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JEAN LONGUET ATVYKO ČHIČAGON
Francija atmetė nusi= 

ginklavimo sutartį
Sujrutė Chinijos valdžioj
Bus viena taikos konferencija

Francija atmeta apnibežia- 
vimo ginklavimos sutartį.

PARYŽIUS, lapkr. 24. — 
Franci jos atstovų buto užsie
nio reikalu komitetas nutarė 
atmesti Washingtcno konfe
rencijoje padarytąją sutartį 
apie jurų ginklavimos apru- 
bežiavimą.

Nustebino anglus.
LONDONAS, lapkr. 24. — 

Paskelbimas, kati Francija at
meta ginklavimos aprubežia- 
vimo sutartį nustebino ang
lus. Tečiaus valdininkas tikisi, 
kad kaip nors dalyki x bus pa
taisytas ir Francija Jalų-gale 
sutartį priims. Anglija vistiek 
pildysianti sutartį.

Nustebino amerikiečius.
WASHINGTON, lapkr. 2Į.— 

žinia apie Franci jos atmetimų 
sutarties nusJebino labai ir 
aficialinį Washingtoną. Jau 
senai administracijoje buvo 
kalbama dėl Franci jos atidė
liojimo ratifikavimo sutarties, 
bet nieko nebuvo skelbiama, 
kad nepadarius nesmagumo 
Francijos valdžiai.

Suirutė Chinijoj
PEKINAS, lapkr. 24.— Chi

nijos valdžioje viešpatauja pil
niausia suirutė. Fininsų minis- 
teris areštuotas prezidento įsa
kymu, pareikalavus atstovų 
buto pirmininkui. Ministeriui 
areštuojant nesuteikta nė pa
prasto piliečio teisių. Kabine
tas remia miinistcrį, o parla
mentas eina prieš jį. Gal delei 
šito respublikos prezidentas 
Li Yuan-hung turės rezignuo
ti. Prezidentystės labai nori 
vienas generolas, kurį remia 
parlamentas. Bet gen. Wu Pei 
Fu remia kabinetų. Jei prezi
dentas Li pasitrauktų ir tap
tų išrinktas gen. Tsao Kun. 
gen. Wu veikiausia paskelbtų 
karų. Be to ką ministeriai nu
taria, tai parlamentas atmeta, 
taip kad ministeriai pradėjo 
parlamentų ir jo nutarimus 
ignoruoti. Tuo budu pasidaro 
visai nepakenčiama padėtis. >

Byloje Walsho iš prisaikin- 
tųjų teisėjų tarpo tapo paša
lintas Chester Palm, 5841 
Augusta gat., kadangi jis pn- 
krauso Ku Klux Klanui.

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiaio:

šiandie — giedra; šilčiau po 
piet.

Saulė teka 6:51 v., leidžiasi 
4:23 v. Mėnuo leidžiasi 10:14 
vai. vakare.

Bus viena konferencija
Turkai reikalauja lygybės 

svetimšaliams.

•LAUSANNE, lapkričio 24.— 
Sakoma, kad pienas laikyti 
dvi konferencijas — vienų pa
darymui taikos su Turkija, o 
antra išrišimui Dardanelų 
klausimo, tapo panaikintas ir 
Dardanelų klausimas bus iš
rištas abelnoj taikos konferen
cijoj. x

Turkai užgirdę, kad atvyko 
Amerikos misionierių atstovai 
pareiškė, kad Turkijos nacio
nalistai nenori ir nėra palinkę 
pašalinti amerikiečius, ypač 
tuos, kurie užsiima švietimo ir 
labdarybės darbais. Bet turkai 
nematą priežasties kodėl sve
timšalių įstaigos, ar tai švieti
mo, ar industrinės, turėtų turė
ti kitokias teises, negu pačių 
turkų panašios įstaigos. Jei
gu Turkijos mokyklos ir dirb
tuves moka taksus, tai tų turi 
daryti ir svetimšalių įstaigos. 
Turkai neduosiąs svetimša
liams jokių specialinių privile
gijų Turkijoje ir visos mokyk
los, ar tai pačių turkų, ar sve
timšalių turi mokinti turki] 
kalbą.

Konferencija vis dar svarsto 
turkų reikalavimų vakarinės 
Trakijos.

Į Lausannų atvyko Rusijos 
atstovas Italijoj Varovski.

Clemenceau teisinasi
BOSTON, Mass., lapkričio 

24. —« Francijos ex-premieras 
Clemenceau pasikalbėjime su 
korespondentais darė atsikirti
mus į senatorių užmetimus dėl 
jo kalbos New York e. Jis ypač 
teisinosi dcl senatoriaus Hit- 
chcock užmetimų. Jis sakėsi 
uesųs militaristas ir kad Fran
ci joj jis labiausia buvo kriti
kuojamas už tų, kad jis seiš- 
gavo dar aštresnių taikos są
lygų prieš Vokietijų. Taipjau 
nesu negrų Francijos okupa
cinėj armijoj (bet jų buvo ir 
tik kįlua aštriems protestams 
tie kareiviai dalinai tapo išga
benti). Jis džiaugiasi, kad Hit- 
chcockui pasilieka tik kelios 
dienos būti senate (jis pralai
mėjo rinkimus). Jis tada tu
rėsiąs laiko ir galįs nuvykti 
Francijon ir persitikrinti. 
(Hitchcock buvo demokratų 
vadovas laike Wilsono admi
nistracijos ir buvo didžiausias 
šalininkas Versailles sutarties).

(Clemenceau atvyks į Chica- 
gų ateinantį pirmadienį. Jį pa
sitiks čia gen. Pershingas, gen. 
Dąwes ir kiti džingos. Antra
dienį jis kalbės Auditorium 
teatre).

CHICAGO. — William J. 
Shedd, 62 m., milionierius fab
rikantas, Midlothian, III., nu
sišovė vakar savo garaže. Prie
žasties nežinoma. 20 metų at
gal taipjau be jokios žinomos 
priežasties Washington parke 
nusišovė jo sūnūs.

Prekyba su Rusija esanti 
negalima

BERLINAS, lapkr. 24. — 
Sugrįžęs iš Rusijos chicagietis 
Wm. O. Thompson, buvęs pre
zidentas poros Amerikos kom
panijų, taipjau patarėjas Ru- 
sijos-Amerikos korporacijos, 
kurių suorganizavo Amalga- 
meitų rubsiuvių unija, sako, 
kad jokia prekyba su Rusija 
ar amerikiečių steigimas Bu-
sijoje pramonės yra negalimi. 
Todėl jis rezignuojąs iš patarė
jo tai kompanijai, kadangi ne
norįs pridėti savo vardų prie 
įstaigos, kuri negali duoti sau
gumo jos investoriams.

Paremti savo tvirtinimams 
jis paduoda apie 10 priežas
čių. Svarbiausia yra netinka
mumas Rusijos pramonės sut
varkymo, Rusijos piniginės si
stemos suįrimas, kuris nelei
džia tinkamai vesti prekybų, 
n i o n op o 1 i z a V i n i as a i idii n y ei ų
kariuomenės reikalams, stoka 
žaliųjų medžiagų, netikumas 
kontraktų su valdžia, nenusis- 
tovėjimas taksų sistemos ir 
stoka įstatymu tvarkyti Rusi
jos perkybų su užsieniu.

Kad Rusija išgelbėjus reikė
tų investuoti ten apie $5,000,- 
000,000. Bet padėtis yra taip 
beviltė, kad nė tie pinigai in
vestoriams nieko neatneštų, 
taip kad geriau esu juos ati
duoti labdarybei ir nelaukti iš 
jų jokios nąndps., x

Sušaudė respublikoną vadą
DUBLINAS, lapkričio 24. — 

Ofieialiniai paskelbta, kad šį
ryt tapo sušaudytas Erskine 
Childers, dešinioji ranka Airi
jos respublikonų vadovo Ea*- 

1 nionn dc Valerą. Jis tapo su
šautas už nešiojimąsi ginklų. 
Suėmė jį Wicklow paviete 
lapkričio 10 d. ir nuteisė jį su
šaudyti Airijos savyvaldybės 
karinis teismas.

Pereitą naktį Dubline buvo 
daug persišaudimų. Manoma, 
kad tai buvo respublikonų de
monstracija, laukiant nužudy
mo Childers. Tečiaus užmuštų 
žmonių, kiek žinoma, nėra.

