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Graikija panaikina 
karaliaus dinastija
Parlamentas paskelbė 

Graikų respubliką

Sovietų vadas Kamenevas 
irgi susirgęs

Graikijos karalius pašalin
tas visai

Krašto Seimas nutarė panaikin
ti Gluksburgų dinastiją ir įsz 

' teigti respubliką.

ATĖNAI, Graikija, kovo 25. 
—Graikijos seimas šiandi^ priė
mė rezoliuciją nuversti Gluks
burgų dinastiją ir įsteigti Grai
kijos respubliką.

Ministerio pirmininko Papa- 
nastaziono įnešta rezoliucija 
skelbia panaikinimą Gluksbur
gų dinastijos, ištrėmimą visų 
•karaliaus šeimynos narių, pri
verstiną pardavimą jų nuosavy
bių ir įsteigimą respublikos. 
Respublikos paskelbimas betgi 
turės būt visuotinu žmonių bal
savimu patvirtintas.

Ligi bus sutaisyta respubli
kos konstitucija, regentą// ad
mirolas Kunduriotis mąnoma 
palikti kaipo Graikijos valdyto
ją. • * -**#■«.//x r

Šitą žingsnį žmonės pasitiko 
didelėmis ovacijomis, ir visas 
miestas pasipuošė vėliavomis.

Balsavimo laiku seimo salėj 
buvo paleistas baltas balandis, 
kaipo taikos ženklas, o kalbėto
jas laurais apvainikuota.

Prieš pat seimo susirinkimą 
kabinetas paskelbė visuotiną 
amnestiją.

TARREON, Meksika, kovo 
24. — Dinamito fabrike, netoli 
nuo Torreono, įvyko ekspliozi- 
ja, kurios buvo užmušti trys 
darbininkai.

Nedeldienio
Naujienos

■ •

Pasirodys neužilgo.

Atskiro numerio kaina 
bus 7c.

Metinė prenumerata 
bus $3.00.

Užsisakykite išanksto, kad 
visi gautumėte nuo 

pirmo numerio.

Tai bus didžiausias lietuvių 
savaitinis laikraštis — o 
kartu Naujienų nedėldie- 

nio numeris.

Kamenevas irgi susirgęs
Jo liga esanti “politinio” pobū

džio ir jis turįs apleisti Mas
kvą.

BERLINAS, kovo 25. — [F] 
—Gautomis čia iš Maskvos ži
niomis, Kamenevas taipjau esąs 
susirgęs. Jis išvažiavęs iš Mas
kvos mėnesiui laiko ir dabar 
esąs sanatorijoj.

Berline sovietų rateliuose 
betgi tikrinama, kad Kamene- 
vo liga esanti daugiau politinio 
pobūdžio. Tai reiškia, kad jis iš 
Maskvos iškeliavęs ne dėl to, 
kad jis sirgtų, bet dėl to, kad 
tarp jo ir jo draugų įvykę pa
staruoju laiku rimtų nesutiki
mų, veikiausiai su Zinovjevu, 
Stalinu ir Dzeržinskiu.

Vietos sovietų valdžios am
basada atsisako šitas žinias pa
tvirtinti arba užginčyti.
Rikovas važiuojąs Londonan.
Iš užsitikėtinų šaltinių gauta 

i žinia sako, kad sovietų ministe- 
ris pirmininkas Rikovas, kurs 
dabar slapta lankėsi Berline, iš
važiavęs Londonan. Jei tai butų 
tiesa, tai reikštų, kad Rikovas, 
kurs yra žinomas ekonomistas, 
dalyvaus Anglų-Rusų derybų 
konferencijoj, kuri įvyks Lon
done balandžio mėnesio pra
džioj.

Nauji arentai Maskvoj.
r
Iš Maskvos pranešama, kad 

ten įvykę naujų areštų social
demokratų, tartum dėl keršto 
tam protesto judėjimui, kurs 
visame socialistiniame pasauly 
dabar iškilo prieš bolševikų val
džios vykinamus Rusijoj perse
kiojimus socialistų. Rusų bolše
vikai ypatingai įdūkę ant Ame
rikos socialistų.

Danija ruošiantis pripa
žinti Soviety Rusiją

KOPENHAGA, Danija, kovo 
25. — Laukiama, kad Danijos 
valdžia pripažins sovietų Rusiją 
de jure dar prieš ateinančius 
visuotinus rinkimus. Tas klau
simas buvo svarstomas tarp 
valdžios narių ir įvairių partijų 
lyderių. Keliomis dienomis val
džia tą klausimą galutinai ap- 
svarstysianti ir veikiausiai nu
tarsianti suteikti Rusams pri
pažinimą.

10 milijony doleriy Vokie
čiams šelpti

Tokią sumą paskyrė atstovų 
rūmai.

WASHINGTON, I). C., kovo 
25. — Kongreso atstovų rūmai 
240 balsų prieš 97 priėmė rezo
liuciją, kuria paskiriama 10 
milijonų dolerių supirkimui 
maisto produktų Vokietijos be
turčių moterims ir vaikams, 
šiandie ta rezoliucija įnešta se
natui patvirtinti.

Angly rupesnis susitart 
su Prancūzais

LONDONAS, kovo 24. — Mi- 
nisteris pirmininkas MacDonal- 
das tęsia savo darbą toliau rei
kalu susitarimo Anglijos su 
Francija. Jis nori, kad ir Vokie
tija pataptų Tautų Sąjungos 
narys, ir po to Anglija pasiža
da vartoti visas savo jėgas, 
kad neleidus kuriai nors valsty
bei laužyti Tautos Sąjungos 
taikos sutartis.

Laukiama, kad šiomis dieno
mis Franci jos ‘ ambasadorius 
Londone atsilankys pas Mac-
Donaldą, idant arčiau pasitarus 
su juo dėl busimos konferenci
jos, kuri turėsianti įvykti tarp 
abiejų premjerų ir kurioj bus 
tariamasi kaip Franci jos saugu
mo reikalu, taip ir reparacijų 
klausimu.

Kol kas Francija priešinga 
priimti Vokietiją į Tautų Są
jungą, ligi Vokietijos valdžia 
neduosianti įrodymų, kad ji tik
rai pasiruošus pildyti Versalės 
sutartį.

Visas Hondūras esąs re- 
voliucininky rankose

WASHTNGTON, D. C„ kovo 
25. — Valstybės departamento 
gautu šiandien iš Amerikos pa
siuntinio Morales pranešimu, 
Honduraso revoliucininkai esą 
jau užėmę visą kraštą, išski
riant tik sostinę Tegucigalpą.

[Telegramos1 skelbė dar kovo 
20, kad sostinė Tegucigalpa 
esanti, jau revOliucininkų paim
ta, kad girti jų kareiviai šaudą 
į Amerikos konsulatą ir legaci- 
ją, ir kad jiems ginti buvęs pa
siųstas laivas su Amerikos lai
vyno kareiviais ir oficieriais. 
Katros gi žinios meluoja, ir 
kam meluoja?]

KALIFAS PRIEŠ SIONIZMĄ.

Naujasis musulmanų papa ruo
šiasi atkakliai kovai su “poli
tiniu sionizmu”.

LONDONAS, kovo 25,.—Dai
ly Ekpress’o korespondentas 
Jeruzolime praneša, kad Hedža- 
zo karalius Husseinas, kurs ta
po paskelbtas musulmanų kali
fu, pareiškęs, kad jisai kovosiąs 
su “politiniu sionizmu” \vįso
mis musulmanų pasaulio jėgo
mis. Tai kovai jis žada prašyti 
visapasaulinio musumlanų kon
greso, kurį jis šaukia Mekkon, 
piniginės, politinės ir moralinės 
paramos.

KARO LAIVŲ LIKIMAS.

Japonija padaro juos tikslais 
bombų mėtymo ir kanuolių 
šaudymo praktikai.

TOKIO, Japonija, kovo 25. — 
Karo laivus, kurie einant Wash- 
ingtono sutartim turi būt panai
kinti, Japonija vartos kaipo 
tikslus bomboms iš karinių ae
roplanų mėtyti. Tai bombų mė
tymo ir iš kanuolių šaudymo 
praktikai bus paaukauti didieji 
karo laivai Iwami, Aki ir Satsu- 
ma.

BULGARIJA TURI MOKĖT 25 
MILIJONUS OKUPACIJOS

LĖŠŲ.

SOFIJA, Bulgarija, kovo 24. 
—Ministerių taryba patvirtino 
santarvininkų komisijos rapor
tą, kuriuo Bulgarijos okupaci
jos skola nustatoma 25 milijo
nais aukso frankų (5 milijonus 
dolerių). Ta skola turi būt su
mokėta per dešimtį metų, su 5 
nuošimčiu.

Belgai pradėjo derybas su 
Rusija

Nori, kad Antverpenas butų 
Rusijos svarbiausias importo 
ir eksporto punktas.

Briuselis, Belgija, kovo 25.— 
Antverpeno burmistras ir fla
mandų partijos lyderis atstovų 
rūmuose, Van Caulewaert, pra
dėjo derybas su sovietų Rusijos 
agentais dėl užmezgimo preky
bos ryšių tarp Belgijos ir Rusi
jos.

Burmistras Van Caulewaert 
nori susitarti, kad rusų prekyba
eitų per Antverpeną, ir kad 
Antverpeno uostas pataptų 
svarbiausias Rusijos importo ir 
eksporto punktas.

Rumanijos-Vengrijos 
susitaikymas

Vengrija atsisako nuo reikala
vimo 20 bilijonų aukso kronų 
atlyginimo.

BUCH AREŠTAS, Rumanija, 
kovo 25. — Oficialė spauda 
skelbia, kad Rumapijos ir Ven
grijos valdžios pasirašiusios su
tartį, kuria Vengrija galutinai 
pripažįstanti Rumuniją turėjus 
karo teisės pulti Vengriją 1919 
metais, ir dėlto atsisako nuo 
reikalavimo 20 bilijonų aukso 
kronų (arti 133 milijonų dole
rių) atlyginimo. Iš savo pusės 
Rumanija atsisako nuo reikala
vimo 30 milijonų aukso kronų 
atlyginimo karo lėšų.

BLAIVININKŲ' VADAS EINA 
KATORGON.

Ne dėl savo blaivybės, bet dėl 
• suktybes.

NEW YORK,./ kovo 25. — 
William II. Anderson, buvęs 
New Yorko. Anti-Saloon League 
(sąj.ungos kovai su smuklėmis) 
viršininkas šiandie nuėjo į Sing 
Sing katorgos kalėjimą savo 
nuodėmių gailėtis.

Būdamas tos organizacijoj 
viršininku jis suklastavo jos 
apyskaitų knygas ir pasišlavė 
$4400 organizacijos pinigų. 
Praeitą sausio mėnesį teismas 
jį už tas suktybes pasmerkė 
dvejiems, metams katorgos, bet 
jis buvo apeliavęs aukščiau ir 
iki šiol buvo laisvas, užsista^ęs 
kauciją. Aukštesnis teismas io 
apeliaciją atmetė.

NELAIMĖS JŪRĖSE.

Laivas šaukiasi pagalbos.
NORFOLK, Va., kovo 25. — 

Gauta žinių, kad škuneris Flo- 
rence Phillips, kapitono Weig- 
andto komanduojamas, esąs 
stipriai pažeistas jūrėse tie^ 
New Jersey pakraščiu. Sargy
bos botas Kickapoo pasiųsta iš 
New Yorko gelbėti.
Laivas paskendo; trys žmonės 

žuvo.
MOOREHEAD CITY, N. C., 

kovo 25. — Garlaivio Cananova 
radio pranešimu Atlantike pa
skendo prekių garlaivis Glyn- 
don. Laivo kapitonas ir du jo 
padėjėjai žuvo, kiti įgulos žmo
nės išgelbėti.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kovo 25 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 ........... $4.28
Danijos, 100 kronų ........... $15.80
Italijos, 100 lirų ................... $4.34
Francijds, 100 frankų ........... $5.38
Lietuvos, 100 litų ................. $10.00

^Norvegijos, 100 kronų ....... $18.65
Olandijos, 100 florinų ........... $86.90
Supmijos, 100 nvarkių ............. $2.54
Švedijos, 100 kronų ........... $26.45

Anglijos aviatorių kelionė 
aplink pasaulį

Tie skrenda į priešingą pusę ne 
kad amerikiečių aviatoriai, iš- 
skridusieji kelionėn aplink 
pasaulį.

CALSHOT, Anglija, kovo 25. 
—Trys anglų kariai aviatoriai, 
MacLaren, Plenderleith ir An- 
drevvs, Vickers Vulture aero
planu, kurs gali nusileist tiek 
sausumoj tiek ant vandens, 
šiandie išskrido kelionėn aplink 
visą pasaulį. Savo kelionę jfe 
nusižymėjo ruožu: Lyonas, Ro
ma, Atėnai, Kairo, Bagdadas, 
Basra, Karachi, Kalkuta, Ran- 
goon, Ilongkong, Tokio, Į Aleu- 
tų salas, iš ten į Vancouverą, 
Torontą ir New Foundlandą. Iš 
čia per Atlantiką skris į Azorų 
salas ir Lisboną.

Tuo budu anglų aviatorių ke
lionė aplink pasaulį eina prie
šingon pusėn negu amerikiečių 
aviatorių, kurie kovo 17 dieną 
išskrido iš Santa Monica, Calif 
keturiais aeroplanais kelionėn 
aplink pasaulį.

Rado priešistorinio žmo
gaus kaukolę

Jos savininkas turėjęs gyventi 
prieš 60 tūkstančių metų.

i LOS ANGELES, Calif., kovo 
25. — Netoli nuo šio miesto ne
senai buvo rasta žmogaus kau
kolė, apie kurią mokslininkai, ją 
apžiūrėję, mano, kad ji esanti 
daug senesnė už kadaise rastą 
Neąndęrtlialio žmogų.

Ta kaukolė buvo rasta smilty
ne netoli didelės daubos, kurioj 
buvo rasta kai kurių milžiniškų 
pleistoceno gadynes žvėrių kau- 
lų.

Paleontologai mano, kad 
žmogus, kurio dabar kaukolė 
tapo atrasta, turėjęs gyventi ne 
vėliau kaip pirm 60 tūkstančių 
metų.

