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Naujas skandalas 
W ashingtone

Kongreso nariai kaltinami 
dėl kyšių ėmimo

Didelis žemės drebėjimas 
Costa Ricoj

Naujas skandalas
Kongreso nariai ėmę kyšių už 

įtaką dėl paliuosavimo krimi
nalistų iš kalėjimo.

WASHINGTON, D. C., .kovo 
4. — Dar skandalas augštose 
valdžios sferose. Justicijos de
partamentas lyg atsikeršyda
mas už tai, kam kongresas ne
duoda ramumo generaliam pro
kurorui Daugherty ir reikalau
ja jo pašalinimo, iškelia dabai’ 
aikštėn, kad kai kurie kongreso 
nariai gavę viso apie 200 tūks
tančių dolerių kyšių. Tų kyšių 
jie gavę už tai, kad pavartotų 
savo įtakos prezidentui paleisti 
iš federalinių kalėjimų krimi
nalistus, pasmerktus už Įvairius 
nusikaltimus. Manoma, kad dėl 
šitų naujų reveliacijų du įtakin
gi kongreso nariai busią inkri
minuoti.

Pastarąjį skandalą iškėlė va
kar specialis generalis prokuro
ras Crim, pristatydamas rapor
tą grand jury’ės, kuri tardė Chi- 
cagos Veteranų Biurą ir inkri
minavo to biuro direktorių, pul
kininką Charles R. Forbesą, ir 
kontraktorių, pulkininką J. W. 
Thomsoną. Tardydama Vetera
nų Biurą grand jury susekus ir 
šitą skandalą, kurin buvo įsivė
lę du kongreso nariu. Ji betgi 
tolimesnio tardymo dėl kongre
so narių prasižengimų nedarius 
dėl to, kad tas dalykas nepri
klausęs jos jurisdikcijai, tik sa
vo raportą ji pristačius teismui.

Taigi kongresas, kurs iki šiol 
tardė skandalus, į kuriuos įsivė
lę kai kurie kabineto nariai, da
bar turės patsai save tardyti.

KONSTANTINOPOLIS, ko
vo 3. — Draugingumo sutartis 
padaryta tarp Vokietijos ir Tur
kijos bus pasirašyta kovo 4 die
ną.
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‘ Naujienų Dešimties Metų 

Jubilėjaus
KONCERTAS

Nedėlioję, Kovo 9 d., 1924
Ashland Blvd.Auditorium 

Van Buren St. ir
Ashland Avė.

Durys atsidarys 6 v. vak. 
Prasidės lygiai 7 v. vak.

Pasirūpinkit tikietus iš- 
kalno. Parsiduoda Nau
jienų Ofise ir kitur.

Naujienų 
Jubilėjaus 
Numeris

Naujienų 10-ties metų sukaktuvėms pa
minėti bus išleistas didelis Naujienų Jubi
liejinis numeris su daugeliu atsiliepimų, 
paveikslų.

Įsigykite jį kožnas. Tai bus istorinis nu
meris, kurį verta bus pasilaikyti.

/r

kovo 
sekretoriaus

WASHiINGTON, D. C 
4. — Valstybės 
Hughes padėjėju prezidentas 
Coolidge nominavo dabartinį 
Jungtinių Vąlstyų pasiuntinį 
Šveicarijai Josephą C. Grew’ą, 
vieton Wm. Phillipso, kurs pa
skirtas ambasadorium Belgijai.

Tardys ‘shipping board’ą’
Jo tardymui kongreso atstovų 

butas paskiria specialę komi
siją.

WASHINGTON, D. C., kovo 
t. — Kongreso atstovų butas 
priėmė rezoliuciją, kuria rei
kalaujama paskirti specialę 
komisiją, kuri padarytų aštrų 
laivų tarybos (shipping board) 
tirinėjimą. Atstovų buto pir
mininkas Gillett komisijon pa
skirs septynis narius, keturis 
republikoiuis ir tris demokra
tus. Kongresas nori patirti, 
kokių dar piktybių pridaryta 
laivų tarybos administracijoj, 
A. D. Laskeriui, o paskui P. 
Farley’uli administratoriau jaut.

Smarkus žemes drebėji
mas Costa Ricoj

Sostinėj San Jose apie pusė na
mų esą suardyta. Yra ir 
žmonių aukų.

SAN JOSE, Costa Rica, ko
vo 1. — Šį rytą įvyko čia stip
rus žemės drebėjimas. Apie 
puse visų miesto triobesių ap
griauta; yra ir žmonių aukų. 
Dalis Amerikos legacijos rū
mų sugriuvo, bet žmonių nie
kas nenukentėjo. Telegrafu ir 
telefonu susižinojimas su ki
tais metais visai nutrauktas.

Tokio smarkaus žemės dre
bėjimo čia dar nebuvo per pa
staruosius dvidešimt penkerius 
metus.

žemės drebėjimas buvo jau
čiamas ir kitose Costa Ricos 
vietose, taipjau ir kaimyninėj 
N icaraguoj.

[Costa Rica yra nedidelė, 
apie 60 tukst. k v. kilometrų, 
respublika Centralinėj Ameri
koj, labai kalnuota, su dauge
liu vulkanų. Žemės drebėjimai 
ten labai dažnai įvyksta. 1910 
m. gegužės 4 dieną įvykęs ten 
žemės drebėjimas sugriovė Car- 
tagos ir Paraisos miestus; 
žmonių žuvo apie pusantro 
tūkstančio.]

WASHINGTON, D. C., . kovo 
3. — Per puspenktų metų vald
žiai pavyko sumažinti savo sko
lą visuomenei daugiau kaip 4,- 
800 milijonų dolerių.
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Ką padarė ekspliozija, įvykusi praitą šeštadidnį Nixon Nitration Works dirbtuvėse Raritane, N. J. Apie keturiasdešimt 
bų suardyta ir pora dešimčių žmonių užmigta, neskaitant daugybės sužeistų.

trio-

Aliejaus skandalo tar 
dymas

vėl 
da-

Do
mėn esi 
senato-

WASHINGTON, D. C., kovo 
1.— Aliejaus bylos tardomajam 
komisijai šiandie pradėjus 
kvotimus paaiškėjo šitokių 
lykų:

Kad aliejaus magnatas 
heny praeitą gruodžio 
bandęs suinteresuoti 
rių Thonias Walshą — vyriau
si aliejaus bylos prokurorą — 
didele aliejams spekuliacija 
Montanoj. Senatorius betgi at
sakęs, kad jis nenorįs turėti 
nieko bendra su tuo dalyku, 
nes atrodytų, kad jis savo ofi
ciali uę poziciją norįs išnaudo
ti privačiam pasipelnymui.

Kad Edw. B. MųLlean, laik
raščio Washington Post leidė
jas ir centraline figūra alie
jaus skandale, tarnavo justici
jos departamente kaipo slaptas

Kad tasai pats McLean turė
jo justicijos departamento 
slaptą kodo Lapiją ir kad kai 
kurios telegramos jam ir jo 
bendradarbiams Floridoj buvo 
siųstos slapyraščiu, kurį pir
miau justicijos departamentas 
vartojo.

Justicijos departamento de- 
tektivų viršininkas Wm. J. 
Burns ir buvusi jo sekretorių 
Mrs. Mary Duckstein ‘kvočia
mi prisipažino, kad Mc Lean 
tikrai buvęs’ slaptosios polici
jos biuro agentas. Duckstein 
taipjau prisipažino, kad ji siun- 
tus Floridon telegramą salptu 
kodu, kad McLeano turimieji 
sui justicijos departamentu rei
kalą! esą tirinejami. Padarius 
tai patarta Burnso. Burns sa
kęs, kad gal McLean nenorėda
mas, kad jo užimamoji justi
cijos departamente vieta pa
kenktų generaliam prokuro
rui Daugherty’ei, matysiąs rei- 
kąlo rezignuoti.

PERMAINA VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTE.

Nuverstas Turky kalifas 
bėga Šveicarijon

Turkų parlamfentas nuversda
mas jį panaikino visai kalifa
tą. «■ ”

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, kovo 4. — Turkų Seimui 
Angoroj priėmus įstatymą, ku
riuo pašalinama musulmonų ka
lifas ir panaikinama kalifatas, 
buvusis iki šiol kalifas Abdulas 
Medžidas Effendi šiandie aplei- jGolSevikų Valdžįr Mrs’ j
do Konstantinopoli ir iškeliavo į 
Šveicariją.

Pašalintasai kalifas, Sultono 
Mahomedo VI giminaitis, yra 
52 metų amžiaus; kalifu jį buvo 
išrinkęs Turkijos Seimas Ango- 
roj, 1922 m., ir tas patsai sei
mas jį vakar vąl nuvertė, patį 
kalifatą panaikindamas.

[Turkų kalifas musulmonų 
arba mahometonų tikybos žmo
nėms yra maždaug tas pat, kas 
katalikų tikėjimo žmonėms yra 
Roros papa (popiežius). Kaip 
Romos papa yra pats aukščiau
sias katalikų bažnyčios valdyto
jas, taip Turkų kalifas buvo 
pats aukščiausias musulmonų 
bažnyčios valdovas, o musulmo
nų tikėjimo žmonių pašau!.' 
yra daugiau kaip 220 milijonų. 
Katalikų skaitoma apie 272 mi
lijonu] .

Dideli areštai Bulgarijoj
SOFIJA, Bulgarija, kovo 4.— 

Kustendido, Petričo ir kitose 
pasienio vietose, o taipjau ir 
pačioj Sofijoj areštuota apie du 
šimtu žmonių. Jie įtariami kai
po elementai, kurie gali iššauki 
neramumų.

Vaikščioja gandų, kad gink
luoti būriai nori įsiveržti Jugo
slavijos teritorijon, tatai val
džia areštais nori tam užbėgti 
už akių, nes ji stengias palaikyt 
gerų santykių sų kaimynėmis 
valstybėmis.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kovo 3 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.30
Belgijos, 100 frankų ........... $3.53
Danijos, 100 markių ...........  $15.84
Italijos, 100 lirų ................... $4.31
Francijos, 100 frankų ........   $4.03

’• Lietuvos, 100 litų ............... $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.40
Olandijos, 100 kronų ........... $37.27
Suomijos, 100 markių ........... $2.54
Švedijos, 100 kronų ........... $26.13
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Rusų monarkisty sy 
mokslas

Prašo papos moralės paramos 
atsteigti caro valdžią Rusijoj 

LONDONAS, kovo 4. — Su
sispietę Paryžiuje Rusų monar- 
kistai spendžia daryt? vėl pa-1 
stangų, kad atsteigus Rusijoj | Rusų sovietų valdžios įgalioti- 
monarkistinę valdžią su caru ; nis Leonas Karahan ir Kinų vai- 
priešaky. Prieš kiek laiko Vati-'džios atstovas Dr. C. T. Vang po 

ilgų derybų pagalios priėjo prie 
susitaikymo ir gal būt kad tuo 
susitarimu, Kinai pripažins so
vietų Rusiją tuojau, kaip tik 
Rusų kariuomene pasitrauks iš 
Mongolijos. Svarbiausias abiem 
kraštam klausimas, būtent Ki
nų Rytų gelžkelis, dėl jo kom
plikuotos dabartinės padėties 
paliekama vėlesnei konferenci
jai išspręsti.

ikanas nutarė pripažinti Rusijos 
jos ne

kenčia; dėl to gavo kai kurių 
svarbių koncesijų katalikams. 
Dabar gauta žinių, kad vienas 
rusų monarkistų atstovas krei
pėsi į Vatikaną su paklausimu, 
kad jeigu neužilgio butų bando
ma atsteigti Rusijoj caro val
džia, ar papa tą žygį paremtų 
moraliai, darydamas įtakos į va
karų Europos ir Amerikos vi
suomenės opiniją. Atsakymą 
gavęs, kad taip.

Dabar Paryžiun atvyko gen. 
Vvangelis, kuris, sako, darąs 
nuolatinių pasikalbėjimų su ru
sų didkunigaikščiu Kirilu.

Pradėjo ekspliozijos prie 
žasties tardymą

NIX0N, N. J, kovo 3. — 
Apskrities vyriausybė pradėjo 
šiandie) tardymą, kad suradus, 
kas buvo kaltas dėl įvykusios 
praeitą šeštadienį Nixon Nit
ration Works dirbtuvėse eks- 
pliozijos. Tarp kitų, kvotimui 
pašaukta Nitration Works kom
panijos prezidentas Leiwis (Ni- 
xon ir Ammonite kompanijos 
prezidentas R. Morris.

Paskiausiomis žitrfomis toj 
ekspliozijoj žuvę ( dvidešimts 
darbininkų, kai kurių dar ne
surandama. Penkiolika pavo
jingai sužeistų guli ligoninėj. 
Lengviau sužeistų yra labai 
daug. Triobesių sudraskyta 
apie keturiasdešimt.

NEPRIKLAUSOMYBĖ 
FILIPINAMS.

, WASHINGTON, D. C., kovo 
3.— Atstovų buto komisija sa
lų reikalams 11 balsų prieš 5 
nutarė pasiūlyti bilių, kuriuo 
Filipinų saloms butų suteikta 
nepriklausomybė.
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Rūsy su Kinais derybos 
baigiamos

Kinai pasižada pripažinti Sovie
tų valdžią kai tik rusų kariuo
menė pasitrauksianti iš Mon
golijos.