Fordas nupirko kasyklas
NEW YI()RK, lapkr. 23.

Henry Ford nupirko $20,000,- 
000 vertės anglių kasyklas 
Kentucky valstijoje ir neuž
ilgo pradėsiąs pardavinėti ang
lis tiesioginiai vartotojams, 
kad tuo paliuosavus šiaurinių 
valstijų gyventojus nuo anglių 
pelnagaudų. Jis viso nupirko 
195,000 akrų žemės, kur jau 
dabar yra didelės kasyklos. 
Jis praplėsiųs savo geležinkelį, 
o paskui iš Detroito anglis ga
bensiąs burkomis. Geležinkelis v
busiųs elektrifikuotas. Visam 
tam jis išleisiųs $60,000,000. 
Jis turės anglių daugiau negu 
jam reikia ir perviršį parduo- 
siųs žmonėms.

LOS ANGELES, lapkričio 
24. — Jau 80 žmonių sėdi ka
lėjime už greitų važiavimų au
tomobiliais. Daugelis gi laukia 
teismo ir savo eilės kalėjime. 
Patirta, kad turtingesnieji, 
kad ištrukus nuo kalėjimo, 
samdosi pavaduotojus iš tarp 
bedarbių ir moka jiems po 
$5 į dienų, kad jie sėdėtų už 
juos kalėjime.
3 žmonės užmušti

Riaušės Holandijoj.

AM’SETERDAM, lapkr. 23. 
— Pereitų dienų bedarbiai su
rengė didelę demonstracijų, 
kuri užsibaigė sumišimais. Be
darbiai išdaužė langus didelių 
sandelių vidury miesto, po ko 
policija juos užpuolė ir kele
tą bedarbių sužeidė.

CHICAGO. — 3 žmonės — 
du vyrai ir mergina, liko už
mušti vakar Elmhurst, grei
tam traukiniui užbėgus ant jų 
automobilio. Vėliau traukinio 
garvežis apvirto, bet niekas 
nesusižeidė. Chicagos korone
ris tyrinėja tų nelaimę.

Dviejų šalių darbinink vadovai

JEAN LONGUET, Karolio Markso anūkas, Francijos so
cialistų vadovas, kuris šiandie atvyksta Chicagon ir ryto čia 
kalbės apie Europos padėtį p ) karo.

EUGENE V. DEBS, senas Amerikos socialistų vadas, 
kuris varde Socialistų Partijoss pasveikins svečių Jean iLon- 
guet. Debsas tai iškilmei atvyks iš sanatorijos ir tai bus jo 
pirmas viešas pasirodymas po jo išėjimo iš kalėjimo, kur 
jis ilgai sėdėjo už savo įsitikinimus, kad karas darbininkams 
yra ne tik nereikalingais, bet ir pražūtingas ir kad tai jis 
drįso viešai pasakyti. Kad jis tiesų sake, patvirtina ir tie 
keturi metai “taikos.” >

Kalėdoms Dovanų
Lietuvon

Vėl grūmoja Clemenceau.

ST. IjOUIS, Mo., lapkričio 
24. — Mayoras gavo grūmo
jantį laiškų, kad jei kviečia
mas į čia Clemenceau atvyks, 
tai jis ras jau prirengtas kul
kas. Clemenceau bus suteik
ta didelė policijos ausauga. 
Laiškas sako:

“Tigro apsilankymas į Ame- 
rikų ynf absoliučiai privatinis. 

‘Jūsų pakvietimas to žvėries 
yra labai juokingas. Nors mes 
džiaugiamės, kad žvėrys atvy
ksta, bet kulkos yra prireng
tos. Amerikos Karo Vetera
nai 1,800,000 užmušta po 

.1917 m.”

Francijos socialistą vadas ryto laikys prakalbą 
Eugene V. Oebs pasveikins garsąjį svečią

CHICAGO, lapkričio 24 d. - Chicagos Socialistų Partijos 
ofisas gavo iš New Y«rko tokio turinio telegramų: “Lon- 
guet atvyks subatoje 7:30 ryto į Michigan Central stotį” 
(kertė 12 g. ir Michigan Avė.)

Garsusis Francijos socialis
tų vadas, Karolio Markso anū
kas, Jean Longuet, šiandie jau 
bus Chicagoje. Jisai atvyksta 
iš rytinių valstijų, kur jisai pra 
dėjo savo prakalbų maršrutą 
Amerikoje.

Rytoj, lapkričio 26 d., 3 va
landų po piet, svečias laikys 
prakalbų didelėje Ashland Au
ditorium svetainėje (kertė Vau 
Buren St. ir Ashland Blvd.). 
Kalbės taip pat ir Amerikos 
socialistų veteranas, Eugene V. 
Dobs, kuris partijos vardu pa
sveikins Francijos darbininkų 
kovotojų.

Pasveikinti svečių atvyks . į 
svetainę ir visų stambiųjų Chi
cagos darbininkų organizacijų 
delegatai: Chicagos Darbo Fe
deracijos, Amalgamated Clo- 
Ihing Workers, International 
Ladies’ Garment Workers, 
duonkepių unijos, United Heb- 
rcw Trades, Workmens Gire
le, mašinistų unijos, dailydžių 
unijos, geležinkelių darbinin
kų, mokytojų federacijos, far- 
merių-daihininkų partijos, ir 
kitos.

Tų pačių dienų, 7 vai. vaka
ro, bus Longuet’o pagerbimui 
banketas, Dengias Park Audi- 
torium’e (3202 Ogdcn Avė.). 
(Plačraus žiur. Vietinėse Žinio
se).

Rumunija bijosi puolimo
SOFIJA, lapkričio 21.

Rumunijos kareiviai, kurie ta
po sumobilizuoti karūnacijai, 
nėra paleisti, bet tapo perkelti 
j Rusijos ir Bulgarijos paru- 
bežius manevrams. Kanuolių 
šaudymas aiškiai girdėtis ir 
Bulgarijoj.

Rumunija yra labai susirū
pinusi žiniomis, kad Rusijos 
bolševikai rengiasi atsiimti iš 
Rumunijos Besarabijų prievar
tos pagelba.

Dabar yra laikas išsiųsti pinigų Lietuvon, 
jeigu nori, kad tavo dovana butų ten suvartoja 
belaukiant Kalėdų, prisirengiant linksniai sutik
ti tą didelę Lietuvos šventę.

Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokių pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Išties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse. .

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis. 
Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai išmokami yra tik litais.

Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Svarstys kaltinimus prieš 
Daugherty

WSIllIiNGTON, lapkr. 23.
Atstovų buto teisių komitetas 
priėmė rezoliucijų, kurioj rei
kalaujama, kad atstovas Kel- 
ler iki gruodžio 1 d. priduotų 
faktus, kuriais jis remdama
sis reikalavo apkaltinti genera
linį prokurorų Daugherty. 
Taipjau reikalaujama priduo
ti vardus žmonių, su kuriais 
Daugherty turėjo netei
sėtų reikalų ir liudytojų, ku
rie galėtų tuos faktus patvir
tinti. Komitetas susirinks gruo
džio 4 d. ir svarstys tuos kal
tinimus.

Kimias vėl korikas
FORT MADISON, la., lap

kričio 24. — Polk pavieto še
rifas, kunigas Robb, laike ka
ro buvęs kapelionu armijoj už
jūry, antru kartu suvaidino ko
riko rolę, šiandie jis pakorė 
Orrię ('rc^e o dfš’r^t savaičių 
atgal pakovė Eugene Wceks. 
Jiedu abudu buvo nuleisti pa
korimui už užmušimų vieno 
sankrovininko, George A. Fos- 
dick iš Dės Moincs, apiplėšimo 
tikslu. Kunigo ranka nė kiek 
nesudrebėjo kariant ir antrų 
žmogų ir jis visų darbų atliko 
kaip prityręs budelis.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, lapkr. 24 d., užsienio pi

nigų kaina, be persiuntimo, perkant 
jų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių, 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais Šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.50
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ........... $6.67
Danijos 100 frankų ........... $20.25
Finų 100 markių ..................  $2.58
Francijos 100 frankų ........... $7.16
Italijos 100 lirų ..................  $4.73
IJetuvos 100 Litų ............... $10.00
Lenkų 100 markių ................... y2c
Norvegijos 100 kronų ....... $18.38
Olandų 100 guldenų .........., $39.40
Šveicarų 100 markių ........... $18.60
Švedijos 100 kronų ............. $26.90
Vokietijos 100 markių ....... l%c

IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS, Chicago, ffl. šeštadienis, lapkr. 25, 1922
SS

Dėkonės

Pirmadieni, Antradienį ir Trečiadien 
Be užsisakymu per telefoną ar laiškais 
Žaisliniai Indai

Alumininės arbatai ar virimui ei
lės, gražiai supakuota dėžutėse, 
specialiai po

38c

Maudykliniai 
apsiaustai

Moterims Beacon užklodinio 
dėklo maudykliniai apsiaustai, 
puikių spalvų ir gėlėtais raštais,
satynu aptaisyta apikaklė ir ran
kovės su storo šilkinio šniūro 
juosta, dydžiai 38 iki 46, po

4.48

au-

KORESPONDENCIJOS
TERRE HAUTE, IND.