Šokiai bažnyčioj
NEW YORK, kovo 24. — Ne

žiūrint New Yorko epiiskopaių 
diecezijos vyskupo Manningo 
draudimo, praeitą sekmadienį 
kunigas Dr. Williamas Guthrie 
vis dėlto suruošė vietos Šv. 
Marksus bažnyčioj šokius.

Mat buvo švenčiama Merge
lės Marijos Apreiškimo šventė, 
taigi ir šokiai buvo kaip ir da
lis i tos šventės apeigų, šokėjos 
buvo šešios jaunos gražios mer
gaitės, pasirėdžiusios švelniais 
senovės graikų kostiumais. 
Prieš šokius kunigas aiškino 
žmonėms jų simbolizmą, jų rei
kšmę. Šokiai susidėjo iš keturių 
dalių, ir jiems akompanavo ar
fos ir vargonų muzika iš Wolfo- 
Ferrari’o “Vita nuova”. šokių 
laiku susirinkusieji žmonės išsi
laikė tyliai, ramiai, kaip kad 
pamaldų laiku.

BULGARIJA PATVIRTINO 
SUTARTĮ SU JUNGT. 

VALSTIJOMIS.

SOFIJA, Bulgarija, kovo 25. 
— Bulgarijos sobranije (krašto 
seimas) patvirtino natūralizaci
jos (suteikimą pilietybės) su
tartį, kurią praeitą lapkritį pa
sirašė Jungtinės Valstijos su 
Bulgarija. Lauzannos konvenci
ja dėl Trakijos sienų taipjau ta
po patvirtinta.

METZ, Lotaringija, kovo 24. 
—Greitajam pasažieriniam 
traukiniui susimušus su preki
niu traukiniu Ostende — Basei 
linijoj, astuoni žmonės tapo už
mušti ir vienuolika sužeisti.

Nori inkriminuoti muitą 
kolektorių

Senatas priėmė rezoliuciją, ku
ria ragina atstovų butą da
ryt atitinkamų žingsnių.

WASHINGTON, D. C , kovo 
25. — Senatas šiandie priėmė 
senatoriaus Walsho (dem.) pa
siūlytą rezoliuciją, reikalau
jančią, kad butų inkriminuotas 
EI Paso muitų kolektorius C. C. 
Chase, kurį kaltinama dėl kon
spiracijos. Rezoliucijoj nurodo
mą, kad Chase atsisako duoti 
liudijimų aliejaus skandalo tar
dymuose, o taipjau kad jis ban
dė prikalbinti Clevelando ban
kininką Phice’ą McKinley, 
idant jis melagingai liudytų. 
Rezoliucija atkreipia į tai atsto
vų rūmų domės ir kviečia, kad 
rūmai darytų “atatinkamų žin
gsnių.”

[C. C. Chase yra buvusio vi
daus reikalų sekretoriaus Al
berto Failo žentas. Einant kon
stitucija, inkriminavimo proce
dūra turi būt atstovų rūmų pra
dėta.]

Išvogė 150,000 doleriy
Plėšikai užpuolė pašto vežimą ir 

atėmę maišus su pinigais, pa
liego.

HARVEY, III., kovo 26.—Va
kar rytą trys ginkluoti plėšikai 
užpuolė pašto vežimą Harvey, 
III., ir atėmė iš pašto tarnauto
jo, jį sumušę, du maišu su pini
gaus ir registruotais laiškais. 
Pinigai buvo Chicagos Federa- 
lio Rezervos Banko siųsti ke
lioms Harvey pramonės įstai
goms, jų darbininkų algoms iš
mokėti, registruotuose laiškuo
se buvo taipjau nemaža pinigų. 
Viso plėšikai turėjo pasišluoti 
tarp 150—180 tūkstančių dole
riu. Susikrovę tuos pašto mai
šus į automobilių plėšikai pa
spruko į Chicagą. Chicagos po
licija daro medžioklę kad pikta
darius sugavus.

TILTUI SULUŽUS, 8 ŽMONĖS 
ŽUVO.

MURCIA, Ispanija, kovo 25. 
— Autobusui bėgant per tiltą, 
tiltas įlūžo ir busas su pasažie- 
riais nukrito žemyn. Astuoni 
žmonės buvo užmušti, o dvide
šimt sužeisti, daugelis pavojin-

Youngstown, N. Y., kovo 25. 
—Konstabelis Gilbert Carter, 
patroliavęs Niagaros upės ant- 
kranty, tapo šiandie nežinomų 
žmonių nušautas. Spėjama, kad 
degtinės iš Kanados kontraban
dininkų.

Prieš Velykas
Apdovanokite savo gimines Lietuvoje 

Pasiysdami kelely doleriy
Siunčiamieji per Naujienas pinigai grei

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

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, at
siųskite juos į Naujienas, išpirkę money or
derį ant vardo Naujienos ir aiškiai parašy- 

- kitę kas ir kur Lietuvoje siunčiamuosius 
pinigus turi gauti.

naimienon
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L

Lietuvos žinios.
KAUNAS

Finansų, Prekybos ir Pra
monės ministeris V. Petrulis 
yra įnešęs Ministerių Kabine
tan svarstyti šiuos įstatymų 
projektus: 1) Nuo karo tarny
bos atleidžiamųjų valstybinio 
mokesnio įstatymo projektą; 
2) Valstybės vidaus paskolos 
trumpo laiko bonų įstatymo 
papildymo projektą; 3) nepap
rastos valstybės iždo paskolos 
krašto gynimo (reikalams pa
pildymo įstatymo projektą ir 
4) valstybes paskolos lakštų 
papildomojo įstatymo projek
tą.

Pirmuoju, t. y. nuo Karo 
Tarnybos Atliekamųjų Valsty
binio atokesnio įstatymo pro
jektu, kaip matyt iš jo įvardi
nimo, yra numatyta mokesnis 
iš atleidžiamųjų nuo karo prie
volės.

Kiti trys projektai numato 
Vidaus Paskolų litais išpirki
nio būdą. Einant šiais projek
tais, Vidaus paskolos, atsižiū
rint į jų realizavimo laiką, siū
loma išpirkti litais, laikant 1 
litą lygų 10-čiai auks. ir 1 litą 
lygų 20-čiai auksinų.
(Lietuvos Valstybės finansai.

1924 m. sausio mčn. papras
tosios Valstybės pajamos sie
kė 20,367,745.34 lit., kurių 
3,249,368.15 lit. susidarė tie
sioginiai mokesniai, 6,833,- 
737.16 lit. — netiesioginiai mo
kesnio i, 2,163,392.98 lit. — pa
pildomieji mokeis i Vai, 55(],- 
762.46 lit. — rinkliavos, 928,- 
405.61 lit. valstybės žmonės, 
5,563,286.51 lite valstybinis tur
tas ir kapitalas, 175.50 lit. —■ 
išperkamieji mokesniais 657,- 
958.52 lit. — grįžusios Valsty
bės išlaidos ir 420,668.38 lit.— 
įvairios įplaukos, gi nepapras
tosios pajamos siekė 99,873.46 
lit.

Viso pajamų turėta 20,467,- 
618.80 lit.

Be to, nepaskirstytų sumų 
butą 5,123,522.60 lit. ir sausio 
1 dienai buvo likę 5,076,428.66 
lit. Visti 30,667,570.06 lit.

Sausio mėn. paprastosios iš
laidos sieikė 15,277,049.57 lit ir, 
nepaprastosios — 2,131,987.21 
lit. viso — iš 17,409,036.78 lit. 
Tuo budu vasario 1 d. liko 
13,258,533.28 lit. [L. Ž.]

Chicago ir apielinkė — Šian
die nepastovus oras, veikiausia 
bus lietaus; maža atmainos 
temperatūroj; vidutinis maina
is vėjas.
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Lietuvos tautas

S. L. FABIONAS 00.
608 So. Derborn St

Chicago, III
AB RP PF

uNSWELET£N£C>

milk

BORDENO
ISDIRBYSTESE

yra

Meldažio Salėj, Kovo 28 d

(Iš Konsulato Raštines)

EXTRA RISTYNES
K. SARPALIO

campionas

MELDAŽIO SALĖJE13®

2244 W. 23rd PlaceJ. Seimon

iš Michigąno valstijos

Garsinkitės NAUJIENOSE

Vardas
Adresas

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

CHICAGO. ILL.

iškinami pa- 
juslapių kny- 
i naudingas

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

Atsiųskite jūsų vardą ir ad 
resą ir gausite šią nau

dingą knygutę.

.4! O gal jus plaukai yra juodi! 
panos; Rausvi plaukai ar VlslŠ-

Adresas: Lithuanian Consulate

Tikietai iškalno parsiduoda: Naujienų ofise 
ir skyriuose, pas Meldažj ir Draugo ofise.

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

su Italų Milžinu Ristiku

K. POŽĖLA su
168 svarų

Lietuvių ristikų žvaigždė

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

JOE WAILACE
Amerikos vokietys 

rough house ristikas

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

ANT NAUDOS.

” Bonai.
Paštoa Ofiso

S. w. B ANĖS, Advokatas 
Val.i 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
79 West Monroe Street, Chteago. 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted Si.

Yardi 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

<3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279 

Indiana Harbor, Ind.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietu,,s Adr.ic.tM 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn S’L, 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., CkiotKO.
Tel. Yardi 4681

Illinois, Wisconsin, Michigan, 
Ohio, Indiana, Kentucky, Ten- 
nessee, Alabama, Mississippi, 
Louisiana, Arkansas, Missouri, 
Įowa, Minnesota, North Dako- 
ta, South Dakota, Nebraska, 
Kansas, Oklahoma, Texas; 
New Mexico, Colorado, Wyo- 
ming, Montana, Idaho, Utah, 
Arizona, Nevadab California,,' 
Oregon, Washington, Alaska.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd 8t„ arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2552

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

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

lengvomis išlygomis.

Aukščiau minėtose vakarų 
valstijose nelygiai lietuvių gy
venama: vienu gana tirštai, ki
tur vos kelios šeimynos. Koks 
lietuvių skaitlius kiekvienoje 
valstijoje gyvena, kuo jie dau
gumoje užsiima, kaip ir kiek 
prisidėjo atskiros kolonijos prie 
Lietuvos rėmimo, kiek ir kokios 
jų organizacijos, kiek ir kokios 
inteligentinės pajėgos, kas buvo 
pirmieji ateiviai į šias valstijas 
ir kas skaitomas pirmiausiais 
ateiviais iš Lietuvos, kokie jų 
atsiminimai apie Lietuvą ir 
Ameriką tais laikais, — vistat 
butų labai svarbu žinoti netik 
mums dabar, bet ir ateinan
čioms kartoms. Lietuvių vietos 
spauda padarytų didelės vertės 
kulturinį darbą, atidarydamos 
laikraščių skiltis minėtiems 
klausimams nušviesti.. Atsiras
tų istorininkas, kuris palaidas 
žineles supintų j vieną pilną 
Amerikos Lietuvių Istoriją.

C. PALERMO
210 svarų 

Italų campionas

K. GUGIS 
ADVOKATAS

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

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

3328 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, iiskyrui ketvertą. 

Nedlliomia nuo 9 iki 12 ryte.

$229.00 Nupirksite visą materijolą $229.00 
Gerumas ir daugumas garantuotas 

dėl šito gražaus bungalo styliaus dviejų karų garądžiaus

Šiose ristynėse imsis didžiausi 
svieto ristikai:

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofjsas:
1703 Chicago Temple Bldg.

.77 W. Washington St.
Tel. Centrai 6800

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

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

Lietuvos Kosulatui Chicagoje 
pavesta rūpintis visais lietuvių 
turto ir asmens reikalais, kaip 
Amerikoje taip ir Lietuvoje. 
Nuo Didžiojo Karo laikų, kur 
tik buvo lietuvių, yra įvairių 
bylų dėl palikimų, nuostolių at
gavimo, žuvusių kareivių gimi
nėms apdraudos 'pinigų išjieško- 
jimo. Tos bylos yra tai pamirš
tos, tai vis atidedamos. Dabar 
atėjo laikas jas iškelti. Konsu
lato patarnavimas visiems pri
einamas, tik jam reikia suteik
ti tikrų žinių.

Amerikos Suvienytų Valstijų 
teritorija, legalio aptarnavimo 
žvilgsniu, yra padalinta į dvi 
dali. Rytines valstijas aptar
nauja Lietuvos Konsulatas New 
Ybrke.

(Real Estate)

Perkant, parduodant- ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojame nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

Siunčiame pinigus i Lietuvą.
4917 W. 14th St„ 

Cicero, III.

Office Phone Cicero 8223
Res. Phone Cicero C272

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8992

Miera 18 pėdų pločio ir 18 pėdų ilgio
18 mierų pasirinkimui 18

Kuomet jus pirksite nuo musų jus gausite viską išskiriant grindų cementą 
l garadžio duris yra įdėta žinomas Wagnerio patentuotas uždarymas.
Planas, apskaitliavimas ir \Vagiieiio, su tajerais coaster vežimėlis dy

kai jūsų vaikui ar mergaitei su kiekvienu orderiu iki gegužės 1 d.
Jei jus negalite užmokėti visus pinigus ir įgyti tą nuosavybę, mes pa

darysime su jumis speciali sutarimą.
Pirkite materijolą ir statykite dabar kol dar darbas ir materijolas 

vidutine kaina.
Kainos bus augštesnes gegužio mėnesy. Atminkite, kad kiekvienas 

sutaupytas doleris daug jums reiškia.
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės

DOUGLAS PRODUCTS CO.
Išdirbėjai augštos rųšies lentų ir medžio materijolo

2510-16 Archer Avė, netoli Halsted St., ' Phone. Victory 6545

L HARKAVENKO su 
i v

Rusų milžinas didžiau
sias sviete ristikas

$V. JURGIO PAR. SVET.
32 PI. ir Auburn Avė. ■

Kovo 28,1924 7:30 vai. vakare
KAS GYVAS ATEIKIT

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. *

_ ------- --- -_w . ......*•
galvos odos, jei naudosite Rufflcs.

Netikėkit muštų žodžiui. Nusiplrkit 65e. bonką ir pačios per
sitikrinkite, knd Rufflaa yra mirtinu priešu pleiskanų ir kartu yra 
puikiausiu plakų tonikų, kokį tik kada esate naudoję! Galima 
gauti aptiekose.