PEKINAS, Kinai, kovo 4. —

Išgelbėjo nuo linčiavimo du 
negru.

NORFOLK, Va., kovo 3. — 
Policija pargabeno čia du neg
ru, Oyertoną ir White’ą, ku
riuodu trijų šimtų žmonių mi
nia norėjo nulinčiuoti Eliza- 
beth Cityje, N. C. Mat vanduo 
išplovė krantaii- lavoną tūlo 
Wm. Ballance’o ir žmones tuo
jau įtarė negrą Overtoną, kad 
jis busiąs jį įstūmęs iš laivo 
vandenin ir prigirdęs.

Prieš Velykas
Apdovanokite savo gimines Lietuvoje 

Pasiysdami kalei? doleri?
Siunčiamieji per Naujienas pinigai grei

tai nueina ir pilnai esti išmokami doleriais 
Lietuvos Prekybos ir Pramones Banke ar 
jo artymiausiuose skyriuose, arba LITAIS 
pastoje, visuose skyriuose.

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

NAUJIEM QS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

Zinovjevas planuojąs kai 
ti kominteriią Europon

Bet tai busią galima padaryti 
tik po to, kai komunistai lai
mėsią pirmą didžiulę kovą 
su Europos buržuazija.

MASKVA, kovo 4. — Sovie
tų valdžios laikrašty “Pravda” 
k .munistų internacionalo pir
mininkas Zinovjevas išspausdi
no straipsnį, kuriame jis kal
ba ir apie komunistų judėji
mą Amerikoj. Pasak jo, tasai 
judėjimas Jungtinėse Valstijo
se padaręs didelės pažangos ir 
netolimoj ateity jis laukiąs iš 
Amerikos komunistinio darbi
ninkų judėjimo “malonių siur
prizų.”

Padaręs apžvalgą “progre
so,” kurį komunistų judėjimas 
padaręs per penkerius metus 
nuo kominterno įkūrimo, Zi- 
lovjevas daro išvadą, kad ko
munistų teorijos padariusios 
didžiausios pažangos Ameri
koj ir Japonijoj, ir pranašau
ja, kad netolimoj ateity Japo
nijoj turėsianti įvykti revoliu
cija.

Tame pat straipsny Zinovje
vas kalba taipjau ir apie rei
kalą perkelti komunistų inter
nacionalo centrą iš Maskvos į 
kitą kraštą, į vidurinę Europą, 
kame fabriko darbininkų nuo
šimtis esąs daug didesnis negu 
Rusijoj. Bet tatai, sako jis, 
busią galima padaryti tik tada, 
“kai bus laimėta pirma didelė 
kova su Europos buržuazija.” 
Tuo Zinovjevas nori, matyt, 
pasakyti, kad jo komunistinio 
internacionalo centras busiąs 
perkeltas vidurinen Europon 
po te, kai komunistai Vokieti
joj padarys revoliuciją ir kraš
to valdžią pasigaus į savo ran
kas.

WASHINGTON, D. C., kovo 
3. — Del einančios Hondurase 
revoliucijos, esantiems Hondu- 
raso vandenyse Jungtinių Val
stijų karo laivams grieštai įsa
kyti laikytis neitraliai.

■ I

Chicago ir Apielinkė — šian
die apsiniaukę; šalčiau. Stipro
kas šiaurvakarių vėjas.

Saulė teka 6:18, leidžiasi 6:3. 
Mėnuo leidžiasi 5:57 vakaro.

Jau laikas išpidyti Income 
Taksų . blankas. Naujienos 
patarnauja.1 kasdieną, nuo 8 
vai. ryto iki 8 vai. vakare.
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Lietuvos Respublikos 
Konsulatai Amerikoje

Ar Nori Kad Jūsų šeimyna Butų 
Linksma Ateinanti Pavasari?'

Jeigu jūs esate viena iš tų kelių šeimynų, kurios dar 
neturi automobiiiaus, tai nėra nei mažiausios abejonės, 
kad jūs bandysite šį pavasarį įsigyti.
žema kaina ir moderniški automobiliai kaip Chev
rolet yra galima įsigyti ir Šeimynai su nedidelicmis |- 
pląukomis. Milionai kitų šeimynų gali paliudyti jums, 
kad geriausia yra turėti Chevrolet. ! Apie visokias gam
tos grožybes ir kitus gyvenimo patogumus prisieina tik-

• tai pasiskaityti ir pasižiūrėti paveiksluose pakol jus ga
lite liuosai dasigauti prie jų.
Bet pavyzdžiui jeigu jūs jau galutinai esate nutarę į- 
sigyti Chevrolet šį pavasarį. Tai tas dar nereiškia, kad 
jūs tikrai įsigysite. Kiekvienas surištas su automobilių 
bizniu gali pasakyti jums, jogei tūkstančiai šeimynų iš
tiktųjų negalės įsigyti automobiiiaus šį pavasarį. Tas 
atsikartoja kiekvienų pavasarį. Yra tiktai du budai, su 
kurių pagelba gali užsitikrinti kad gausi Chevrolet šį 
pavasarį kada kvietkos pradės žydėti ir pavasario gam
ta traukti trauks jumis į laukus, tai yra tie: pirkite da
bar, arba užsisakykite dabar.
Jeigu jūs negalite visų pinigų užsimokėti dabar tai bilo 
Chevrolet pardavėjas padarys su jumis tokią sutarti, ko
kia jums tinkamiausia. Jūs net nusistebėsite ant kokių 
lengvų sąlygų galima gauti Chevrolet ir naudoti jį pa
kol moki.
Įsitėmykite šitą mūsų pranešimą ir mes sakome tą tik
tai dėlto, kad išvengus nesmagumų su pristatymu jums 
automobiiiaus šį pavasrį ir kad jums nerėiketų laukti, 
tai užsisakykite Chevrolet

Kainos
Superior Roadtter • *
Superior Touring . .
Superior Utility Coupe • 
Superior 4-Pa««. Coupe .

Maine, 2) 
Vermontj 
5) Coh- 
York, 7)

DABAR.
Fiint, Michigan.

Superior Sedun . • • $795
Su pertoj Comtnerclal Chissis 395 
Superior Llght Delivery • • 495 
Utility Expre«» Truck Čhasiis 550

Fiaher Bodies oa all Closed Modele

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

f. o. b.
. $490
. 495
. 640
. 725

Pirkit Jūsų

Nuo šių metų 1 kovo mėn. 
dienos, Suvienytų Valstijų teri
torijoje veikia du Lietuvos Res
publikos Konsulatai, būtent 
New Yorke ir Čikagoje.

New Yorko Konsulatas api
ma šias Valstijas: 1) 
New Hampshire, 3) 
4) Massachustetts,
necticut, 6) New 
Rhode Island, 8) New Jersey, 
9) Pennsylvania, 10 Delaware, 
11) Maryland, 12) West Vir- 
ginia, 13) Virginia, 14) North
Carolina, 15) South Carolina, 
16) Georgia ir 17 Floridą.

Visos kitos valstijos priski
riamos Čikagos Konsulatui.

Užintenesuoti asmenis visain
konsulariniais reikalais (kaip 
antai, Lietuvos piliečių teisių 
ginimas, palikimų klausimai, 
vizos, dokumentų ir parašų tvir
tinimas, paieškojimai, afidavi- 
tai ir t.t.) turi kreiptis į atatin
kamą Konsulatą.

Iš konsuliarinių reikalų tik 
pasų išdavimas, pasų pratęsi
mas, leidimai vietoje pasų ir tar 
pininkavimas tarp Lietuvos pi
liečių ir Suvienytų Valstijų Val
džios — pasilieka ir toliaus Lie
tuvos Respublikos Atstovybės, 
Washingtone, žinioje..

New Yorko Konsulato adre
sas :

Lithuanian Consulate, 
38 Park Row, 
New York, N. Y.

Čikagos Konsulato adresas: 
Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn street, 
Chicago, Illinois.

—Lietuvos Respublikos 
Atstovybė Amerikai.

PRANAŠAUJA REICHSTAGO. 
PALEIDIMĄ.

Dabar

Išvengsite pasivėlini mo dastatyme

FRANK BRESKA
Autorizuoti Fordo ir Lincolno 

pardavinėtojai

2501 So. Kcdzie Avė 
Lawndale 4113

Del gero patarnavimo dėl jūsų plumingo ir 
apšildymo reikmenų pasimatykit suM. LEVY&COMPANY

Nes jie yra atsakanti

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

Duokite mums pa
bandymą

ur

H inrai

Bukite tikras, žiūrėkite tikro vardo ir vietosM. LEVY&COMPANY
Kampas State ir 22nd St.

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

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

BERLINAS, kovo B.— Vie
tos laikraščiai pranašauja, kad 
reichstagas [parlamentas] vei
kiausia busiąs paleistas, kai tik 
jis susirinks ateinantį trečia
dienį. Jei taip įvyktų, nauji 
rinkimai turėtų įvykti balan
džio menesį, vietoj birželio 
men. Visoms partijoms rupi, 
kad rinkimai įvyktų kuovei- 
kia usiai.

Lithuanian

Jei norit sužinot kaip virt su Bordeno Iš- 
garuodintu Pienu, pasiuskit) mums kupo
ną, paženklinant kokias pamokas norit, 
ir mes pasiųsim dovanai.

unsvveetened

‘Vaporate5
MilK
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S. L. FABIONAS GO.

NORĖDAMI)
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-j 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUSI 

ANT NAUDOS.

809 W. 35lli Si., Chicago
Tel. Bouievard 0611 ir 0774 |

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.Valgių Karalius

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

Bordeno Evfcporated Pienas suteikia pilno, tyro karves 
pieno maistingumą geriau, negu koks kitas produktas. 
Yra tyriausias, šviežiausias pienas su smetona. Karvės 
yra geriausiai prižiūrimos ir veterinarai nuolat peržiū
ri jas.

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

THE BORDEN "COMPANY
BORDEN BLDG. NBW YORK

Duona 
Saldainės 
Žuvys

Vardas

Adresas

KUPONAS
Sosai 
Mėsos 
Pyragai

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

/— 1 1 —

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

5323 So. Halsted St.
Tel.: Bouievard 181Ū 

Valandos: nuo 6 ild 8 v. v. kiak- 
vlena vakarą, išskyrus ketvertą.

NedCliomii nuo 9 iki 12 ryto.
........................—.............. —■

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis iilygoąils.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
* ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Wa*hington & Clark

Namu Tel.i Hyde Park 8391

PRANEŠIMAS 
Westsaidiečiams

Kurie skaitote Naujienas ir 
kuriems reikia Naujienų agen
to, arba norite užsirašyti Nau
jienas, tai malonėkite atsilanky
ti prie Naujienų agento.

Kurie užsimokės už Naujie
nas už metus laiko, tai gaus Ke
leivio Kalendorių vertės 50c. dy
kai. O kurie dar nesate Naujie
nų skaitytojai, tai užsisakyki t 
Naujienos ant pusės metų, taip
gi gausite Keleivio Kalendorių 
dykai . Tokia proga bus iki ko
vo 10 dienai, 1924. Jei kam rei
kės turiu ir kitų laikraščių.

WM. SABALIAUSKAS, 
Naujienų Agentas, 

2345 So. Leavitt St., 
Chicago, III.

Naujienų ekskur 
sija Lietuvon

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

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

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

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

MOTERIMS IR MERGINOMS 3
Gal jus turit Geltonus plaukusi O gal jus plaukai yra juodi I 

Ar luištaniniai Rudi, ar Auksinės purvds; Rausvi plaukai ar Visiš
kai Raudoni I Vienok nežiūrint kokios spalvos jie nebūtų, neleisk 
pleiskanoms sunaikinti jų gražumo!

J7uZ77«* atliks tai, jei jųc tik Įniks nuo Įniko juos naudosite. 
Nežiūrint ar jus savo plaukus dar tebedGvit supintus į kasų, ar su
suktus j •mazgų, ar gal jau esat trumpai nusikirpo, vienok jus nega
lite daleisti, kad nešvarios, iškrikę pleiskanos suganytų jūsų i6vąi?> 
di) t Jums nereikės kentėti nesmagumo dėlei niežėjimo ir besilupimo 
galvos ofloj, jei naudosite Rufflha.

Netikėkit nnisų žodžiui. Nusipirkit 05c. bonktj ir .paėjės per
sitikrinkite, kad Ritfflet yra mirtinu priešu pleiskanų ir kartu yra 
puikiausiu plakų tonikų, kokį < tik kada esate naudoję! Galima 
gauti ap tiekose.

F. AD. richTer & eo.
104-114 So. 41’1 Street Erooklyn, N. Y.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE HUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667. /

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

Room 909 Chicago Trust Building
79 We*t Monroe Street, Chieago.

Telephone Randolph 2900
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.?6 iki 9 vaL

KUOMET KRUPAS UŽ
EINA NAKTĮ.