Protesto rezoliucija prieš 
Johnsono bilių.

Skuduriniai Kilimai
30 per 60, Parinktinių tamsių 
spalvų, pataikomas ir praleidžia
mas audimas, kutuoti galai 1.98 
vertė (1 kilimas vienam)

Žiurstai moterims
Polly-Prim žiurstai, gražios petri- 
nos iš kretono

35c
Apatiniai sėjonai

Tyčia dideli flaneleto apatiniai 
sėjonai, šviesių ir tamsių spalvų, 
pilnas dydis, 89c vertės

68c
Kūdikiams dresės

Vilnonio seržo, dydžiai 2 iki 
metų, $4 vertės

2.89

Šliurės
Moterims šliures iš vailoko kas
pinais aptaisytos, elnio odos pa
dais, iškimštais vidpadžiais, spal
vuotos, specialiai

89c
Vaistai

60c Dro Bello Pine ta r & Honey 
bonkelė, arba 60c Tonsiline’o bon- 
kėlė, ar 60c Mentholatumo dėžu
tė, kuri nebūk, po

42c
Paklodės

36 colių nebaltintas paklotiems 
storų siūlų audimas, 17c vertė, 
specialiai tik jardui

U'-4
Bliuzos.

Vaikams flanelinės bliuzos, nor
minio padarymo, žilos, ar pilkos, 
dydžiai 8 iki 16 metų. Specialiai

Vyrams pirštinaitės
Megztinės pirštinaitės, numegz
tos iš maišytų vilnų, juodos, ar 
pilkos, 75c vertės

39c

Užklodės
Megztinės rūšies Silkolinas iš 
abiejų pusių, puiki rūšis, sniego 
baltumo vata iškimštos, zefirjnių 
gijų megztos, specialiai

2.58
Moterims kojiniai

Vilnoniai kojiniai, plyni, ar gra
žiai stulpuoti, juodi, pilki ir kitų 
spalvų; $1.50 vertė, porai tik

77c

Pranešimas!
Pas Petrą Globį ant ūkės, Lapkričio (Nov.) 27 

d., 1922 m. bus Ūkiškas balius su laimėjimais visokių 
paukščių, kaip tai: žąsų, ančių, kalakutų ir keptas 
paršiukas vakarienei, prie to dar visokios rūšies val
gių geriausiai pagamintų. Grieš puikiausia orkestrą. 
Užkviečiu visus be skirtumo.

PETRAS GLOBIS
lllth St. ir Ridgeland Avė.

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

Raffles
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, uaudokit Ruffies.
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiamo 

tiesiai iš labaratorijos.
F. AD. RiCHTER & CO.

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Lietuvos Atstovybės 
SKELBIMAS 
Sulyg Lietuvos Respublikos Įstatymų, visi 

užsieniuose gyvenantieji 
LIETUVOS IŠEIVIAI ( 

kad pasilikti Lietuvos piliečiais 
PRIVALO ĮSIREGISTRUOTI 

Atstovybėje iki gruodžio 22 d., 1922 m.
Pilnesnių informacijų prašykite nuo savo kolo

nijos Paskolos Stočių, Lietuviškų Įstaigų, arba 
LITHUANIAN LEGATION,

1925 F Street, N. W., Washington, D. C.
Lietuvos Respublikos Atstovybę.

Kadangi kongr. Jonsono iš 
Washingtono valstijos įnešė į 
kongresą bulių apie registra
vimą nepiliečių;

Kadangi tas bilius musų įsi
tikinimu, suvaržo musų liuo- 
sybę, kuris suvaržymas yra 
priešingas Suvienytų Valstijų 
konstitucijai, kuri gvarantuo- 
ja kiekvienam asmeniui ypa- 
tišką liuosybę;

Kadangi tas bilius apkrauna 
mus mokestemis ir yra at
kreiptas vien tik prieš darbi
ninkus, o nepaliečia atstovybių 
r jų tarnų,

Taigi mes, Terre Haute, Ind. 
lietuviai, susirinkę visuotiniu 
susirinkiman spalio 22, 1922,

įstaigas ir organizacijas, ku
rios šitą patvarkymą remia ir 
gina.

4) Reikalaujame, kad Lietu
vos valdžia kuogreičiausiai at
šauktų įstatymą, kuris atima 
žmogaus įgimtas teises

gimtines šalies pilietybę už ne- 
siregistravimą ir nemokėjimą 
$10.00.

5) Kartu kreipiamės į Ame
rikos lietuvių visuomenę, kad 
ne vienas Lietuvos pilietis Be
siregistruotų 
$10.00

Šitą 
tuvių 
čiame

ir neduotų po 
Lietuvos valdžiai.
nutarimą skelbiame lie- 
laikraščiuose ir pasiun- 

Li etų vos Atstovybei
jo

tokiu biliurrt ir reikalaujame, 
kad S. V. kongresas nepadary
tų jį įstatymu, bot atmestų jį.

Kopijos šios rezoliucijos mes 
''iriame pasiųsti Indianos dis- 
rikto kongr. Everett Senders 
r kongreso pirmsedžiui.

Pirm. A. Vasiliauskas, 
Rast. S. Poleskl.

INDIANA HARBOR, IND.

Protesto rezoliucija prieš Lie
tuvos valdžios Įstatymą 

amerikiečiams.

(Lietuvių Pasilinksminimo 
draugiškas Kliubas susirinki
me spalio 22, 2 v. po p. saloje 
*>112 — 1371h St., Indiana 
Harbor, Ind., svarstė Lietuvos 
^aidžios įstatymą, kuriuo rei
kalaujama, idant visi Ameri
kos lietuviai, Lietuvos piliečiai, 
siregistruotų Lietuvos Atsto

vybėje iki gruodžio 22, 1922 
m. ir užsimokėtų- po $10.00, o 
neužsidegiistrav’usiems Įfrumo- 

’ama atėmimu Lietuvos pilie
tybės teisių ir konfiskavimu 
-u turto Lietuvoje.

Mes, 150 minėto kliubo na
rių gausiai rėmusieji Lietuvą 
visuokiuose jos reikaluose, 
nirkę Lietuvos Laisvės Pasko- 
’os Bonų už $500.00, ir auka
vę Lietuvos nepriklausomybės 
‘šgavimui, lietuviams mrkentė- 
u'Šioms dėl karo, Lietuvos 
šauliams, Lietuvos Raudona
jam Kryžiui, Lietuvos našlai
čiams, — žodžiu sakant, Kliu- 

aukavęs visuokiems 
reikalams $1000.00 
patriotinius apvaikš- 

keldamas Lietuvos

bas yra
Lietuvos
:r rengęs
Hoj imtis, 
garbingą vardą akivaizdoj sve
timtaučių, — nutarėme išneš
ti sekantį protestą:

1) Griežtai protestuojame 
įneš tokį Lietuvos valdžios 
latvarkymą, kaip neteisingą ir 
negirdėtą istorijoj, kokiuo nei 
viena civilizuota valstybe savo 
>i liečiu neapkrauna.

2) Protestuojame prieš pri
valomą pasų išsiėmiiną Ameri
koje gyvenantiems Lietuvos 
niliečiams, nes čionai jokių 
)asų niekas nereikalauja.

3) Protestuojame prieš visas

(Tąsa ant 3-Čio pusi.)

Kiekviename Laše

Bordeno Pasteurintojo, 
Pieno yra teisinga vertė, 
sąžininga rūpestis ir gera 
priežiūra.

