIOS

Thomas M. Duncan, socialis
tas narys Wisconsino legislatu- 
ros ir privatinis Mjhvaukee 
mayoro Hoan sekretorius atei
nantį septintadienį, vas. 24 d., 
2:30 vai. po piet kalbės Socia
listų partijos prakalbose Machi- 
nist svetainėj, 113 S. Ashland 
Blvd. Jo kalbos tema bus: 
“Milwaukee socialistas Wiscon- 
sino legislaturoje.” Jis plačiai 
paaiškins ką socialistai valstijos 
legislaturoje nuveikė darbinin
kų klesos naudai. Visi supran
tantys anglų kalbą kviečiami 
atsilankyti.

Svarbios socialistų pra 
kalbos.

Visados klauskite

Stanley Posewich

am gydymo

antitoksinus, bak- 
ypatingas gyduoles ir

Laipsniai pagal kuriuos mes 
išdirbame

Pataria nemokėt visų 
taksų ant karto.

kolektorS 
Reinecke, 
karto vi- 

bet mokėti 
TUi dėlto, kad

suvedama J senui ir naujus namus, taipgi dirb- 
it išmokėjimo.
letųvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.
A. BARTKUS. Pres.‘ )

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

Palengvins akių įtempimų, kuria 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

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

operacijų
4647 So. Halsted StM

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

4, j — oaiucuiua viuuyuo /dvc*iv, .

3) — Salutaras pataiso sveikatą. 1 
Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.

Klauskite aptiekose arba prie (
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO

1707 S. Halsted St., Chicago, Illinois.

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

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 
t Electro—Therapy

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

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

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

Phone Yards 4951

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

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) _ PIETUS —
3) — VAKARAS,

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!

Mes visi esame Ado- 
m<o vaikai — musų 
veikimas padaro mus 
kitokiais. TF

Sveiki vyrai ir motę- 
rys visuomet suranda 
sau geresnį gyvenimą, 
negu tie kurie serga.

Sveikata yra lengvai 
gaunama ir laikoma.

Chiropractic parodo 
kokiu budu — ar jus 
busite kitokis ■<— pasi- 
naudokit sveikata ? y

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.

REUMATIZMAS SKAUSMAI SANA- 
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins Šiandien kuomet vartosit 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulų, susty- 
rusių sujungimų, išnirimų, 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.

AR JUS SERGATE?
Nors negulėjo lovoje, bet vos tik galėja Jrbti. Ar tai jūsų skilvys 
kraujas, inkstai, ar kiti svarbus organai?

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tol. Kedz.ie 89*2 djSTSS ' '''

UŽGANEDINIMAS ARBA PINIGAI GRAŽINAMI 
SKAITYKIT ŠĮ LAISKį

VVONDERFUL HOME REMEDIES' CO., (not inc.)
c/o M R ES. HELEN SCHYMANSKT, įsteigėja

1959 Cortland, kampas Robey St., Chicago, III.
GERBIAMOJI PONĖ:—

Mano moteris ir aš vartojome jūsų GYDUOLES per paskutinius 
kelis mėnesius ir suradome, kad jos yra labai geros. Aš nemanau,- 
kad aš kada bučiau be tų gyduolių savo namuose. Aš rekomenduoju 
jas ir savo draugams. Su pagarba, MATHIAS BACKES.

Tai yra vienas iš tūkstančių užganėdintų vartotojų mnisų WON- 
DERFUL HOME REMEDY. Tos geriausios GYDUOLĖS išvalo jūsų 
kraują ir pataiso visą organišką systemą. Taipgi geros nuo skaus
mų nugaros, galvos skaudėjimo, užkietėjimo vidurių, inkstų, reuma
tizmo, ir t. t. »

Pardavinėjamos publikai iš lupu į lupas rekomenduojant per pas
kutinius trisdešimta metų su ABSOLIUTIŠKU PASISEKIMU.

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

ATEIKITE J MUSŲ SVEIKATOS KRAUTUVĘ DABAR

WONDERFUL HOME REMEDIES CO., (Not Inc.)
Helen Schymanski, (steigėja

Armitage 4913 S. E. Cor. Cortland & Robey Sts.

AR TAIP JUS JAUČIATE VYRAI 
IR MOTERYS?

Ar jus esate silpnas, skauda galvą, apie akis 
juodi lankai, nervuotas, užkietėję viduriai, re
umatizmas, skaudėjimai pūslės ir kitos chro
niškos ligos? Ar jus kas išgydė nuo senos 
jūsų ligos? Kiekvienas žmogus privalo žino
ti stovį savo sveikatos.

PASITARKITE SU PASEKMINGAIS 
CHICAGOS* SPECIALISTAIS

Nėra ligos ar kitų kokių negalių tarpe žmonių 
kurių mes nežinotumėm savo speciališkume. 
Kaipo specialistai, mes gydome greičiausiu, 
saugiausiu ir tikriausiu budu. Mes atgausime 

jūsų sveikatą surasdami priežastį ligos. Musų gydymo kaina yra 
vidutinė. Pasitarimas ir egzaminacija pagal sutartį.

EUROPIEJIŠKOS GYDUOLĖS
Kraujo serum suteikiamas dykai. Vienas serumas suteikia palengvi- 
mą daugely atsitikimų. Ateikite ir pasikalbėkit© su specialistu.

ILLINOŽS SERUM LABORATORIES
Room 1113 — Capitol Bldg. pirmiau vadinosi Masonic Temple 

159 N. State St.
Valandos 10 ryto iki 7 v. v. Nedėlioj nuo 10 iki 1 v. po pietų.

Tikras išegzaminavimas
Būtinai reikia datirti teisingą priežastį

Nauji Ofiso įrengimai
Labiausiai moderniško ir mokslinio pabudžio, ge
riausi kokius galima nupirkti už pinigus, suteikia 
man progą duoti jums geriausi akių prižiūrėjimą.

Mano kainos yra vidutinės
ir kiekvienas gali išmokėti iš savo kišeniaus

DR. P. O. PEEMUELLER, 
OPTOMETRIST

1536 West 47th Street, Tel. Yards 1624

žinomoji 
gyviesiems tvariniams baiseny
bė, terorizuoja Vokietijos tau
tą”, sako Socialistų partijos at
sišaukimas. “Iškėlusi savo at
karią galvą virš tų nelaimingų 
žmonių, ji dabar tiesia savo 
begail es tingu s nagus, siekda
mosi pastverti I savo ' triuški
nančias rankas priešinimos 
dvasią Vokietijos darbininkų, 
kurio kovoja prieš nedoriausį 
godumą industrinių kaizerių, 
kurie terioja tą šalį.

“žmonija negali būti indife
rentiška linkui to konflikto, 
negi atsukti kurčią ausį širdį 
draskantiems atsišaukimams iš 
tos nelaimingos šalies. Pagelba 
yra būtinai reikalinga ir viskas 
turi būti daroma, kad kaip ga
una greičiausia ją suteikus”.

Kad tiksliau vedus šelpimo 
darbą, reikalinga tam tikra or
ganizacija. Tuo tikslu yra Šau
kiamas visų organizacijų susi
rinkimas, kad sujungus visas 
spėkas į Vokietijos žmonių šel
pimą draugiją ir tuo subendri
nus visų jų darbą ir į trum
piausiai galimą laiką iš to dar
bo gavus didžiausių pasekmių. 
Tuo reikalų yra šaukiamas šian
die, vas. 23 d., 8 v. v., Socialistų 
partijos raštinėje, 1501 Warren 
Avė., susirinkimas. Antra kon
ferencija toje pačioje vietoje 
įvyks kovo 8 d. Visos Socialistų 
partijos kuopos, unijos ir kito
kios draugijos, kurios nori pri
sidėti prie šio darbo, yra kvie
čiamos prisiųsti savo delegatus 
į abi šias konfeerncijas.

Lietuvių Dentistas patar- 
naus geriau

Traukimas dantų be akauamo. 
Bridge geriausio aukso. Su nraiaų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, b 
žemas musų kainas. Sergėkite sav« 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 471 h Straet, 
Netoli Aahtand Are.

! caauios ž n oi

Sapomentol
AkCOHCI. *0%

S r —— -4

Polo Chemical to 
OHICAS^ĮU.

iki kaulų Persišaldymas prašalinamas, 
dos yra labai pavojingos ligos, naikinančios svei- 

lį "**atą, stiprumą žmogaus, naikinančios energiją, 
Daugelio atsitikimų jos kenkia visam gyvenimui

Skaitykite šį laišką:
/Jv'Cv' IMo Chemical Company, 

Chicago, 111,
/T > Gerbiamieji: — Aš esu 

BLr f labai dėkingas už jūsų
gyduoles. Jos padarė 

daug gero mano motinai. Aš negaliu išreikšti min
ties raštu, bet jei susitiksiu asmeniškai, aš žinosiu 
kaip jums ačiuoti. Meldžiu atsiųsti vieną butelį Sa- 
pomentol, ir t. t. Su pagarba F. Gresžkowiak, 
Philadelphia. Pa.

Tokie laiškai kalba patys už save, mes turime 
šimtus jų. Sekite jų pavizdį ir gaukite nuo musų 
gyduoles kurios pagelbės jums nuo reumatizmo ir 
jus daugiau nekentėsite. Kuomet pasensite reu 
matizmo negalima bus išgydyti. NEATIDĖLlOKI 
TE, BET PIRKITE ŠIANDIEN. Kaina didelio slo 
viko $1.50, mažo 75c. Klauskite'jūsų aptiekoriau 
arba agento, arba rašykite tiesiai mums ir jus už 
mokėsite kaip atneš.