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

Franklin’o BOTANICAL KERBS Gy- S 
ditoVės nuo SKILVIO. KEPENŲ, ■ 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausiu pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at- ■ 
nefia mėnesius gydymo. Atsiųskite f ■ 

FRANKLIN’S LABGRATORY, 
3252 VVallace St., 

Chicago, U. S. A. j

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tel.: Pullman 6377.
—-------- ----------

---------------1------——---------------------------------

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 539
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St„ Chicago. 
Tel. Ykrds 4681

■m—

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
1703 Chicago Temple Bldg. 

77 W. Washington St, 
Tel. Centra| 6800 

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

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

ATYDOS
Jacobsen & Deveika Co.

Malevotojai ir Dekoratoriai 
Augštos rūšies darbas, vidutines 
kainos. Pradėkite pavasario ap
sivalymą anksti. Popieravimas 

— musų spccialumas.
Phone Cicero 7602 

Rezidenciją

• 1805 So. 49th Avė.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing,. Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška, .
3228 W. 38-th St.. Chicago, III.
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MUSŲ MOTERIMS
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Veda Dora Vilkienė

Kiaušiniai
Vartoti šalto vandens.

Vanduo

Apgaruoti arba trinti visą šo
ną vandens dėmėtą materiją.

Vaškas

KAIP IR Kį VIRTI
Žuviy šutinys

l*/> svaro žuvų (šviežių, sū
dytų arba iš blėtų)

9 bulves, nuskustas ir su- 
piaustytas j mažus šmotelius

1 supjaustytą svogūną
2 puoduku morkvų, supjaus

tytų
l/i svaro “salt pork”.
3 puodukus pieno
3 valgomus šaukštus miltų, 
pipirų pagal skonį.
Supjaustyk “salt pork” į ma

žus šmotelius ir kepink ant su
kapotų svogūnų per 5 minutes. 
Sudėk lašinius, svaguną, mork- 
vas ir bulves į diktoką puodą ir 
užpilk verdančiu vandeniu, kad 
apsemtų. Virk iki daržovės bus 
minkštos.

Sumaišyk miltus su puse puo
duko šalto pieno ir įmaišyk į 
sriubą. Pridėk likusį pieną ir 
žuvį, kurios visi kaulai buvo 
išimti ir kuri tapo supiaustyta 
į mažus šmotelius. Virink iki 
žuvis bus minkšta (apie 10 mi
nutę). Padėk ant stalo karštą. 
Vieton “salt pork“ gali vartoti 
šauktuką kitokių riebumų. Pri
dėk pipirus. Galima nevartoti 
morkvų, jeigu nenori.

šitokiu pat budu galima pri
rengti kraliko mėsą ir vištieną.

“Welsh rabbit”
% svaro sutarkuoto sūrio
1 kiaušinį
2 šaukštuku kukuruzų krak; 

molo (corn starch)
Yi šauktšuko druskos, biskį 

pipirų, žiupsnį muštardos, žiup
snį sodės, - puskvortę pieno.

Išplak kiaušinį su kornų 
krakmolu double-boileryje, su
dėk druską, pipirus, sodą, muš- 
tardą ir pieną. Kuomet bus 
karštas, įdėk sūrį. Plak stip
riai visą mišinį puode. Nevirk 
per ilgai, nes sukietės. Valgyk 
su ryžiais arba bulvėm.

Makaronai su pienu
puoduko pieno

2 šaukštuku sviesto
1 šaukštuką miltų
>/2 šaukštuko druskos 
žiupsniuką pipirų.
Suvirk 1/2 puoduko sulaužytų 

makaronų ir sumaišyk su se
kančiu mišiniu.

Ištrapink sviestą, pridėk mil
tus, druską ir pipirus. Maišyk 
iki mišinys bus lygus. Išleng- 
vo pridėk pieną. Virk dviguba
me puode 15 minutų. Įmaišius 
makaronų, dar pavirink kelias 
minutas, nuolat maišydama.

Daržoviy pudingas
Viryk 6 svogūnus ir 6 mork- 

vas viename puode iki bus min
kšti. Nusunk ir pridėk 6 virtas 
bulves. Sugrūsk daržoves, į- 
pilk 1/2 puoduko saldaus pieno. 
Tada įmaišyk 14 puoduko svies
to, 1 šaukštuką druskos, ĮĄ 
šaukštuko pipirų ir i/2 šaukštu
ko cukraus. Plak su mediniu 
šaukštu per 10 minutų. Tada j- 
dėk į sviestuotą bliudą, apipilk 
viršų trupiniais baltos duonos 
sumaišytais su trupučiu svies
to ir kepk viduryje pečiaus iki 
viršus bus rudas.

Obuoliy pudingas
Nulukp, išimk šerdis ir iš

virk 4 ar 5 didelius rūgščius 
obuolius. Tada perleisk juos 
per retą koštuvą. Išleisk 1 
didelį šaukštą miltų ir’ 4 didelius 
šaukštus “cornstarch” (kpmų 
krakmolo) keturiuose Šaukš
tuose šalto vandens. Pridėk 1 
didelį šaukštą sviesto ir Y± 

šaukštuko druskos prie puodu-

ko verdančio vandens ir tada 
sumaišyk su pirmu mišiniu, 
nuolat maišydama. Pridėk obuo
lių košę, sultis vienos citrinos ir 
cukraus pagal skonį. 1 Uždėk 
ant pečiaus ir gerai išplak mi
šinį. Tada pridėk gerai iš
plaktus trynius 3-jų kiaušinių. 
Galutinai povaliai įmaišyk 3 bal
tymus išplaktus iki būna stip
rus. Supilk viską į išsviestuo- 
tą lėkštą bliudą ir kepk iki mi
šinys išsikels ir bus parudęs.

Sviesto pyragas
1 puoduką sviesto
2 puoduku cukraus
3 puodukai miltų
2 šaukštuku baking powdev
1 puoduką pieno
1 šaukštuką vanillos
Po V2 šaukštuko cinamonų, 

gvazdinkų ir “nutmeg”.
Gerai sumaišyk cukp’ų* ir* 

sviestą ir pridėk šaukštuką va
nillos. Atskirk kiaušinių balty
mus nuo trynių. Išplak try
nius iki jie bus visai tiršti ir 
pridėk juos prie cukraus ir 
sviesto. Išsijok miltus su 
baking powder ir įmaišyk, o 
paskui įpilk pieną ir gerai vis
ką sumaišyk. Išplak baltymus 
kiaušinių iki galima bliuduką 
apversti ir baltymai neišbėga. 
Išlengvo įplak baltymus ir įdėk 
košę į gerai ištauknotas blėtas.

Šitas surašąs padaro du py
ragu.

Nuimti kiek galima; vartoti 
Francuziškos kreidos arba pri
geriamos popieros, ir prosyti su 
šiltu prosu; vartoti benzino ar
ba gazolino. Jeigu spalva pa
silieka vartoti alkoholio arba 
pabaltintojo.

lodinę.
Vartoti šilto vandens su mui

lu; alkoholio; arba amonijos.
Juodytas

Pąbandytį šalto vandens pį 
tam vartoti kokios rūgšties ar
ba pabaltinimo, jeigu reikalin
ga.

Geležis.

Vartoti oxalide acid; hydro- 
cloride acid, citra no druskos 
arba skystimo su druska.

Kerosinas

Vartoti šalto vandens su mui
lu.

Suodžiai

Vartoti kerosino, benzino, 
chloriformo, etherio, gasolino 
arba carbon tetrachloride.

Medecinas
Vartoti alkoholiaus.

Tepyla
Vartoti alkoholio, cahrbon, 

tetrachloride, chloroform arba 
tarputino.

Prakaitavimas

The Peoples Furniture Co.
Pilnai atorizuota agentūra parduoti

KIMBALL
PIANUS IR GRAMAFONUS

Kiekvienam reikalaujan
čiam muzikališko instru
mento bus linksma žinia, 
kad KIMBALL, kaipo augš- 
čiausios ryšies Pianai ir Gramofonai galima pirkti iš
Lietuvių Rakandų Korp. Krautuvių už IšDIRBYSTeS 
KAINĄ ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ.

Taigi reikalaujantieji pirkti Pianų ar Gramafoną, 
pirmiausia atsilankykite į musų Krautuves ir duokite 
mums Jus supažindinti su instrumentu, kuris yra numy
lėtas per geriausius pasaulio Pianų artistus, ir kurį re
komenduoja didžiausis muzikos mokytojas, ir kuris yra 
gausiai apdovanotas medaliais ir pagyrimo laiškais viso
se didžiose pasaulio parodose: tai yra KIMBALL 
PIANAI.

Įvairus pasirinkimas, Kainos labai populiariškos
Krautuvės atdaros vakarais:
Utaminke, Ketverge ir Subatoje.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewid 

BANIS 
AKU1ERKA

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

8113 South 
Halsted St.

4^-OR. HERZMAN-^K
. —IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomai per 15 Į 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

f Dienomis: Canal 
Tel" J

( Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
6 vai. po piet Ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet
Telefonas Drexel 2881

b " .... į ui

Rabarboro pyragas
Išplak vieną kiaušinį iki bus 

aiškiai gelsvas, pridėk V2 šaukš
tuko druskos, du trečdaliu puo
duko cukraus ir 1 puoduką tirš
tos rūgščios Smetonos, kurioje 
•4 šaukštuko sodos bus ištar- 
pinta. Gerai sumaišyk viską, 
pridėk gana išsijotų miltų, kad 
padarytų tešlą gana stiprią, kad 
galima butų išvolioti. Išvalio- 
jus apie pusę colio, uždėk tešlą 
ant ištaukuotų pajaus blėtų ir 
kepk karštame pečiuje. Per- 
plėšk į dvi dali, kiekvieną pyra
gą ir į vidurį bei ant viršaus už
dėk gerai pasaldintos rabarboor 
košės. (Reikia nulupti, su- 
piaustyti ir išvirti rabarborą, 
pakankamai pasaldinti, panašiai 
kaip obuolių košė).

Gerai yra patept pyragu^ 
sviestu pirm uždedant košę.

Pigus citriny pajus
2 dideliu šaukštu cornstarch 
% puoduko cukraus
1 citriną
1 kiaušinį
1 puoduką verdančio van

dens.
Supaisyk verdantį vandenį, 

cukrų ir citrinos nutarkuotą 
žievę. Atskirai ištarpink com- 
starch truputyje šalto vandens 
ir sumaišyk su citrinos sultimi 
ir su trupučiu išplaktų kiaušinio 
trynių. įmaišyk pirmą mišinį į 
antrą ir virk iki bus tiršta. Tu
rėk prirengtą pajaus apačią, už
pilk mišinį ir ant viršaus uždėk 
kiaušinio baltymą, stipriai iš
plaktą kartu su šaukštu cuk- 
rausč.

Leisk stovėti pečiuje iki vir
šus paras.

Seimininkėms patarimai
KAIP IŠIMTĮ DĖMES.

Riebumai ir aliejai.
Vartoti Prancūziškos kreidos 

arba sugeriamos popieros; arba 
šilto vandens it muilo; gazolino 
benzino arba carbon tetrachlo
ride.

Augmenų radis

Jeigu Šviežias vartok šalto 
vandens, jeigu ne, apibatlink 
su jabelle vandeniu arba pbtas- 
sium permanganate.

Vartoti muilo ir šilto van
dens; pabaltinti saulėje arba 
vartoti javelle vandenio ir po- 
tasssium permanganate.

Smala
Trinti su riebumu, vėliaus 

vartoti muilo ir šilto vandens; 
arba benzino, gazolino arba car
bon tetrachloride.

Proso dėmės

Apibaltinti ant saulės, arb>; 
su javelle vandeniu.

Sirupas
Vartoti vandenio.

Veselinas

Vartotu kerosino arba tarpu
tino. • ... •

MADOS.

No. 1845. laibai sportiška bliuzka. 
Ji kiekvienai moterei ar mergaitei ne
gali nepatikti.

Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44 
ir 46 colių per krutinę. 86 mierai rei
kia 1 % yardo 36 colių materijos

Norint gauti vieną ar dauginus viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
vaduotą blankutę arba priduoti pavyk
ino numeri, pažymėti mierą Ir ati
dai parašyti savo vardą, pavardę ir 
įdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
antų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

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

. _ __ _ , _ furniture. J?ugs. Stovės. Pianos. .,n_ __ . , . <
1930-32 S. Halsted St. phohographs. paints,Hardwarė. 4177-79 Archer Avė.

NEAR ,91a PLACC and General Household Coods CORNCR RICKMOND ST.

Room 1, Goodman Bldg., 159-161 Main Street
____ ____________ - ............................................................ ■ r.............................................}

> "■ 1 """ ..............
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
/ 4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

REUMATIZMAS SKAUSMAI SANA- 
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosi! 
musų gerų gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

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

POLO CHEMICAL CO.
Išdirbėjai.

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

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

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

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

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

/..................................—
Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chlrvrgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų. 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted ŠU Ceicago. 111.

V-L____l.11 . 1'!. ....

<...---- ------ ------
Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICK1
8107 Se. Morgan SI..

CHICAGO, ILL.
VAJ-ANDOSt Nuo 8 iki 11 ryto Ir

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2261 W. 22 St., kampas Leavitt St.

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6—9 vak. Ned. pagal sutartj.
V- , - ............ . ..