Nenuoalsi pastanga yra 
būtina ir yra ištikimai de
dama šito pieno laipsnio 
pagaminimui

BOHDENS
Farm Products Co.. of Illinois 

Franklin 3110

titrą! BALIUS Eitra!
Rengia

LIETUVIŲ JAUNIMAS
šeštadienį, Subatoj, lapkr. 25 d., 1922

Bažnytinėj Svetainėj, 35th ir S. Union Avė.
Pradžia 7:30 vai. vak. tt n

—......... ................................................................. J./-1.'.i ;........................................................-......-J-..............m=s=s
Balius bus' papuoštas, kadangi paskutinis balius užeinant adven

tui. Panašus baliai, prąsfdės po' Naujų Metų, nepirmiaū.
Taigi kas sveikas į Balių. Kviečia nuoširdžiai.

VALDYBA.
& ..

■tL " 1,1,1

ir

Dieną 36c-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-30c (ir taksai).

M A J ESTI/*
ni-THEATRE-W

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštad., Sekmad. 
Šventėmis

45 ir 22c (ir taksai). 
Šeim. rateliams

10c (išskiriant šeštad., 
sėkmad. ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai 
krėt. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.

A Library of 
Music

Now — faithful reproduetions 
of music’s greatest artists on 
double-faced records sfre 
yburs.' A Brunsvvick brings to 
you every gradation of fecling 
and tone exactly as played or 
sung.
Get this phonograph with its 
superior tone—then build up 
a collection of the music you 
love.

Parankiausia krautuvė pir
kimui Phortografų. Krau
tuvė atdara vakarais.

Juoz. F. Budrik
3343 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Pirmas Rudeninis Balius
Su išlaimčjimu auksinio laikrodėlio vertės $25.00 

RENGIA DRAUGYSTĖ ŠV. KAZIMIERO KARALAIČIO ,

NEDĖLIOJĘ

Lapkričio 26 dieną 
1922 m. 

Pradžia 6 valandą vakare.
Kviečiame gerbiamą visuomenę atsilankyti į 

musiĮ draugijos IŠKILMINGĄ BALIŲ, senus ir jau
nus, didelius ir mažus. Atsilankę į šį balių turėsite

MILDOS SVETAINĖJE, 
3142 So. Halsted St.
Įžanga 35 centai ypatai.

progą linksmai laiką praleisti prie puikios muzikės 
ir pasimatyti su .savo draugais.

Pastaba: — Norinčius įstoti į draugiją, priimsi
me veltui baliaus vakarą .

Didelis Balius
Rengi amas

JAUNŲ LIETUVIŲ KLIUBO
Subatos vak. Lapkr.-Nov. 25 d., 1922
Meldažio svetainėje, 2244 W. 23rd PI.

Įžanga 50c ypatai. ' Muzika G. F. JERECKIO.
Susirinkimai atsibūva kas pirmą ketvergą, 831 W. 31st Place, Chicago, Illinois.

įsigyjant šį žmogv, turime garbės pranešti visuomenei, 

jog jis ilgus metus yra įgyjęs plačią pažintį ir apsipaži

nęs su Real Estate užsiėmimo darbu. Todėl drįstame 

kviėsti pirkėjus, pardavėjus ir spekuliantus. Kurie no
rite parduoti namus, farmas, biznius arba mainyti, mel

džiu kreiptis į musu įstaigą.• LEM0NT, DARGIS & V0N SCHILL
R. N. BARSIS

140 So. Dearbom St, Room 521 
Phone Randolph 1372

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbern St., Room llll-lg
Tol. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedaliomis nuo 9 Iki 19 
ryto.
-■  ------- —/

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2211 W. 22nd St., kerti Leavitt St.
Telephone Canal 2562

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak 
cus ir padirba visokius Dokumen
tus. perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
iaus ant lengvų išlygų.

t?*..... ' I. III_____

Tei. Randolph 4758
A. A. SLAKlfi 1

ADVOKATAS
Ofisas vidurmlaatyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1808
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą j

Namų Tel.: Hyde Park 8896---- .r. .............. .... J

V. W. RUTKAUSKAS I 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 584 
Tel.: Central 6890

Vak. 812 W. 38 St. Chicara 
Tel. Yards 4681Ų ------------ J

Tel. I-laymarket 8669 
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės 1 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

v 9 vakare.

S. W. BANE8
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Rfecter Building

79 Weet Monroe Street, Ckicaga 
Phone Central 250t 

Rez. 3203 So. Halsted St
Varde 1015. Vai.: 6 iki • va).

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 
309 South La Šalie Street 

Room 706 
Telephone Harrison 421

Tel. Randolph 901

Emory Smith
ADVOKATAS

111 W. Monroe St.
Kambarys 1515 Harris 

Trust Bldg. Chicago

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commerce
133 W. Washington St., 

Phone Main 1308 
Chicago, III.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearbom 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabask Avė.

Tel.: Pullman 6377.

DAVID RLTTER & CoJ
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iŠ retai! 
kiemų. Visu/ pristatom.
South Side ofisas 8301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

BAŽNYTINES ŽINIOS
Lietuvių Tautos Katalikų baž

nyčia Amerikoj. Norintieji baž
nytinių patarnavimų, malonėsite 
kreiptis prie Jo Malonybės Kun. 
Vyskupo S. B. Mickevičių D. D., 
3509 So. Union Avė.

P. S. Pamaldos sekmadienyje: 
suma 11 vai., mišparas 7 vai. vak.

Kancleris.
Vja- -------- n-------- ------------- , - j/
PLOŠČIAI PLOŠČIAI PLOščIAI 
šimtais. Vėliausių madų vyrams ir 
jaunuoliams. Dirzuoti, languotomis 
apačiomis, raglan ir kimona ploščiai, 
žili, rusvi, pilki ir visokių spalvų ir 
petrinų, po $10 iki $20 mažiau 'negu 
kitoj krautuvėj mieste. Musų kainos ’ 
eina nuo $16.50 iki $55.

Senoviškesni ploščiai senesniems 
žmonėms, tamsesnių spalvų, $15 iki 
$32.50.

Didelė daugybė jzįrynai vilnonių plo- 
sęių po $12.50. 1 ir 2 kelinės vyrams 
ir jaunuoliams $13.50 ir augščiau. Ser
žai, franeuziškais pečiais, ustedai, 
puikiausios matovijos, 2 Lcclineinis Rar- 
niturai $25 iki $45.

Vaikams 2 kelinėmis gamiturai ir
ploščiai $8.50 ir daug’au.

S. G0RD0N, 
Pardavinėtojas smulkmenų prekybai. 
1401 S. Halsted St. 789 W. 14 St.

Atdara kasdien vakarais ir sentin- 
tadieniais.



šeštadienis, lapkr. 25, 1922 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Dovanai

itio

Musų seniems ir naujiems de- 
pozitoriams gražus termome
tras.
Atsineškite savo taupomąją 
knygelę pas num. 11 ir pa
prašykite šito siuvenyro.
Jei neturite sąskaitos šitame 
banke, tai pradėkite ją. Už
tenka vieno dolerio kad gau
ti taupomąją knygelę šitam 
banke.
Pinigus nusiunčiam į Lietuvą 
greitai ir žemiausiomis kaino
mis.
Laivakortes pardavinėjam vi
sų linijų.
Pinigus skolinam ant nekru
tamo turto.

Jei negali ateiti į banką die
nos laiku, ateik ketvirtadienį 
vakare tarp 7 ir 9 valandos, 
šeštadieniais bankas atdaras 
nuo 9 ryto iki 9 vakaro.

Fsoples “'S“"*5 Bai
Kampas 47tos gat. ir Ashland Avė 

CHICAGO

Pinigai Lietuvon
Doleriais arba Litais

*
Dabar laikas siųsti pinigus jei nori kad nueitų Lietuvon prieš Ka
lėdas. METROPOLITAN STATE BANKA siunčia pinigus LITAIS 
arba DOLERIAIS pigiau ir saugiau negu kiti. Musų draftas — čekis 
ar paštos perlaida yra tai geriausi budai pinigų persiuntimui Lietu
von. Todėl jei nori kad pinigai pasiektų Tamūstos gimines ar drau
gus prieš Kalėdas, siųsk tuojaus per METROPOIJTAN STATE 
BANKĄ.

...... ■■■--------------2------------ '

STIPRUMO ŽENKLAS
__________________________________________________________________ , ___________________________________________________________________

✓

Už pinigus padėtus į šią banką iki Gruodžio 10 d., š. m., gausite 3% 
nuošimtį ant Naujų Metų, už vieną mėnesį.