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

MOTERIMS IR MERGINOMS t
Gal jus turit Geltonus plati

Ar Kuštaniniai Rudi, ar Auksini ____ , _____  r____ _
kai Raudoni! Vienok nežiūrint kokios spalvos jie nebūtų, neleisk 
pleiskanoms sunaikinti jų gražumo!

Rufflat atliks tai, jei jus tik laiks nuo laiko juos naudosite. 
Nežiūrint ar jus savo plaukus dar tebedėvit supintus į kasi,, ar su
suktus į mazgu, »r Kai jau esat trumpai nueikime, vienok jus nega-

J Lietuvos Konsulato C- 
^oje legalio aptarr avimo 
.kriti įeina segančios 32 Vė.' 
ics: i

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
ROOM 11538 TRIBŪNE BU1LDING 

Telefonas Randolph 32tfl 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

Tai. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas ▼idurmieatyj;
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. ' 

Cor. Waahington & Clark

Kanom Tal.i Hyda Park 8895

APSAUGOJIMAS 
INVESTAVIME

Priklauso nuo\ daugelio daly
kų kurie yra 1 
prastai šioje 4 
gutėje. Ji t 
skaitlines ir ajfrašymus viso
kią typų saugią boną. Se
kami skyriai yra žingeidus 
kiekvienam investuotojui: 
Tikslas investmentų.
Reikalavimai dėl gerų invest- 

mentą.
Kas yra tie Pirmo Morgičio 

Bonai.
Jacob Culp & Co., Ine.
“Paštos Ofiso
Nauda iš “

Bonų.
Bonai ant apaHamentinių 

namų.
Laiko elementai.

J, BANCEVIGIUS su SOLD-LEAVITT
Liet, campionas Amerikos armijos čamp.

Jacob Kulp ££&
33 S. La Šalie St. mt CHICAGO

THE BORDEN COMPANY 
BORDEN BLDG. NEW YORK

Duona 
Saldainės 
Žuvys

KUPONAS
Sosai
Mėsos
Pyragai

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

Vardas ..... ......1.. 6
Į Adresas ...... 1 > L,ithua.nlan į
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KORESPONDENCIJOS

Halsted.l4h&Liberty
COME PUT OFTHEBEAJEN FAraP

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

Labai gražus 3 šmotu priešakinio kambario setas

Specialis pasiūlymas geriausis 
nos mieros — Queen Anne 
springaų sėdynės ir užpakalis 
geros rųšies išmargintu šilku, 
apkainuojamą vertę.
3 šmotai — Davenport, krėslai ir wing

parloro setas Chicagoje — šmotai pil- 
mahogany užbaigimo frėnvai — ant 
— liuosos paduškaitės. Apsiūtas su 
Setas kuris suteiks jūsų namams ne-

$169.50
Lerfgvais išmokėjimais, jei norite

MIDDLETON &. SONS GROJIKLIAI PIANAI
Galite nusipirkti tik už $3 į savai
tę mokėdami. Dešimčiai metų ga
rantija. Gražus mahogany užbai
gimo keisai, vėliausiai pagerinta 
grojimo akcija, tikro copper basi
nes strunos. Darbas ir materijo- 

1 las pilnai garan- 
tuotas

, $3 j savaitę
DYKAI Mahogany benčius, velour 
uždangalas ir 20 su vardais rolių. 
Lengvais išmokėjimais, be nuo- 
ŠllYVČlU.

Dabar

Išvengsite pasivėlinimo dastatyme

Pirkit Jūsų

FRANK 3RESKA
Autorizuoti Fordo ir Lincolno 

pardavinėtojai

2501 So. Kedzie Avė 
Lawndale 4113

Kaina 35c. 
aptiekęs*

NENUSIGĄSKIT—
JIS TIK IEŠKO BAMBINO

Jis žino kur motina laiko Bambino—-irjis žino, kad 
jis jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek 
išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės.

4
Ireg. S. V. Pat. Biure, 

yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio 
vidurių paliuosuotojas.
Kūdikiai mėgsta ji. Jie net prašo daugiaus. 
Jei jūsų kūdikis neramus, turi aptrauktų liežuvi, 
negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
kankinanmas, tat išvalykite jo sistemų su lengvu 
vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis jj 
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.

Brooklyn, N. Y
Protesto mitingas prieš 

ateivybės varžymą.

19 kovo š. m. Amalgameitų 
svetainėje Įvyko lietuvių šau
kiamas masinis susirinkimas 
tikslu užprotestuoti prieš kėsi
nimąsi suvaržyt ateivybę.

Protesto susirinkimą šaukė 
“Didžiojo New Yorko progre
syvių Draugijų Sąryšis”. “Są
ryšyje” priklauso keletas komu
nistiškų kuopų. Didesnių lietu
vių organizacijų jame nepri
klauso. Kad susirinkimas ne- 
išrodytų “partiniu”, »tai buvo 
pakviestas kalbėti “Tėvynės” 
redaktorius p. Vitaitis ir “Lais
vės” red. L. Pruseika.

Pirmas kalbėjo p. Vitaitis. 
Jis kalbėjo išimtinai apie sie
kimas! Amerikos politikierių 
galutinai suvaržyti ateivybę j 
šią. štilį. Pranešė, kad yra su- 
sidaręs tam tikras komitetas iš 
visų tų tautų, kurias tik įsta
tymo projektas ateivybės var
žymo paliečia. Per šį komite
tą visos tautos dės pastangų, 
kad garsusis Johnsono Bilius 
butų visiškai panaikintas. Sakė, 
kad ir lietuvių žymesnės orga
nizacijos yra pakviestos į mini
mąjį Komitetą.

Antras kalbėjo L. Pruseika. 
Jo prakalba susidėjo iš kokių 
penkių dešimčių temų. Pakeiks
nojęs Washingtono politikierius, 
ėmėsi už savo kromelio: apie; 
“Darbininkų Partiją”, apie Ru
siją, apie Lenino “tarptautiško 
išvaizdo ir sudėties veidą”, apie į 
“socialistiškąją” Vokietiją, apie 
Amerikos busimą revoliuciją ir 
daug ,daug kitų dalykų. Dau
giausia gyrė Rusiją ir Ameri
kos “Darbininkų Partiją”. Ru
sijoj esą taip gerai, kad net iš 
viso pasaulio “mokslo vyrai” 
bėga pulkais J Rusiją: ten jie 
mokinasi-lavinasi ir daro gyve
nimą. Visa jo kalba buvo be 
rybų šlykšti. Perkūnai, velniai, 
durniai tik ir skambėjo per vi
są laiką. Atrodo, kad jis tąl 
vakarą turėjo būti po stipria 
mėnesienos įtaka. Pamenu, 
kaip pirmiaiu ir prasčiausiame 
susirinkime būdavo vengiama 
panašių išsireiškimų. Bet da
bar—pliauškiama aršiau nei
kad prie “baro”. Kada Prūsei-i 
ka šitaip kalba, tai publika žiu
ri ir ironiškai šypsosi. Dauge
liui patinka jo akcija: šaiposi, 
kraiposi, tamposi, dantis sukan
da, akį primerkia, susikupiina 
ir vėl išsitiesia ir t.t. ir t.t. Mail- 
gi tas jo tampymasis ir-gi pa
tinka neblogiau kaip Charlie 
Chaplin krutomuose paveiks
luose.

Po prakalbų buvo perskaityta 
.ir priimta rezoliucija prieš at
eivybės varžymą. Protestas re
zoliucijoje remiama ateivių ka
ringumu. Sakoma,' kad ateiviai 
daugiausia pasižymi savo karin
gumu streikuose ir kad ateiviai 
streikuose visuomet sudaro “le- 
menčią jėgą”. Šitokis protesto 
motyvavimas gali tik daugisĮl’. 
pakenkti. Abelnai visa rezoliu
cija taip prastai apdirbta, kad 
net labai maža dalis publikos 
ir rankas pakėlė. Ką-gi reiškia 
Amerikos kongresmanams ir 
kitiems politikieriams toki Įro
dymai, kad x ateivybė nebūtų 
varžoma dėlto, kad ateiviai geri 
streikieriai? Nejaugi jie yra 
streikų ir “didelio darbininkų 
karingumo” šalininkai? Kaip 
tik priešingai! Jeigu dar kurie 
iš valdininkų nežinojo, kad at
eiviai nėra palankus Amerikos 
kapitalistams, tai iš tokių rezo
liucijų jie galės persitikinti; 
nes tos rezoliucijos yra pačių 
ateivių jiems pasiųstos. Tikiu, 
kad toji bimbiška rezoliucija 
bus ir lietuvių spaudoje, tašyk 
ją pamatys visi.

Publikos buvo nedaug—turė
jo būti kelis kartus daugiau.

—A. P. Serbas.

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins akių Įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių *karštj atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.
1545 W<8t 47th St.

Phone ^coV.vsrd 7589

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; gerds stai
giame ir chroniškame reumatizme, 
neuralgijoj ir 11, 
tas nuo slogų ir influenzos. 
suoja vidurius, 
sada vartokite, 
aptiekose ir pas išdirbėjus. 
50 centu.

PAINO CHEMICAL CO.
1824 Wabansia Avė., 

Chicago, III.

Geriausias

Pabandykite
Gaunamas

vais* 
Liuo- 
ir vi- 
visose 
Kaina

REUMATIZMAS SKAUSMAI SANA- 
RUJOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosi! 
musu geru gyduole

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

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

POLŲ CHEMICAL CO.
Išdirbėjai.

patar- 
visokio- 

prieš 
laike 
ir po

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE1 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat. i
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pcnnsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai 
nauja,
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

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

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

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewidl 

BANIS 
AKUBERKA 

Turiu patyrircų. 
Pasekmingai pa* 
tarnauju mota* 
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikia 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy- 
kai.

3113 South 
Halsted St.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 S’. Ashland Avė., ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Canal 0464

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

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

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette

4<grDR. HERZMAN^A
-Iš RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per Ii 

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: 1028 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

(' Dienomis: Canal
8110. Nakt| 
Drexėl 0950

Boulevard 4186
Telefonai!

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9---- 1O A. M. ir po 8 vai. vak.

z

The Stock Yards
Savings Bank

CLEARING HOUSE BANKAS

V J OI NT SERVICE V/ITH Ui

HAMBURGAMEK1CANUNE

Lietuviai Daktarai

Erar.klin’o BOTANICAL KERBS Gy- 
duolėe nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Gerinusia pa- 
paiily reguliatorius. Vienas doleris at
rėš*' mėnesius gydymo. Atsiųskite j

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

Akinių pritaisypio mene
20 metų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

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

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

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

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

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

P-le Kudulaitę
IŠ-

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

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

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

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

TRUMPIAUSIAS KELIAS I VISAS 
DALIS

LIETUVOS
Išplaukia kiekvienų savaitę su musų 

laivais de luxe
“Resolute”, “Relianco” 

“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesa pasažie- 
rius ir populiariški laivai "Mount Clay”, 
Cleveland. "Hansa”, “Thuringia” ir 
“^Vestphalia,” bu cabin ir III klesa. 
Geras mančiagus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios apystovosj.
UNITED ‘ AMERICAN LINES
171 West Randolph St., Chicago, Iii.

Arba bile autorizuoto agento.

CUKRINES
visuotię palengvi- 
kurie serga DIA- 
bandė kitus budus 
Tas gydymas ne_

DIABETES, puikus mokslinis gy
dymas suteikia 
nimą šimtams, 
BETES, kurie 
be pasekmių.
reikalauaja tikro pasnikaviino. At
eikite arba rašykite vienos savai
tės dykai gydymo. Atsineškite 
specimen, mes išegzaminuosime la
boratorijoje dykai..

State Medical 
Laboratory

Suite 320-321 Garland Bld
58 E. WASHINGTON ST. 

Phone Dearborn 3049

Tel. Boulevard 2160
Pranešimas

Dr. Jonas P. Poška
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Jo laikinasis ofisas randasi 
po num.

3308 S. Morgan St.
Valandos: 9—12 iš ryto, nuo

1 vai. po piet iki 9 vak.

Telephone Boulevard 9550
DR. HARRY TETER 

Dentistas
Suteikiamas, gasas ir X-Ray.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedėlioj nuo 9 iki 12

3100 So. Halsted St., Chicago,

Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTA SIUS
8464 So. Halsted St.

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

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

. DR. S. BIEŽIS
* Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedėlioj 10-12 dieną.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S/ Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

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

ap-

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška3228 W. 38-t’h St., Chicago, III.

f

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

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

auo 5:80 Iki 7:81 vakar*.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: huo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas' ir Chirurgas 

Rezidencija 
3149 So. Morgan St, 

Valandos nuo 8 iki 10 vaL lį d 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 i 

Telefonas Yards 0867

DR. M. T. STRIKOl'S
Lietuvis 

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

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

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutarti

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfau 8574 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

OxlSR8
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

dos ryte iki 1 vai. po plot.
Telefonas Drerel 2889

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

■ ................ .........................i i i ■<

Telefonai Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Tel. Boulevard 9587

DR.MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Burun 0294 
Ofiso tai. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visa chroniškų lira 

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

Valandos* 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomls 10—12 dieną.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
t’rocpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
__  3327 S(h Halsted St.

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valanial 
ir nuo 9 vakare iki 10 
Phone Boulevard 0696
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gyventojų, bet jie suvartoja 
septynias dešimtas dalis 
prekių, kurias pagamina 
dirbtuvės; o sodžiuje gyve
na daugiaus kaip 100 milio- 
nų žmonų, vienok jie suvar
toja tiktai tris dešimtas da
lis pramonės produktų.
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Kodėl tokia nenormalė 
padėtis Rusijoje? Rykovas 
sako: Todėl, kad ūkio pro
duktai Rusijoje yra pęrdaug 
pigus, o pramonės produk
tai — perdaug brangus. 
Ūkininkai, gaudami perma- 
žą atlyginimą už savo dar
bo vaisius, neįperka tų pre
kių, 'kurias gamina fabri
kai. Produktų apsikeiti
mas tarp žemės ūkio ir pra
monės yra sutrukdytas. So
džius tenkinasi tuo, ką jisai 
pats pasigamina; pramonės 
produktai daugumoje palie
ka mieste.

gyventojus duoti

Atstovų Butas Washing- 
tone didele dauguma balsų 
nutarė paskirti iš valstybės 
iždo $10,000,000 pašalpos 
Vokietijos beturtėms mote
rims ir kūdikiams. Geras 
žingsnis, bet butų dar ge
riau, kad Jungtinės Valsti
jos apgintų Vokietiją nuo 
Francijos militaristų, kurie 
smaugia ją, laužydami pri
žadus, duotus Vokietijai, 
kuomet buvo daroma mūšių 
paliaubos.