' C \ nuo 5 iki 8 vakaro 
\ Nedaliomis ofisas yra 
) uždarytas i

Phone Canal 6222
Res.: 8114 W. 42 St. Phone Lafay
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nerišlioj 10-12 dieną.
K............... . ........ Ii , 1

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

A. L BAIME, M. D.
4643 8o. Michigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107

' DR.A.MONTVID
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

25 □. Washington Si į
' Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 
| Telephone Central 8066

1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 fld 7181 vakare.
Humboldt 1098

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
V RezidenclJoa t*1' 7715 # DR. P. ŽILVITIS

□r. A J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. M. T. STRIKOL’S
1 Lietuvis

Gydytojas ir Chirurgas 
S24S So. Halsted St.

Tel. Boulevard 7X70
3803 S. Morgan St., Chicago.

Telephone 
Boulevard 2160

4601 So. Ashland Are. 1

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

Rezid. Tel. Falrfax M74. 
CHICAGO, ILL.

L_----- --------------------------------------

Valandos
Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir ’ 

Nuo 2 iki 9 vai. vakare.
bi. ■IH.I. ............. ............................ ......

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

t V^ndo.į.-gįl .atarti Garsinkitės Naujienose

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:80 iki 9:30 vakare

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

Tel. Boulevard 1537

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Vau Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visu chroniškų Urs 

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—-8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Procpečt 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:80 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
8149 So. Morgan SU, 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. rz 4 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 

Telefonas Yards D867

1
Phone Boulevard 8033

Valandos nuo 6 iki 9 v. 
3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St 

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valandai 
ir nuo 9 vakare iki 10 
Phone Boulevard 0696
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[darbų. Į jį nereikia kišti plakti prie pažangiosios visuo- 
jokių partyvumų, kadangi menės ir paimti į savo rankas 
su partijomis jisai nieko Xad°vavim?. toje. visuomenėje, 
behdra neturi. Partmud pamat6> kad žmonės neina į jų 
klausimų brukimas į tų dar- partiją.
bų galėtų tiktai sutrukdy- Pradžioje komunistai manė, 

jį kad visi pažangesnieji žmonės
Prasčiausias butų daly- su“ ‘ ?? kaip tik 

kas, jeigu j jj įsiskverbtų su cialistus ir pataps -vienintele 
savo partijos kromeliu ko-i revoliucine darbininkų partija.” 
munistai. Jie ne tiktai su- Todėl pirmaisiais metais po at
keltų, kaip visur, bereika- pKikmo nuo socialistų jie darė, 
lingus kivirčus, bet ir dis- htik galėj”t. viena- kad 

Ikredituotų visų darbų. ganizacijas ir diskreditavus jų
Yra faktas, kad viena vardą, antra, kad išreklamavus 

svarbiausiųjų priežasčių, savo “revoliucinį komunizmą”, 
delko kyla kongrese suma- darbas jiems sekėsi neil- 
nymai suvaržyt ateivybę, gai’ . Sloc,ialis!ai n,e.!šnyko: 
yta komunizmo šmėkla J Tuomet komuųistai pradėjo 
baidanti amerikiečius. Ga- naują taktiką: ėmė siūlytis į 
Įima pripažinti, kad po ta “bendradarbius” socialistams ir 
šmėkla nesislepia jokio rim-1 veikti pažangiosios visuomenės

sclto pavojaus kraštui, bet po- p^mzacijose, stengdamiesi 
18c . . . , , , . paimti jas savo Įtakon.
75c pitikietiai nuolatos vartoja rpaĮ buvo “ėjimo į minias” 

jų savo tikslams, jie yra pradžia. Iš priešų “bespalvių” 
’ priešingi visokiam pažan- pašelpinių draugijų ir Susivieni-

" ’ ’ ‘ i Amerikoje jie

Užsimokėjimo kainai
Chlcagoje — paštu:

Metams........ .........   $8.01
Pusei metų _________ __ —~ 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam______  1.50
Vienam mėnesiui ___  .75

Chicagoje per neliotojus
Viena kopija -----------
Savaitei--------------------
Mėnesiui --------- -

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paštu:

pu*d“^tį----------------2$3.6o(&iam judėjimui, bet, kad jįpim“ L‘et".7.? . .
1.76 lengvinus apjuodinus, tai pasld“e dldz*T lt 

Dviem mėnesiam___________ lt25 L-____ _• ui. iL_„- IC1JV draugai”. Savo partiją Jie
Vienam mėnesiui ___________

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ------- -------------------  $8.00
Pusei metų .......... ........... —— 4.00
Trims mėnesiams ..................  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kariu su užsakymu.

Kalifo 
nuvertimas.

75 jie piešia publikai “bolševiz
mo” arba “komunizmo” bai
dyklę.

Dokumentuose, kuriuos 
ateivybės suvaržymo šali
ninkai pristatė kongresui, 
labai žymią vietą užima ap
rašymai, kaip ateiviai šioje 
šalyje yra užsikrėtę bolše
vizmu ,kaip jie mėgina ar
dyti darbininkų unijas, 
kaip jie daro visokias riau-j 
šes, ir tt.

Tegu bolševikai, kad nori, 
eina ir kritikuoja tuos do
kumentus. Bet rimti žmo
nės turi apseiti be jų “tai-

Turkų seimas Angoroje 
nutarė pašalinti kalifą ir 
panaikinti kalifatą.

Kalifas yra vyriausias Is
lamo (Mahometo .tikėjimo) 
galva ir skaitosi pranašo 
Mahometo įpėdiniu, taip 
kaip pas katalikus popie-1 kos”, kitaip nebus nieko pa
žins skaitosi Kristaus įpė-| siekta, 
diniu.

Pirmiau dvasinė valdžia 
pas mahometonus buvo su
jungta su pasauline valdžia. 
Kalifo galią turėjo stip
riausios mahometoniškoa 
tautos karalius, t. y. turkų 
sultonas. Bet revoliucinis 
turkų seimas keletas metų 
atgal paskelbė respubliką 
Turkijoje ir sultono sostas 
tapo panaikintas. •

Dabar yra naikinamas ir 
dvasinio turkų valdovo, ka
lifo, sostas. Turkai nori bū
ti respublikonai ne tiktai 
politikoje, bet ir religijoje.

Tai, be abejonės, reiškia, 
labai didelį demokratybės 
idėjos laimėjimą. Tie žmo
nės, kurie manė, kad demo
kratija esanti atgyvenusi 
savo amžių turi progos dar 
kartą pamatyti savo klaidą.

pžvalga
“ĖJIMAS Į MINIAS’’.

Del ateivybės 
varžymo.

Chicagos lietuviai pradė
jo smarkesnį veikimą prieš 
sumanymus Jungtinių Val
stijų kongrese suvaržyti 
ateivybę šion šalin ir atei
vių gyvenimą šioje šalyje. 
Vakar buvo paskelbta 
“Naujienose” vardai ir ad
resai komiteto, kuris tapo 
išrinktas draugijų valdybų 
ir veikėjų susirinkime.

Vienas to komiteto užda
vinių yra, sušaukti didelį 
masinį lietuvių mitingą už- 
protestavimui prieš ateivy- 
bės varžymą. Jisai, be to, 
stengsis surasti lėšų, kad 
butų galima pasiųsti Wash- 
ingtonan lietuvių delegaci
ją, kuri kongreso komisi
joje apgintų lietuvių reika
lus.

Mes kviečiame visus Chi- 
ęagos lietuvius paremti šitą

Pruseikai parupo parapijo- 
nys. Jie, mat, labai daug aukų 
duoda.

“Laisvėje” jisai aprašo, kaip 
darbuojasi klerikalai, rinkdami 
pinigus visokiems savo reika
lams. Paskui sąko:

“Kairiosios sriovės duos^ 
numo laipsnis yra daug ma
žesnis, negu klerikalų srio
vės. Yra žmonių, vadinan
čių save pirmeiviais, kurie tu
ri akmeninę širdį.

“Klerikalizmo tvirtovė nėr 
sutrupės, jeigu mes nemokė
sim prieiti prie parapijonų, 
bent prie žymios jų dalies. 
Švietimo darbas parapijonų 
tarpe turi būti pastatytas 
dienotvarkin. Obalsis ‘eiti į 
minias’ turi prasidėt nuo šio 
punkto.”
Labai nekomplikuota filoso

fija. Kadangi pirmeivių širdys 
“akmeninės”,h o parapijonų šir
dys duosnios, tai reikia ejti prie 
parapijonų.

Nuo šio punkto, girdi, turi 
prasidėti “ėjimas į minias”. 
Tai yra ne visai aišku. Juk 
komunistai skelbia obalsį “eiti” 
į minias , jau apie trejetas me
tų — nuo to laiko, kai Maskva 
atsiuntė jiems “bendro fronto” 
tezį. Ir daug kartų jie gyrėsi, 
kad tas obalsis 
vykinti: minios 
jų kalbėtojams;
laikraščiai sparčiai platinasi; 

komunistų organizacijos auga... 
Kodėl gi dabar Pruseika staigu 
atrado, kad ėjimu prie parapi
jonų reikia pradėti “ėjimą į mi
nias” ?

Nejaugi “eiti į minias” jie 
iki šiol dar nebuvo pradėję? ;

Nu, ne; “eiti” -komunistai 
pradėjo senai ir “ėjo” labai 
smarkiai, tik jie nenuėjo ten, 
kur norėjo.

“Ėjimas į minias” per pasta
ruosius keeltą metų pas komu- Šimus skelbti laikrašty draudžia 
nistus reiškė pastangas prisi- paštas. Netilps.

iš “komunistinės” perkrikštijo 
į “darbininkų partiją” ir pradė
jo šlietis prie Farmer-Labor 
partijos ir prie stambiųjų dar
bininkų unijų (pagalios, net ir 
prie grynai buržuazinių organi- 
Įzacijų); pradėjo skverbtis į 
bendrus parengimus su socialis
tais, tautininkais ir net klerika
lais.

Kaipo pasekmė šitos taktikos, 
įvyko pas musų komunistus ir 
griežta atmaina jų nusistatyme 
sulig Lietuvos. Pirma jie pik
čiausiu budu niekindavo Lietu
vos nepriklausomybę (net po to, 
kai ją buvo pripažinusi sovietų 
valdžia!), o dabar jie ėmė sta
tytis didesniais nepriklausomos 
Lietuvos šalininkais už visas 

[sroves. Pereitą gi mėnesį jie jau 
rengė ir Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvių apvaikščioji- 
mus!

i “Ėjimas į minjąs,” kaip ma
tote, pas komunistus jau yra 
senai ir plačiai vartojamas; to
dėl, jeigu Pruseika dabar nuro
do savo draugams “punktą”, 
nuo kurio tas “ėjimas” turi pra
sidėti, tai tas reiškia, kad jisai 
prisipažįsta, jogei iki šiol varto
tas komunistų “ėjimo” 
nepasisekė. Jisai siūlo 
eiti nuo kito galo.

Komunistai iki šiol 
eiti į pažangiąją visuomenę, kad 
ją pasikinkius į savo vežimėlį; 
dabar Pruseika ragina juos eiti 
prie klerikalinių minių.

Galima drąsiai pasakyti, kad 
ir iš šito “ėjimo” nieko nebus. 
Perdaug komunistai yra susi
kompromitavę savo nuolatiniu 
kailio mainymu ir perdaug yra 
diskredituotas visas bolševiz
mas, kad jie galėtų dar kokias 
nors minias patraukti savo pu
sėn. Reikėjo jiems eiti šviesti 
parapijonis treji-ketveri metai 
atgal, ažuot mėginus suskaldyti 
ir suardyti pažangiosios vi
suomenės judėjimą: tuomet jie 
butų atlikę naudingą darbą. O 
dabar pervėlu jiems apie tai 
svajoti. \

Ir kokią apšvietą jie gali duo
ti žmonėms, būdami patys did
žiausi tamsuoliai? Jeigu jie net 
Anglijos darbininkų valdžią va
dina “svoločiais”, tai kuo jie yra 
geresni už Bumšą, Garmų arba 
kurį kitą klerikalinės mulkiny- 
čios agentą?

būdas 
pradėt

mėgino

i

labai sekami 
pritariančios 

komunistų Redakcijos Atsakymai
Koresp. N. K. — Jus pasakėt 

savo nuomonę apie tą vaidini
mą, kitas savo; jei dabar kiek
vienas pradėtumėt vėl vienas ki
to žinias kritikuoti, tai kur ga
las butų? Netilps.

Juozui. — Apie tą vaidinimą 
buvo dvi žinutės ir to užteks. 
Jūsų rašinėlio negalėsime su
naudoti.

K. Danylai. — Tokius prane-

A.-.,., > >

B ER LINAS, kovo 3. — Jenoj 
suimta du šimtu komunistų po 
to, kai jie bandė išardyti vokie
čių skautų — 14-18 metų vaikų 
mitingų. Tie skautai—vokiečių 
nacionalistų monarkistų vaikų 
organizacija. Čia jų buvo susi
rinkę apie 1200, ir generolas 
von der Golz laikė jiems pra
kalbą. Pastarajam baigiant 
kalbėti, apie penki' šimtai ko
munistų puolė jų susirinkimą, 
norėdami išvaikyti. Policija bet
gi atmušė komunistus ir po to 
apie du šimtu jų suėmė.