Nelaikyk pinigų namie ar žemėje Įkastų, bet padėk juos į stiprią bei 
saugią banką — METROPOLITAN STATE BANK — kur doleris do

lerį dirbs.

Kreipkitės ypatiškai ar laišku.

Metropolitan State Bank
2201 W. 22sid{S$T.

CHICAGO.

čiužens statė bank
MELROSE FARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo) 
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

[ VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS - APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai

I Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po pi et, iiskiriant, Su ba
tonu s nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare

LIETUVOS T T'TAt 
Nauji Pinigai -S-z A A

Persiunčiami greičiausiai ir 
pigiausiai per musų Bendro
vę, nes turim tiesioginius ry
šius su didžiausiais Lietuvos 
Bahkais ir savo agentūras vi
sur.
LAIVAKORTĖS
Ant visų geriausių linijų už 
žemiausias kainas, gaunamos 
musų Bendrovės.
DOKUMENTAI
Musų Bendrovės Lietuvos At
stovybės užtvirtinti notarai. 
Padaro ir užtvirtina visokius

dokumentus — įgaliojimus, pardavimo aktus, ir t t.
ELTA COMMERCE CO.,

3251 S. Halsted St., Ch'cago, III.
. ............................................... — _ ...........................

į KORESPONDENCIJOS^
(Tąsa seka nuo 2-ro pusi.)

p" ■1"■1  ........................ ................... ■  — ■ ■■ —*

Washingtone ir Lietuvos Sei
mui. I

Lietuvių Pasilinksminimo
Draugiško Kliubo valdyba: 

Pranas Rudis, pirm. 
R. S. Rindokas, rašt. 
V. Cipares, ižd.

DEL LIETUVOS REGISTRA
CIJOS ĮSTATYMO.

Protesto Rezoliucija.

Draugystė Palaimintos Lie
tuvos laikytame mėnesiniame 
susirinkime lapkričio 12 d. 
1922 m. Malinausko salėj, 
1843 S. Halsted gat., Chicago, 
skaitliuje 360 narių visapu
siškai apsvarsčius Lietuvos 
valdžios įstatymų, rado reika^ 
Iinga protestuoti prieš tokį įs
tatymą. Dėlto tapo priimta ši
tokia protesto rezoliucija:

1) Kadangi Lietuvos . val
džios Amerikos lietuviams iš
leistas priverstinos registraci
jos įtsatymas yra labai kenks
mingas ne tik Amerikos lietu
viams, bet ir pačiai Lietuvos 
respublikai, nes jis atšaldo 
Amerikos lietuvių norą toliau 
remti Lietuvą;

2) Kadangi tas įstatymas 
grąsina Besiregistravusiems iki 
22 d. gruodžio 1922 m. ne tik
atėmimu Lietuvos pilietybės 

teisių, bet dar ir konfiskavi
mu Lietuvoj turimą turtą, ir 
draudžia norinčiam jį įsigyti;

3) Kadangi tas įstatymas 
Amerikos lietuvius apkrauna 
neteisingais mokesniais, už ką 
Lietuvos valdžia nieko neža
da, ir

4) Kadangi Draugystės Pa
laimintos Lietuvos Lietuvai 
gelbėti yra aukavusi ne dole
riais, bet šimtinėmis, todėl te
būnie nutarta, kad Lietuvos 
valdžia kuogreiČiau priversti
nos registracijos įstatymą at
šauktų.

Kitų laikraščių meldžiam iš
spausdinti.

Su augšta pagalba
■RezoĮ. Komisija:

S. Venckus,
Ig. Žilinskas, 
J. Jacka.

Valdyba:
F. Baceviče, pirm.
Ig. Žilinskas, rašt.

Lietuvon per 10 dienu
Vienatinis vandeniu kelias Lietu

von per Southamptoną ant 
Milžinų laivų 

AGUITANIA MAURETANIA 
• 45,647 tonų 30,704 tonų 

BERENGARIA
Apleidžia Nevv Yoiką kas Utarnin- 
kas. Grėdas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

I (2ra kl. $150.00) Karės tak- 
l’iliavą (3čia kl. 106.50) sai ekstra 

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant į 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžmų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir re.'ka- 

Hngų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo b:le 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apiėlinkėj.

DETROIT, MICHIGAN
/■■■ .......   s

West 1394 Herai. 6678
WM. J. STOLL CO„ 

J. Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas) 

GRABORTUS
1029 — 25th St., 9509 Cardonl 

Detroit, Mich.
L - . -------- —J
— -4 ■ ■ .... ——■ —................ —.................................................■■■ ■

DR. F. MATULAITIS, ”
8709 Jos. Campan A v. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną

T ei. Market 6234, Market 4526 
........................................     J

Phone Cherry 6420

JOS. P. UVICK 
Lietuvis Advokatas.

618-620 Ford Bldg.
Kampas Grisvvold & Congress gat.

Darau ir peržiuriu visokius raš
tus. Stoju į visus teismus Detroite 
ir visoj apiėlinkėj.

< ............ . - -...... -.....  -- J

Siųskite Kalėdų Dovanas 
LIETUVON LITAIS

Kas yra naudingesnė Kalėdų Dovana kaip perlaida išrašyta 
“Litais” ir pasiųsta giminėms Lietuvoje. Lietuvos Valdž'a 
reikalauja kad visos perlaidos butų išmokėtos “Litais”. Tai
gi, kodėl negaima siųsti perlaidą išrašytą “Litais”, o ne kitos 
tautos pinigais. Taip darant daug sutaupysi pinigų.

Lietuvių Prekybos Bendrovė
parduoda laivakortes ant didžiausių ir geriausių linijų. Tre
čia klesa laivakortes iš Boston’o arba New York’o iki Pila- 
vai (Karaliaučiaus) tik kainuoja $111.50. Visa kelionė Lie
tuvon galima atlikti vien vandeniu, nekliudant Lenkijos.

Dabar Eina Didelis Išpardavimas
Lietuvių Prekybos Bendrovės Šerų dėl pastatymo Lietuvoje 
įvairių dirbtuvių . Šerai kol kas parsiduoda po $7.00 Alenas. 
Todėl jeigu nori gauti gerą pelną už savo pinigus, pirk kuo- 
greiČiausiai.

Del platesnių informacijų, reikale laivakorčių pinigų siunti
mo Lietuvon, Šėrų, pasportų ir income taksų, kreipkitės šiuo 
adresu:

• *

Litauanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.

Arba į musų Skyrių

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
3313 So. Halsted St., Chicago, III.

Prisidek Prie 1923 
Metų Armijos Tau
pytojų Kalėdoms

Narybė musų Kalėdinio Taupymo Kliube 
reiškia fondą ateinantiems metams.

Dabar laikas prisidėti.

Yra kliubas atatinkamas kiekvieno kišenini 
ir kiekvienam šeimynos nariui.

Jokiu kitu laiku pinigai rankoje nėra taip 
labai branginami.

Užtikrink sau linksmybę Kalėdoms atidary
damas sąskaitą šiandien.

k

SI Babk
Milwaukee Avė. ir Division PTit.

ATSINEŠK ŠITĄ SKELBIMĄ SU 
SAVIM IR SUČĖDYK $10.90

Jei pirksi namui vietą sep., lapkr. 26 d., 1922
Negirdėtas siūlymas 30 per 125 pėd. parinktinių 

būstinių lotų po $525. Šita kaina apima srutynę, van- • 
' denį, gazą, cimentuotus šalygatvius. Mokyklos, baž

nyčios ir gera transportacija arti nuosavybės.
$130 gyvais pinigais, likusie po $10.00 kas mėnesis. 

Gražus Bungalai ir 2 pagyvenimai yra jau ant žemės.
TIK VIENA DIENA — LIS AR GRAŽU BUS

Ateik ir įsitikink musų siūlomais pigumais. Ofi
sas ties šiaurvakarine kerte 95 gat. ir St. Lawrence 
Avė. Atdaras tik septintadienį, lapkričio 26 d., 1922 
m. Tel. Central 0374.

GELDER & SNEARY 
Garantuoja patenkinimą.

Garsinkities “Naujienose”

MRS. A. MICHNIEVIC2, 
. AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampa* 81 gal 
Telefonas Yards 1119

Visuomet pavargusi
Be ambicijos.