POLO CHEMICAL CO., 
2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

Kiek laiko atgal Cook pavie
to Socialistų partijos pildo 
masis ■' komitetas nutarė 
rūpintis šelpimu Vokietijos ba
daujančių darbininkų. Tartie 
dalyke bus veikiama išvien su 
Amerikos Darbo Federacija, ku
ri kiek pirmiau yra 
organizuoti Vokietijos 
kų šelpimą.

“Badas, didžiausia

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

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

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

privatiškų gydymui kambarių

čia atėję gauna 
geriausį Ameriko- 
nišką 1* ^uepe- B {Sja
jišką bi ią gydy- || TO
mo. Didi Iii skai- fjjįį
čius žmoti% 4<y- u
domų kasdlea per /y
Dr. Ross, lutei- 
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že- 
miausia kaina. To W 
kį mokestį gali kiekvienas ištesft- 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks 
laujk užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa 

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje rieto]e. 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys ‘508 dėl moterų 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki f 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 ral 
ną. Panedėlyj. seredr.V b 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėb 
— raumen. 
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

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

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

Jusliu Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

priduos savo uždarbio apyskai
tos ir nesumokės pirmos dalies 
savo taksų iki kovo 15 d., tas 
galės būti aštriai baudžiamas.

Reikia, nereikia laukti da
bar kongreso nuosprendžio,

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

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. Wanarmano ban
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami- 
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus eaata 
liuosaa nuo ligo*, ar ne. Persitikrinkit I Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Nauja* 
gyduolių eutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos ligliol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda kitam moks]iš..__  __
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus 
terinas ir naujausias, i___ ____  ______ _
vėliausius ir geriausius budus gydymui utai- 
Yenėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų ui- 
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia į 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X—RAY EGZAMINACIJA |1.
Nelauk lig paskutinių dieni), kad 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim. Ici- 
gingas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmis 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:80 po b 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte ug 

8 vakarei Nedėliotais: 9 lig 1.

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

CKamtyM Madison ir So. Market) 
Chicago, 11L

. ••••••
■
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Šeštadienis, Vaš. 23, I5Ž!
| Įdomios medžiagos. Per tai apie 
Rusiją jis papasakos tokių da
lykų, kurių mes nieku budu ne
galime sužinoti ar tai iš laikraš
čių ai* tai iš knygų.

Akyvaizdoje to fakto, nepra
leiskite progos rytoj, vasario 
24 d., 10:30 vai. ryto, atvykti 
Mokslo Draugų paskaitos iš
klausyti. Vieta — Raymond 
Chapel, 816 W. 31 St.

Be prof. Pitrim Sorokino pa
skaitos, bus dar trumpas prane
šimas tema Charles P. Stein- 
metz, elektros burtininkas. Pra
nešimą darys K. Augustinavi
čius. —Žinąs.

Chicagos žinios
(Seka nuo 6-to pusi.)

bet išpildyti visas reikiamas 
blankas ir pradėti mokėti tak
sus, tik reikia juos mokėti ne 
visus ant karto, bet dalimis ir 
jeigu kada kongresas sutiktų 
sumažinti 
metus, 
kartą, 
mą.

taksus ir už šiuos 
tada, mokant paskutinį 
atskaityti tą sumažini-

gelis vaikinų tykojo p-lės Ku- 
duliutės rankos.

Mes liūdime, kad daktaras 
Zaliatorius ir p-lė Kuduliutė1 
greitai apleis musų nevedėlių 
eiles. Neteksime gerų žmonių 
savo eilėse. Daktare! Kaipo 
drąsaus žmogaus, prašome, 
pranešk, kada jau bus toji lin
ksmieji diena prie šeimynos au
kuro? !-t—U rsus.

Apie Lietuviu Audi
toriją.

NAUJIENOS, Chicago, UI
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te apie moksleivių susirinkimą?' - ---------------

KLAIDOS PATAISYMAS

Naujienų <13 num. tilpo žinu
ASMENĮ! JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ

S Paaiškinimas Palaimintos 
tuvos Draugystei.

Lie-

POŽĖLA IMSIS SU VOKIE
ČIŲ DRUTUOLIU.

Harkavenko, ukrainų milžinas, 
taipgi ritasi su dideliu risti- 
ku.

Biskis naujo
Nepriima moterų, —i Svečiai 

Melrose Parke.
Panedėlio vakare, vasario 25 

dieną, Karolis Požėla eina im
tynių su dideliu vokiečių dru- 
tuoliu Fredu Silfidu. K. Požėlai 
teks, matyt, sunkiai padirbėti, 
nes vokietys ne tik kad yra ge
ras ristikas, bet ir sveria jis 
210 svarų, t. y. 42 svarų dau
giau negu Požėla.

Tuo pačiu vakaru risis ir rusų 
milžinas Harkavenko su AmerL 
kos armijos čempionu Leavitt. 
Ir Požėlos ir Harkavenkos ris- 
tynės bus iki galutinos perga
lės. '■

šios ristynės Įvyks North Si- 
dėje, Schoenhoffeno salėje, 
1224 Milwaukee* Avė. Pradžia 8 
vai. vakaro.

Lietuvių Rateliuos r

Garsus profesorius kalbės 
Mokslo Draugams

Prof. Pitrim Sorokin darys pra 
nešimą apie šių dienų Rusiją

Ketvirtadieny, vasario 14 d., 
Mažėnų brolių svet., Kedzie ir 
Pershing Road, Amerikos Lie
tuvių Sitizėnų kliubas, Chica
go, III., laikė savo susirinkimą.

Susirinkimas, buvo šauktais 
raštu, nubalsuoti ir priimti kon
stituciją. Pirmininkas p. Alek
sandravičius atidrė susirinkimą 
8 vai. vakare. Prirašė 10 naujų 
narių. Narinių duoklių sumokė
ta virš 50 dol.

Konstituciją svarstant p. 
Aleksandravičius pakėlė klausi
mą, ar nevertėtų priimti ir 
moteris. Įnešimas—taip, priim
ti ir moteris kliubo politikos 
skyrių. Iškįlo karštos diskusi
jos. Moterų priešininkai tvirti
no, kad moterys da esančios ne
civilizuotos, tamsios; kad joms 
reikia tik dabot pečių ir vaikus. 
Westsidietis daugiausia valėsi, 
kad tik nepriimti moterų į tą 

.politikos skyrių. Esą negalima 
jų priimti dėl to, kad “mums 
svarstant kokius dalykus mote
rys turėtų iš gėdos rausti”. 
Jiems buvo atsakyta, kad “jau 
dabar mums reikia rausti iŠ gė
dos delei tokių siaurų nusistaty-

nes
laiką su-

pareiga
Palaimin-

Prof. Pitrim Sorokin yra mo- mų — delei nepriėmimo ' mote- 
kslo žmogus. Jis < vadaujashĮta”- 
faktais, o ne fikcijomis. Rusijoj 

'gyvėnda&aš jiš stebėjo gyveni
mą ir rinko medžiagų. Jis yra 
sociologes, tat jam labiausia 
rūpėjo studijuoti perversmių į- 
taką į socialinį gyvenimą. Ar 
pagerėjo ar pablogėjo Rusijos 
žmonių tarpusaviniai santy
kiai? Kaip atsiliepė pilietinis ka 
ras į žmonių psichiką? Ar de
moralizacijos gangrena iŠ tik
rųjų smarkiai plečiasi?

šiuos, ir daugelį kitų klausimų 
prof. Sorokin pats asmeniniai 
studijavo bėgiu penkerių metų. 
Jis yra surinkęs neįmanomai

Už Įnešimą, paduota 15 balsų, 
prieš 18.

Moterys pralaimėjo ir liko 
I “necivilizuotomis”. Joms, varg
šėms, taip pašelpos, taip ir poli
tikos durys yra užrakintos. 
Matyt, kad tiems vyrams da 
moterys nereikalingos.

p

VERONIKA RAILIENĖ
Mirė vasario 20, 1924, 11:45 
vai. prieš piet, po sunkios li
gos, sulaukusi 49 metus am
žiaus . Iš Lietuvos paėjo Ro
zalimo parapijos, Maldinu kai
mo. Paliko dideliame nubudi
me dukterį Elzbietą Aroškie- 
nę ir Birutę 17 metų, sūnų Kei
stutį 19 metų ir žentą.

laidotuvės bus iš namų 1330 
So. 50th Av?., Cicero, III., su- 
batoj, vasario 23, 11 vai. ryto, 
j Tautiškas kapines. Giminės, 
pažystami ir draugai malonė
kit dalyvauti laidotuvėse. Lai 
būna tau, m-usų mylima motina, 
lengva šios šalies žemė, atsil
sėti.

Chicagos būrys, susidedantis 
H dainininkų, teatro vaidintojų, 
murikantų ir šokėjų važiuoja į 
i lelrose Park.

Tenai jie išpildys didelį pro
gramą. Bus solo, duetų, kvar
tetų ir choras. Merginos šoks 
klasiškus šokius. Bus vaidina
mas juokingas veikalas “Daina 
be galo”, su dainomis.. Po kon
certo — šokiai.

Visa tai Įvyks šeštadieny, va
sario 23 d., Igno Vaičiulio sve
tainėje, kampas 23-čios ir Lake 
gatvių, Melrose Park, III. 
džia 8 vai. vakare.

Daug ir jaunikaičių rengiasi 
is Chicagos ir Cicero važiuoti 
pažiūrėti dailaus dr juokingo 
veikalo “Daina be galo”. Jiems 
parupo ir Melrose Parko mergi
nos, kurių tenai yra apščiai; 
daug ir iš Lietuvos atvažiąvu-

duoti 
raporto, Žinoma, čia 
Draugija ir niekas ni 
Draugijos kaltinti, bet 
kad atstovas, kuris,

Pra-

Ten važiuoja ir Bubnis, kuris 
sugrįžęs viską aprašys ir už
kvies Melrose-parkiečius Į 
j ienų 10-metinį jubilėjinį 
certą, kovo 9 d., Ashland 
torium. — Bubnis.