Bet kuo tuomet maitinasi 
Rusijos miestai, jeigu jie 
tiek mažai duoda sodžiui? 
Rykovas apie tai nesako 
nieko. Bet yra, aišku, kad 
prie tokios padėties miestai 
gali gyvuoti tikta ačiū tam, 
kad valdžia prispiria so
džiaus
duokles miestų gyventojų 
naudai.
kų valdžia darydavo sodžiu
je rekvizicijas, t. y. siųsdavo 
j sodžių ginkluotus karei
vius, kurie atimdavo iš ūki
ninkų duoną ir mėsą. Da
bar valdžia yra apkrovusi 
sodiečius natūros mokes
niais.

Pirmiaus bolševi-

Ta dešimties milionų dole
rių auka Vokietijos betur
čiams visgi nėra grynas hu- 
maningumo darbas. Kon- 
gresmanai, kurie balsavo už 
ją, turėjo omenėje ir politi- 
kieriškų tikslų. Viena, 
jiems rupi ateinančiuose 
rinkimuose gauti Ameirkos 
vokiečių balsus; antra, jie 
nori prisigerinti f ar me
nams. . Atstovų Butas nu
tarė, kad tais pinigais, kurie 
yra skiriami Vokietijos be
turčių pašalpai, turi būt per
kama maisto produktai tik
tai Amerikoje.

“Musų krizis”, sako Ry- 
kov, “yra ne neturto ir skur
do krizis. Tai yra, atvirkš
čiai, krizis dėl viršprodukci- 
jos ir* ištekliaus — ištek
liaus javų, kuriems nėra 
rinkos musų miestuose, kas 
spaudžia žemyn duonos kai
nas ir labai siaurina perka
mąją ūkininko jėgą.”

Bet Rusijos ūkininkas 
šiandie juk užaugina daug 
mažiaus javų, negu užau
gindavo kitąsyk; vietomis 
jisai net pats sau nepasiga
mina pakankamai maisto. 
Kodėl pirmiau Rusija ras
davo rinkas savo javams, o 
o dabar neranda?

“Draugas” su entuziazmu 
aprašo, kaip yra puošiama 
Šv. Petro bažnyčia Romoje 

x viešajai papos konsistorijai, 
kurioje bus įteiktos raudo
nos skrybėlės naujiemsįems 
kardinolams. Tarp kitko ji
sai sako, kad tai iškilmei bu
sią pastatyta netoli papos 
sosto, keletas tribūnų: — 
“Vieną jų užims Romos ari
stokratija”. Tai, mat, kas 
užima garbingas vietas ka
talikų bažnyčioje! O Kris
tus, rodos, buvo ne aristo
kratų, bet vargdienių užta
rėjas.

Ir kodėl Rusijos pramo
nės produktų kainos dabar 
pasidarė tokios aukštos, kad 
sodiečiai jų nė įpirkti nega
li? Rusijoje juk gyvuoja 
“valstybinis kapitalizmas”, 
apie kurį “genialis” Leninas 
ir visi kiti bolševikiški tara- 
daikos aiškino, kad tai esan
ti augštesnė gamybos for
ma, negu privatinis kapita
lizmas. Jeigu jisai yra aug- 
štesnis, tai jisai turėtų suge- 
bėt gaminti prekes pi^iaus, 
negu kitų šalių pramonė.

Aprašiusi, kaip Lietuvos val
džia persekioja spaudą, Brook- 
lyno “Vienybė“ sako:

“Akyvaizdoje tų faktų mes 
lauksime kad visi sandarie- 
čiai padarytų stiprų spaudi
mą į valstiečius liaudininkus 
Lietuvoje mesti koaliciją su 
krikščionimis demokratais, 
taip žiauriai persekiojančiais 
spaudą. Juk mes tautininkai 
ir sandariečiai stovime už žo
džio laisvę ir kovojame už 
tai. Ir jei mes nuoširdžiai 
eriniame valstiečius, tai turi
me gi ką iš jų gauti. Jie yra 
valdžioje. Jie turi šiokią to
kią galią toje valdžioje. Jie 
turi savo žmogų vidaus rei
kalų ministeriu. Ir jei pave
lija tokius persekiojimus, tai 
ai* galime mes remti valstie
čius, niekinančius musų prin
cipus?”

į>

Labai gerai pasakyta. Jeigu 
sandariečiai ištiesų kovoja už 
žodžio laisvę, tai jie turi reika- 
aut, kad ir partija, kurią jie 

remia, gintų tą principą.
Bet kuomet “Vienybė” sako, 

<ad valstiečiai liaudininkai, bū
dami valdžioje, leidžia pasta
rajai persekioti spaudą, tai ji 
patvirtina tą, ką yra nekartą 
nurodžiusios “Naujienos”.

Nesenai, ragindamos ameri
kiečius remti Lietuvos social
demokratus, “Naujienos” tarp 
kitko rašė, kad socialdemokra
tai yra vienintelė - partija Lie
tuvoje, kuri nuosakiai kovoja 
ne tiktai už darbininkų reika
lus, bet ir už viso krašto žmo
nių laisvę ir teises. Prie to 
“Naujienos” pažymėjo, kad 
valstiečiai liaudininkai nesuge-? 
bo nuosakiai kovoti su reakcija, 
kadangi juos varžo susidėjimas 
į koaliciją su klerikalais.

Kaip tuomet “Vienybė” šoko 
ant “Naujienų”! Jos, girdi, pra
simanančios nebūtus dalykus; 
jos šmeižiančios liaudininkus, ir 
t.t. O dabar pati “Vienybė” pri
pažįsta, kad liaudininkai per
daug nusileidžia klerikalams 
spaudos laisvės klausime.

Taigi tas “Vienybės” strak
sėsimas prieš “Naujienas” buvo 
ne vietoje.

Gaila tečiaus, kad “Vieny
bės” pažangumu ir demokra- 
tingumu nelabai tegalima pasi
tikėti. Ne taip senai ji papasa
kojo, kad parlamentarinė de
mokratija jau tur-but esanti at
gyvenusi savo amžių ir jos vie
tą gal užimsiant! tokia valdžios 
forma, kokią įvedė fašistai Ita
lijoje arba bolševikai Rusijoje. 
O dabar ji remia atžagareivišką 
Kauno studentų korporaciją. 
Del tos korporacijos net Lietu
vos liaudininkai perspėjo ame- 

tečiausrikiečius; “Vienybė” 
juos už tai išniekino.

Kartais ji linksta prie fašistų 
ir atžagareivių, ^artais ji sten
giasi pasirodyti labai progresy- 
viška. Matoma, ji neturi jokių 
aiškių principų.

RELIGIJA IR KLERIKALIZ
MAS.

Komunistinis “Daily Wor- 
ker” perspausdino naujojo 
Rusijos premjero, Aleksie
jaus Rykovo, “interview”'su 
laikraščių atstovais. Tame 
pasikalbėjime Lenino įpėdi
nis pripažįsta, kad Rusija 
šiandie gyvena sunkų eko
nominį krizį. Štai keletas 
įdomių skaitlinių: Sovietų 
valdomos teritorijos mies
tuose yra tiktai 20 milionų

Jeigu, kaip pripažįsta By
kovas, Rusijos pramonė ne
įstengia pigiomis prekėmis 
aprūpinti sodžių, o sodžius 
negauna teisingo atlygini
mo už savp produktus iš 
miesto, — tai kokiam paibe- 
liui yra reikalinga tokia 
tvarka? Negut komisa
rams, kurie išnaudoja ir so
diečius ir miestiečius!

Kadangi jos vaikinas* įsimy
lėjo į jos seserį, p-lę Charlotte 
Enmark, 26 metų, iš Highland 
Park, išgėrė nuodų ir dabar 
guli arti mirties ligoninėje.

Prieš du mėnesiu So. Bostono 
“Darbininkas” rašė, kad Angli
jos Darbo Partija esanti pana
ši į Austrijos “krikščioniškųjų 
socialų” partiją, kadangi ji ne
ko vojanti su religija ir jos eilė
se esą daug įžymių veikėjų ka
talikų. Dabar jisai vėl grįžta 
prie tos temos ir paduoda neto- 
i tuzino Darbo Partijos atsto

vų vardų, kurie esą katalikai.
“Darbininkas” įsivaizduoja, 

tad tuo argumetnu jisai sumu
šęs “Naujienas”,, kurios sakė, 
kad tarpe Anglijos Darbo Par
tijos ir klerikalų nėra nieko 
jendra. Bet . jisai sumušė ne 
“Naujienas’, o tiktai pats save.

“Naujienos“ niekuomet ne
tvirtino, kad Darbo Partija per
sekioja katalikus arba kad ji 
nepriima katalikų. Priešingai, 
“Naujienos laikosi ' tos nuomo
nės, kad Darbo Partija neda-

i’o jokių skirtumų tarpe žmonių 
dėl jų religinių įsitikinimų, jai 
yra visi geri — tiek katalikai, 
tiek protestonai, tiek žydai, tiek 
“bedieviai”, jeigu tiktai jie pri
pažįsta jos programą.

Todėl “Darbininko” nurody
mas, kad tas arba tas Darbo 
Partijos atstovas esąs katali
kas, neturi jokios reikšmės.

Butų kas kila, jeigu jisai bu
tų parodęs, kad tie Darbo Par
tijos veikėjai esą kunigijos 
(klero) viešpatavimo šalinin
kai, tokie, kokie yra mūsiškiai 
krikščionys demokratai arba 
Austrijos krikščioniškieji “so- 
cialai”. Bet jisai to visai ne
parodo, o vietoje to ve ką mums 
praneša: 4

“Aglijos katalikams ir ab- 
elnai krikščionims nereikėjo 
atskirų partijų, nes šias tau
tos materialistai buvo tole- 
rantingesni ir neper^aug va
rėsi prieš religinius žmonių 
įsitikinimus, Todėl šiandie 
kiekvienoje Anglijos partijo- 

* je surasime įvairiausių religi
jų adeptus dirbant kartu su 
priešreliginiai/s elementais.” i
Čia “Darbininkas” aiškiai pa

sako, kad Anglijoje visai nėra 
krikščioniškos arba kitokios re- 
iginiais principais paremtos 

partijos. Katalikai, protesto- 
i\ai ir kitokių tikėjimų adeptai, 
lygiai kaip ir netikintys žmo
nės, yra pasiskirstę į įvairias 
partijas, kuriose jie dirba kar
tu.

Reiškia, tikintieji žmonės An
glijoje neužsiima klerikaline 
politika. Ir/katalikai, priklau
santys Darbo Partijai, nėra 
klerikalai.

Jiegu gi jie yra klerikalai, tai 
“Darbininkas” anąkart rašė 
netiesą, lygindamas juos prie 
Austrijos ir Lietuvos klerikalų.

“Darbininkas” mėgina dar 
išaiškinti, kodėl Anglijos kata
likai neturi savo atskiros kleri
kalinės partijos, kaip daugelyje 
kitų šalių. Paš'ak jo, priežastis 
esanti ta, kad Anglijoje mate
rialistai esą tolerantingesni, ne
gu kituf. Tai yra dalinai tie
sia; bet reikia( neužmiršti, kad 
ir Anglijos katalikai nėra tokie 
fanatikai, kaip daugelio kitų ša- 
lių .

“Darbininkas*’ visai be reika
lą prasimano, kad netikintys 
žmonės turį mažiau pakantos už 
tikinčiuosius. Kaipo taisyklė, 
yra visai priešingai. Išskiriant 
Rusijos bolševikus, kurių fana
tizmas ir barbarizmas yra li
guista didžiosios pasaulio sker
dynės ir pilietinio karo pasek
mė.
atsitikimo istorijoje, 
dieviai” butų žudę arba perse
kioję tikinčiuosius. Bet “be
dievius”, tai tikinti j ei ' labai 
dažnai persekiojo ir persekioja 
da ir šiandie. O dar dažniau ti
kintieji žmonės persekioja ir 
galabijo vieni kitus: krikščio
nys mahometonus, mahometo
nai krikščionis, katalikai pro- 
testonus, protestonai katalikus, 
ir t.t. e

Tose šalyse, kur tikintieji 
žmonės neskriaudžia “bedie
vių”, pastarieji neturi jokio 
blogo jausmo į tikinčiuosius 
žmones. Amerikoje, pav. dėl 
religinių įsitikinimų žmonės be
veik nebuvo varžomi, kadangi 
čia gyvuoja daug ’ visokių reli
ginių sektų ir nė viena jų nėra 
tiek galinga, kad įstengtų už
dėt savo jungą 
žmonėms. Todėl čionai, nėra 
ir aštrios kovos tarpe įvairių re
ligijų arba tarp tikinčiųjų ir 
netikinčiųjų.

Anglijoje katalikai irgr nesi
kėsina pavergti kitus, žmones, 
kadangi jie (katalikai) tenai 
yra per silpni. Pats “Darbinin
kais” sako:

“Anglijoje katalikai sudaro 
tik vieną dvidešimtą gyven
tojų daįį”.
Kadangi Anglijos katalikų 

kunigija žino, jogei ji negali į- 
veikti “bedievius“ ir protesto- 
nus, kurių yra daug daugiau, 
negu katalikų, tai ji ne kovoja 
prieš juos, bet stengiasi prie 
jų taikytis. Dėlto tenai nėra 
klerikalinės partijos, kuri muF 
kintų darbininkus ir kurstytų 
juos prieš socialistus.

nėra nė vieno žymesnio 
kur “be-

kitų tikėjimų

Kova su girtuoklyste Lietuvoje
I

Rašo L. šeimenis.