Nervai, svaigulys ir vis
kas atrodė kad man kenkia. 
Kaip pasitaisiau.
Larwill, Ind. — “Taip strėnas skaudė
jo kad negalėjau skalbinių išplauti. Vi 

suomet jaučiausi 
pavargusi, be am
bicijos; nervai, 
svaigulys ir taip 
atrodė, kad viskas 
man kenkia ir tu
rėjau didelį skau
smą dešinių jam šo 
ne. Jaučiausi taip 
prastai apie ketu
ris metus ir nega-' 
Įėjau darbo atlik-1 
ti, kuris turi būt

padarytas. Pamačiau Lydia E. Pink-, 
ham Vegetable Compound pagarsini- 
ma, kad jis tiek daug žmonėms pa
gelbėjo, tad ir aš pradėjau imti. Da
bar labai gerai jaučiuosi ir visi sako, 
kad ne yra mane matę taip gražiai 
atrodančią. Gyvenu ant ūkės, atlie
ku visą darbą ir prižiuriu savo tris 
mergaites. Rekomenduoju šią gy
duolę savo draugėms ir žinau, kad ji 
pagelbės, jei tik jos naudos, kaip kad 
aš dariau.” — Mrs. HERBERT 
LONG, R. R. 3, Box 7, Larwill, Ind.

Daugelis moterių dirba savo dar
bą, kuomet joms reikėti) gydytis. Jos 
visuomet pailsę, be ambicijos. Kuo
met esat tokiame padėjime, kreipki
te domę į tai.

Imk Lydia E. Pinkliam Vegetab
le Compound, nes jis ypatingai yra 
priimtas atitaisymui panašių nesma
gumų’, kaip kad padarė Mrs. Long.

Baigusi 
Akuieri- 

oa koleg* 
lą? ilga 
praktika

vusi Peru* 
silvanijoa 
hospitalh- 

<e. Pasek- 
rungai pa
tarnauja 

tris gina 
tymo. Dus 
ta rodą vi
sokiose H- 
zose ir ki
ekiuose rei 
galuose mo 
erims ir 
merginonas.

Hature Guru Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir ope

racijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. Brighton Park. 

Theater Bldg., 2-ros lubos. 
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

Nuo 6 iki 8 vakarais.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12. 

Tel. Lafayette 5698.

Dr, V. A. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeras 

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A. M. 1—3 ir 6—9 P. M.
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118

David O’Shca, A. M., M. D 
Bustas, Edgewater Beach Uotel 

5349 Sheridan Road 
Tel. Edgewater 8380

Ofisas, 1721 S. Ashland Avė., 
Tel. Canal 0101 ir 0078

Valandos: 11 ryto iki 2 po pietų 
ir vakarais, išskiriant septin- 
tadienių vakarus.k.___ N ..............

Dr AL T Strikol’is
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland A<e.

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0263

f DR. A.. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirwrg»s 

25 E. Waj*hington St.
Valandos; nuo 10 iki 12 ryte 

lemphone Centrui 3332
1824 SVabansia Ava.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Kezidencijo- tel Kedzis 7716 •

į Telephone Boulevard 5062
DR. A. JUOZAITIS

UENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
5261 Se; Halated St., Chicago, III.

S U

“ — —------- ---- --- >
Tel. Lafayette 4223

Phunbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams risadoa 

patarnauju kuogeriauaiaL
M. Yuška,

8228 W. 38tb St.. Chicaro. III.

Phone Wentworth 209
Anglis, malkas ir koksus mes pri

statėm į namus. Užtikriname gerinu
sį patarnavimą.

Reikalaukit:
E. J. McQUAID,

5822 S. Racine Avė., 
Chicago, 111.

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St. 
Tel. Boulevard 0352

UŽEIK į
Bridgeport Tobacco Co., nusipirki

mui cigarų, cigaretų ir tabako.
Specialės kainos.

3267 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5394

PRANEŠIMAS
Plačiai pagarsėjęs 20 metų prak

tikos fofografistas A. Voitkevičius 
pagrįžo iš- Lietuvos ir savo name 
636 W. 18 St., Chicago, III atida
rė Photo Studijo pagal naujausios 
mados.L ..... ............... ...........

»«—■" " " ■ * 'z— —~ ""Įį

^-ua.nERZMAN^M
IA RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas psr Ii 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo antrais ir chror.likas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijat 1021 W.
18th St., netoli Fisk St.

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

r Dienomis: Canal 
„ , „ . 8110 arba 857
Telefonai: 7 „ ___

) Nakt. Drexel 969
[ Boulevard 4186

8313 So. Halsted St
Val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

H PRANEŠIMAS
j Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
| į rankas žento ir partnerio Dr. 
j Charles Segal. Visi senieji paci- 
3 entai ir draugai aplaikys apžiū

rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER
Ofisas:

3149 S. Morgan St., kerti 32 St
OFISO VALANDOS:

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:30 — 7 
vakare. Nedėliomis nuo 12 —

2 po piet.
Telephone Yards 687

' DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 laboa 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir .
Vaikų ligų

OFISO VALANDOSt 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Od 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 va), 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

k. ■ - ' -■*

MRS. M. WAITKIEWICZ
(Banienė)

sitikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimui 
teriros ir
noms veltui.

Tel. Pullinan 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiu
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

Akaierlui 
3113 S.Halated ai
Tel. Blvd. 8138 

Per 15 metų pa 
sėkmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek- 

patarnau- 
gimdymo 

at-
teikiu 

iri žiu 
Duodu 

mo’ 
mergj

* Telefonas: Boulevard 7042

Š i DR, C. Z. VEZELIS !
Lietuvis Dentistaa

■ į 4712 South Ashland Ave^ 
arti 47-tos gatrla

■ ■ mii«iiim>m 
f  -

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spindulixi
Ofisas 2201 W. 22nd SL, kampas B 

Leavltt St TeL Canal 6222.
Rezidencija 8114 W. 42nd 84.

Tel. Lafayette 4988
1 Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 ▼.
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NAUJIENOS Irašo Berlino “VorwaerU”,| 
i pasistengė tenai užmegsti 
' ryšius su p. Mussolini. Per 
Cachin’ą Mussolini gavo iš 
Francijos valdžios pinigų 
leisti naują laikraštį.

Italija, kaip žinia, paskui 
įstojo į karą Santarvės pu
sėje. 0 Francijos valdžios 
agentas, Marcei Cachin, iš
bandęs savo diplomatinius 
gabumus Italijoje, vėliaus su 
panašia misija keliavo Rusi
jon. Tai buvo jau po kovo 
mėnesio revoliucijos, 1917 
m., kuomet Rusiją valdė lai
kinoji revoliucinė valdžia. Ji
sai nuvyko Petrapilin tikslu 
įtikinti Rusijos valdžią, o 
ypatingai socialistus, kad 

| Rusija turi padėt Santarvei 
tęsti karą iki galo.

75c | prieš šitą patriętinę politi-
• - • . v . . 1 • T7I_________

The Lithuanian Daily bfews

Publiahed Daily except Sunday 
The JLathuanian New* Puh. Co., Ine.
_________ Edfter P. OriyutU Į 

173® South Halstcd Strwt 
Chiaaio, III.

Telephone Rooseveilt 8500 i
Subacriptįpn Ratas:

$8.00 per year in Cenada.
$7.00 per year outaide of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second C laša Matter 

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Ko os e vėl t 8500.

Užsimokijutk) kainai 
Chicagoje — paitu:

Metams.......... ...... .... ...........
Pusei metą_____________
Trims mfaasiama j_______
Dviem minėsi am _____ _
Vienam mėnesiui ___

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija___ _________
Savaitei... ........ ... .............
Minėsiu! ..............................