KAŪJLENOS, CKcBgs, UI

Vokiečiy komunistai 
puolė skautus -

Norėjo išardyti nacionalistų 
vaikų mitingą. 200 komunis
tų areštuota.

P-lė Kudulaitę

The Stock Yards 
Savings Bank

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

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

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

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

CLEARING HOUSE BANKAS.
-

Istoriškas Išpardavimas
Geros knygos niekad neparsidavė taip pigiai kaip kad dabar. Nedaugei 

jų yra; ir kai jo$ išsibaigs niekas jų daugiau nebespaudins. Tad pasinaudo
kite šia proga.

Kas pirks šių knygų už $5 ant syk, tam duosiu priedo britvą vertės $1. 
Kas pirks šių knygų už $10.00, ant syk, tam duosiu priedo 

auksinę plunksnų vertės $2.50.
Pinigus siųskite Money Order’iu, kartu su užsakymu.

Štai kokiomis kainomis mes šias knygas parduodame!
No.

4
11
23
27
37
56
57
58
59

Andersono Pasakos, 82 pusi. ...4................................... :.
Biurokratai. Iš Liet. Biurokr. Viešpatavimo...........
Fabijola. 353 puslapių didelė knyga ..........................
Gyvenimas Genovaitės. Moralė apysaka ...................
Istorija Septynių Mokytojų. 158 pusi..........................
Laisvės Metu. Istorija iš Liet, žmonių gyvenimo ..., 
Lietuviškos Pasakos Įvairios. I dalis. Apdaryta......
Lietuviškos Pasakos įvairios. II dalis. Apdaryta .. 
Lietuviškos Pasakos Įvairios. III dalis. Apdaryta 

67 Minyška Marijona. Meiliški laiškai ir tt......................
Mythai, Pasakos ir Legendos, 194 pusi................... ......
Naujas Savizrolas. Juokingas apsakymas ...................
PasakaK apie Kantrią Aleną ..........................................
Pažvelgus atgal. , Žmonių gyvenimas metouse 2000 .. 
Pritruko Kantrybes. Apysaka musų gyvenimo .... 
Pradžia ir Pabaiga Romanovų Viešpatavimo ...............
Revoliucijos žmonės. 8 žingeidus apsakymai ........
Rymas. Labai kliasiškas romanas. Apdaryta .....
Sidabrinis Kryželis. Apysaka iš Kristaus gyvenimo .

69
77
94
95
96
97

108
110
117
125 Tūkstantis Naktų ir Viena. Arabiškos pasakos. Apdaryta
128 Vaikų ‘Draugas. Vaikams skaitymėliai ..... ..........
131 Vaikų JęJkąįtymėliai, 259 puslapių ..................... ?....................
136 Žemės Giesme.

Žemių Dulkės.187

Vaikams skaitymėliai 
. _ / _ i..................... '.............z:

Apysaka šių dienų, 2-se knygose ........
Labai užimanti pasakaitė ..........................

Dramos, Komedijos
Ameriki Pirtyje, 3 veiksmų komedija ..............................
Aukso Veršis. Vieno veiksmo komedija ..........................
Deklemhtorius. Monologų ii- eilių rinkinys .......................
Eglė, Žalčių Karalienė. 5 veiksmų drama .......................
Išgriovimas Kauno Pilies 1362 metuose ..............................

5 aktų tragedija. Istorinis veikalas .......
Macbeth. Shakespearo 5 aktų tragedija .......................
Mindaugis, Lietuvos Karalius . 5 aktų tragedija ......... .
Pavogtas Kūdikis. 3 aktų tragedija ..............................

Dainos, Eilės

151
155
166
170
179
182 Jonas Krikštytojas. 5 veiksmų dram-a
186 Keistutis.
193
196
205

230
233
235
242
247
248
252

306
307
310
315
316
317
319
327
330
335
336
337

366

860
363
370
871
375

400
402
403
406
408
409
411
412
418
414

67
20

r

Dainos Vasaros Grožybių ........................................................................................................
Prano Vaičaičio Eilės................................................................................................................
Girtuoklių Gadzinkos. Juokaunos eilės .................. ...........................................................
Naujausios ir visokios dainos ................................................................................................
Strazdo Raštai. Telpa 37 daineles ....................................................................................
Sielos Balsai. Eilės, dainos ir balandos. Apdaryta ...................................................
Įvairios Dainos. Surinktos iš laikraščių .........................................................................

Istorija, Etnologija ir Kultūra
Etnologija, arba istorija apie įvairias žmonių rases, su paveikslais, 667 pusi, apdar. 
Francijos Revoliucijos Istorija....................................................... ................. ......................
Gyvenimo Mokykla. Labai naudinga knygelė kiekvienam. Apdaryta ....................
Chicagos Lietuvių Istorija, 580 puslapių ..... ’.........................................................................
Suvienytų Valstijų Istorija su Konstitucija. Apdaryta..................................................
Istorija Abelna. Nuo seniausių gadynių. 498 puslapių. Apdaryta ........................
Iš Mano Atsiminimų. D-ro Pietario. 300 puslapių. Apdaryta .................................
Kultūra ir Spauda. 158 puslapių ...... ... ............. ...........................................................
Kas Slepiasi už Žmonių, Pasakų? .... ...................................................................................
Lietuvos Istorija, nuo Gedimino iki Liublino Unijos ..................•_....................................
Lietuvių Tauta Senovėje ir šinadie. 563 puslapių ................................ .....................
Rašto Istorija.k Kokiu budu žmonės rašyti išmoko. Apdaryta ..............................

Sveikata, Hygiena
Lyties Mokslas. Supratimui kaip baisios yra lytiškos ligos ir kaip nuo jų apsi

saugoti. Su paveikslais. 412 puslapių. Apda'ryta .... ..................................................
Daktaras Kišeniuje. 167 pusi. Apdartya.......................'................................................
Hygiena, arba Mokslas apie sveikatą. ................................................................................
Patarimas Moterims ir Merginoms apie lyties dalykus. Apdaryta ..........................
Patarimas Vyrams apie lyties dalykus. Apdaryta .......................................................................
Sveikata, arba tiesus kelias į sveikatą ................................................................................

* Rankvedži ai, žodynai
Angliškai-Lietuviškas Žodynas. Audimo apdarais ......................................................... 

Kaip Rašyti Laiškus, lietuviškai ir angliškai. Apdaryta ....... /...................................
Kišeninis žodynėlis, liet.-angl. ir angliškai-lietu viškas ...................................................
Parankus Budas mokintis anglų kalbos .................. ........................................ .................
Pradinės Aritmetikos Vadovėlis. Sutaisė M. S................................... .............................................
Rankvedis Angliškos Kalbos. 310 puslapių. Apdarytas .........................................................
Trumpa Lietuviška Gramatika. J. Damijonaičio .........................................................
Vadovėlis Esperanto Kalbos. 170 puslapių. Audimo apdarai ....................................
Žodynas Lietuviškai-Angliškas, I dalis. Apdarytas .....................................................
Žodynas Lietuviškai-Angliškas, II dalis. Apdarytas  ........................ ..........

Muzika: Dainos ir šokiai su Gaidomis
Pamylėjau Vakar; Vai Var^e, Varge; Vai Putė, Putė. 3 dainos viename sąsiuv
iny. Vienam Balsui su pijanu. Stasio Šimkaus ................,.......................................
Dainos Surinktos Eremino. Apdaryta ............................. ;....................................... '......
Lietuviškų šokių Pijanui. Paraše Niekus ...............................................................   ;
Lietuviški šokiai Smuikui ..... .......................................................................................... .
Albumas Lietuviškų šokių: pijanui, smuikai ir kornetui ......... ..................... ....... ...... .

Žiūrėdami ant šių atpiginimų, įsidomėkite šias milžiniškas knygas: 
Lyties Mokslas ....................................................................................‘......................

JOS. F. BUDRIK'j k r* 7 ■

3343 So. Halsted Street

Trečiadienis, Kovo 5, 1924

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIEKE 
AKUŠERKA

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

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

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

Kaina
$ .25 UŽ .15

.25 už .12
1.01) už .50

.75 už .50

.75 už .50

.75 už .35
. 1.75 už .90

1.75 už .90
1.75 už .90

.75 už .35

.60 už *.30

.40 už .25

.30 už .15
1.00 už .50
.30 už .15
.20 už .10
.25 už .15

2.00 už 1.00
.65 už .30

2.50 už 1.75
.25 už .15
.75 už .85

2.00 u*ž 1.00
.60 už .30

.20 už .10
.15 už .10
.60 už .30
.20 už .10
.20 už .10
.35 už .18
.45 už .25
.75 už .40
.35 už .15
.25 už .15

.20 už .10

.60 už .30

.20 už .10

.50 už .25

.45 už .25
1.25 už .75

.50 už .25

4.00 už 2.00
.35 už .20

. 2.00 už 1.00
1.00 už .50

. 2.00 už 1.00
2.25 už 1.00
1.50 už .75

.50 už .25

.75 už .35
2.00 už 1.00

.. 2.00 už 1.00
2.00 už 1.00

1

7.00 už 2.50
1.00 už .50

.50 až .25
2.00 už 1.00
2.75 už 1.50
2.00 1 už 1.00

.75 už .35
2.00 už 1.00
1.00 už .50

.50 už .25

.50 už .25
2.50 už 1.25

.50 už .25
1J25 už .75
4jO0 už 2.00
6.00 už 3.00

vi s ■:

.75 už .40
1.50 už .90
1.00 už .60

.40
2.00 už 1.00

L k

7.00
< J
;jž 2.25

Chicago, IK-

Garsinkities “NAUJIENOS!
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Žemiausiomis Kainomis
PINIGUS LITTUVON 

NUSIUNČIAME
Telegramų, 
Perlaidomis 
ir čekiais

Per musų tiesioginį susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 3£th St, Chicago.
Turtas virš $9,000,000.00

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš- 
‘ kų ir slaptų ligų
Gydo su pagalba naujausių metodų 

. X-Ray Spinduliai
Ofisaa 1800 S. Ashland Avė., ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

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

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

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

State Medical 
Laboratory

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

Phone Dearborn 3049

SELF redUCING
Nemo Liesinimos 
rai pigus. Turi ten 
dutinj sijoną. U t 
rausvos ar baltos ;_____ _
diiai 24 iki 86; atsieina tik |8.
Jei. krautuvėj nėra prisiųskit 
mums savo vardą, adresą ir 
18. Mes pasiųsime.

Nemo flygicnlc-Fathlon Institute 
120 E. 16tn St., New York (Dept. S.l

Skaitykit ir platinkit 
\ NAUJIENAS
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Lietusių Rateliuose

Chicagos miesto tarybos komi
tetas išklausė tautų atstovų 
kalbų ir nutarė rekomenduot, 
kad taryba protestuotų prieš 
Johnsono bilių.

Atsinaujinuhfo Universal State Banko atidarymas.
Gėlių ir žmonių buvo pilna atidarymo dienoj Universal State Banke, kada bankas persi

kraustė į savo puikią naują vietą. Paveikslas nuimtas atidarymo dienoj. Priešakyj iš kairės 
stovi banko prezidentas J. J. Elias. . ;

Teisėjas Scanlan prieši 
nas ateivybės varžymui

Ateivybės varžymo klausi
mas vakar buvo svarstomas 
miesto tarybos teisių komiteto 
sušauktame susirinkime miesto 
rūmuose.

Vieną iš gražiausių kalbų 
prieš ateivybės varžymą pasakė 
teisėjas Kickham Scanlan. Jis 
papasakojo, kad kitą syk kada 
daug airių pradėjo atvažiuoti 
Amerikon, tai tada taip pat 
amerikiečiai kalbėjo, kad airiai 
esą netikę, esą žemesnė tauta ir 
tt. Dabar jau sako airiai geri, 
o kiti netikę. Scanlano tėvas pa
ėmęs nuo savo sunaus pažadą, 
kad jis visuomet priešinsis ne
teisingam ateivybės varžymui, 
ir todėl teisėjas Scanlan dabar 
keliąs balsą prieš tą neteisingą 
Johnsono bilių.

Miss Jane Addams, kuri kal
bėjo pirmutinė, pasmerkė pa
stangas rodyti vienas tautas 
kaipo augštesnes kitas kaipo 
žemesnes.

Iš kitų žymesnių miesto vei
kėjų kalbėjo teisėjas Fisher, 
nuo žydų, teisėjas Borelli ir 
Borasa nuo italių. Aldermonas 
Nelsonas kalbėjo nuo vardo 
Amerikos darbininkų federaci
jos. Visi vienbalsiai pasmerkė 
pastangas neteisingu budu var
žyti imigraciją.

Po to kaip išsikalbėjo politi
kieriai buvo duota kalbėti įvai
riems tautų atstovams. Bet kal
bų laikas buvo aprubežiuotas 
jau tik iki 2 minučių. Į tokį 
trumpą laiką nebe ką galima bu
vo pasakyti.

Nuo lietuvių adv. Kl. Jurge- 
lioniui beteko pasakyti tik kele
tą žodžių. Skaičium kalbėtojų 
visas kitas uŽstelbė žydai Ir ita
lai. Net ir lenkai turėjo ma
žiau atstovų už italus. Kitos 
tautos turėjo tik po vieną atsto
vą.