Nau- 
kon- 

audi-

J I

DOMINIKAS MIKOLAITIS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 22 dieną, 1924, 6:55 vai. 
ryte palikdamas dideliam nuliū
dint moterį Jievą, dukterį Ane
lę ir Zofiją, sūnų Antanų ir Vi- 
toldą. Taipgi brolius Petrą ir 
Praną ir seserį Anelę Amerikoj, 
Lietuvoj seną močiutę ir seserį 
Marijoną. Velionis paėjo iŠ 
Lietuvos, Kauno vedybos, Uk
mergės apskričio, Pagirių vals
čiaus, Zegunių kaimo. Sulau
kęs 45 metų amžiaus. Amerikoj 
pragyveno 19 metų. • Velionis 
randasi po numeriu 4434 South 
Hermitage Avė. ant antrų lubų 
iš užpakalio. laidotuvės atsi
bus vasario 25 d., 9 v. ryte; po 
gedulingų pamaldų iš šv. Kry
žiaus bažnyčios į Šv. Kazimiero 
Kapines. '

Visi giminės ir pažįstami 
esate kviečiami dalyvauti laido
tuvėse.

Nubudus Jieva Mikolaitienė 
I/iidotuvems patarnauja I. J. 

Zolp, Boulevard 5203.

Dr. P. Zalatorius 
žiedavo su Alena 

Kuduliutė.

SUSI-

■

šiomis dienomis žinomas dak
taras Petras Z. Zalatorius susi
žiedavo su panele Alena Kudu- 
liute.

Na, daktaras, žinoma, kaip 
sau, padare gerai, nes apsivedęs 
turės gerą ir linksmą šeimininj 
gyvenimą.* P-lė Alena Kuduliu- 
tS, kuri dirba The SĮtock Yards 
Savings Banke, yra inteligente 
ir gerai prasilavinusi muzikoje- 
dainoje.

žinau gerai, kad Ši žinia bus 
daugeliui nesmagi, nes daugelis 
merginų laukė drąsaus žodžio 
nuo daktaro Zalatoriaus; o dau-

Naujienų 44 numery tilpo ži
nutė apie Palaimintos Lietuvos 
Draugystės susirinkimą, kurio
je sakoma, kad tos Draugijos 
astovas prie Lietuvių Auditori
jos Bendrovės išdavė neprielan
kų raportą, iš kurio pasirodė, 
kad draugijų atstovai mažai tu
rį teisių ir ne viską galį sužino
ti kas tariama direktorių, 
Bendrovės direktoriai 
sirinkimus atskirai.

šiuo aš laikau savo 
pareikšti gerbiamai
tos Lietuvos Draugystei, kad 
visa tai yra ne tiesa. Gal būt, 
kad jūsų atstovas, ištikrųjų iš
davė neprielankų raportą ir gal
būt, kad jis taip, sakė, jūsų 
Draugijos .susirinkime. Bet rei
kia pasakyti, kad jis galbūt nie
ko kito ir negalėjo pasakyti, nes 
jis nedalyvavo nė viename mė
nesiniame direktorių ir draugi
jų atstovų susirinkime. Niekad 
nėra buvę atskiro direktorių ir 
atstovų susirinkimo, jei bent 
kada būna nepaprastų susirin
kimų, bet ir juose draugijų at
stovai turi pilną teisę kalbėti ir 
duoti savus patarimus. Tokių 
vyrų kaip tik mos ir norlme> 
nes tik nuo veikiančiųjų narių 
priklaulsys Bendrovės pasiseki.!* 
mas.

Sutrinkimai gi lafikomi yilQ 
paprastai, kaip ir visų draugijų. 
Susirinkimą atidarius, sekreto
rius peršaukia visas draugijas 
ir dalyvaujančių draugijų at
stovus ūži
Draugijos atstovas 
kiamas kelis sykius, bet ne Vie
ną kartą neatsiliepė. Tiesa, pe
reitą susirinkimą, prieš pat su
sirinkimui prasidėsiant, buvo 
atėjęs p. M. ir mes jį prašėm 
dalyvauti susirinkime, bet ati
darius susirinkimą jūsų atsto
vas neatsiliepė ir jau buvo ap
leidęs svetainę.

Tai rodo, kad jūsų atstovas, 
nedalyvavęs nė sykį Bendrovės 
susirinkime, nežino apie Bend
rovės stovį ir negalėjo 
teisingo 
calta le 
nemano 
negerai,
kaipo Draugijos narys, yra pri
sižadėjęs teisingai tarnauti 
Draugijai, tą pačią Draugiją 
klaidina ir neduoda jai teisingų 
pranešimų.

Mums gaila, kad atstovas taip 
suklaidino Draugiją, o mes ant 
gerb. Palaimintos Lietuvos 
Draugijos dėjom/j didetfę viltį 
O dabar, atstovo suklaidinta, 
nori atsiimti ir jau įdė.tus šim
tą dolerių. žinoma, jei Draugija 
jų sugrąžinimo reikalaus, mes 
nesipriešinsime, nes Draugijos 
pinigai yra sunkiai uždirbti ir ji 
gali dėti tik į tokią Bendrovę, 
kuriąja ji pilnai pasitiki ir apie 
kurią ji turi tikrų žinių.

Mes kvietėm jus prisidėti — 
ir ačiū, kad buvote prisidėję. 
Mes. tikėjomės ir dar didesnės 
paramos. Gaila, kad išėjo nesu
sipratimas, bet tai įvyko ne dėl 
musų kaltės. Mes kviečiame jus 
ateiti į musų raštinę ir viską 
pilnai ištirti. Musų darbas — 
budavojimas Auditorijos —eina 
yisu smarkumu ir prie to darbo 
jau prisidėjo virš 40 draugijų. 
Visas darbas yra vedamas su
tartinai, nes visi mato didelį rei
kalą Auditorijos. Kviečiame ir 
jus prisidėti ir dirbti kartu su 
visais, o ateinantį rudenį tik
rai turėsime puikų namą, ku
riuo džiaugsimės visi Chicagos 
lietuviai.

—Augustinas Jankauskas.

Garsinkites Naujienose

HIH. H H I H

Ton pasakyta, kad suaukoti pi
nigai liko paskirti Fondan, “ku
rį parims centrai ir apmokės 
bilas”. Reikia pasakyti, kad 
Centras pareikalavo, jog pini
gai butų pavesti Fondo komisi
jai ir kad jie butų suvartoti 
tokiam tikslui, kokiam jie buvo 
skiriami—Moksleivių šelpimo 
Fondo reikalams, o ne kam ki
tam. Tik priešseiminio vakaro 
pelnas liko pavestas centrui bė
gamiems reikalams.

Taipjau Suzanne Linchester 
tapo išrinkta tik koresponden
cijų raštininke, o kuopa dar ne
išrinko finansų raštininko.

Toj pačioj žinutėj klaidingai 
pranešta, kad Centl’as laikys su
sirinkimą nedėlioj pas K. J. Se
mašką. Šį susirinkimą šaukia 
Fondo komisija, kurios pirmi
ninku yra B. Simokaitis.

—L. Normantai te,
L.M.S.A. Centro pirmininkė.

KASIH^N tamstų gali prisirašyti 
■rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau,,jei dar nesi prisirašąs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-ldtą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

North Side. — Vaikų draugijėlė 
“Bijūnėlis” vasario 24 d., 7 vai. vak., 
rengia koncertą, kuris įvyks Liuosy- 
bžs svetainėje, 18Ž2 Wabansla Avė.

— Komitetas.

1 L. S. S. VIII Rajono Centralinio 
Komiteto susirinkimas įvyks septinta- 
dienyj vasario 24 d., 1924 m..Naujienų 
name, 1739 So. Halsted St. Pradžia 
11 vai. /ryte. Visi Komiteto nariai 
susirinkite paskirtu laiku.

A. Vilis,
LSS. VIII Rajono Sekr.

Westville, III. — Ukėsų Kliubo su
sirinkimas įvyks vasario 24 d., 2 vai. 
po pietų, miesto svetainėje.

Visi kliubo nariai ir tie, kurie 
kliubui norėtų priklausyti, malonėkite 
laiku atvykti, nes yra daug svarbių 
reikalų. Ateina miesto viršininkų 
rinkimai, tad mes turime dėti pastan
gų, kad išrinkus tinkamiausius žmo
nes. — Kliubo sekretorius,

JIEŠKAU Antano Maigos iš kaimo 
Avižlių, parapijos Papilės. Du me
tai atgal gyveno Mausville, W. Va. 
Del svarbaus reikalo atsišaukite. Ju- 
su' brolis

KAZIMIERAS MAIGA
2847 Baker Str., 

Detroit, Mich. 
v------------ -—--------------------

Antanas Beinaris, paeinantis iš 
Tauragės apskr., Gaurės parap., 
Palabaukščių kaimo paieškau gimi
nių, draugų ar bent pažįstamų, ku
rie randasi už Chicagos 
vienytose Valstijose arba 
Meldžiu atsišaukti, už ką 
bai dėkingas.

Anton Beinar,
841 W. 33rd St., Chicago, III.

MOTERŲ
REIKALINGA moteris nu

pjaustyti guzikus nuo numaz- 
tų švarių skudurų.

GOLDBERG,
1508 Newberry Avė.

BIEDNA MOTERIS LAUKIA: 
KAS JOS PASIGAILĖS??