Suvipaltu-e v<Usty°’e ne Chicagoje ką griežtai kovojo Francijos 
Metams’----- -------------------$7.00 socialistų partijoje Jean
Trims mėnesiams___________ 2.oo Longuet, kurio frakcija to-
v’enrmmmtae9*S------- - lyn vis labiaus stiprėjo, iki

Lietuvon ir kitur uolumuose: | pagaliaus, paėmė viršų par
itetams (AtpiglnU) $8.00 tijoje. Cachin tuomet pasu- 
pusei metų--------------------------4.60 ko į “kairę” ir pasidarė kars-
1 rims mėnesiams .........  2.25 Rusijos bolševikų Šąli
Pinigus reikia siųsti pašto Money Į . , tz x . rn_____

Orderiu, kartu su užsakymu. j Įlinkas. Kartu 8U rrOSSar- 
----------=» d’u (kuris buvo toks pat pat

riotas, kaip ir Cachin) ir ki
tais savo vienminčiais jisai 
suskaldė socialistų partiją ir 
įsteigė komunistų partiją, 
kaipo III Internacionalo sek
ciją Francijoje. Cachin’o 

. partija šiandie yra užlaiko 
ninkas, Mussolini, yra sočia- ftusįjos valdžios pinigais. 
liz.mo renegatas.----------------------------Taigi Italijos fašistų va-

Pagal savo profesiją jisai das ir Italijos komunistų va- 
yra gimnazijos mokytojas. das, kaip matote, perėjo la- 
Dar jaunas būdamas, kada Į)aį panašius “evoliucijos” 
jisai dėstydavo franeuzų laipsnius. Vyriausias tų 
kalbą gimnazijoje, jisai įsto- dviejų renegatų “principas” 
jo į Italijos socialistų partiją yra _ ėdžios.
ir tuojaus prisidėjo prie kai-; ___________
riejo josios spųrno. Didžio-^ d darbininkų 
jo karo pradžioje Mussolini ..
buvo centralinio partijos or-, kOH/ CrCKlCl/(1,

1.71

Fašisto Mussolini 
"atsivertimas”.

Kaip jau visi žino, Italijos 
fašistų vadas, dabarnykštis 
ministerių kabineto pirmi-

Taigi Italijos fašistų va

gano, “Avanti”, redaktorius.
Bet tarp jo ir partijos įvy

ko susikirtimas, kadangi ji-. ---- ~ i ■
sai stojo už karą. Pasitrau-. Rien’s Hali) visų darbininkų 
kęs iš “Avanti” redakcijos, unijų ir darbininkų partijų 

dtrioti- konferencija, kurią šaukia 
* Chicagos Darbo Federacija.

Jos tikslas yra sumobilizuo
ji, kad Italija stotų j ka- ti darbininkų jiegas kovai 
Santarvės (talkininkų), prieš naujosios Illinois vai- 

sulaužyda- stijos konstitucijos projektą, 
ma savo sutartį su Vokietija, kuris bus paduotas visų pi- 

-------------------- i z-trl r?-i

Šiandie 2 vai. po piet susi
rinks Chicagoje (Street Car-

jisai įsteigė savo “pa 
niai-socialistinį” laikraštį ir 
ėmė vesti smarkią agitaciją 
už tai 
rą Lai valstybių pusėje, sulaužyda- į stijos konstitucijos projektą,

Mussolini laikraštis buvo ge
rai aprūpintas finansiniu at
žvilgiu, ir yra patirta, kad' 
tuos finansus jisai gavo iš 
Francijos valdžios.

Kad valdžios paperka 
spaudą svetimose šalyse, no
rėdamos tuo budu pakreipti 
savo pusėn tų šalių žmonių 
opiniją, tai yra labai papras
tas dalykas. Truputį keis- 
čiaus išrodo tas faktas, kad 
šitame atsitikime tarpe 
Francijos valdžios ir p-o 
Mussolini tarpininkavo kitas 
įžymus buvusis socialistas, 
būtent, Marcei Cachin, kuris 
šiandie yra Francijos komu
nistų vadas ir centralinio ko
munistų partijos organo, 
“L’Humanitė”, redaktorius.

Pirmaisiais didžiojo karo 
metais Francijos socialistų 
partijoje vyravo dešinioji 
srovė, vadovaujama Renau- 
del’o. Partija stojo už karą 
ir pasiuntė tris savo atstovus 
valdžion. Kai kuriems par
tijos elementams tečiaus ne
pakako ir to; jie norėjo ne 
tiktai remti karinę savo val
džios politiką, bet ir įtraukti 
į karą kitas valstybes, ku
rios dar laikėsi neitralįteto. 
šituo tikslu Italijon nuvyko 
Marcei Cachin, ir jisai, kaip

liečiu balsavimui gruodžio 
12 d.

Susipra tusieji Chicagos 
darbininkai yra griežtai nu
sistatę prieš tą konstitucijos 
projektą, kadangi jisai žy
miai sustiprina stambiojo 
kapitalo privilegijas ir su
siaurina darbo žmonių tei
ses.

Šios dienos konferencija 
bus stambus žingsnis prie 
politinio darbininkų judėji
mo suvienijimo.
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Apžvalga I

unmnnnpunpūinMį

RUSIJOS SOCIALDEMOKRA
TŲ KONFERENCIJA.

Matoma, jokie bolševikų 
dekretai ir čekistų teroristiniai 
žygiai negali sustabdyti Rusi
jos gyvenimo. Jis eina pirmyn 
— lėtai, bet visgi iena. Caro 
satrapams nepasisekė sunai
kinti kramolą, tas darbas ne
siseka ir caro įpėdiniams — 
bolševikams. Spalių mėn. Mas
kvoje įvyjko slaptas (bolševi
kiškų “laisvių” šalyje socialis
tams tik ir tegalima slapti su
sirinkimai laikyti) socialde
mokratų suvažiavimas. Apie tą
suvažiavimą “Socialdemokra- j 
tas” rašo sekamai:

“Nežiūrint žiauriausios 
komunistų valdžios reakci
jos: nuolatinių rusų social
demokratų trėmimų Sibi
ran, suėmimų, kankinimų’, 
kalėjimų ir kitų komunistų 
‘čeką’ (žvalgybos* atnaujin
tų ir patobulintų caro žan
darų buvusiųjų priemonių, 
Rusijos socialdemokratija 
ne tik gyvuoja, bet vift pla
čiau vysto savo darbuotę. 
Sunkus socialdemokratų dar
bas šalyj, kur tik viena sau
vale viešpatauja, kur nei še
šeilio nėra spaudos, susirin
kimų ir asmens neliečiamy
bės laisvių. Todėl, kaip 
anais tamsiais caro laikais, 
socialdemokratų darbuote 
vystosi visai nelegaliai, -— 
tai reiškia ne ką kitą, kaip 
tik — kad Rusijos daibinin- 
kai nerte neriasi iš komu
nistų pavadžio. Spalių mėn. 
Maskvoje slaptai įvyko so
cialdemokratų partijos kon
ferencija. Išklausyta prane
šimų, svarstyta eile einamų
jų klausimų. Nutarta taikin
ti Visas organizacijos dar
bas nelegalems apystovoms, 
nes kitos išeities nėra. Pra
nešimai liudija, kad Mask
vos rajone kuriasi naujos 
organizacijos ir darbas eina. 
Išklausyta referato apie ei
namąjį momentą, apie kri- 
zį Rusuose sąryšyje su nau
jąja komunistų politika 
(ncp.) ir prieita prie sutar
tino nusistatymo. Organiza
cijos klausimais nutarta par
tijos centrą palikti Rusuose, 
tęsti toliau darbą ir išrink
ta naujas C. Komiteto Biu
ras. Nutarta kreiptis į pa
saulio darbininkus ir jų par
tijas su protestu delei ko
munistų žiaurumų Rusuose. 
‘Socialističesky Viestnik’ (ei
nąs Berline) paliekamas par
tijos vyriausiu laikraščiu. 
Konferencija atsistojimu pa
gerbia mirusius kalėjimuo
se ir trėmime savo draugus, 
ypatingai dr. J. Astrovą. 
Konferencija sveikina užsie
nių draugus ir tuos, kurie 
vargsta kalėjimuose'. Kon
ferencija be abejo turi dide
lės reikšmes tolimesnei soc. 
deni, partijos darbuotei Ru
suose, ypač šiuo momentu, 
kada rusų darbininkai per
vertina komunistų partijos 
atpigusias vertybes.”

LENKŲ AVANTIŪRISTŲ 
NAUJI ŽYGIAI.

“The1 Manchester Guardian” 
griežtai nusistatė prieš lenkij 
imperializmą. Jame be pasigai
lėjimo yra smerkiami visokių 
avantiūristų Korfanty ir Želi
govskio tipo žygiai. Vėliausia 
lenkų avantiūra buvo nuslo
pinti Rytinės Galicijos ukrai
niečių judėjimą. O kadangi 
“The Manchester Guardian” 
nepraleido progos ir šį kartą 
labai neprielankioje lenkams 
formoje aprašyti Galicijos įvy
kius, tai lenkų ambasadorius 
parašė to laikraščio redakto
riui tokio turinio laišką:

“Pone: — Jūsų laikrašty
je 24 <1. š. m. tilpo kores
pondencija, kur aprašoma 

sukilimai taip vadinamoje 
Rytinėje Lenkų Galicijoje. 
Remdamos oficialinėmis ži
niomis, aš esu priverstas 
pareikšti, kad koresponden
cijoje minimi sukilimai 
tik gandas.