Išklausęs kalbų, miesto teisių 
komitetas vienbalsiai priėmė 
nutarimą rekomenduoti miesto 
tarybai, kad priimtų reŽoliuciją 
prieš Johnsono bilių. Susirinku
sieji išreiškė padėką komiteto 
pirmininkui aldermanui Lyle už Į 
jo rūpinimąsi šiuo klausimu iri 
suteikimą progos įvairių tautų 
atstovams išsireikšti.

Šiandie miesto taryba veikiau-1 
šia priims tą rezoliuciją prieš j 
Johnsono bilių.

.Reikia lietuvių aldermano
' Kadir pripuolamu imigraci

jos reikalu, susidūrus su miesto 
taryba,* labai aiškiai metėsi į 
akis tas faktas, kad neturėdami I 
savo aldermano ar kito žymes-Į 
nio valdininko, lietuviai yra nu
stumti į šalį ir paniekinti. Lie
tuviai juk turi daugybę kitų Į 
reikalų. Visur reikalinga poli
tinės intakos. Nėra abejonės, I 
kad neturėdami savo aldermano 
Chicagos lietuviai didžiai nu
kenčia. Del aldermano išrinki-! 
mo lietuviai turėtų 
partijų skirtumo ir 
siekti to, kad butų 
dermanas Chicagos 
ryboje.

susitart be 
būtinai 
lietuvių 
miesto

at- 
al- 
ta-

Lietuviy protesto mitingas
Išrinktasis komitetas 

vių protestui pravesti 
Johnsono bilių skubiai 
visuotiną Chicagos lietuvių pro
testo mitingą.

Mitingas nutarta turėti kovo 
16 dieną, apie 1:30 vai. po pietų 
C. S. P. S. svetainėje, ant 18-os 
gatvės netoli Racine.

Komiteto nariai .yra pasirįžę 
viską daryti, kad šis mitingas 
butų skaitlingas, ir tikrai prisi
dėtų prie lietuvių reikalo apgy
nimo.

lietu- 
prieš 

šaukia

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

p.

Naujoj Universal State Banko buveinėj jimai, Chicaga 44 metai atgal. 
Kas tik įdomauja kiek nors apie 
seną Chicagą ir norėtų pažinti 
jauną Chiėagą, lai įsigyja šeš- 
tadienio) kovo 8 dienos “Nau
jienas”. —Raganius^

DR. VAITUSH, O. D.

Palengvins akių įtempimą, kuiie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo 
Svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą airių karšti atitaisė 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystį. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at- 
sitikinvUose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Bonlevard 7589 
/'-*............ . ................ . 1 ".... ........ ■

Koalicinė Valdžia
Grigaičio paskaita Lietuvių 

Socialistų Apšvietos Kliubui.

kad

Vas. 28 d. Ray.mond Insti
tute d. P. Grigaitis savo refe
rate aiškino koalicinės valdžios 
formą ir kodėl šiandie visose 
šalyse, kuriose yra darbo kla
sė organizuota, stipri, . tokios 
valdžios steigiasi. Susirinkimą 
sukvietė Socialistų Apšvietos 
Kniubas. Reikia pasakyti tai, 

Į kad atsilankiusieji į paskaitą 
išsinešė daug naujo.

Prelegentas aiškino,
nirmiaus socialistai buvo griež
tai nusistatę prieš koalicinę 
aidžią, betgi šiandie socialis

tai tai turės įrašyti į savo par
tijų programas. Dar ir šiandie 
yra tokių šalių (pav. Lietuva ir 
panašios), kuriose socialistai 
negali dalyvauti valdžiose. Tai 
yra tose šalyse, kuriose pra
monė stovi ant žemo laipsnio 
ir darbininkai nėra tvirti ir ne
organizuoti. Kaipo pavyzdį, 
prelegentas nurodė Franci jos 
i vykius, kad ten kiek laiko ai
vai socialistai įėjo į valdžią ir 
jie ten būdami liko didžiau
siais darbininkų priešais, o di
džiausiais turčių draugais. Ir 
tokis tų “socialistų” veikimas 
pakenkė ne tik Franci jos dar
bininkams, o ir visai tarptau
tinei darbo klasei.

turinio, o 
tai, jog aš 
iš minimo

Aš čia neturiu noro atpasa
koti viso referato 
lik noriu pasakyti 
gavau supratimą 
referato, kad ir šiandie darbi
ninkai turi laikyti valdžias 
(pav. Anglijoj) trumpai ant 
pavadžio, o jeigu ne, tai toji 
darbininkiška valdžia gali nu
slysti nuo liepto. Ir tas daug 
daugiau pakenktų tarptautinei 
darbininkų klasei, negu buvu
sieji įvykiai pirmiau.

—Laisvės Mylėtojas.

Moksleivio vakaras
Leap year dance. — Proposing 

giri. — Muzikalis programas. 
Margumynai.

jau buvo minėta, kad Lietu
vos operos artistas J. Kudirka 
dalyvaus moksleivių * vakare. 
Taipgi skaitėt, kad Aldona Nar- 
montaitč pasirodys klasiškuo
se’ šokiuose. Nors programas 
nebus ilgas, bet bus proga pa
matyti ir įvairenybių.

Vakaras susideda iš progra- 
mo ir šokių. Bet kokie šokiai! 
Visiems vyrams ir vaikinams 
bus progos pasišokti, nes mes- 
ginos ves vaikinus šokti. Mat 
taip paprastai būna “Leap 
Year” šokiuose. Atsilaikykite 
ir susipažinkite su musų< “Pro- 
posing Girls.” Atsiveskite savo 
draugus į moksleivių vakarą, 
Mildos svet., 3142 S. Halsted 
St., subatoj, kovo 8 d., 8 vai. 
vak. Pasišoksite kaip dar nie
kad nešokote. /-JtfjokskĮivis. ,

Darbas prie Auditorijos Naujienomis iš Chicagos
sparčiai progresuoja

Pamatas jau baigiamas ir greit 
bus pradėta tiesti sieną.

Darijas prie budavojimo 
Bridgeporto Lietuvių Audito
rijos sparčiai progresuoja ir 
kiekvieną dieną atliekama ga
na daug darbo. Dabar cemen
to pamatts jau baigiamas pil
ti. Ištikrųjų verta pamatyti tu 
milžinišką darbą, kuri {pradė
jo Chicagos lietuviai. Ir ištik 
rųjų tuo darbu žmonės ž’n gei
dauja, nes dienos laiku pažiū
rėti Auditorijos budavejimo 
susirenka tiek žmonių, kac 
sunku ir pro šalį praeiti.

Mes jau žinome kokis namas 
bus ir kaip jis išrodvs, nes mes 
ji sumanėm — ir j n u gana daug 
darbo atlikome. Už dienos, ki
tos bus pradėta tiesti sienos. 
Kon traktorius gi sako, kad su 
kiekviena diena mūras augs 
astuonias pėdas. Kviečiame vi
sus lietuvius ateiti ir pažiūrėti 
to milžiniško darbo — ir prie 
jo prisidėti. Musų pasamdyti 
darbininkai dirba, bet musų 
uždaviniu yra jiems algas už
mokėti. Jus išrinkote direkto
rius ir jūsų direktoriai dirba 
išsijuosę ir pilname susitarime. 
Bet jiems reikalinga yra pa- 
gel'ba — reikia daugiau kapi
talo. Tad pirkime Šerus kiek 
tik kurie galime; 
lengvinsim darbą 
lengvinsime darbą visai bend
rovei. Lankykime 
ir nesėdėkini

kiek 
tuo sau pa- 

ir tuo pa-

susirinkimus 
rankas sudėję, 

bet kiekvienas reikškime savo 
nuomonę, kad butų nauda iŠ 
to patiems ir visuomenei. Pra
dėjome didelį darbą, tad dirb
kime jį ir pr i veskime prie sėk
mingos užbaigos, o tada visi 
galėsime pasidžiaugti savo 
triūso vaisiais. Nepaisykime, 
kad ir priešų yra: kiekvienas 
geras darbas susilaukia prie
šų. Kada jie pamatys, kad mes 
jų nepaisome, tai jie patys iš
lakstys kaip žvirbliai. Nepai
sykime, kad kun. Bumšas grą- 
sina pragaru gyviems, ar kad 
kun. Statkus sako pamokslus 
apie Auditoriją numirusioms.. 
Mes dirbkime savo darbą.

Augustinas Jankauskas.

ELZBIETA BALČIENĖ
Paminėjimui vienų** metų su

kaktuvių kovo 9 d., 1923 m.
Jau metai praslinko kaip 

žiaurioji mirtis atskyrė iš mu
sų tarpo musų brangę motinė
lę a. a. Elzbietą Balčienę, kuri 
gyveno po num. 826 W. 34 St.

Pamaldos už a. a. Elzbietą' 
atsibus kovo 7 dieną, 7:80 vai. 
iš ryto, šv. Jurgio Par. Bažny
čioj. -Gimines ir pažįstamais 
kuoširdingiausiai prašome da
lyvauti pamaldose.

Su gilia pagarba
Vyras ir vaikai.

į Kauną!
180 bačkų rašalo Naujienoms 
7,140 -švarų aliejaus Naujie

noms.

Čia yra tik keletas gan keistų 
skaitlinių. Gal norėtumėt žinoti 
ką tai reiškia? Well, nesakysiu, 
tik tiek pasakysiu tiems, kurie 
žingeidauja: visi įsigykite atei
nančio šeštadienio “Naujienas”, 
tai yra kovo 8-tos dienos, nes tą 
dieną išeina 10 metų “Naujie
nų” jubiliejaus numeris

Daugybės paveikslų, senų ir 
jaunų Chicagos veikėjų paminė

Stebuklinga šventė 20 
amžiaus

LIETUVIS 
AKIU DAKTARAS

Buvo stebuklų. Mes juk skai
tome biblijoje.-ir kituose švent
raščiuose, kad ten ir ten įvyk
davo tai šioks, tai toks ste
buklas. Ir visokių tų stebuk
lų būdavo. Tai vienoj vietoj 
Kristus ant kryžiaus (muka) 
verkė. Kitoj vietoj panelė šven
čiausia (jos paveikslas) persi- 
kraustydavo iš vieno medžio į 
kitą, ar iš vienos bažnyčios į 
kitą. Vėl mes randame, kad 
ten vėl kokį šventąjį “veliory- 
bas”-bangžuve prarijo, o pas
kui ant kranto išspiovė. Paskui 
kaip rasta visokių kaulų visokio 
panašumo, nelyginant mūsiš
kiems šio amžiaus “dice,” o jie 
buvo kokių tai šventųjų kau
lai. Ir daugelis kitokių stebuk
lų. Ir nuo tų “stebuklų” įvy
kio vis yra tam tikra diena 
švenčiama, kad geriau tie ste
buklai pasiliktų atmintyje.

Bet tokie stebuklai buvo 
šimtai ir tūkstančiai metų at
gal ir ant kiek jie teisingi yra, 
tai tik patys “stebuklų inven
toriai”

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3383 So. Halsted St., Chicago, III.

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

težino.

*

Bet čia įvyksta stebuklas 20 
šimtmety. Iš kur buvęs, iš kur 
nebuvęs nusileidžia ant šios 
griešnos ašarų pakalnės, musų 
žemelės, naujas meteoras, kuris 
kaip tik nusileido, sukėlė ap-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

0 m 3
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A Quarterly Mailing ofDi'vidend Cnecįt 
to the300,000 StocHholderi ofthe Ameri
can Tekphone and Tclegraph Company.

Nationwide Ownership
I ■

VISOJ ŠALYJ platumoj jo patarnavimo, 
Bell Systerria yra žinoma visoj šalyj 

taipgi išsiplatinime savo vertėje.
Gatvekariuose, bažnyčiose, teatruose, gro- 

sernėse, jis yra trinamas alkūnėmis saviųihkų.
Jie yra skirtingi nuo kitų savo turtingumu 

ir prasiplatinimu, jie turi daugiau kaip 15,000,- 
000 savininkų, kur patarnaujama ta systema. 
Bet kaip Bell savininkai yra sujungiami vienas 
su kitu paprastu budu, taip kaip Bell savinin
kai yra sujungti paprasta charateristika — 
taupumu.

Kiti budai taupumo turi savo reiškias žy
mes tuktančiams Amerikiečių, bet nei vienas 
nėra taip aiškiai parodomas kaipo investmen- 
tas ir nei vienas nepatarnauja tiesioginiai pu
blikai.

Trys šimtai tūkstančių asmenų padarė savo 
paprastą nuosavybę taupinimo, kad gavus šį 
didelį nacionalį publišką vertybę.

Jų doleriai tarnauja jiems ir tautai.

^Bell System.
t

One Policy • One System 
Universal'Service

And Ali Directed Tovvards 
Better Service

Illinois Bell Telephone Company

IMIMI illl I......— III HM I !■—H ifW I

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame j fienue ir naujus namus, taipgi dirb

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.
A. BARTKUS, Prea.

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

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

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

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai ?
Ar jaučiate kaip ii- 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
tiekęs, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 9 iki 11:30 vai. ryto.
——II—II

--------------- z---------------------------------------------------------------:------------------------------------------------------ ------

Tel. Boulevard 0696

LIETUVIŲ APTIEKI
New City Pharmacy

3327 So. Halsted St.

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

/ .............................  ' ' ■ i
C. YUCIUS D. C., PH. C. 