Aš esu biedna moteris, su 4 
mažais vaikais, ųelaimė pateko 
mano vyrą, per tai buvau pri
versta apleisti savo gyvenimą 
—* žemę. / 'Si y

Dabar gyvenu Chicagoj,; ir 
dirbu fabrike, kadi užlaikyti sa
vo mažučius kūdikius. Kas ra
sis toks ukvatninkas, kas nord- 
tų randuoti mano 40 akerų, pil
nai užvesta gaspadoryste ant 
mano faiynos. Duosiu geriausias 
išlygas — pusdykiai, ant paran- 
davojimo, su proga pirkti. F’ar- 
ma yra Indianoj, netoli Chica
gos. žemė labai gera; viskas ati- 
ga, kas tik pasieta, žmogus tik
rą laimę turės, kas mano varg- 
dienies nelaimę, pasinaudos.

Dėlei tolesnių smulkmenų 
kreipkitės šiuo telefonu: Boule
vard 0611. ‘ ■

(Apgars.)

PALENGVINIMAS ŽMO 
NIŲ KENTfiJlMAMS.

MOKSLO DRAUGŲ PRELEGENTŲ 
BUS GARSUS’ PROFESORIUS. 
Paskilbęs rusų profesorius Pitrim 

Sorokin apsiėmė būti Mokslo Drau
gų prelegentu sekamą sekmadienį, 
vasario 24 d., 10:30 vai. ryto, Ray- 
nvond Chapel svet., 816 W. 31 St. .

1922 m. prof. Sorokin kartu su ki
tais mokslininkais buvo iš Rusijos iš
tremtas. Jis ėjo Socialogų Draugi
jos vice-prezidento pareigas ir tyrinė
jo Rusijos gyvenimą. Jis darys pra
nešimą apie Dabatrinę Rusiją. Taigi 
nepraleiskite progos išgirsti tą pas
kubusį mokslininką.

Trumpą pranešimą apie Charlea P. 
Stcinmetzą, elektros burtininką pada
rys K. Augustinavičius.

Rockford, III. — šeštadieny, vasa
rio 23, 1924 atsilanko pas mus garsus 
Operos tenoras Justas Kudirka ir 
duos čia mums savo dainų koncertą, 
Moose Club svetainėje, 108 Mulberry 
St., Rockford, III. Pradžia 8 vai. 
vakaro. Visi lietuviai ir lietuves 
esat širdingai kviečiami dalyvauti. 
Po koncertui bus šokiai.

Rengimo Komiteetas.

Draugijos Apvęizdos Dievo mėnesi
nis susirinkimas atsibus nedėlioję, 
vasario 24 d., Mildos svetainėje, 3142 
So. Halsted St.į 1 vai. po piet. Visi 
nąĄ’iai kviečiami atsilankyti, peš bus 
daiig svarbių reikalų apsvarstymui.

Rašt. S. Gonchatiskas.

North Side. — Koncertą ir balių 
rengia Vaikų Draugijėlė “Bijūnėlis” 
nedėlioj, vas. 24 d., 7 ▼. v., Liuosybės 
svet., 182į2 Wabansia Ąve. Visus šir
dingai ’kriččiame atsilankyti.
> .vn.’ ' ’-Komitetus.

ribų, Su- 
Gonadoj, 
busiu la-

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

ĮIEŠKO KAMBARiy
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J IEŠKAU kambario bile daly 
miesto, prie linksmios šeimy
nos; esu muzikantas ir sutiksiu 
kūdikius pamokinti ir muzikos. Su
tiksiu dykai, nereikės bėgioti po 
gatves ir ištvirkauti. Džiaugsmas 
ir linksmybė yra namuose, jeigu 
kudikėliai mokinasi muzikos. At
sišaukite: prof. M. Puplauskas 

629 W. 18th St., Chicago.

REIKALINGAS kambarys 1 
vaikinui mažoj šeimynoj prie 
blaivų ir teisingų žmonių, turin
ti panašų malonėkite pranešti į 
Naujienų įkyrių 3210 So. Hals
ted Str. No. 80.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSINUOMUOJA KAMBARYS 

vienam asmeniui, su valgiu ar be val
gio pagaminimo. Daili vieta. Du 
blokai j vakarui nuo So. Western 
Avė.

Atsiklausti
6637 So. Rockwell St.,

■ Chicago.

PARIENDAVOJU kambarį 
dėl vieno vyro arba dėl dviejų, 
arba dėl merginų, arba ženo- 
tai porai; pigiai išduosiu. Kam
barys šildomas; su vąlgiu arba 
be valgio. 3 lubos iš priekio 
J. K., 703 W. 21st. Pkice, City

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

REIKIA Sclesmenų pardavinėti ge
rai šalyje žinomus produktus į žino
mas krautuves Chicagoje ir North 
Shore miestukus. Daug ant vietos 
bus skelbiama apie tai, kad padėti 
jums darbe. Pasim'atykit su skyriaus 
manageriu ir gaukit informacijų.

JONE# BROTHERS CO.,
159 N. Cicero Avė.,

2614 Milvvaukee Avė.,
4044 Milwaukce Avė., 

Chicago, III. ir
307 WASH1NGTON ST., 

VVAUKEGAN. 1LL.
' 345 PARK AVĖ.,

KENOSHA, WIS.

REIKALINGAS bučeris su- 
būtomis, mokestis gera.

A tsi šaukit:
1845 W. 47th St., Chicago

Meat Market

AGENTŲ PARDAVINĖTI 
TAJERUS.

Jei turite draugų, kurie turi au
tomobilius, parduokite jiems musų 
tajerus. Visų jnierų, tinkami vi
siems karams. Jus galite, uždirbti 
daug pinigų pardavinėjant tajerus, 
negu ką nors kitą. Pavasaris greit 
ateis. Atsakykit angliškai, jei gali
ma. Rašykit tuojau.

Mr. L. Boyar, Mgr.
1519 So. Wabash Avė., Chicago

REIKALINGI agentai dėl 
pardavinėjimo Paige ir Jewett 
automobilių

John J. Bagdonas, 
4614 S. Westem Avė.

Tel. Lafayette 7593.

REIKIA —
■ kriaučiaus prie abelno kos 
tumėriško dal’bo.

Atsišaukite
2537 West 63 Str.

REIKALINGAS apysenis 
žmogus susipažinęs su pekamės 
darbu.

Atsišaukite tuoj aus.
1043 West 13 Str.

• I

Ligos yra aršiausias prie
šas. Nuo pat sfenovės laikų 
žmonės v;is jiegkojo. gyduo
lių, kad sumažinus skaus
mus. Tarpe pirmutinių prak- 
tikuotojų buvo šaknų ir žie
dų rankiotojai, kurie žinojo 
žiedų vertę. Žiedai buvo var
tojami taip kaip juos nuskin
davo. (Angliškai Udrugn yra 
paimtas iš vokiško udrpogn, 
sausas). Tas vartojimas bu
vo labai natūralia tarpe pir
mutinių praktikantų, ir jie 
vartodavo tas savo gyduoles 
su misterijomis. Ir daug tų 
pirmutinių daktarų buvo 
skaitomi kaipo^ievai. Bacc- 
hus, karalius Iš Assyrijos, 
buvo paskelbtas kaipo išra
dėjas gyduolių taipgi ir vy
no. Graikai atiduoda garbę 
Apollo kaipo gyduolių die
vui. Tūkstančiai metų pra
ėjo, bet žolės' vis dar pasili
ko pamatinis gyduolių šalti
nis. Jos sudaro visus reika
lingus sudėtinius Trinerio 
Karčiojo Vyno, geriausia 
gyduolė atsitikimuose vidu
rių suirimų, kaip tai prasto 
apetito, užkietiejimo vidu
rių, galvos skaudėjimo, ner
vingumo, arba generalio nu
silpnėjimo. Mrs. J. A 
Hughes parašė mums sausio 
25, 1924, iš Cleveland, Ohio: 
“Aš pabandžiau vieną bute
lį Trinerio Karčiojo Vyno ir 
suradau, kad tai vienatinis 
dalykas kuris pagelbėjo man 
ir suteikė daug gero”. Jei 
jūsų aptiekorius ar gyduo
lių pardavinėtojas neturi jų, 
rašykite pas Joseph Triner 
Company, Chicago, III.

PARENDAVOJIMUI kamba
rys garu šildomas vana ir vi
si parankumai, vienam ar dviem 
vaikinam be valgio. Atsišauki
te į Pilkio krautuvę.

1822 So. Halsted St.

REIKIA agentų prie biznio. 
Musų tavoras dastatomas. Dar 
galime pasamdyti 4 smarkius 
vyrus. Atsišaukite '

125 E. 47 St. Chicago, III. "

D.

■'.M —----------
Cicero. — Draugystės Lietuvių 

Tvirtybės mėnesinis susirinkiimis at
sibus nedėlioj, vasario 24 d., 1:30 po 
pietų, Lukštos svet., 15 St. ir 49 Avė. 
Draugai, susirinkite laiku ir visi, yra 
svarbių tarimų ir bus renkami dar
bininkai busiančiam' baliui, kovo 2 d. 
,L. Liuosybės svet.,

— Sekr. K.

Lietuvių švietimo Draugijos pra
kalbos įvyks sekmadienj, vasario 24 
d., Raymond Chapel svetainėj (816 
W. 31 St.), 7:30 vai. vak.

Bus geri kalbėtojai. Įžanga ne
mokama. Visi yra kviečiami ateiti.

— Komitetas.

šv. Petronėlės Draugijos narės ma
lonėkite susirinkti šeštadienį vasario 
23 d., 8 vai. ryto į Šv. Jurgio bažny
tinę svetainę, iš ten eisime in corporę 
atiduoti paskutini patarnavimą A. A. 
M. Petrauskienei.

— Pirmininkė Bitautienė. *
West Pullman Lietuvių Pašaipi

ais Kliubas stato scenoj “MulkynC 
ir Mulkintojai,”^ trijų veiksmų ko
mediją sekmadienj, vasario 24, Ba
jorūno svet. 12001 S. Halsted st. 
Pradžia 7 vai. vak. Publika kvie
čiama gausiai atsilankyti.