Girtuoklystė yra didžiausi 
, žmonijos nelaimė, nes iš pa

grindų kerta visą normalinį 
gyvenimą ir daro jį nepaken
čiamu, nemaloniu, nilc-ko gera 
savyje neturinčiu. Girtybė ne 
tiek kenksminga pati per save, 
kiek savo baisiomis pasekmė
mis. Juk maža bėda Jonui, kad 
Petras pilte pila degtinę per sa
vo gerklę, jeigu jis tik nelie
čia ir nekelia skandalo, kuris 
šiaip ar taip pastarajam kenk
tų. Tik kiekvienas gyvenime 
pastebime, jog gėrimas tai nė
ra paprastas alkoholinių skys
čių savin traukimas, o dar vi
sur ir visuomet turi baisias pa
tekinęs, kurios ir daro visą 
gėrimo procesą pražūtingu ne 
tik girtuokliui, bet jo gyvena
mai sričiai. r" 
sirciškia proto nustojimu, 
žinių jėgų susilpnėjimu, toliau, 
strapaliojimu, keiksmu, peš
tynėmis, blogesniais atsitiki
mais, paleistuviavimu, sklei
džiant pavojingiausias lyties 
ligas (sifilį, šankerį ir t. t.), 
sveikatos nustojimu ir t. t., žo
džiu, daro tiek blogo žmogaus 
tunui, o drauge ir dvasiai, kad 
ir suskaityti sunku. Dar nuo
latinis gėrimas virsta chroni
niu ir fiziologiniai įsmenga 
žmogaus kunan, virsdamas 
paveldėti nu ir girtuoklio vai
kai visuomet silpni kunu ir 
dvasia, o iš tokių žmones netu
rės progos pasidžiaugti, juo 
labiau, kad jie patys būna di
deliais svaigalų mėgėjais.

Taigi girtuoklystė didelė ir 
baisi šių dienų žmonijos yda, 
su kuria tenka daug kovoti. 
Tai kovai daug žmonių atsida
vę, įvairių būdų išgalvota, dar 
daugiau išgalvojama, bet gir
tybė kaip nenyksta, taip ne
nyksta. Vienos valstybių dau
giau, kitos mažiau girtybes ra
gus aplaužė, bet galutinai iš
naikinti ji vis dar nesiseka. Iš 
daugiau prablaivėjusių bei žy- 

! miai degtinės vartojimą suma
žinusių bus tur būt turtingo
ji Amerika, nuskurdusi Rusija 
ir kultūringiausios Skandinavų 
valstybės — Švedija šit Norve
gija.

Bet šį kartą nekalbėsiu apie 
girtybę ir kovą su ja kitose val
stybėse, pasistengsiu, kiek lei
džia aplinkybes, apibudinti al
koholio išsivyravimą Lietuvo
je.

Prieš karą, Rusams viešpa
taujant, buvo gerokai prasipla
tinęs Lietuvoje jųjų paprotys 
“vodočkų pit” (degtinukę 
sriaubti) ir gęrė kas tik kiše- 
niuje turėjo skatiko, bet dau
giausia tai degtinę §u alučiu- 
mi, kokių likerių, kas šiais lai
kais ytin prasiIplatinę, nesivai
kė musų krašto žmoneles.

Toliau, užstojus karui Rusai 
uždraudė degtinės pardavinėji
mą ir tepka pažymėti, kad ta
tai btlvo blaiviausis laikas, ko
kį tik žinoma musų istorijoje. 
Pirkti niekur negalima, pasi
daryti, dar musų piliečiai nemo
kėjo, ot ir turėjo leisti dieną 
už dienos su naminiu, obuolių 
vyneliu, kurio darymas gerokai 
jau buVo prasiplatinęs. Bet ne
ilgai taip ėjosi; vokiečiams už
ėjus apie 1916 m. lapkričio 
menesį, ir kiek nusistovėjus 
krašto tvafkymuis prasideda 
ir užgimsta visiškai nauja Lie
tuvoje pramonė — degtines 
varymas namie, be kokių “fab
rikų“ ar panašių niekniekių. 
Kas pirmas 
“samogonką” varyti sunku da
bar pasakyti; Suvalkijoj pla
čiai kalbama, jog koks tai kle
bonas, mokėjęs vokiškai ir iš
sikalbėjęs su vokiečių karei
viais iš jų sužinojo visą nami
nes degtines varymą iš rugių 
bei bulvių, nuo kunigo sužino
ję jo giminės, toliau .kaimynai 
ir taip išsiplatinę po visą kraš
tą. Jeigu tatai butų teisybe, tai 
dar butų galima prikergti mu
sų kunigėliams naują jų “kul
tūros“ nuopelną -▼ “saniago- 
no“ įvedimą Lietuvoje laike vo
kiečių okupacijos.

Tos pasekmės ap-; girdėti buvo 
, fi-

Naniiiiės degtinės varymas 
labai išsiplatino ir dvokianti 
broga dar ir šiandien musų tc- 
berugsta “idęalmgame’į viso
kių giiesmii 
me sodžiuje. Vokiečiai, tiesa, 
kovojo su degtines varymu, bet 
jie buvo bejėgiai, kadangi pa
tys labai tas velnio ašaras mė
go; užteko pasiūlyti žandarui 
butelį pilkosios .ir jis padeda 
brogas .katilą maišyti, užmirš
damas protokolus, pabaudas, 
konfiskavimus ir t. t. Šiuo me
tu žmonės daugiausia nuodijo 
savo sveikatą, nes daugelis ne
mokėjo gerą degtinę išvaryti, 
gaudavosi koki tai degėsiai ir 
jos sriaubant ne tik akys, bet 
dažnai ir žarnos išsiversdavo.

Blaivybės draugijų veik ne- 
ir ką jos galėjo 
degtinėje kraštui

ikų apdainuota- 
Vok iečiai,

kurios netolima ateitis tai Lie
tuvos visuomenes visiška de
generacija.. .

Tik čia atsiranda būrelis pa
žangiųjų žmonių, kurie dar 
žūt būt mano apskelbti alkoho
liui kovą ir įsteigia Blaivybės 
ir Sveikatos Draugiją. Jų tar
pe matome tokius rimtus vi
suomenės veikėjus kaip prof. 
A. Janulaitis, Seimo narys K. 
Ralys, ligų. AugustinaviČius ir 
dar keletas kitų. Galima tikėtis, 
kad šiai draugijai sėkmingiau 
eis kova su alkoholiu, nes pa
tys jos nariai daugiau už įvai
raus plauko lietuviškus 'katali
kus varios gyvas ir tikras prie
mones ir tokiu budu išves Lie
tuvos kraštą iš degtinės vergi
jos, kas reikia jiems ir palin
kėti.

pradėjęs naminę

padaryti taip 
paplūdus!

Bet laikas 
tuvos valdžia. Iš karto degti
nės reikaluosna veik nesikišta, 
kiek vėliau pradėta drausti 
degtinės varymą namie, nes 
reikalinga buvo iš viešųjų bra
vūrų gauti valstybės iždan 
daugiau pajamų, o gal ir dėl 
to, kad esant bedarbei, darbi
ninkai pradėjo smarkiai val
džią spausti reikalaudami ko
voti su kasdienes duonos dar
kymu. Slaptieji bravorai ieško
ta, jų savininkai bausta, kalė
jimai! sodinta, bet nieko gera 
iš to neišėjo. Mat valdžios lei
stieji bravorai didelę kainą 
degtinei nustatė, žmonės nega
lėjo įpirkti, apsieiti be jos iš 
papratimo negalėjo, tad dirbo 
kas gyvas, nebodamas jokių 
grąsinimų iš valdžios pusės.

Toliau valdžia nustatė degti
nei taksą ir sodžius kiek liovė
si namie grudus darkyti ir sa
ve nuodyti, nors per gužynes, j 
krikštynas, ar vestuves netru
ko tos baltakės ir gėrė kas tik 
pajėgė stikliukų pakelti bei go
muriu įversti. Senas ir mažas, 
jaunas ir didelis laikė dideliu 
smagumu truputį “drigstelti.” I

Blaivybės draugijos silpnai 
savo balsą reiškė, nugrumzdu- 
sios “katalikiškon” politikoj). į

Šiaip dalykam esant praeina 
apie porą metų, kol 1923 me
tų pabaigoje įvedama valstybi
nis degtinės monopolis. Čia tat 
jau prasideda visai naujas gir
tybes periodas Lietuvoje. Kai
mo “pramonė” veik užgesta, 
nes “valstybinukė” Klaipėdoje 
gerai padirbta ir sulyginamai 
pigi. Pradedama gerti, kaip 
dar nebuvo geriama. Girtybe 
užima stiprias pozicijas ir iš-1 
siplatina visame ir visame Lie
tuvos gyvenime. Nėra to reika
lo, nėra tos vietos, nėra tų 
žmonių, kurie visiškai be deg
tines apsieitų. Geriama, geria-1 
ma ir geriama. Valdžios “fi- 
nansistai” rankas trina turėsią 
keletą milionų “lyčnų” litų val
stybes išlaidas padengiant, o 
žmones eina sparčiais žings
niais į išsigimimą, nuodydami 
savo ir savo ainių sveikatą.

Tiesa, valdžia lyg skaudžios 
pajuokos dėlei duoda katalikų 
“Blaivybes” draugijai ar šim
tą tūkstančių litų kovai su gir
tybe Lietuvoje. Taigi viena 
ranka platina degtinę, kita ma
no ją “mažinti,” “katalikus” 
šelpdama, nes pastarieji prak
tiški žmones iš 'gautosios su
mos apie trečiąją dalį savo 
blaivosios draugijos skyrių val
dyboms algas išmokėjo, mat 
sunku esą be užniokesnio vi
suomenės labui dirbti... i

Taigi valdžią girtybę plati
na ir gauna nemaža pelno; vien 
už gruodžio mėnesį p£r šimtą 
tūkstančių iš “vaistytainukęs” 
pajamų turėta, o reikia žinoti, 
kad tai pradžia degtinės mo
nopolio, . dar stoka tinkamo 
aparato, dar jisai tobulės ir 
tuomet bus trejatiek iš degti
nės pelno, kiek dabar kad yra.

Gi visuomenė, o ypatingai 
“krikščioniškoji“ neįstengia ’ 

tinkamai su girtybe kovoti, su
sidaro be galo liūdna padėtis,

Naujienų ekskur 
sija Lietuvon

ėjo ir stojosi Lie-
Kurie norite aplankyti Lietu

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

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

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

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

Žemiausiomis Kainomis
PINIGUS LIETUVON 

NUSIUNČIAME
Telegramų, 
Perlaidomis 
ir čekiais

Per musų tiesioginį susisie
kimą su Lietuvos Bankais,
Central Manufacturing 

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

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boileriai. Jie bu? 
brangesni po balandžio menesio.

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

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 422!

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiralinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra- 
lyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Sti\ 

Chicago, III.

Tik atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 1 ir No. 

2, 1923 metų, Kultūros 
No. 1 ir 2,1924 metu. Gali- 
ma gąuti Naujienų ofise, 
30 centų už kopiją.
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Pageidavimas, kad Rusų Ope
ros dainininkai vėl mums 
dainuotų išsipildys.

JOE BANCEVIČIUS “Drapiežnas Dzūkas”.
“Drapiežnas Dzūkas” — Juozas Bancevičius pėtnyčios risty- 

r.ėse Meldažio salėje sutiks smarkų priešą asmenyje Kareivio 
Leąvitto. Bet Dzūkas nenusimena. Jis šaukia visus su juo 
persiimti ir ketina kožną pavelti.

Išdykę vaikai brangiai 
pavietui kainuoja

Išdykę vaikai pavietui 
daugiau kainuoja. Pernai 
vietui kainavo $128,388 
“nubaudus” 120 vaikų, kuriuos 
laikoma pavieto pataisos mo
kyklose. Tokiu budu kiekvieno 
išdykusio vaiko užlaikymas ir 
mokinimas pavietui atsiėjo 
$1,070 į metus. Vien tokio vaiko 
mokinimas atseina $666 į me
tus daugiau, negu mokinimas 
vaikų viešose mokyklose.

Iš $128,388 išleistų pinigų, 
mokyklų taryba davė $80,000, o 
likusius turėjo parūpinti pa
vietas. šiemet reikės dar dau
giau pinigų tų vaikų užlaiky
mui ir mokinimui ir pavietas 
rūpinasi priversti Chicagos 
miestą daugiau prisidėti prie jų 
užlaikymo. Mokyklų taryba 
jau sutiko pridėti prie savo 
dalies dar $5,000 į metus.

Rusų Operos dainininku 
koncertas. .

Daugelis žmonių, buvusių 
Naujienų koncerte, negalėjo 
atsidžiaugti Rusų Operos dai
nininkais ir jie išreiškė norą 
juos vėl kur nors išgirsti.

Dabar tokia proga pasitaiko. 
Rusų Operos dainininkai > dai-

6 d. Konccr- 
įvyks Pilsen Šok oi Hali, 

dainuos tokie

čianis balandžio 
tas 
šiame koncerte
Rusų Operos dainininkai kaip 
tenoras Ivan Dnieproff. Kas jį 
girdėjo, sako, kad tai kibai 
geras dainininkas, o bus dar ir

Kartu su minėtais artistais 
pasirodys ir nauja dainininkė 
— Toboltzeva-Pozello, garsio
jo ristiko’ Karaliaus Požėlos 
žmona. Ją Rusija žinojo kaipo 
meilės dainų specialistę. Chi- 
cagiečiai su didžiausiu nekant
rumu lauks šio koncerto.

Suėmė pinigų dirbėjus

ir su- 
mano- 
narius 
Chica-

Policija ir federaliniai agen
tai padarė puolimą ant saliuno 
prie 3107 Archer Avė. 
ėmė 7 pinigų dirbėjus, 
ma, jau paskutinius 
saiko®/ kuri paskleidė 
goj ir kituose miestuose dau
gybę klastuotų pinigų — de- 
šimtdolerinių. Visi suimtieji 
bubvo gerai apsiginklavę, bet 
neturėjo laiko savo ginklų iš
sitraukti. Pas juos rasta $1,250 
netikrais pinigais.

Kiek laiko atgal suimta dau
gelį žmonių, kurie skleidė pi
nigus, bet tie 7 vis įstengdavo 
ištrukti.

Valdžios žiniomis, klastuotų 
pinigų skleidėjai dalindavosi su 
dirbėjais pusiau, reiškia, pirk
davo klastuotus pihigus už pu
sę kainos ir paskui juos išleis
davo už pilną kainą.