1579 Milwaukee Avė.
Kampas Robey St. ir North Avfe. 
Vai. nuo 9 iki 1 ir nuo 5 iki 8 v. v.

Room 217 
CHICAGO

Ofiso Tel. Brunswick 7692 
Rea Tel. Brunsvick 4887 

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

žmonių sveikatos.
Daugybė žmonių yra varginami 

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

. / • i '.i* y :. u, • .? , • . .. į.'\

= LITTLE - 
SPINOGPAPHŠ

Turiu garbės pranešti Lietu
viams ir visuomenei apskritai, kad 
metai tam atgal aš atidariau ap- 
tieką vardu NEW CITY PHAR
MACY prie So. Halsted gatvės 
num. 3327 ir kviečiu visą visuo
menę ir Lietuvius atsilankyti ir 
pasimatyti su manim, jei butų 
reikalas imamuose, kadangi aš esu 
ištikimas visais vilgsniais.

Aš turiu pakankamai prityrimo 
vaistus sutaisyti ir patarti visuo
se pasaulio kraštuose.

Marib kainos yra žemesnės ne
gu kitur kur.

Su pagarba,
JONAS MALACHAUSKAS.

X- - _ 7, - JjST iiTirrr-,1 imu , -Si 
Jau išėjo iš spaudos populerus 

mokslo žurnalas

KULTŪRA

Nei vienas planas 
nėra geras jei jo nega- 
Įima permainyti. TgT

Net jeigu ir Chiro- 
practic darodo vertę 
patarnavimo kenčian- rS 
čiai žmonijai, kai ku
rie gydymo metodai 
lieka nepermainomi.

Chiropractic yra ra- 
dikalė permaina moks- 
le kad padarius sergan- vįfi 
čius žmonės sveikais.

DR. J. M. FINSLO1V, 
Chiropractor

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

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

DEL VYRŲ TIKTAI

No. 1 turinys:
1. Redakcijos žodis.
2. Prof. V. Čepinskis. Mok

slas.
3. J. Elisonas. Regeneracijos 

reiškinys gyvulių gyveni
me.

4V Končius. Pažinkime savo 
kraštą.

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

6. Z. Kuzmickis. Vestuvių 
drama.

7. Jaunas pilietis. Demokra
tija ir koperacija.

8. Vi. Putvinskis. Bangos.
9. Vaižgantas, Dirbkime.

10. Pajėgos ratas,
11. Vabzdžiai — ligų platin

tojai.
12. Iš “Kultūros” b-vės dar- 

' bų.
18. ir t. t.

Kultūros kaina metams 12 
litų, Va m. 6 1., atskiras nume
ris 3 litai. Norintiem prenu
merata bus ipiama uždėtu mo
kesčiu. Visų suinteresuotųjų 
prašome paskubėti atsiliepti 
ir užsisakyti, kad laiku žur
nalą gautumėt. Kąs nori N. 1 
pamatyti atsiųskit laišku paš
to ženklų už 3 litus — išsių
sime.

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

Lithuąnia.

Visą šį mėnesį gydysiu visus pa
cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

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

Daktaras dėl vyrą
:■ " Praktikuoja 25 me-

-__ * tUS --- yra ge’
'|Į| riausias darodym-as,

W kad turiu pasiseki-
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne

M. G. MARTIN 
'*37 ’ Madison St., 

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. Waaarmano ban- 
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
huosaa nuo ligos, ar ne. Peraltikrinkit! Gyvas
tie yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda Sitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užsi- 
sen6juslų negalių. Stok prie būrio dėkingų ui- 
ganėdlntų pacijantų, kurie plaukte plaukia j 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

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

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manimi. Tei
singas gydymas. Nėra apgavinga 
apvylimų ar prižadėjimą. PasekmA 
yra tokios, kokią norite.

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

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1,

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

(Kampas Madison ir So. Market) 
r’hiragn. III.

Tik kg atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 1 ir No.

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



NAUJIENOS, Chicago, PI. Trečiadienis, Kovo 5, 1924

Lietuvių Rateliuose
(Seka nuo 5-to pusi.)

linkui žemės drebėjimą, kaip 
kur net nekuriu žmonių gerk
lės užkimo, net keletas bačkų 
ašarų pralieta ir tūkstančiai 
mąstą nervų sugadinta. Žmo
nės sumišo, nežinojo kur dėtis, 
vieni poteriavo, kiti verkė, o 
kunigai iš ambono keikė. Tai 
buvo nedaug ką blogesnė die
na už garsiąją “sudną dieną.” 
Ir tai tas įvykis atsitiko 1914 
metais, mieste Chicagoje, po 
antrašu 1811 So. Halsted St.

Tuo meteoru buvo Naujienos. Ashland gat., pradžia 6:30 vai. 
Ir nors Naujienas keike, boi
kotavo, draskė, plėšė, mindžio
jo ir po teismus tąsė, valdžiai 
skunde ir tt. ir tt., bet nieko 
negolbčjoj Naujienos atsistojo 

ant tvirto pamato — paliko 
tikrenybėje, ne pasakoje. Juk 
šv. Stanislovą “bedieviai
menimis užmušė į vieną die
ną, o Naujienas dievuočiai mu
ša per 10 metų ir nieko nega
li padaryti. Tai yra daugiau 
negu stebuklas. Ir Naujienos 
švenčia tą 20 šimtmečio ste
buklo šventę sekmadieny, ko 
vo 9 dieną, Ashland Boulevard 
Auditorijoje, Van Buren ir

vakare. Programas be galo tur
tingas (žiūrėkit 
Todėl švęskime 
čio stebuklu'ngą

PRANEŠIMAI

ak-

V dOINTUTRVICEWlTH

TRUMPIAUSIAS KELIAS I VISAS 
DALIS

LIETUVOS
Išplaukia kiekvieną savaitę su musų 

laivais de luxe
•‘Resolute”, “Reliance” 

‘•Albert Hallin” 
“Deutschland**

Kurie veža I, II ir III klesa pasažie- 
rius ir populiariėki laivai “Mount Clay”, 
Cleveland, "Hansa”, “Thuringia” ir 

WestphaJia” su cabin ir III klesa.
Geras mandagus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios apystovos.
UNITED AMERICAN LINES

171 West Randolph St., Chicago, UI.
Arba bile autorizuoto egento.

■m—B
Kaina 35c. 
aptiekoso

NENUSIGĄSKIT—
JIS TIK IEŠKO BAMBINO

J.*S ?’no ku.r m°dna laiko Bambino—ir jis žino, kad 
Į's jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek 

Į išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės.

Įreg. S. V. Pat. Biure.
Ą-j yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio 

vidurių paliuosuotojas.
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus.

—v Jei jūsų kūdikis neramus, turi aptrauktą liežuvį,
• negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų
A'*-—kankinanmas, tat išvalykite jo sistemą su lengvu

\N C/ vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis ji 
ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. Į kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.

F. AD. RICHTER & CO., 104.114 So. 4th Street, BROOKLYN, N. Y.

Specialis Pasiūlymas

Viskas dėl plumbingo, apšildymo ir
elektros įrengimai

Geležinė balta maudynė, užbaigta su nikeliniais 
trimingais 
Kombinacijos gasinis boileris, už
baigtas 
Geležinė, balta, tiesi, vieno šmoto 
sinka 
Specialiai augšta tanka kloseto prirengimas, 
pilnai užbaigta ’ ,
Beržinės rr.'ahogany užbaigimo kloseto 
sėdynės
Dastatymas dykai. Patarnavimas į 24 valandas 
Atdara kas dieną iki 8 v. y. Nedėlioms nuo 8 ryto iki 12 dieną 

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

CHICAGO, ILL.
Vakarinėj pusėj gatvės 

Telefonai į visus departamentus: 
Victory 2454-4356

$26.00 
$22.50 
$24.00 
$17.00

$1.90

BEŠTEūin
Pinigais arba mėnesiniais išmokėjimais

Tai yra jūsų proga geram investmentul kad turėjus geriausiai pastatytą garad- 
žtų ant jūsų pareikalavimo, mažai Įmokėjus, lengvais mėnesiniais iimokėjimais. 
Jis apsimokės jums ar jus turite karę ar ne, nes renda užsimokės už jūsų mė
nesinius mokesčius. Geriausi garadžiai yra statomi ekspertų mechanikų ir yra 
garantuoti ia visų atžvilgių.

KAINOS SEKAMOS: _
Vieno karo 
garadžius

Dviejų karų 
garadžius

$195.00
ir augščiau

$260.00
ir augščiau

Šis 2 karų garadžius pastatytas 
jūsų pareikalavimui, visas nau- 
i:Lma,eri- $30.00 

ĮMOKĖJUS 
kitus į 12 mėnesių išmokėjimais

PERMANENT

Rašykite dėl Katalogo arba telefonuokite 
dėl sutarimo su musų atstovu

Mm taipgi sutelkiame visą materijolą dėl budavojimo garadžiaua, tik praleisda
mi hardware ir jųa pasidarysite duris, mes suteiksime materijoj dėl jų.

KAINOS YRA SEKAMOS:
Vieno karo garadžius Dviejų karų garadžius 

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

vis« nauji namų materijolg, lentas visokiems reikalams, 
stogų popierų, , pliaaterio lenteles, garadžlų duris, sash, 
žema kaina.

Me« turime savo jarde 
taipffi sienoms lentas, 
millwork. ir t. t. labai

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

4440 W. North Avenue Albany 7800
Pastatome i visas dalis miesto ir apielinkės 

Atdara nuo 7 ryto iki S v. v< Nedėlioj nuo 8 iki 1 vai.

apgarsinimus) 
tą 20 šimtine 
šventę 1

—Ursus.

Šiandie SLA. 36 kp. susirin
kimas

SLA. 36-tos kuopos nariai tu
ri nepamiršt šiandie atsilankyti 
į reguliarj savo kuopos susirin
kimą. Svarbiausias reikalas — 
rinkimai.

Prie “Atitaisymo”

Nežiūrint vakarykščio atitai
symo ir užginei j imo, kun. Al- 
šauskas tikrai liko išprašytas 
ir tą matė daugelis žmonių.

—Reporteris.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
frie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas i 
nepatemysi 
pinigo, kad

rie Naujienų Spulkos, ir įrisirašyk

savaitė po dolerį-kitą, nei 
kaip susidėsi užtektinai 

I nusioirkus sau namelp
Naujienų Spulka

1739 S. Halsted St.

Jaunosios Birutės muzikos ir dai- 
Lnų repeticijos įvyks senedoje,G 5 j' 
dienų kovo, Mark White Sąųare 
didžiojoj svetainėj’. Visi nariai bu
kite laiku ir naujų atsiveskite.

—'Valdyba.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

hardvvare CO., 
3149 Sq. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.
PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR

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

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

Chicago, III.
Klauskit Mr. Matolas arba

M r. Sovoyas.

CICERO ŽINOTINA 
Užlaikom namie darytus surius, 
sviestą, kas dieną darom ir gro- 

o , n »: iseri<> daiktus parduodam pigiauSocialdemokratų Parti- . r °
Fondo Komiteto Chi-| Kaip kitur.

1413 So. 49 Ct., Cicero, III.
Taipgi popieruoju kambarius, 
kas ankščiau tiem bus pigiau 
padaryta.

Lietuvos 
jos Rėmimo 
eagoje steigiamasis susirinkimas 
įvyks kovo 7 d., 8 vai. vak., Ray
mond Chapel salėje.

Prašau draugų ir simpatizuojan
čių žmonių skaitlingai atsilankyti.

Liet. Soc.-Dem. Partijos 
R. Fondo K-to Sekr.

Marė Jurgelonis

“Birutės” repeticijos
“Birutės” choro repeticijos Įvyksta 

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

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

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

Pranešimas Hridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

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

North Side. — Vaikų draugijėles 
Bijūnėlio repeticijos bus kas šeš
tadienis kai 7:30 vai. vak. Visi Bi
jūnėlio nariai susirinkite šeštadie
nį pažymėtu laiku, kad mokytojui 
P. Sarpaliui ir režiseriui M., Dun
dulienei nereikėtų laukti.

—'Pirmininkas.

Kas turi knygučių veikalo “Pabaig
tuvės”, prašomi pranešti X. Saikui, 
1822 Wabansia Avė.

Draugijų domei. — Teatrališka 
Draugystė Rūtos No. 1 rengia te
atrų, koncertų ir balių nedėlioj, ko
vo 23 d., M. Meldažio svet. Prašo
me draugijų, kliubų ir kuopų ne
rengti pramogų minėtų dienų, kad 
nepakenkus Vieni kitiems

Komitetas.

Jaunuolių Orkestro mėnesinis su
sirinkimas įvyks kovo 5 d. 8 vai. 
vak., Mark White Sq. syetM 
Halsted ir 29 gatvių, 
sumanymų, kas bus 
Jaunuoliams, taip ir jų tėvams, to
dėl malonėkite atvykti visi. Prak
tikos prasidės kaip paprastai 7 v. 
vak. —Rašt. Eugenija Grušaitė.

prie 
Bus naujų 

svarbu kaip

Bridgeport.— Susivienijimas Lie
tuvių N»mų Savininkų laikys mė
nesinį susirinkimų trečiadieny, ko
vo 5 d., 7:30 vai. vak., Mildos svet., 
3142 So. Halsted St. Visi nariai 
malonėkit susirinkti t laiku, nes 
randasi daug svarbių reiaklų ap
tarti. Norintis įstoti, kviečiami at
silankyti visi lietuviai namų savi
ninkai Chicagoj.