—Komitetas.

RUIMAS rendai vyrui, apšil
domas, galima ir virtuvę varto
ti dėl išsivirimo valgyti. Kaina 
į mėnesį $8.00. Kreipkitės

819 W. 34th PI.
1 lubos užpakalis

RAKANDAI

ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARDAVIMUI rakandai dėl 2 kam
barių. Tinkami dėl 2 merginų arba 
vedusiai porai ir dėl vaikinų. Ra
kandai apžiūrėti, 2 lovos, 2 pečiai, 
komoda ,šėpa, rašymui deska, 6 krės
lai, už prieinamą kainą.

M. CHELUS,
716 Keith St., prie Chicago Avė., 

_______ Chicago, III. 

KAS TURI našlaitę ir norė
tų atiduoti svetimam žmogui 
auginti, nemažesnę kaip 6 me
tų amžiaus, tegul atsišaukia 
šiuo adresu: J. Alošius,

Box 205, Oglcsby, III.

AUTOMOBILIAI

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

ryto iki 2 vai. po piet.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu
bas Amerikoje laikys mėnesinį su
sirinkimą nedėlioj, vasario 24 die
ną, 1 vai..po pietų, Fellowship sve
tainėje, 833 W. 33rd PI. Visi na
riai bukite laiku ir naujų narių at
siveskite. —Valdyba.

L. S. J. Lyga rengia septintadie- 
nį, vasario 24 dieną, 2 vhl. po pie
tų ice skating Washington Parke. 
Kurie turite ’ pačiuožas —- ateikite.

—•Valdyba.
Draugystė atminties Liėtuvos tau

tos vyrų ir moterų rengia šeimy
nišką balių dėl draugystės labo, 
Tautiškoj bažnytinė svetainėj, 35th 
ir South Union avė. Tai įvyks va
sario 23 d., 7 vai. vakare.

Kviečia Komitetas.

West Side. — Lietuvių Pielicčių 
D. Pašelpinio Kliubo susirinkimas 
įvyks nedčlioj, vasario 24 d., 1 vai. 
no pietų, M, Meldažio svetainėj. 
Nariai prašomi atvykti laiku, yra 
daug dalykų svarstyti. Kožnas lie
tuvis norintis būti piliečiu, malo
nėkite prisirašyti prie Kliubo, ir 
kurie esate buvę .5-os klasos, klių- 
bas išims jums pilietiškas popie- 
ras. Turime mokslainę kožnr pa- 
nedėlį, 8 vai. vakare, M. Meldažio 
sveL Kliubo Valdyba.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU Jono Stanio iš Uetuvos 

paeinančio nuo Telšių. Du metai at
gal gyveno Detroit’e ii’ persiskyręs 
su savo motere išvažiavo į Akron, 

i Ohio. Atsišaukit dėl mirties tavo 
moteries, jai kas žinote praneškite.

MRS. S. RUBIKIENĖ
9833 Russell St., Detroit, Mich.

it;.'..

KONTRAKTORIUS
BŪDAVO J U medinius ir mūri

nius namus; nelauk pavasario, bu- 
davok dabar. 3827 Archer Avė., 
fiirmas floras iš užpakalio; lipk 
aiptais ant aukšto iš pronto ir 

vėl žemyn iš užpakalio.

AR TURI DARBA? Jai ne, tai 
štai stebėtina proga. Parsiduoda 
automobilius pilnai įrengtas dėl Hub 
Cab. Parduosiu už pirmą teisingą 
pasiulyjimą, arba mainysiu ant loto, 
namo. Galima matyti bile kada.

MILDA GARAGE,
3121 So. Halsted St

f

PARDAVIMUI 1, tono trokas 
International arba mainysiu 
ant Fordo pasažierinio, Trokas 
visas geras. Kreipkitės. 2 lubos 
užpakaly, 3158 So. Union Avė.

GARANTUOTI plumbingo ir ap
šildymo įrengimai. Obelio kaina 
visiems. Reikalaukit kataliofo. B. 
Karo) and Sons Co., 800-806 So.

Kedzie Aye. Tel. Kedziė 9440 
1 lubos frontas

MOTERIMS PRANEŠIMAS.

PARSIDUODA yilnonės gijos vi
sokios rijšies dėl nėrinių. Kaina 
už matką 4 oz. 25c. 35c?^40c. ir 
45c. Linines gijos 2000 matkų, 
kaina už matką 10c. 15c. 20c. ir 
35c. Šio tavoro pas mane užtekti
nai žiemą ir vasarą. Adara visa
dos ir šventadieniais.

Kreipkitės tubjaus
Frank Sclemonavičia 

504 W. 33rd St.

REIKIA DARBININKįl
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGA ŽENGTA PORA 
prie namų darbo, nuo 40 metų senu
mo, darbas ant visados, valgis ir 
kambarys už dyką. Mokestis pagal 
sutarimą. Darbas yra valymas rui
mų ir kuknids mažam Kotelyje. Ne
dėlioj po pietų gali gerti muinšaino, 
bet ne kitas dienas.

Atsišaukite
PETER GADEIKO, 
1606 So. Halsted St., 

Chicago, Ilk

J: f . I ;

PARDAVIMUI
PIANŲ SPECIALAI

Kimbal Upright, gerame sto
vyje, tiktai $95. Willard Up
right, mahogany, pilnos mieros 
$110. Solo Concerta, grojiklis 
pianas, riešuto medžio užbaigi
mo, kaip naujas, tiktai ....$285

Pianai ant rendos — $3 į me
nesi.

JUSTIN BROS.
5249 W. 25 St., * Cicero, III.

Phone Cicero 260

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Pardavimo priežastis 
— kitas biznis. Geras cash biz
nis. \ Vieta gera.

M. GROBAREK, 
2655 W. 43rd St.

PARDAVIMUF grosernė ir bučernė 
su visais įtaisymais, lietuvių cent
re, biznis išdirbtas nuo sfcno laiko, 
ilgas lysas, kambariai pragyvenimui, 
renda nebrangi. ‘Priežastis pardavi
mo partnerių nesutikimas. Pirkti 
gali visa arba tik pusę. Kreipkitės į 
Naujienas, 1739 So. Halsted Street, 
Box 451.



NAMAI-ZEMEPARDAVIMUI PARDAVIMUI

Pas skubinkite!

X.

NAUJIENOS, Cli’raso, UI Šeštadienis, Vas. 23, 1924

NAMAI-ZEME ( NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEME
PARSIDUODA kendžių, taba

ko ir maža grosernė, garadžius 
dviem mašinom 3 kambariai pa
gyvenimui. Renda pigi. Lysas 2 
metams. Parduosiu pigiai. 

3222 Auburn Avė.

KATRA Iš TŲ PIRKSI? 
SKAITYK!!

EXTRA BARGENAS
Pardavimui kendžių, cigarų, ciga

retę, ice creamv ir kitų mažų daly
kų. Biznis išdirbtas per daug metų. 
Renda pigi.’ šiokeisai 4, icebaksis ir 
kiti visi reikalingi fikčeriai, kas tik 
yra reikalinga prie biznio. Viską par
duosiu kaip stovi už $400, nes turi 

* būt parduotas šią savaitę. Atsišaukit 
6503 St Lawrence Avė. Tel. Hyde- 
Park 5891.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Arba mainysiu į na
mą. Didelis bargenas.

Atsišaukite

Norintieji pirkti GERĄ PLAYER 
PIANĄ, ateikite į Budriko krautu
vę ir pamatykite GULBRANSEN re
gistruojantį pianą. ' Geresnio ir gra
žesnio tono už kitus pianus. Gva-' 
rantuotas. Kaina 25% pigesnė 
gu kitur.

Jos. F. Budrik
3343 South Halsted ^t., 

Chicago, Iii. ,

ne-

4318 S. Mozart St.

PARDAVIMUI pirmos rųšies 
bučernė, su ledo mašina, namas 
ir lotas, visokių tautų apgy- 
ventoj vietoj. Kaina vidutinė.

Atsišaukit:
5218 So. Campbell Avė.

PARSIDUODA bučernė labai ge
roj ivetoj; biznis gerai išdirbtas; 
parduosiu pigiai. Priežastis (težino
site ant vietos. Del platesnių žinių 
atsišaukit žemiau paduotu adresu 
tarpe aštuntas ir dešimtos valan
dos vakare.

Mike Budas
7018 'Eggleston Avė 

Phone Vincennes 7351

Nepaprasta proga įsigyti lotų 
puikioj vietoje.

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

| Pasiūlomi lotai randasi du 
blokai nuo Marquette parko, ne
toli gatvekarių linijos. Puiki 
vieta apsigyvenimui. Greit au- 

! gautis distriktas. Loto 
tik $600. Tai trumpam 
Vėliaus bus brangesni.

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

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

kaina 
laikui.

du lo-

PARDAVIMUI grosernė ir 
delicatessen, 4 kambariai gyve
nimui. Rendos $45.00 į mėne
sį, lysas ant 3 metų. Turi būt 
parduota į 2 dienas. 5343 So. 
Halsted St., Rhono Blvd. 3277.

PARDAVIMUI garadžius didumo 
50 karų vietos. Senas ir pelningas 
biznis ir labai gera vieta lietuviui, 
Nupirksit už prieinamą kainą, šau
kit subatomis, nedėiiomis ir vaka
rais.

Tel. Wentworth 1305
------ - v-- ■ - - -■----

Klau-

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, ledo mašina ir 4 kam
bariai gyvenimui. Pigi renda

PARDAVIMUI restauranas ir 
pool room. Penki kambariai pagy
venimui. Pigi renda. Randasi 
toli Maxwell Station.

Atsišaukite:
846 W. 14 St. 

Alex Cohen

ne-
NORI PIRKTI NAMĄ

Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 
namą, lotą ar kokios rųšies biznį ii 
nori parduoti ar išmainyti telefonuok 
Blvd. 4899, gausi teisingą patarna
vimą.