“Vaikščiojanti karčia- 
ma” išteisinta.

a;

Josephine Kumtinan, žino
ma kaipo “vaikščiojanti kar- 
čiama,” nes ji nešiojosi paslė- 
pus^po drabužiais didelę bloki
nę munšaino ir pardavinėjo 
“kostumeriams”, kurie žinojo 
kokiu laiku kurioj vietoj gali
ma ją rasti, liko teisėjo Schwa- 
ba išteisinta •— paleista vienų 
metų priežiūrai.

Teisėjas nusprendė, kad jos 
drabužiai yra jos “pilis” — na
mas, ir todėl policija neturėjo 
teisės žiūrėti kas yra po jos 
drabužiais, be kratos varau to.

Kumtinan gyveno ir veikė 
Bridgeporte.

Kova su munšaineriais.
T------------------- -

Arti 100 žmonių areštuota sa- 
liune. Vienas saliunininkas 
nuteistas kalėjimam

Prohibicijos agentai penkta
dieny puo-lė saliuiną prie 1800 
N. Halsted St. ir suėmė arti 
100 žmonių. Tas saliunas buvo 
visų alaus šmugelninkų 'susi
rinkimo vieta, kur jie išsida
lindavo įšmugeliuotą į miestą 
alų. Į saliuną galima buvo įeiti 
tik per gilų ir labai painų rūsį 
ir atsidaryti duris tik tam tik
ru raktu, kuriuos turėjo tik 
“savieji”. Tarp suimtųjų yra 
apie 15 valstijos konstajMlNį, 
kurie ten lošė kortomis. Juos 
nuginkluota ir uždaryta kartu 
su kitais kaliniais.

Federalinis teisėjas Cliffe 
uždarė 10 saliunų Joliete ir 
Chicago Heights. Vienas Chi- 
cagos saliunininkas liko nuteis
tas 6 mėnesiam^ kalėjiman.

Į Chicago atvažiuojąs iš Wa- 
shingtono didelis būrys prohi
bicijos agentų, kurie rengiasi 
Chicago nusausinti.

Reikalaus pakelti tak 
sus mokykloms.

Mokyklų taryba apskaito, 
kad šį sezoną mokyklų defici-4 
tas sieks $13,779,539. Kadangi 
tokios didelės sumos nėra kuo 
padengti, priseis pareikalauti 
iš legislaturos pakelti 
dėl mokyklų — po 
$100 apmokesčiiuotos

taksus 
$1 ant 
nuosa-

60 m. senis pavilijo 24 m. mote
rį ir peršovė jos vyrą.

Edward Martin, 2717 Indiana 
Aveo tapo pašautas ir peiliu 
perdurtas muštynėse su John 
Garrity, 60 m. seniu, kuris pa
viliojo jo 24 m. amsiaus pačią, 
kurią jis tik mėnuo atgal vedė.

Visi trys pirmiau gyveno kar
tu namuose 8935 Exchange 
Avė., kur ir dabar įvyko muš
tynės. Namo šeimininkas suren
gė vestuves Martinams, bet jau 
laike vestuvių taip Martino ir 
senio Garrity ištiko muštynės, 
kada Martin sugavo . Garrity 
bučiuojant ja pačią, Martin liko 
išmestas iš namų, o jo pati atsi
sakė su juo gyventi ir pasiliko 
su Garrity. Martin tada patrau
kė Garrity teisman reikalauda
mas $50.000 aflyginimo už pa
čios paviliojimą. O kada dar sy

kį apsilankė pas pačią, vėl išti
ko muštynės ir Martin 
yra artį mirties.

Bet nors Martin kaltina Gai- 
rity, jo pati sako, kad tai ji 
pašovusi savo vyrą, nes Garrity 
buvęs parblokštas ir šauti ne
galėjęs.

Dabar Martino pati sėdi kalė
jime, o Garrity irgi guli ligo
ninėj.

dabar

Joseph Tlapa buvo svečiuose 
ir ten išsigėrė munšaino. Grįs
damas 'namo su visa savo šei
myna, pradėjo greitai važiuoti 
ir Oak Parke ko tik nesusidūrė 

i su kitu karu. Norėdamas išven- 
!gti susidūrimo ir negalėdamas 
! sustabdyti savo automobilio, jis 
! pasuko į šalį ir atsimušė į tre
čią stovėjusį automobilių. Pa
sekmėje, jo motina liko užmuš
ta, o jis pats, jo pati ir du jų 
vaikai liko sužeisti.

VINCENTAS BAKUNAS’
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 20 dieną 1924 m. Turėjo 
amžiaus apie 44 m. Priklausė 
prie Susivienijimo Lietuvių ’A- 
merikos 226 kp. Paliko didžiam 
nuliudime vieną seserj Domicė
lę Bredelienę Amerikoje, Lietu
voj vieną brolį Konstantą ir se
serį Martą. Paėjo iš Lietuvos 
Vilniaus rėd., Alytos apskr., 
miestelio Puonios. Pragyvena 
Amerikoje apie 25 metus, buvo 
nevedęs.

Kūnas randasi pas seserį 
3401 So. Halsted St. laidotuvės 
įvyks Kovo 26 d. apie 2 vai. į 
Tautiškas Kapines.

Laidotuvėms tarnaus grabo- 
rius A. Masalskis.

Užkviečian? visus gimines ir 
pažystamus dalyvauti laidotu-

i včse. Nuliūdę:
Sesuo ir švogeris Bredeliai.

Lai būna jam lenva šios ša
lies žemelė.

Gamtos Gyduolės
Del plony, išblyškusių ir 

silpnų žmonių.
Šios gyduolės yra spdciališkai su

taisytos dėl žmonių kentančių nuo 
skilvio uždegimo, skilvio nemalimo ir 
visotino nusilpnėjimo, nuo indubusio 
veido, plono kaklo, rankų, kojų ir tt. 
šios gyduolės yra sutaisytos ypatin
gai dėl liesų (sudžiuvusių) ir įkysto 
kraujo žmonių. šios gyduolės pra
šalina viršminėtus nesmagumus, pą- 
daugina kūną ir pagamina tirštą rau
doną kraują.

Kaina $1.50
K. J. ALSIS,

P. O. Box 193 
Rockford, Illinois.

NAUJIENOS, Chicago, DL
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Doleriniai patridtai, vadovau
jami Amerikos Legiono narių, 
sukėlė triukšmą ir išardė susi
rinkimą pereitą septintadienj 
episkopalų bažnyčioje, Evansto- 
ne. Mat tame susirinkime kal
bėjo apie jaunuolių organizaci
jas Vokietijoje Brent Dow Alli- 
son, kuris už neštoj imą ka
riuomenėn įuvo nuteistas kalė
jimam Todėl tai “patriotai”, jų 
tarpe ir keli kunigai, taip šėlo.

Sportas

Požėlos ristinos turinčios 
būt su muzika

Pėtnyčios ristynėse Meldažio sa
lėje vėl grieš Vytauto benas.

K. Požėla pamylėjo visi spor
to mylėtojai, kaipo puikiausią 
žmogų. Kiekvienam išrodo, kad 
Požėla turi būti sutinkamas su 
muzika, kur tik jis pasirodo 
kaipo atletas. Bent taip tikrai 
mano p. Juozapas Miliauckas, 
18-tos gatvės apielinkės pilietis, 
turįs savo biznio įstaigą adresu 
1730 S. Union avė.

Ir šį sykį J. Miliauskas “už- 
fundijo” muziką K. Požėlai, ka
da jis risis šią pėtnyČią Melda
žio svet. Liet. Kun. Vytauto be
nas po p. Balako vadovyste su
tiko parūpinti šioms ristynėms 
muziką.

K. Požėla, besirengdamas 
prie šių ristynių, kiekvieną die
ną treniruojasi Feretti gymna- 
zijoj, kur dabar treniruojasi 
gana daug žymiausių sviete 
ristikų.

J. Bancevičius taip-jau ne 
juokais ėmė dirbti, nors atlie
kamu laiku. Jis vis šaukia kiek
vieną lietuvį risti ką persitikrin
ti su juo ir tvirtina, kad išsky
rus Požėlą nėra tokio, kuris jį 
paristų. Jis sako parisiąs kožną.

POVYLAS SAMUOLIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 24 d., 8 vai. ryto, Cook 
County ligonbuty. Paėjo iš Bag- 
doniškio kaimo, Subačiaus vai. 
Amerikoj išgyveno 25 m. Pali
ko dideliame nuliudime moterį 
Karoliną, po tėvais, Stupelaitė, 
dukterį Vandą 4 met amžiaus, 
Amerikoj brolį Tamošių, Lietu
voj Juozapą ir Jurgį ir seserį 
Emiliją.

Laidotuvės atsibus ketverge, 
Kovo 27 d., iš namų 4615 So. 
Paulina St. į Šv. Kryžiaus baž
nyčią 8:30 ryto iš ten į Šv. Ka
zimiero Kapines. Prie pagrabo 
patarnauja graborius I. J. Zolp 
Tel. Blvd. 5203. Visus gimines 
ir pažystamus meldžiame daly
vauti laidotuvėse. Palieka did
žiausiame nuliudime:

Moteris Karolina, duktė 
Vanda ir brolis Tamošius 
S'amuoliai.

7

FRANCIŠKUS ALSIS

.Mirė Kovo 25 d. 1924, 12:30 
dieną; paėjo iš Sausių kaimo, 
Andrijevo parapijos, Kretingos 
apfkr., 43 metų amžiaus, Ame
rikoj išgyveno 21 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
seserį* Amelija ir švogerį Juoza
pą Amerikoj ir seserį Marijoną 
ir brolį Antaną Lietuvoj.

Laidotuvės atsibus pėtnyčioj, 
iš namų 8:30 ryte, 3142 W. 40 H 
PI. arti Kedzie Avė. į Nekalto 
Prasidėjimo šv. M. P. bažnyčią 
4400 S, Fairfield Avė. į Šv. Ka
zimiero Kapines. Visi gentis ir 
pažystami meldžiami dalyvauti ! 
laidotuvėse.

Pasiliekame nuliūdę
Amelija ir Juozapas Šiokiai.

KAKLO GUZAI

Pasididinusios kaklo gilės, guzai, gydo- 
mos pasekmingai be peilio, ligonbučio, skaus
mo per išradėjus Europinius Specialistus iš 
Mardol Laboratorijos. Patvirtinta didžiausių 
daktarų pasaulyje, šimtai padėkavonės laiš
kų ateina kasdien. Nenusiminkit! Jei kitos 
gyduolča nepagelbėjo, ražykit muena dėl 
knygutės, kuri suteiks pilną informaciją vi
sokių formų kaklo guzų ir pasekmingą gy
dymą. Nekainuos jums nieko. Rašykit šian
dien — atidėliojimas pavojingas.

MARDOL LABORATORY X 
Dept. 1082

Ū23 N. Kedzie Avė., Chicago, UI.

Mažas K. Požėlos sutikimui
Teko patirti, kad kompozito

rius J- Keturakis, gyvenąs 4040 
S. Francisco Avė., yra sudėjęs 
specialį maršą sutikimui « čam- 
piono K. Požėlos. Šitą maršą 
gros Didt Liet. Kunigaikščio 
Vytauto benas pasitiekdamas 
K. Požėlą pėtnyčioj, kovo 28

d., kada' Požėla risis su italų 
druttioliu Palermo Meldažio sa
lėje. Pilietis-gi Juozas Miliaus
kas, turįs biznį adresu 1730 So. 
Union Avė., yra paėmęs Vytau
to beną šito maršo sugrojipįui 
Požėlos garbei. Benas sako bu
siąs bent iš 20 ar daugiau muzi
kantų.

Geriausi Automobiliai
Pigiai Parduodami

Dabar jau nereikia mokėti augštųkai- 
ny už geriausios rūšies automobilius. 
Su pagelba naujausios rūšies išradimų 
ir prietaisų Chevrolet pasiekė augščiau- 
sį ir greičiausį automobilių išdirbinio 
laipsnį^ užtaigi pasidėkavojant tokiam 
ekonominiam sutvarkymui jie gali taip 
pigiai parduoti. Chevrolet turi įtaisus, 
randamus tik pas augščiausios rūšies 
automobilių.
Štai delko jūs galite pasididžiuoti savo 
Chevrolet.

' Tai yra įtaisas.

SUPERIOB

*490

' Chevrolet Motor Co., Detroit, Michigan 
»

Division of General Moters Corporation

•up«Hor Coupe ................
SupoHor Sodan ........................
SupeHor 4-Pasa. Coupe........
SupaHor Commercial Chasaia 

~y ....................
Chosaia........

Kainos f. o. b. Flint, Michigan
$490 
$495 
$640
$795
$725 
$395 
$495
$550

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS Šlį SAVAITĘ
M.LEVY&COMPANY

Nes jie yra atsakanti

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

<

Duokite mums pa
bandymą

Bukite tikras, žiūrėkite tikro vardo ir vietos

M.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 savim šį apskelbimą kuomet ateisite čionai pirkti

LIETUVIS
AKIŲ SPECIALISTAS
Jei skaitant akys greit pavargsta. Jei 
kenti galvos skaudėjimą, jei turi akių 
uždegimą, jei skaitant ar siuvant akis 
skauda ,tuomet ateik pasitarti.

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus. •

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

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

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

h-'':

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

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

Room 217 
CHICAGO

Ofiso Tel. Brunswick 7692 
Rez^ Tel. Brunswick 4887 

Chiropractic gydymas yra teisin
gas ir pasekmingas būdas dėl 

žmonių sveikatos.
Daugybė žmonių yra varginami 

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

Į LITTLE - 
SPINOGI?APHS|

Jaunystėj yra laikas 
studijuoti pasaulė
žvalgą, suaugusiems 
praktikuoti ją.

Jaunystėj įsitikina
ma vertingume Chiro
practic ir patariama 
vartoti jo pritaikymus.

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

DR. J. M. FINSLOW,
, Chiropractor
1645 W. 47th St., Chicago, III.

Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:30
iki 8.. Nedėlioj 10 iki 12.

V I .