D .Gulbinas, Rašt.

SLA 34 kuopos susirinkimas šian
dien, 7:30 vai. vakare, Raymond 
Chapel svetainėje. —Valdyba. ,

Northsaidės Lietuvių Aštuonios 
progresyviškos draugijos rengia 
koncertų penktadienį, balandžio 
(april) 4 dienų, 7:30 v. V, didžiu
lėj Wicker Park salėj, 2046 North 
Avė. Vakaro visas pelnas skiria
mas Lietuvos našlaičiams — dova
nų Velykų šventėms. Prašome ki
tų Northsidės draugijų' tą vakarų 
nerengti savo pramogų.

—Komitetas
SLA. 134-tos moterų kuopos mė

nesinis susirinkimas įvyks ketver
ge, kovo 6 d., 7:30 vai. vak., Mc- 
Kinley parko svetainėj, prie 39-os 
r Western avė. Visos narės ma- 
onėkite skaitlingai susirinkti, nes 

yra labai svarbių reikalų, tarp ku- 
’ių bus ir Pildomosios Tarybos 
jalsavimas/

K. Katkevičienė, Sekr:
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REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI NAMAI-2EME
REIKIA merginų prie siuvi

mo matrasų, turi turėti patyri
mų prie spėka varomų mašinų. 
Darbui nuo štukų garantuoja
ma $15 į savaitę. A. Brandwein 
& Co.„ 2343 Sb. State St.

PARDAVIMUI bučerne, la
bai pigiai, turi būt parduota 
penkias dienas. Turiu fanną, 
tokiu budu turiu greit parduo
ti.

8466 Vincennes Avė.

REIKIA
Moterų ir merginų dėl 

punch preso, darbas nuo įta
kų kuomet išmoks, valandos 
Nuo 7 iki 5, iki pietų suba- 
toj.

TURIU ant išmainymo ar par
davimo bučernę ir grosernę; labai 
geroj vietoj ir geras biznis; visi 
rakandai n;|uji ir pigiai parduo
siu; gera tiktai 2 žmonėm, nes 
pasavinama tik 2 ruimai dėlto ir 
parduodu, nes pasidalina šeimyna: 
nesusitalpina.

S. Markūnas
654 W. 120 St.

Tel. Pullman 2856

PARDAVIMUI 2 aukštų mū
rinis namas, 7 ir 8 kambarių, 
karštu vandeniu apšildomas, 
mūrinis garadžius dėl vieno ka
ro. Randai po num. 7104 Eme
rald Avė. Kaina $14000 Taipgi 
mainysiu ant bungalovv arba 
krautuvės. Kreipkitės į M. J. 
Kiro ofisą po num. 3335 So. 
Halsted St. ir klauskite savinin
ko S. F. Martinkus. Phone 
Yards 6894

THE WASHBURN 
COMPANY 

6126 So. La Šalie St

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė. Vieta visokių tautų apgyven
ta. Biznis geras. Turiu parduoti, 
nes einu į kitą biznį. Tel. Prospect 
1266. Savininkų galima rasti va
karais nuo 6 iki 7 vai.

3230 Emerald Avė.
Tel. Yards 1507

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė su namu, arba mainysiu ant 
mažesnio namo. Muro namas, 4 
ruimai ir krautuvė. Gera proga, 
pasinaudokit.

2519 W. 43 St.
Tel. Lafayette 4472

MARQUETTE MANOR
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

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

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

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

MOTERŲ reikia prie spėka 
varomų siuvamų mašinų. Prie 
darbų sktfrinių ir negrynai 
skurinių išdirbinių.

BĖLMOR MFG. CO.
1648 W. Van Buren

»-----------------------------------------------------
PARSIDUODA pirmos klesos Bar- 

ber Shop. Viskas up to date. Prie
žastis pardavimo — du bizniu. • Ly
gas 4 m. 2 m. Renda $25 į mėn.

Parduosiu pigiai. Kas pirmas, 
tas laimės. ,

4438 So. Fairfield Avė.

BRIDGEPORTO BARGENAS
2 LUBŲ augšto; .muro namas, 4 

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

3335 So. Halsted St, 
Tel. Yards 6894

REIKALINGA našlaitfi-mer- 
gaitė, apie 10-12 metų amžiaus. 
Duosime užlaikymą ir leisime 
hiokyklon. Atsišaukite tuoj aus.

Dr. A. J. BERTAŠIUS, 
3159 S. Union Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė su namu, geroj vietoj, 
parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant kito namo. Atsišaukite: 
1621 S. Halsted Tl, Canal 1284

BUDAVOKIT DABAR
Mes suteiksime jums žemiau

sias kainas dėl bungalow arba 2 
flatų namų, šaukite

Calumet 1079

STOGDENGYSTĖ
Trijų stogų prakiurimas užstaisomas 
ir garantuojamas, už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengima 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

TĖMYKITE! Mes namie da
rom sviestą, varškę ir visokios 
rųšies lietuviškus sųrius: kie
tus, saldžiu^ i.rį higštus. Parduo
dame olselio ir retai! kainomis. 
Bučernė 3317 S. Auburn Avė.

Tel. Yarcis 6061.

įSRENDAyOJIIflUI
PARANDAVOJU kriaučių ša

pą prie balber;šapos.
Atsišaukite —
ONĄ MILAŠĖ-VICIENĖS

6813 So. Western Avė.

ANT RENDOS 2 flatai po 5 
kambarius. Prieinama renda.

Atsišaukite:
915 W Cullerton St, Chicago

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARYS ant rendos dėl 

dviejų vaikinų ar ženotos poros, 
šviesus su visais parankamais. 
Atsišaukite 4410 So. Washte- 
nau Avė. 2 lubos Tel. Laf. 8148

ANT RENDOS 2 dideli kam
bariai ; dėl 2 ar vieno vaikino, su 
valgiu arba be valgio. Atsišau
kite 4233 So: Maplewood Avė.

Tel. Lafayette 2884
---------b , , . , ...

ANT RENDOS kambarys, 
sus, didelis ir patogus dėl 
panelių. Elektra, telefonas, 
Western avė. gatvekarių.

Mrs. Mary Lucas 
6819 S. Rockvvell

Republic 8744.

švie- 
dviejų 

arti

KAMBARYS ant rendos švie
sus su visais - parankamais su 
valgiu arba be valgio

Atsišaukite: \
4200 Sd. Rockwell Str. 2 lubos

JIESKO DARBO
JIESKAU darbo prie barberio; 

esu patyręs, nepriklausau prie uni
jos; nepaisau kaip butų toli Chi
cagos ar už Chicagos.

Praneškite Ig. Paulauskis
1645 Wabansia avė. Chicago

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA mergaitę arba jau
jos našlės, apie 30 metų am
žiaus, prie namų darbo, 3 šei
mynoje, gera alga. Rašykite.

Petras Jakas, 310 Stephen- 
son Avė., Escanaba, Michigan*

MERGINŲ indų plovėjų, $16 iki 
$18 į savaitę.

JANITORKŲ, trumpos valandos 
$60 į mėnesį.

VEITERKŲ, $17 į savaitę.
MERGINŲ į dirbtuvę, 35—40c. į 

valandų.
MERGINŲ namų darbui, $16 į 

savaitę, kambarvs ir valgis.
CHAMBERMEIDS, $60 į mėnesį, 

kambarys ir valgis.
VIRĖJŲ, $25—$30 į savaitę.
MOTERŲ darbui į virtuvę, $18 
savaitę.
SOUTH PARK EMPLOYMENT

. . . BUREAU
4191 So. Halsted St.

i

REIKIA darbininkų
VYRŲ

HEIKALINGAS bužeris, mo- 
kautis tinkamai savo darbą. 
Valgis ir gulis ant vietos. Už
mokestis gera.

Atsišaukit
3200 S. iLowe Avė

REIKIA PARDAVINĖTOJŲ 
DEL FORDO IR 
LINCOLNO KARŲ.

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

7

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI karas Vilie 7 

pasažierių; arba mainysiu ant 
delikatesen krautuvės. Bile ka
da galima matyti. Pašaukite 
telefonu Lafayette 2884.

PARDAVIMUI automobilius Whei- 
le. Visas gerame padėjime. Savi
ninkas išvažiuoja i Lietuvą, už tai 
nupirksite pigiai. Nepraleiskit pro- 
goš. Matyti galima nuo 10 vai. ry
te iki 7 vai. vak.

3439 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA restauranas 

geras biznis. Priežastis parda
vimo nesutikimas partnerių.

4650 So. Western Avė.
J. J. Lipski and Co.

PARDAVIMUI
Grosernė ir bučernė.
Su narnu.

Atsišaukite
5358 So. Robey St.

Grojiklių pianų bargenas
Grojiklis pianas, su benčium, 
100 muzikos rolelių, piano lem
pa, muzikos rolelių kabinetas, 
paliktas storadžiui pardavimui 
už $145. 1389 Milwaukee avė.

1 augštas
-■-A ------

EXTRA DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda bučernė ir grosernė 

geroje vietoje, biznis išdirbtas, ga
na pigiai. Sykiu pardavimui yra ir 
namų rakandai, norint galės pirkti 
sykiu. Parduosiu gana pigiai.

939 W. 33 Str.

PARDAVIMUI bekernė; puikioj 
vietoj, biznis gerai išdirbtas, turiu 
parduoti į trumpą laiką. Pirežas- 
tis pardavimo — važiuoju ant fir
mos dėl geresnės sveikatos.

Tel. Lafayette 4005
4530 So; Honorė St;

NAMAI-ZEME

Pasiskubinkite!
Nepaprasta proga įsigyti 

puikioj vietoje.
lotų

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

Pasiūlomi lotai randasi du 
blokai nuo Marquette parko, ne
toli gatvekarių linijos. Puiki 
vieta apsigyvenimui. Greit au
gantis distriktas. Loto 
tik $600. Tai trumpam 
Vėliaus bus brangesni.

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

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

kaina 
laikui.

du lo-

PARDAVIMUI farma 120 ak
rų, su staku ir mašinomis, par
duosiu už dalį įmokejimo, sa
vininkas,

James Culver,
R. 1, Rhinelander, Wis.

SAVININKAS numažino kainą 
iki $4600, 1—V&medinis, 4—6 kam
barių, elektra, gasas, pečiumi šil
domas, garadžius, netoli 63 St. ir 
Western Avė. Rendos $60 į mėnesį, 
įmokėti $1500, kitus kaip rendą 

Artben Rinck & Co.
2602 W. 59 St.

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.

PARDAVIMUI 2 lotai 50x125, 
63-rd St. tarp Campbell ir Map- 
lewood Av. Svarbi priežastis par 
davimo, savininkas K. Dagis 
3313 So. Halsted St. Tel Yards 
1868

WEST PULLMANE turiu mai
nyti pirmus morgičius, $5,000 po 
50 dol. atmokėsime ant mėnesio 
ar daugiau ant namo ar restarano, 
jeigu bus reikalinga pridėsiu ir 
gatavų pinigų, kad tik gera viela 

geras biznis.
S. Markūnas

654 W. 120 St. Tel. Pullman 2856

WEST PULLMANE
Parsiduoda medinis namas, 2 

krautuvės, 2 pagyvenimai po 6 
kambarius. Rendos neša 160 dol. 
į mfinesį. pačiam vidury miesto. 
Kaina tik $12,000.

S. Markūnas
654 W. 120 St.

Tel. Pullman 2856

1; ■ * :• . Į

PARDAVIMUI labai gražus 
augštos vertės kampas, 2 augš- 
tų namas 6100 So. Talman Avė.

Victory 3388

PAŽIŪRĖKITE ŠITĄ TUOJAU
4 kambarių medinis bungalow, 

viršininkas ir 50x187% žemės. 
Halsted ir Viucennes nuvažiavimas. 
Pečiumi šildomas, $1060 įmokėti. 
Matykite Miss Wagner. Prospect 
3700. Elmer Jordan & Co., 2419 W. 
63 St.

PARDAVIMUI arba mainymui 120 
akrų farma, 40 akrų miško, kita 
dirbama. Mainysiu ant mažo namo 
ar biznio.. Kreipkitės

••"‘••901 W. 33'St
Tel. Yards 4669, klauskit

J. Stankevičia

BARGENAS. Pardavimui naujas 
mūrinis biznio kampas, 2 krautu
vės ir 1 tuščias lotas. Grosernė, 
juČernė ir masstinių tavorų krau
tuvė. Netoli Crane Co., į rytus 
nuo Kedzie Avė., arba mainysiu į 
mažesnį namą.
?. L. Majka, 2705 So. Kolin Avė.

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
vimo ir pattemų kirpimo.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. NUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuvių 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 
Etimalogijos Oratorystės.

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

Levesklo Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

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

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. • Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmeniškų prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsiąs o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison Sh