A. GRIGAS.
3114 So. Halsted St.

At&i šaukit:
2018 W. 21 PI.

PARSIDUODA pirmos kk> 
sos barbcršapč. Priežastis par
davimo — savininkas turi du 
bizniu.
Naujienos, 1739 S. Halsted S t.

Box 448

PARSIDUODA saldainių krautu
vė (Candy Store), priežastis 
davimo — savininkas turi du 
niu. Parsiduoda labai pigiai.

Atsišaukite:
M. Kulbok a s

2259 W. 22nd St., Chicago, III.
Phone Canal 1295

H--------------- A---- -----------1,

par- 
biz-

PARDAVIMUI grosernė^ ir 
namas, senas biznis ir padaro
ma daug pinigų. Pard. priežas
tis savininkas turi kitą biznį. 
Speciali kaina iki vasario 22 d. 
917 W. 20 St. Phone Canal 2019

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo
da drabužių ir avalynės Storas; par
duosiu arba priimsiu automobilių 
ar lota i mainus. Biznis gerai da
romas; renda pigi; kambariai pa
gyvenimui. Atsišaukite po numerių 

4554 S. Paulina St.
A. Radvi|as

PARDAVIMUI grosernė ir delicat- 
tesen krautuyė, nėra kredito. Ren
da pigi, 4 ruimai pragyvenimui, ly
sas 3 metams. Kas nupirks šia vie
tą, tas padarys pinigų. Aš išvažiuo
ju į Lietuvą.

Kreipkitės
5135 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1524

PARSIDUODA bučernė ir gra
sėme, visokių tautų apgyventa 
vieta, pardavimo priežastį patir
site ant vietos. 836 W. Culler- 
ton Str. arba W. 20 Str. M. Ro- 
manauskas.

Ar girdėjot tokių namo kai
nų netoli Vienuolyno? Jei
gu ne, tai skubėkit pama

tyti!
Parsiduoda 2 augštų mūrinis na

mus, 5 ir 6 kambarių, garadžius 2 ma
šinom, garo šiluma, aržuolo trįihin- 
gai . Elektra, maudynes, sun parlors, 
didelis beismrantas, lotas 30 pėdų, pla
tumo. Namas 4 metų senumo, ren
dos neša $150 Į mėnesį.

Kaina $12,600, cash reikia $5,000.
Derėti nebandykit ba savininkas pi

giau neparduos dėlto, kad $1500 pi
giau parduoda kaip vertes yra. Prie
žastis pardavimo labai svarbi.

Kreipkitės pas

NEIŠPASAKYTAS PIGUMAS

Parsiduoda bučernė ir grosernė su 
visais įtaisymais ir Ford truck, 5 di
deli kambariai pagyvenimui su mau
dyme. Renda . pigi. Bučernė yra 
vertą $3500 dieną ir naktį, parduosiu 
už $2500. Priimsiu automobilių ar
ba lotą už pirmą įmokėjimą. Nemo
kantį to amato išmokinsim. Perskai- 
ten šitą apgarsinimą prašom pranešti 
savo draugams apie šitą pinigų da- 
rimą biznio. Nesnauskit, nes tas bar
genas ilgai nebus.

Kreipkitės
J. S., 

4314 Archer Avė.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
geroj vietoj, biznis kash, pikčeriai 
pirmos klesos. Priežastis pardavimo 
turiu važiuot j Lietuvą. Atiduosiu 
už pirmą pasiulimą. Nepraleiskit 
progos.

5125 So. Morgan St.
Tel. Boul. 5362

PARSIDUODA pulruimis su 
5 stalais, gera vieta, biznis iš
dirbtas.

Atsišaukite

652 W. 14th St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė geroj vietoj, maišytų 
tautų apgyvento] vietoj. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite, 1801 
So. Peoria St. Tel. Canal 5718.

PARDAVIMUI grosernė ir delicat- 
tesen krautuvė. Renda pigi, ilgas ly
sas, laisnis naujai išimtas, 
duoda pigiai.

Kreipkitės kreitai
E. G., 

524 W. 33rd 8t. 
Kampas Parnell Avė.

Parsi-

PARDAVIMUI pulniamis, 3508 
So. Halsted St. Yra 9 stabai, 
didelis biznis. Patyrimo nerei
kia. Savininkas turi kitą bizni. 
Klauskite Mr. Burke.

DIDELIS BARGENAS!
Bučernė ir grosernė pardavi

mui. Su namu ar be namo.
Atsišaukite

3156 W«llaee Str.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, pigiai, arba mainysiu j 
namą. Turi būt parduota, ųes 
apleidžiu Chicagą. Labai geroje 

I vietoje. 623 W. 69 Str.

2418 W. Marquette Rd.(a'rba 67 Blvd.)
arti Westem Avė., Chicago, III.

Prospect 8678
Ofisas atdaras visados iki 8 valan

dai vakare. Nedėlioj iki 4 v. po piet.

PARDAVIMUI grosernė, daržovių 
ir visokių smulkmenų krautuvė. 
Vieta arti dviejų mokyklų. Pagyve
nimui 4 kambariai; lysas ant ilgo 
laiko. Parduosiu pigiai. Priežastis 
patirsite ant vietos. Randasi Cice
ro. III. Atsišaukit i Naujienas, Box 
452.

PIRMOS klesos bučernė ir 
grosernė parsiduoda arba mai
nysiu ant namo arba loto. Atsi
šaukite. Naujienos, 1739 So. 
Halsted St. Box 441

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI 6 fl. medinis 

namas, pečium šildomas, prie 
Claybourn ir Ogden Blvd. Speci- 
alė kaina $8800, įmokėti $2500. 
Tik viena žemė verta tiek. Tele- 
fonuokit savininkui Dearborn 
4406

5 KAMBARIŲ BUNGAL0W 
$750 pinigais

5 kambarių kellastone, sun parloras, 
tilo vaha, kieto medžio grindys, skie
pas, fumace šildomas, landre, lotas 
50x187, daug medžių, 39 man. važia
vimo nuo miesto. A. E. & C. Ry: Kai
na $6500. Naujienos, 1739 S Halsted 
St, Box 450.

2 FLATŲ, 1 Storas ir trys rui
mai užpakaly, 5 ruimai ant vir
šaus. Randasi Brighton Parke 4518 
So. Rockvvell St. Prekė $7300;' ne
reikia visus cash įmokėti.

Atsišaukit pas L. Butkewicz 
2502 W. 69th St. 
Tel. Republic 5705

MŪRINIS namas puikiame 
stovyje, Storas ir devyni fletai. 
Reikia įmokėt $10,000. Ant 18 
gatvės prie Halsted. Kreipkitės 
į Naujienas. Klauskite advoka
to Jurgelionio.

GERIAUSIAS INVESTMENTAS. 
Del pardavimo nauji 2 flatų namai po 
6 kambarius, su štymu arba vandeniu 
Šildomi prie Margūette Manor arti 63 
gatvės ir arti bulvaro. Del tolesnių 
informacijų, kreipkitės ypatifikai arba 
telef©nuokite į James Kral, 2444 W. 

67tk St. Tel. Prespect 1364.

MARŲUETTE MANOR
Pardavimui per savininką, 5 ir 6 

kambarių, 2 flatų, mūrinis, naujas, 
ideališkas namas, labai geroje vieto
je. Vidutinė kaina.

6325 So. Whipple St.
Netoli Kedzie Avė. ir lietuvių 

mokyklos.

ATIDAVIMAS
Turi būt parduotas 6 kam

barių mūrinis bungalow, su 2 
karų sgaradžiumi, luitas Vant 
kampo, Marquette Mdiior.
Anderson, 3251 W. 63rd St.

PARDAVINCUI lotas prie 69th 
St., netoli Maplewood Avė. Yra 
suros, gasas ir ištaisyta gatvė. 
Telefonuokit arba atsišaukit 
po 6 vai. vakare. M. Runhardt, 
2103 W. 68 St. Republic 6829.

PARDAVIMUI madinis na
mas, 6 ruimai, su vienu akru 
žemes, ,prie šv. Kazimiero ka
pinių. Parduosiu pigiai. Kreip
kitės prie savininko.

11235 So. Homan avė.

BARGENAS. VEIKITE GREIT

2 augštų namas ir cottage iš 
užpakalio, lotas
Skiepas, fumace šildomas, kieto 
medžio grindys. Yra visi įren
gimai ir apmokėti. Gera renda 
ir geros sąlygos. Randasi Brigh- 
ton Parke, j pietus nuo Ashland 
Avė.- Nepraleiskite šios progos, 
kaina $6350, išmokėjimais. \

cementinis

Mes taipgi turime 3 lotus, ne- 
;oli karų linijos, $200 cash, $50 
mokėti ir po $5 į mėnesį. Del in
formacijų pasimatykite su

J. N. ZEWERT and CO., 
4377 Archer Avenue.

NAMAS ant pardavimo arba 
mainymo ant didesnio, turi še
šis kambarius, su vana, skiepas 
ir gasas. Ant aukšto beismento. 
3261 S. Wood Str. Chicago, III.

ŠTAI JUMS NAMAI 
ŠTAI JUMS ŽEMĖ

Puiki proga kontraktoriams— 
Namų Budavotojams South Si-
dėje. Vieta labai graži su vi
sais inpruvemenetais, pilnai re- 
striktuota ir apmokėta; prie la
bai geros transportacijos. žemė 
niekuomet seniau, pasaulių isto
rijoj nebuvo taip vertinama, 
kaip dabar ir niekad nereikėjo 
tiek namų, kiek reikia dabar.