/............................... ................... '

Dr. Dean
SPECIALISTAS

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

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

goiteris. Patarimas dykai.h ......-i................... ......■■.........—.......................s

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

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

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

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

Chicago, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. Wa»armano ban
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
Jiuosas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit 1 Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktikų m<xli- 
clnoje ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai, pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj visus 
vėliausius serumus, ėiepus., antitoksinus, bak
terine ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užsi- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų ut- 
ganėdintų pacijantu, kurie plaukte plaukia 1 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

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

dėl *|>erdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim.’. Tei
singas gydymas. Nėra apgavingų 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmė® 
yra tokios, kokių norite.

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p 
Seredomis Ir subatomjis: 9 ryte lig 

8 vakare, Nedėtomis: 9 lig 1.
- DR. H. G. MARTIN

337 W. Madison St.
(Kampas Madison ir So. Markei) 

Chicago, Iii.
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Lietuvių Rateliuose Ar pažįstat, šią panelę?

Birutės puota
Linksmas ir šaunus vakaras..— 

Nauji talentai.

Elias. šo- 
valandai 
muzikos

iš p-lės

Kovo dvidešimt antrą Mildos 
svet. Birutė parengė šeimyniš
ką vakarėlį, į kurį buvo apsčiai 
svečių atsilankę, tik gana mažai 
atvyko remėjų-narių.

Visą laiką žaista naujos žais
mės, kurias sumanė gabus biru- 
tietis-moksleivis p. S. 
kta net iki ketvirtai 
ryto prie p. Briedukų 
(taipgi birutiečių).

Laike vakarienės p. Antanas 
P. Kvederas buvo ioastmaste- 
riu ir patiekė programą.

Apie programą verta daugiau 
ką pasakyti, nes tai buvo nau
jas dalykas, tai buvo tiesiog 
siurprizas, kaip birutiečiams, 
taip ir svečiams. A. P. Kvederas 
patiekė naujus talentus, ku
riuos jis surado tarpe pačių 
birutiečių. Ištikro kada jie pa
rodė savo balsą, tai negalėjai 
atsistebėti. Nejaugi tas balsas 
priklauso tai ypatai, kurią pir
miau pažinai tik kaipo paprastą 
choristą. Pavyzdžiui, kas ga
lėjo tikėtis dainininkų 
Mariutės Ivanauskaitės
Boginskio? Šios ypatos buvo ži
nomos tik kaipo paprasti chori
stai, bet kada juos p. A. P. 
Kvederas parodė svečiams, tai 
tiesiog nustebino juos. P-lė M. 
Ivanauskaitė turi dailų, stiprų 
sopraną, o p. V. Boginskas yra 
geras baritonas. Apart šių p. 
Kvederas dar perstatė J. Čepai
tį ir p-lę Norkaitę. Pastarieji 
jau yra daugiau kiek lavinęsi ir 
jau maždaug žinomi. Pasiklau
sęs jų dainavimo tiesiog galima 
sakyti, kad jiems yra vietai 
toki dainininkai bus maloniai 
lietuvių visuomenės pasitikti ir • 
priimti. Žinoma, jų pasirody
mui, bei suradimui nežinomos 
galybės jų balse tenka didžiau
sias kreditą^ P- A. P. Kvederui, 
Birutės mokytojui generaliam 
dirigentui ir Birutės konserva
torijos vedėjui.

Apart to dar buvo kalbos ir 
linkėjimai Birutei.

Pažįstat ar ne, bet nepatingė- 
git nueiti į Strumilo svet., kam 
tatai bus galima ir tenai ją gy
vą pamatyt. Tai čia yra pania 
Dundulienė, musų visų gerbia
ma ir mylima scenos darbuoto
ja. Ji visados jauna ir visados 
graži, gyva ir energinga; ir šį 
kartą ji ketina lošt jaunos mer
gaitės rolę, veikale 
ir Delila”.

Tai bus sekamą 
Strumilo svet., 107 
gatvės.

Samsonas

sekmadienį, 
ir Indiana

— Reporteris.

ciceriečiams kovo 30. Vertėtų ir 
chicagiečiams dar kartą 
vę” pamatyti, nes vaidylų 
tatas yra kiek pakeistas.

“Syl- 
sąs-

*
“Cukrinis Kareivis” yra ati

dedamas lyg rudens — atida
rymui kito sezono.

Vieton “Cukrinio 
bus statoma

♦
Bailus 

♦

Kareivio” 
daktaras”.

♦
sezoną

Dar bus duota
Birute darUžbaigti 

negreit mano, 
visų mylima drama su muzika 
“Iš meilės” ir

Birutė daį)ar stropiai rengia
si su “Sylvija”, kurią ji patieks

.....
Jau išėjo iš spaudos populerus 

mokslo žurnalas

KULTŪRA
No. 1 turinys

Redakcijos žodis.
Prof. V. Čepinskis, 
slas.
J. Elisonas. Regeneracijos 
reiškinys gyvulių gyveni
me.

4. Končius. Pažinkime savo 
kraštą.

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

6. Z. Kuzmickis. Vestuvių
drama. •

7. Jaunas pilietis. Demokra
tija ir koperacija.

8. VI. Putvinskis. Bangos.
Vaižgantas. Dirbkime.
Pajėgos ratas.
Vabzdžiai — ligų platin
tojai.
Iš “Kultūros” b-vės dar
bų.
ir t. t.

2.

3.

9.
10.

12.

13.

Mok-

Kultūros kaina metams 12 
lity, % m. 61., atskiras nume- 
ris 3 litai. Norintiem prenu
merata bus imama uždėtu mo
kesčiu. Visų suinteresuotųjų 
prašome paskubėti atsiliepti 
ir užsisakyti, kad laiku Žur
nalą gautumėt. Kas nori N. 1 
pamatyti atsiųskit laišku paš
to ženklų už 3 litus — išsių- 
sime.

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

Lithuania.

keli koncertai.
♦

*

kivirčų savo tar-Po truputį
pe, vėl ūpas visų narių pakilo 
iki čiukuro. Kaip valdyba, taip 
ir nariai dirba išsijuosę. O <ypa
tingai valdyba nori pažymėti 
savo darbą šį sezoną, kad aplei- 
sdama (žinoma, gal bus ta pati 
valdyba, nes jos rinkimai turi 
įvykti ateinantį gegužės mėn.) 
turėtų ką parodyti ir pasigirti 
savo nuveiktais darbais.

—Ursus.

Iš J. Kudirkos koncerto
Moraliai koncertas turėjo gero 

pasisekimo, materialiai — 
nuostolio.

Kodėl lietu- 
koncertą ? 
net ir ta 
publikos,

Pereitą sekmadienį Bohe- 
mian-American svetainėje įvy
ko Justo Kudirkos koncertas, 
kuriame taipgi dalyvavo Gab- 

. riel Hrzanovvski ir Ida Divano- 
va. Tai buvo pirmaeilis koncer
tas. Savo turtingumu, savo gra
žumu ir jausmingumu jis buvo 
lygus geriausiems koncertams, 
kokius kada-nors lietuviai yra 
surengę.

Bet žmonių koncerte buvo pa
stebėtinai mažai, 
viai nesilankė į šį 
Kodėl neatvyko ten
dalis lietuviškosios 

kuri geidžia matyt ir girdėt to
bulesnę dailę ir dainą? Kodėl 
neatvyko ten bent tie, kurie 
daug kalba apie pagerinimą, pa
tobulinimą lietuvių dainos ir 
muzikos? Šis koncertas buvo 
kaip sakiau, lygus geriausiems 
jr su tikslu, kad duot galimy
bės artistui pasiekti dar dides
nio tobulumo ir ateityje atlikti 
dar geriau. Bet chicagiečiai jo 
neįvertino. Jie, matomai geres
nės muzikos, geresnės dainos 
dar nereikalauja. Jiems, mato
ma pakanka bile ko; ar gal būt

jie netikėjo ką gero girdėti Ku
dirkos koncerte ir dėlto nėjo? 
Well, kaip ten nebūtų, dalyva
vusieji yra pilnai patenkinti, 
nors jų ir nedaug tebuvo.

Apie programą parašysiu ki
tą kart. —Rpeorteris.

L. S. J. Lyga rengia nepa 
prastus šokius '

Pusę to margo vakaro 
musų jaunimas skilia 
vos moksleiviams.

pelno
Lietu-

Liet. Soc. Jaunuomenės Lyga 
rengia nepaprastus šokius su 
įvairiais margumynais septin- 
tadieny, kovo 30 d., Mildos sve
tainėje. Vakaras bus tikrai la
bai margas, kokių labai retai 
kada būna. Bus ir baliuniniai 
šokiai, ir vagių šokis, ir “Leap 
Year” šokis, ir įvairių išlaimėji- 
mų, ir bus leidžiami balionai su 
tikrų-tikriausiais popieriniais 
pinigais, bus ir “uždraustas vai
sius”, o daug visokių kitokių 
pamarginimų. Lyga yra jauni
mo organizacija ir jos tikslu 
yra patiems linksmintis ir kitus 
palinksminti. Ir ji šiame vaka
re stengsis visus taip palinks
minti, kaip dar niekad niekas 
nepalinksmino.

Ikišiol lygiečiai daug lavino
si ir mažiau rodėsi viešumon. 
Jie rengė paskaitas, debatus, 
mokinosi. O dabar sutarė pasi
linksminti ir kitus palinksminti. 
Bet kad pa^ninksminimas butų 
dar smagesnis ir naudingesnis, 
tai nutarė šio vakaro pelnu pa-1 
sidalinti pusiau — 
—su vargstančiais 
moksleiviais. Juk 
atsilankiusiam bus
linksmiau, jei žinos, kad jis atė
jęs netik pats linksminasi, bet 
dar tuo jis palinksmins ir Lie
tuvos klerikalų visaip persekio
jamus ir sunkiai vargstančius 
moksleivius užjury.

Tad atsilankykite visi — pa
matysite daug gražių naujieny- 
bių ir iki sočiai pasilinksminsi
te. Kad visa tai tiesa, atėję įsi- 
tikrinsite.

’fifty-fifty”
Lietuvos 

kiekvienam 
smagiau ir

Kom.

Pranešimai
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

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

Naujienų Spylka
1739 S. Halsted St.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas’’ 

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

LSS VIII Rajono konferencija 
įvyks nedėlioj, balandžio 6 d., Nau
jienų name, 1739 So. Halsted St. 
Pradžia 11 vai. ryto. LSS kuopos 
priklausančios VIII Rajonui pri- 
siųskit delegatus. Jei kuri kuopa 
delei kokių priežasčių neturėtų iš
rinkus delegatų, tai kuopų viršinin
kai privalo dalyvauti. Taipgi dele
gatai prašomi nesivčluoti ii* visi 
būti paskirtu laiku. —A. Vilis,

LSS VIII Raj. Sekr.

SCRANTONIEČIŲ ATYDAI
Dr. Bertašius maloniai prašo tuojau 

jam suteikti adresą tos mergaitės- 
našlaitės, kuri ketino pas jį atvažiuo
ti. Laiškas ir paveikslas jos gautas, 
bet vardo nei adreso nėra. Dr. Ber
ašius, adresas: 3159 So. Union Avė., 

Chicago, III.
/ 1--------------------------- ---------

Dramatiško Ratelio repeticija vei
kalo “Karolio teta” bus trečiadienį, 
kovo 26, šv. Jurgio parap. salėj, 32 
Place ir Auburn Avė., 7:30 v. vak. 
Visi lošime dalyvaujantieji bukite 
laiku. — Valdyba.

Brighton Park. ----- I,iet. Meno Gru-
peš reguliaris susirinkimas įvyksta 
trečiadieny, kovo 26, 3856 Archer 
Avė., antros lubos. Musų meninin
kai dalyvaujanti aktyviuose meno 
sukurtuose, o dar ir ne esanti minė
tos Grupės nariais, pageidaujama su
sirinkti.

Tipgi, yra kviečiam^ ir nedalyvau
jančius atsilankyti. Tik, kurie ne
turi paprasto supratimo, ar sugabu- 
mo scenoje, lai nei savo, nei kitų lai
ko hegaišina — bus nepriimti.

Pirmininkas.

Keistučio Dramos Skyrius genera- 
lės repeticijos veikalo “Samsono ir 
Delila” įvyksta trečiadieny, kovo 26 
dieną, 7:30 vai. vak. pas Kasparaitį. 
Visi lošėjai turintieji’ roles tame vei
kale, būtinai privalo laiku atsilanky
ti, nes sekmadeiny, kovo 30 turime 
Roselande lošti. J. J. A.

PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-2EME
Socialistų ApŠvietos Kliubo prelek- 

cija įvyks 28 d. kovo, Raynrond Insti
tute ,816 W. 31 St. Pradžia 8 vai. 
vak. Įžanga nebus imama.

Prelegentu bus d. P. Grigaitis. 
Skaitys temoj: “Kuo socialistai re
mia savo įsitikinimus, kad įvyks so
cializmo tvarko?”

Taigi jau iš temos galima spręsti, 
kad prelekcija bus svarbi ir naudin
ga, ypač darbininkams. Todėl kvie- 
čaime visus darbininkus ir1 darbinin
kes atsilankyti pasiklausyti šios pre- 
lekcijos, kuri duos jums gana daug 
reikiamo žinojimo tame klausime.

— Sekretorius.

Jaunosios Birutės muzikos ir dainų 
pamokos įvyks trečiadieny kovo 26 <1., 
7:30 vai. vakare, Mark White Sųuare 
(Engine 
laiku ir

Room). Visi nariai bukite 
naujų atsiveskite. ,

— Valdyba.

j North 
legatų susirinkimas atsibus Kovo 27 
d., 8 vai. vakare Liuosybės svetainėj, 
1822 Wabansia Avė. Delegatai mel
džiami susirinkti laiku, randasi daug 
svarbių reikalų. — R. Shaikus.

| “Samsonus ir Delida”, meilės tra- 
kovo 30 d., Ch. Strumilo svet. 58 E. 
gėdija, dviejų aktų bus suvaidinta 
107 St., Roseland, III.

Tikietus pirkti iŠ kalno už nuže
mintą kainą, atmušant 15 centų nuo 
kožno tikieto; galima gauti tikietus: 
Roselando apielinkėje, J. D. Šimkus 
ir A. Čebelis, 10225 Peny Avė.; A. 
Pocius (Naujienų agentas) 
Halsted St. Ch. Strumilos

| St. ir Indiana Avė. M. 
11444 So. Michigan Avė.