Namų Statymas Chicagoje 
yra reikalingiausias. Panaudo
kit šiandien savo intekmę, nes 
vėliaus tokių vietų ir už tokią 
kainą nebus. Pasiskubinkite, 
mes duosim ant labai lengvų iš- 
lygu. h .

ADAM MARKŪNAS, 
800 First National Bank Buildg.

68 W. Monroe St., 1
Tel. Ilandolph 7400

Chicago, III.

Svarbu Kožnam Žinoti
M. T. Plununer Real Estate no

rint pirkti parduoti mainyti ar bū
davot! kur randasi K. J. Filipo- 
vich, nes turime kas ko nori už 
prieinamas kainas taipgi inšiuri- 
lani nuo ugnies namus rakandus ir 

žmonių gyvastis geriausiose kompa
nijose taipgi reikalaujam inšiurin- 
so agentų visose dalyse miesto. 
Energingi vyrai ar moters gali už
dirbti nuo $50 iki $100 į savaitę. 
)ei platesnių žinių kreipkitės 7840 

i nuo 
ir

So. Halsted Sį. 2-ros lubos 
9 ryto iki 6 yąkaro utarninkais 
subatoiuis iki 9 vakare.

Klauskite K. J. Fillipovich, 
Tel. Sievvart 710į arba 5126

PARDAVIMUI brighton 
PARKE.

2 augštų muriniš namas, krautuvė 
ir 4 kambariai ąnt pirmo augšto, 4-5 
cambariai ant antro augšto, skiepas 
ir attic, ant kampinio loto, kaina 
$22,000.

2 augštų mūrinis namas, su, sun 
parloru, 5-6 kambarių, fumace šildo
mas pirmas augštas, randasi ant So. 
Sawyer Avė., tarpe 46 ir 47 St., kai
na $13,500, įmokėti $4000 ar daugiau, 
kitus kaip rendą.

2 augštų medinis namas, cementi
niu pamatu, 4-4 kambariai, gasas ir 
elektra ir vanos, kaina $6800.

3 augštų mUrinis namas, po 4 kam
barius kiekvienas, kaina $12,000.
PARDAVlM^f T0WN OF LAKE
4 flatų medinis narnąs, po 4 kam

barius kiekvienas, cementiniu pamatu, 
skiepas ir attic? randasi ant So. I^aff- 
Hn St., tarpe 54' ir 55 St., kaina $9500, 
įmokėti -1— $3000 ar daugiau, kitus 
kaip rendą.

2 augštų mūrinis namas, krautuvė, 
š'alė ir 4 kambariai ant pirmo augšto, 
3-4 kajnbarių flirtai ant antro augšto, 
skiepas ir attic, randąsi ant So. Wood 
St., tarpe 48 ir 40, kaina $16,000.

FRANK WOZNIAK, 
2703 W. 47th St., 

Phone Lafayette 4607

kaina $6800.
,s, kaina $12,000. 

)WN OF LAI

— Pirk arba Mainyk —
2 flatų naujas mūrinis namas, po 

5-6 kambarius, visi įtaisymai, ant 2 
lotų statytas, garadžius, randasi ant 
62 netoli Redzie, Avė. Kaina $13,200.

2 pagyvenimų namas bizniavas, ga 
imt su visu bizniu, reikia įnuokėt $900.

4 pagyvenŲnų mūrinis namas, po 4 
kambarius, augštas beismantas, augš
tas stogas. Įmokėt $1,500.

Brighton Park, 44 ir Talman Avė., 
2 flatų 6-6 kambariai, cimentuotas 
beismantas, su jaugšta pastoge, įtai
sytas pagal naujausios mados. Kai
na $18,400.

4 pagyvenimų mūrinis namas, po 
4-5 kambarius, elektra, augštas beis
mantas, randasi ant 34 ir UnĮon Avė. 
kaina $8,900.

6 ruimų Cottage, elektra, maudynė, 
augštas ištaisytas beismantas; įmo
kėt $800, kitus įkalp renda.

Atsilankykit pas nuis, mes paro
dysim didelius bargenus, nuo 25 šim«- 
tų vertės namą iki 150 tūkstančių. 
Taipgi turim visokius mainus. Kas 
turite namą galim išmainyt ant biznio 
kas turi biznį galim išmainyt ant na
mų, lotų ir farmų.
C.P.SUROMSKIS & Co.

3352 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 9641
NAUJAS mtirinis namas 6 ir6, 

karštu vandeniu apšildomas, cash 
$4000, likusius kaip rendą išmokė
si, z

NAUJAS mūrinis namas, 2 po 6 
kambarius, skiepe Storas, % blokb 
nuo lietuvių bažnyčios; garadžius 
dėl 2 karų; parsiduoda pigiai.

NAUJAS mūrinis namas po 4 
kambarius, Sale tuSčias lotas, kam 
toks namas 
šaukite.

LOTAS ant kampo Califotnia ir 
44-tos gat. 50x125. Sale bažnyčios; 
parduosiu ar mainysiu ant namo, 
automobiliauš ar ant kokio 
biznio

po 4

reikalingas — atsi-

nors

Stanley Juris
4340 S. California Avė
Tel, Lafayette 3968

6 KAMBARIŲ bungalow, moder
niškas, Maronette Manor, garu šil
doma, panelled valgomas kamba
rys. ugnavietė, knygoms vieta, gra
žioj vietoj, kaina $9500, pinigais 
$3500.

8a muel Vig Compasy
2284 Ek 75tk Šią Ckicagoi

BRIDGEPORT 
\ $1,000

NUPERKA 
šį 2jų fl. su storu, gerų 
mų. Randos į mėnesį 
ša ....... .
Kaina tiktai 
MATYK TĄ NAMĄ IR TIK 

TADA SPRENSK! 
2.

BRIGHTON PARK 
Naujas, 2jų fl. po 6 kamb. fl. 
namas, su sauliniais kamba
riais ir visokiais paskuti-11’šią'žemą 
nios mados parankumais. 
Cash reikia tiktai .... $5,000 
Kaina tik..............
PAMATĘS TĄ 
SIŪLYSI $15,000, O PAVA
SARĮ TIKRAI TIEK GAU-

BARGENAI
3 flatų kampinis muro namas, 3 po 

6 kamb. aržuoliniai trimingai, gasas, 
elektra, vanos, su pečiais apšildomas, 
kaina $9,800, įmokėjimas $5,000, ran
da $115.

6 flatų muro namas 4 po 6 ir 2 po [ 
v. om \ovę«ui/ nytniįvivniaS,
aržuoliniai trimingai, gasas, elektra, 
vanos, namas geram padėjime, ran
dasi arti VVashington Parko, kaina 
$25,000, randa $5,000, įmokejimas 
$8,000.

Ha- '5 kamb. su garu (steam) apšildomas 
ne- 

... $85.00 
$4,200.00

Lotas arti Westem Avė. netoli 63 
gatvės puikioj apielinkėj nepapras
tas bargenas C OHH
tiktai > I CUU

Lotas 30x125, Marųuette Parko 
apielinkėj, arti Blvd., galima^ nupirk- 

kaina $850
nl

$12,500 Į
NAMĄ Ę

Z.S.Micki V/CI d CO

Prospect 4345

KAS NORI PIGIAI LOTŲ.

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

būdavot!.
Z. S. MICKEVICE & CO., 
2423 West 63rd Street, 

Chicago, III.
Tel. Prosnect 4345

KLIOŠTORIAUS 
(Marųuette Manor), 

Puikus 2jų fl., po 6 kamb. 3 
fl., stirnų apšildomas, su 3 2 

karų garadžium, mūrinis na-12 
mas. Prie 2jų strytkarių li
nijos. Puiki apielinkė, Lietu
vių apgyventa. Cash reikia 
tilę i......,..:..; 
Kaina tik ..
STEBĖTINAS BARGENAS 
KITO TOKIO NĖRA Už 
TUOS PINIGUS.

. $5,500 
$14,500

SOUTH SIDE
2jų fl. po 5 ir 6 kamb. fl., vi
sai naujas mūrinis namas. 
Geroj vietoj, netoli Parko. 
Paskutinios mados įrengi
mai, platus lotas. Cash rei
kia tik       $3,000 
Kaina vos tik........... $13,800
PASKUBĖK JEI NORI 
PIRKT TĄ NAMĄ. TAS 
NAMAS VISADOS VER
TAS $15,000. YRA PRIE
ŽASTIS KODĖL PARDUO
DAMA TAIP PIGIAI.
TURIMĘ 4au& gerų namų 
visoj Chicagoj, ką Tamistą 
galite liuosai pasirinkti sau 
tinkama.
PASTABA
ras Subatos vakarais iki 
9:00 vai. Nedėiiomis nuo 
9:00 iki 3:00 po piet.

S. L FABIDNAS CO.

Lotas 37%’xl25, priešais Mar- 
guette Parku ant California avė.

Jotu ant Washtenaw avė $1600. 
lotai ant Washtenaw avė. $2100. 
lotu ant Salmon avė.. $1600. 
lotu ast Talman avė. $1800. 
lotas ant Talman avė. $600 
lotu ant Rockvvell St. $1000. 
Lotu ant RockVvell St. $1300. 
lotas ant Rackvvell St. $750.
lotai ant Maplewood Avė. $1500 
lotas ant Maplevvood avė. $1350. 

21otu ant Westers avė. $5000.
3 lotai ant W. 69th St. $3200.

Taipgi turim daugelį namų toj 
apietinkėj, ateikite ir pamatykite 
šilus bargenus; jus atrasite sau pa
tinkamą lotą ir namą, nes randas 
gražioj Marųuette Parko apielin- 
kėj, arti vienuolyno. Parkas pradė
ta taisyti. Taipgi budavos prieglau
dos namą ir ligonbutį neužilgo. 
Lotų kainos pakils; dabar yra pro
ga pirkti lotus už žemą kainą; .ne
praleiskite progos.