Bridgeporto apielinkėje: 
Skyriuje, 3210 So. Halsted 
pas”, 3251 So.’Halsted St. 
čikaitis krautuvėje, 3305 S. Halsted 
Street.

Westside apielinkėje: Klein Bros, 
krautuvėje, Mr. W. Buish No. 14 Gen. 
Salesman. “Naujienose”, 1739 So. 
Halsted St.

Brighton Park apielinkėje: M. Kas
paraitis (kontraktorius), 3827 Archer 
Avenue.

North Sides apielinkėje: Montvido 
aptiekoje, 1824 Wabansia Avė.

Sides Draugijų Sąryšio de-

12053 So. 
svet., 107 
Valaskas,

Naujienų 
St., “Var- 

A. Miš-

ASMENĮ! JIESKOJIMA!
PAJIEŠKAU našlaites. Kas tu 

rite mergelę nemažesnę kaip 6 
metų, o norėtumėt atiduoti sve
timiem žmoniem auginti, tai 
prašau atsišaukti adresu: Jokū
bas Alosus, Oglesby, III. Box 205

JVAIRĮJS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.
PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR

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

ALBERT PICK & COMPANY 
208324 W. Randolph St., 

Chicago, III.
Klauskit Mr. M. J. Millcr

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

ISRENDAVOJIMUI
ŠTORAS ANT RENDOS

Su fixtures dėl bučernės ir gro- 
sernės ir užpakalyje trys kambariai 
su beismantu ir kitais patogumais, 
norintis pradėti biznį lengvai būti, 
tai čia geriausia proga.

700 W. 59 St.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDON kambarys, su val

giu ir rūbų išmazgojimu. Geras, 
šviesus kambarys, garu šildo
mas. Ne lietuvių šeimyna. 3001 
Vy. 39 PI. Ph. Lafayette 8027.

KAMBARYS ant rendos dėl 
vieno ar dviejų vaikinų, šviesus, 
elektra maudynės, karštu van
deniu apšildomas. Atsišaukite 
vakarais po 5, 4955 W. Ohio St. 
Chicago.

JIESKO darbo
JIEŠKAU darbo kaipo dreiveris 

lengvaus troko ar kaipo mokinis duo
nos kepykloje, ar kitokio darbo, 
jaunas, 23 metų.

TONY KALINAUSKIS,
4601 "So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 3333

esu

MOTERŲ
REIKIA merginos prie namų dar

bo. Maža šeimyna, puikus kamba
rys Ir t. t.

Atsišaukite tuojaus.
So. Halsted St. 
Boulevard 5066

2 fl.

3241 
Phone

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė, lysas trims metams. 4 
kambariai gyvenimui. Turiu pa
rduoti greitai.

Telefonas Čanal 0552

REIKIA patyrusių materijo- 
lų ir siutų pardavinėtojų mote
rų. Gera alga ir komišinas.

J. S. ADELMAN
1303 S. Halsted Str.

MERGINŲ nuo 16 iki 20 me
tų amžiaus išsimokinimui pa- 
parsto siuvimo. Gera mokestis 
ir nuolat darbas. American 
Braiding & Embroidery Co., 
329 W. Monroe St.

REIKALINGA veiterka į restau- 
raną, kad butų patyrusi savo darbe. 
Valandos trumpos, gera mokestis. Ir 
indų plovėjo — dish washer patyrusi 
savo darbą.

Atsišaukit tuoj
VICTORY RESTAURANT

4648 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 1735

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

SUB DIVISION
Sales Managerius 
14% komišino 

turime vietą patyrusiamMes
pardavėjui, kuris yra numerio pir
mo dėl užbaigimo pardavimo ir ge
ras organizatorius. Mes suteiksime 
labai gerą vietą vyrui, kuris turi 
savo pardavėjus. Atsišaukite:

Room 320
332 So. Michigan Avė

REIKALINGAS jaunas apsukrus 
vyras dėl visokio darbo aplink na
mus; mokestis $25 į vasaitę, 
gis, kambarys ir skalbimas.

Atsišaukit gerit.
A. Milauckas

1247 So. 48th Avė., Cicero,

val

ui.

REIKALINGAS bučeris, ži
nantis savo darbą. Atsišaukite 
greitu laiku.

12300 Emerald Avė.
Tel. Pullman 3990

REIKALINGA 2-jų kriaučių 
prie vyriškų drapanų siuvimo. 
Atsišaukite tuoj aus. /

K. LĄŲŲĮŲS.
3305 So. .Auburn Avė.

REIKALINGAS barberys ži
nantis gerai savo darbą. Darbas 
ant visados gera mokestis.

Atsišaukite:
10722 So. Michigan Avė.

REIKALINGI keli gabus pardavė
jai j Real Estate biznį. Gabus vyrai 
ar moterys, gali padaryti daug pini
gų. Pirkėjų nei namų nereikia jieš- 
kot, turim užtektinai, tik reikia par
davėjų dirbt prie jų. Duodamos di
desnės išlygos negu kitur. National 
Realty Co., T. J. Kučinskas, vedėjas, 
808 W. 33 PI. Tel. Boulevard 2337.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 ruimų rakandai 

už pigiausią kainą nupirksit, nes 
man daugiau nereikalingi. Kreipki
tės 7 vai. vakarais.

J. VAIŠVILA, 
3435 So. Halsted St.

2 lubos užpakalis

PARDAVIMUI
AR NORI 

PALIKTI BAGOTU
Jeigu taip, tai pasinaudok proga 

— jau parsiduoda didelė grocernč, 
pilnai įrengta dėl biznio, — kurioj 
kas buvo, paliko bagotu. Parduosiu 
pigiai, nes pardavimo priežastis yra 
svarbi. Yra daug stako, fikčeriai 
geri, nauja U. S. meat slicer ir ¥2 
tono Ford trokas. Nuo užpakalio 5 
ruimai pagyvenimui, renda pigi. 
Tirštai lietuvių ir visokių tautų ap
gyventa vieta — tai tamstos dabar 
proga tapti biznierium. Tiktai nepa
vėluok — atvažiuok.

6002 So. State St.

PARDAVIMUI saldainių ir minkš
tų gėrimų krautuvė. Biznis išdirb
tas. Parduosiu pigiai. Priežastis pa
tirsite ant vietos, 12 dol. rendos, 4 
kambariai gyvenimui.

Atsišaukite
618 W. Barber St.

Chicago.

PARDAVIMUI pirmos klesos bu
černė, biznis gerai eina, randasi ge
riausioj vietoj ant South Sides, nauji 
fixturiai, 5 metams lysas, prieinama 
renda kampinis štoras, 3 didelės 
krautuvės arti. Priežastis pardavimo 
nesutikimas partnerių. Atsišaukite, 
5262 So. Halsted St., tarpe 6-7 v. v.

DELIKATESEN, grosernė, 
šen i įstaiga, darbininkų klasės 
distrikte, geras stakas, geras 
^rengimas, už $1850, išmokėji
mais. Pigi renda su 4 kamb. ge
ra biznio vieta. 4265 Montrose 
Avenue. t . i

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, senas ir gerai išdirbtas biznis. 
Priežastis pardavimo — nesutikimas 
partnerių. Parduosiu už pirmą pa
siūlymą.

Atsišaukit
4511 So. Wood St.

PARDAVIMUI hardvvare, malevos 
ir smulkių dalykų krautuvė. Randasi 
West 51 St. Renda nebrangi. Garu 
šildoma, 4 
Priežastis
Šią savaitę turi būt parduotas už ma
žą kainą. Saviniunką galima matyt 
visada. 4054 S. Rockvvell St. Tel. 
Lafayette 5354.

MAROUETTE MANOR
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

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

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

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

Renda nebrangi.
kambariai gyvenimui 

pardavimo — 2 bizniai

GROSERNĖ ir bučernė, 10 metų 
senumo, naujos mados įrengimas, 
Bromann Bros., tile frontas, refrige- 
ratorius, marmurinis kaunterio vir
šus, vogos, National cash registeris, 
sviestui baksas, viršui 6 kambarių 
flatas, krautuvė, 3 metams lysas. La
bai puiki proga kam- nors. Parduo
siu už $1350, yra verta $2000. Pa
matykite tą vietą patys.

Atsišaukite
3649 So. Ashland Avė.

Parduodu, mainau ir perku
Namus, lotus, farmas, bučernes, 

grosernes, automobilius ir kitus biz
nius. Turiu namų ant pardavimo ir 
mainymo visos Chicagos dalyse, ypač 
prie Vienuolyno (Marųuette Manor) 
kur yra puikiausi Chicagos kolonija, 
dabar lietuviai apsi/^Venę. Norin
tieji pirkt, parduot ar mainyt kreip
kitės ypatiškai, ar laišku, gausite 
greitą, teisingą patarnavimą.

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

arti Western Avė., Chicago, III.
Phone: Prospect 8G78

NEGIRDĖTA proga įsigyti gerą ir 
pelningą biznį už mažus pinigus. Gy
venimui 4 ruimai, renda pigi. Esu 
priverstas parduoti savo Dry Goods 
Štorą pigiai, geroj vietoj, biznis iš- 
dirptas per ilgus laikus, arba mainy
siu ant mažo ar didelio namo, 
grosernės, nes esu priversta, 
žastis patirsit ant vietos.

Kreipkitės
809 W. 35th St.

Klauskit Mr. Tverijonas

Loto, 
Pric-

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

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

PARDUODU ARBA MAINAU
Valgykla gerai įtaisyta geroj vie

toj ir geras biznis, parduosiu už kėš 
nebrangiai arba mainysiu ant gero 
namo, savininkas turi pridėti $8000; 
taipgi mainysiu ir ant nedidelio namo 
kas gaus tą biznį tas padarys pinigų, 
todėl nepraleiskit progos, dėl plates
niu žięjiu kreipkitės

• ‘ A. BRUŽAS,
3122 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0948

DIDELIS BARGENAS!
Ice Cream Parlor parsiduoda labai 

pigiai ir greitai. Parsiduoda mažai 
vartotas automobilius “Mexwell”, 
kiną labai maža, 5 mėnesių senumo.

Kreipkitės
3990 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6121

NAMAI-ŽEME
PASISKUBINKITE!

Nepaprasta proga įsigyti lotų 
puikioj vietoje.

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

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

Užpirkite sau čia bent du lotu tuo
jaus. Lotai parsiduoda taipgi ir 
lengvais išm’okėjmiais. Namai ant 
šitų lotų gali būti pastatyti pagal su
tarties už cash ar lengvais išmokėji
mais.

Norėdami paimti šituos lotus, 
kreipkitės į Naujienas. Klausk.’te 
adv. Jurgelionio.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui mūrinis na

mas ir bučernė. Gyvenimui 
namai užpakaly ir 2 augštų 
medinis namas užpakaly, 
elektriką, maudynės ir vis
kas pagal naujos mados, 
kaina $14,500 už viską.

Atsišaukit
S. TAMBORSKI & CO.

4633 So. Rockwell St.

N. C. KRUKONIS, 
3251 So. Halsted St.

Jeigu nori pirkti, ar parduoti, na
mą, lotą ar biznį, tai kreipkitės pus 
mumis, neš mes turime namų visose 
dalyse Chicagos.

Kaipo pavyzdį pagarsiname čionai 
kelis iš daugybės namų.

Muro namas, Brighton Parke, dvie
jų augštų 2-6 kambarius, 1 metų se- 
num-o, $13,700.

Muro namas, karštu vandeniu ap
šildomas Brighton Parke 2-5 kamb. 
kaina $12,700, turi būti parduotas 
greitu laiku.

1 štoras du pagyvenimai po 6 kam
barius ir garadžius 2 mašinom, kaina 
$16-,000.

Turime daupr hizniavii lotų, Helto.-ri 
pasi naudokite prog’a.

Klauskit
N. C. KRUKONIS,
3251 So. Halsted St.

GRAŽUS MŪRINIS BUNGALO
6 kambarių, karštu vandeniu šildo
mas, aržuolo grindys ir trimingai, 2 
karų garadžius, įmokėti $3500, pigiai, 
Campbell, netoli 63 St.
Matykit Miss Wagner, Prospect 8700 

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

PUIKI KAMPINE COTTAGE
Mūrinis namas, 524 W. 32 St., ga

ru šildomas, aržuolo trimai, 6 kam
bariai ir 2 skiepe, 30 pėdų lotas tik 
už $6500, pinigais $3000, savininkas 
ant vietos.

TRUSTEES SYSTEM CO. 
818 W. 63 St.

Wentworth 4964
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A. GRIGAS, 
■3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI mūrinis 3 augštų 
I kampinis namas, akmeninis 50 pč- 
dų frontas, ant 2 lotų.

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

2-ras eugštas iš priekio.

PARDAVIMUI 2jų augštų 4 pagy
venimų namas. Kaina $4,800, na
mas visas geras. Rendos į mėnesį 
neša $60.00.

Kreipkitės
927 W. 35th PI.

2 lubos užpakalis

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Ant Bridgeporto. Pardavimui mūri
nis biznio namas, biznis ir 5 flatai, 
ant bizniavęs gatvės, arba mainysiu 
ant mažesnio namo, biznio. Atsišau
kit pas savininką.

3256 So. Morgan St. 
nuvesiu parodyti

PARSIDUODA —Bargain.— 
Parsiduoda 6 kambarių cottage 
pečium šildoma, 2 blokai iki ka
rų linijos, tik $4,000.00.

4050 So. CampbeH*Ave.

PUIKUS 8 FLATAI
Ir kampine krautuvė, 3200 Wallace 

St., garu šildoma krautuvė, pečiais 
šildomas flatas, savininkas kraustosi 
į Park Manor, atiduos už $28,000.

TRUSTEES SYSTEM CO. 
818 W. 63 St. 

Wentworth 4964

PARDAVIMUI mūrinis nau
jas namas; 2 augštų, krautuvė 
ir 7 kambariai gyvenimui.

Atsišaukite
5200 So. Western Avė.

MOKYKLOS

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisiij, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos, Geografijos, Politinėj Ekono- 
rrodjos, PinetybgSj DaJlrašystSs. Gra- 
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos OratorystSs.MOKSLO LAIKAS:

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

Leveskio Mokykla
\ Prirengiamoji ir Prekybos
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dlen. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 ild 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted StM Chicago. 
(kampa* 88-žios gat., 2-roa lubos)