6837 So. Washtenaw Avė.

Phone Republic 8070

2
2 
i
3
1

TeMYKITE!
Jeigu tamstos manote pirkti na

mą Brighton Parke arba toliau i 
pietus, tai būtinai matykite mane.

2 aukštų muro namas G—6 kam
barių, 2 karam garadžius, vienas 
extra lotas Brighton Parke $14,000.

2 aukštų medinis, namas, 4—4 
kamb., cemento pamatas; visi vė
liausi įrengimai; graži vieta Brigh
ton parke. Bargenas $6500, apie 
$3000 ar mažiau cash.

2 aukštų muro namas, 5-5 kamb. 
3 bedruimiai, vėliausi įrengimai; 
puikioj vietoj Brighton Parke 
$10’400.

2 aukštų mūrinis namas, 5—5 
kambariai; puikioj vietoj Brighton 
Parke $8000.

2 aukštų muro namas 5—6 kamb. 
vienam karui garadžius; 
extra lotas, prie 63-čios ir 
Avė; tiktai $13,000.

Vienas iš puikiausių namų Brigh- 
tonton Parke; 2 aukštų naujas mu
ro namas, 6—4J kamb. H. W. H. 
bungaltovv1 stogas $14,500, $500$ 
cash.

2 aukštų muro namas, 6-6 kam
barių H. W. H. 2 karų garadžius. 
Renda $160 
63-čios ir 
$14500.

Naujas 2
Storas ir 5
Archer avė.

peoples

vienas 
Kedzie

į mėnesį; randasi prie 
Telman avė., tiktai

aukštų muro namas 
kambariu Datas ant 
$15,000.
Real Estate Co.

4338 Archer Avė.

IŠSIMAINO
2 flatai, kampinis muro namas, ąnt 

bulvaro; namo parankumai vėliau
sios mados, parduosiu už $12,300, ar
ba mainysiu ant loto, bučemės, ma
žesnio namo, nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO
2 flatų,i mūrinis namas, po 5 ir 6 

kambarius; mainysiu ant bungaloyv ar 
ant cottage. Namas randasi1 Brigh
ton Parke, netoli didelio teatro. Vir
šui minėtais bargenais kreipkitės pas

TRANKG.LUCAS'
4116 Archer Avė.

Lafayette 5107

- Ofisas atda-

JOS. AUGUTIS
REAL ESTATE INVESTMENTS
Perkame ir parduodame namus, lo

tus ir kitus visokius biznius.
Insurjpame (apdraudžiame)na

mus, langus automobilius, įvairius 
rakandus ir žmonių gyvastis į di- 
dž ausias Suvienytų Valstijų Kompa
nijas.

Todėl mes kviečiame, kad ateitumė
te pas mus ir pasirinktumėte, kokią 
kas norite kompaniją ir su numažin
ta kaina.

Su visais reikalais kreipkitės Če
rniaus duotu adresu, o gausite greitą 
ir teisingą patarnavimą.

751 W. 31st Street, 
Phone Yards 6296

BARGENAS Brighton Parke. Par
davimui 4—5 kambarių mūrinis 
namas, 2 flątų, extra lotas ir dide
lė barnė, furnace šildomas, lota* 
60x125, kaina $7500.

5 KAMBARIŲ mūrinis namas, 
ant postų, lotas 25x150, garadžiu.% 
gasas, toiletai, 36 St. ir Auburn 
Avė., kaina $3,400, biskį pinigų rei
kia įmokėti. ,

A. J. Kodykowski and Co. 
4265 Archer Avė.

h Lafayette 4295

MDRTGECIAJ-PASKOLOS

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI

809 W. 35th St. 
Chicago .

l—2i/2—5 AKRŲ FARMOS
Mes ką tik atidarėme naują subdi- 

viziją, geriausiame Chicagos priemie
styje, važiavimo tik 40 minučių iš vi- 
durmiesčio, su ekspreso patarnavimu. 
Turtinga juoda žemė, lygus laukai ir 
gera vieta auginimui vištų.

Mes pastatysime jums namą su ma
žu įmokėjimu.

Mes turime žemės akrus taip pi
giai kaip $350 už akeri. Rašykite 
dėl informacijų. Gaukite musų sis
temą kaip turėti savo locną namą.

L. H. LAHON,
106 N. La Šalie St., Main 2043

Labai geras farmų namas — 80 
akrų geros žemės, Crandon County 
sodyba, Forest Cousty Wisconsin. 
Viena mylia iki Gourt namo, p. a- 
dinės ir augštesnės mokyklos, ne
toli Virginia Forest. Gera vieta dėl 
žuvavimo ir medžiojimo. 6 kam
barių medinis namas ir garadžius. 
kiaulininkas, /vištininkas, viskas 

aptverta, prie Soo linijos ir Chica
go N. W. geležinkelio.

G. Smith, 
3916 N- Hoyne Avė., Chicago, III.

SAVININKAS NUMAŽINO KAINĄ 
UŽ PINIGUS.

Del moi'gičių pirkėjo, naujas, 2 fl. 
mūrinis, 5-5 kamb. dideli kambarini. 
Manų. Manor, netoli Marųuette Rd. 
Plasteriotas skiepas ir lubos, viskas 
geriausia, karštu vandeniu šildomas, 
kaina $15200. Veikite gretai. Matykit 
Wagner, Elmer Jordan & Co., 2419 
W. 63 St. Prospect 8700.

PARSIDUODA 4 lotai 
vietoj, arba mainysiu ant 
mobiliaus. 
progos. Kreipkitės

2 lubos, 6 P. M.
3338 S. Emerald Avė.

Nepraleiskit

geroj 
auto- 
geros

PARSIDUODA medinis na
mas 2 pagyvenimų ir Grosernė.

Atsišaukite

1

3 FLATAI po 5 kambarius, na
mas 10 metų senas; puikiausioj 
vietoj ant Bridgeporto. Labai di
delis bargenas už cash, arba pri
imsiu kokį biznį į mainus.

* S. Slonksnis
3401 S. Halsted St., antras augštas 

---- ----- r------ T-----------------------------
PARDAVIMUI, kad užbaigus na

mų reikalus, netoli 19 gatvės 
Halsted, lotas 25x205, 
su dideliu garadži.umi, 
$110 į mėnesi. Del informacijų m i- 
tykit Wm. F. Niemann, iŠ užpaka
lio.

ir 
pataisytas 

įplaukų

1942 So. Halsted St. 
--- . 4- ■   - ~ ------------------ ■ 

TURIU parduoti 6 kambarių m 
dinę cottage, fdrnace šildoma, ar
žuolo trimingai, augštas su grin
dimis. 30x125 pėdų lotas, 2 karų 
garadžius, Manjuette Manor, kaina 

nnH$7250’------------- UŽ Pini«us« Taipgi
1 kai kurie rakandai pardavimui.

6430 S. Mozart St.
Republic 4886 

--------1------ ------------------------------------  
GRAŽUS 2 FLATŲ—$11,50) 

7 Į Sun parlorai, 5—5 kambarių, mo- 
PARDAVIMUI 5 kambarių flatas. derniškas naujas narnas, ant kam

ščiais šildomas; 2 lubos; Brighton pinio loto. Vpamatykite Planą.
’ark 'apielinkėj. Atsišaukit pas sa- tiona) Bldrs Co., Room 412, l(Ti 
vininką subatoj ar nedėlioj visą Į West Monroe St.
dieną, o kitoms dienoms vakarais. I Central 6012

2818 W. 39th H.

M. BRIEDELIS
4406 S. Talman Avė.

f—------- 1—--------------------------------------
BIZNIĖRIAI SPĖKŲLIATORIAI 

TĖMYKITE!
Parsiduoda kampinis

Archer avė. arti teatro. Savininkas 
yhrduos už $1500 pigiau, jei pirksi 
uojaus. Pasiskubinkite!

Matykite Pakalnį I
4338 Archer Avė.

J PARDAVIMUI'ž lėtai £0x125
PARDAVIMUI 4 kambarių beveik 63-rd St., tarp Campbell ir 

mn"j\rr1vrtnvfs;, do^npoH’i’r v'uS-' leWOofl AvM’ Sv*rbi 
ki kiti reikalingi daiktai. Parduo- pardavimo, savininkas K. f>fc#is 

Isiu po vieną ar visus kartų už $150 l 3313 So. Halsted St.
Atsišaukit: 4916 S. Tnpp Avė. m

Arti Archer Avei 1 aias ISel

REIKALINGA pinigai nuo $4500 
iki $5500 1-miems morgičianvs po 
6%. Kas turit kreipkitės

JOE SAKALAUSKAS, 
4829 W. Nevada St. 
Tel. Spaulding 2500

Ne vėliau kaip kovo 10, 1924 m., 
paskui jau bus nereikalingi.

MOKYKLOS
Specialis Pasiūlymas

Įsirašykit kol Šis pasiūlymas yra 
geras. Dressmaking ir Millinery 
kursas už $25. Tinkamas iki ko
vo 15. Atsineškite šį apskelbimą. 
Reguliaris kursas Designing, siu
vinio ir patternų kirpimo.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. NUTFILZ,eManager

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

Mokina Lietuvių ir Anglą kalbą; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie I 
kvotimų į visas augitesuiąsiae mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldienlais: nuo ,10 ryto ilri 
12:00 dieną mokina lietuvių kai- ! 
bos gramatikos ir r lyboa.
8301 Be. Halsted St., Oieago. 
(kampas 33-ėios gat., 2-ros Inboe) |

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių, 
rengę pradėti 
sistemą ir i 
jus IŠmoV to į kėlės sa 
n 1 likti didelius darbus, 
jus mokinsitės b kaip' 
tfii dar esnis.

Ateikite pasi- 
Pagal musų nauji) 

asmenišką pr i žiūrėj irąą 
savaites, kaip

T
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