‘“Netiesa yra ir tai, 
lenkų valdžia paskelbė 
padėtį trijuose Rytinės 
kų Galicijos
kurių gyventojai 
syti — lenkai ir 
Priešingai, lenkų valdžia yra 
nusistačiusi tuose distrik- 
tuose ir, apskritai imant, vi
soje Lenkijos respublikoje 
prižiūrėti, kad gyventojai 
naudotųsi konstitucijoje lai
doj omomis teisėmis ir bal
savimų metu be jokių var- 
įžymų galėtų reikšti savo va-

yra

buk 
karo 
Len- 

distriktuose,
yra mai- 
r u tenai.
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pondento minimų dalykų,’ Padegėlis Kasmatė. 
kurie, matoma, įdėta laik- 
raštin tik propagandos tiks
lams.
Lenkijos Ministeris.
Į tą laišką “The Manchester 

Ųaurdian” korespondentas at
sako sekamai:.

“Pirmame laiško sakiny
je ministeris kalba apie 
‘taip vadinamą Rytinės Len
kijos Galicijos provinciją’. 
Tokio dalyko visai nėra, iš
ėmus lenkų propagandos 
kalboje. Lenkija neturi 
kios teisės prie Rytines 
licijos. Ta provincija jos 
litarinei kontrolei buvo 
vesta tik iki to laiko, 
Ambasadorių kon f erencij a
arba Vyriausioji Taryba ne-, 
išspręs Galicijos klausimo. 
Lenkų taktika Rytinėje Ga-, 
licijoje, kaip tai: paskelbi
mas rinkimų, kurie buvo 
vykinami durtuvų pagalba, 
prilygsta jos taktikai, panau
dotai prieš Lietuvą, kur Vii- j 
niaus aneksavimas buvo pri- ( 
dengtas rinkimais. Tautų .
Lygos konmsja atrado, kad • ..
ų rudumų ncgalnna skai-| nj‘mo \Ia< „

tyti tikrais, kadangi prieš
gyventojus buvo naudojama 
prievarta. Kas dėl to, jog 
ukrainiečiai sukilo 
lenkų brukamus 
lapkričio 5 d., 
ateina iš Rytinės Galicijos 
sostinės, Lcmbergo. 
apie sukilimus rašė 
ver’, ‘Daily News’ 
laikraščiai. Tuose 
čiuose buvo paduodama ži
nių, jog ukrainiečiai sprog
dino tiltus, geležinkelius ir 
traukinius, o kai kuriose 
vietose net kovėsi su lenkų 
kareiviais. ‘L’Ere Nouvelle’, 
‘LTnformation’ ir kiti pra
ncūzų laikraščiai taipogi ra
šė apie tuos sukilimus. Net 
pačių lenkų spaudoje apie 
tai buvo minima. Ukrainie
čius lenkai vadina rutonais. 
Maišyti lenkų-rutenų gyven
tojai, apie kuriuos prisime
na miuiątcris, einant austro- i 
vengrų ir pačių lenkų ofi- 
cialine statistika, susideda 
iš 64% ukrainiečių ir tik 
23% lenkų. Kad lenkai pa
skelbė karo padėtį dviejuo
se distri'ktuose —. Stanisla- 
wowe ir Tarnopolyje, — 
apie tai liudija Dr. Witkow- 
ski’o, Rytinės Galicijos de
legacijos viršininko, pareiš
kimas. Ar karo padėtis li
ko paskelbta ir trečiame 
distrikte, — aš nežinau (ma
no korespondencijoje nie
kur nebuvo minimi trys 
distriktai). Bet tatai juk ir 
nesvarbu. Svarbu yra tai, 
kad lenkai stiprina savo ka
riuomenę Rytinėje Galicijo
je, idant sutriuškinus suki
limą. Posakis ‘visoje Lenki
jos respublikoje’ yra labai 
pretenzingas, bet neatatin- 
ka teisybei. Lenkijos minis- 
terio naudojimas tokių 
skambių žodžių, kaip tai: 
‘konstitucinės laisvės’ ir gy
ventojų nevaržomas savo 
nusistatymo reiškimas, — 
neturi jokios prasmės, kuo
met mes atsimename, jog 
lenkų kaimynės tautos, vi
somis keturiomis kratosi 
nuo tų ‘laisvių’, kurias len
kai bando antmesti joms 
durtuvų pagalba. Tos tau
tos reikalauja, kad lenkai 
nekištų savo plėšrių nagų į 
jų reikalus.”
Be avantiūrų lenkų milita- 

ristai tai]) jau negali apsieiti, 
kaip žuvis be vandens. Jie pa
sigrobė Vilnių ir Galiciją, o 
dabar < varo įvairias intrygas, 
kad ir Klaipėdos krašto klau
simas butų išspręstas palan
kiai jų norams.

“Aš susilaikau nuo nag
rinėjimo kitų Jūsų kerės

Wroblewski,.
M

jo- 
Ga- 
mi- 
pa- 
kol

prieš 
rinkimus 
tai žinios

Laiškai iš Klaipėdos
(Musų Specialiu Korespondento)

(Tęsinys).

si neturį vertėjų., O mūsiš
kiams liurbiškumo niekuomet 
nėra stigę: jie tą pat parašo 
vokiškai ir vėl siunčia ir bajo
riškių vokiškus raštus be nie
ko priima! Įdomu dar tai, kad 
Santarvės nustatyta tvarka, 
Klaipėdos valdininkai gali bū
ti Vokietijos piliečiai, o Lietu
vos piliečiai ten valdininkauti 
negali!

(Bus daugiau)

b

laiką propaganda ėjo ta forma, 
kad Didžiosios Lietuvos lietu
viai lankydavos su ekskursija 
į Klaipėdą, o klapediškiai į Lie
tuvą. Tai (žinoma, turėjo sa
vo aiškią prasmę, gal pati vi
suomene nieko daugiau ir pa
daryti negalėjo, bet vaildžia 
savo nieko neveikimu šioje sri
ty labai daug blogo padarė ta 
prasme, kad Klaipėdos krašto 
laimės išsprendimą labai su
vėlino, jeigu jo dar nepakabi
no ore, kaip Vilniaus.

Padėtis kiek atsimainė, kai 
valdžia visuomenės prispirta 
p. Dimšą iš Klaipėdos atšau
kė ir jo vieton paskyrė ameri
kiečiam jau žinomus p.p. Joną 
Žilių atstovu ir Stasį Šimkų, 
kaipo attaše. Žilius jau seniau 
buvo įsigijęs Klaipėdoj savo 
nuosavybės, bet prancūzų ko
misaras, vokiečių patariamas, 

j neleido jam Klaipėdoj gyvent 
;ir jį ištrėmė iš ten. Tik kai jis 
------------ t - kaipo 

i /Lietuvos atstovas, tai jau jam 

bė yra lame nuosekume, ku-*^y policija su Dimša taip ge
rino jis jam reikalingus lak-,raj sugyvenusi, prie Žilių iš-, 
lūs parenka, ir tame negai- (karto pajautė neišpasakytą ne- 
lestingame logingume, kuriuo apykantą. Žilius, kaipo oficia- 
jis atitinkamai^ parinktus^ lak-, įus vaistybes atstovas, žinoma, 

atvirai niekur kištis negali, jis 
gali tiktai savo valstybę atsto
vauti, ir jisai per daug yra 
taktingas ir atsargus, kad kas 
galėtų išmetinėti jam peržen
gus savo uždavinio sienas. Vo
kiečiai niekuo negalėdami pri
sikabinti, ėmėsi net šit kokių 

. Tuo tarpu, kai

Jeigu vilniškiai lietuviai iš
augę lenkų mokykloje, iki pa
nagei žinodami lenkų būdą ir 
jų silpnybes, ir patys dūšioje 
turėjo šiek’ tiek iš lenkų—bu
vo romąntingi idealistai, tai 
Svaras dirbdamas analoginį 
darbą Klaipėdos krašte—kunu 
ir krauju sūnūs Klaipėdos 
krašto. Jis savo straipsniuo
se, kurie irgi tokie pat svaigi
nantys ir deginantys, kaip ir 
vilniškių, — jis savo straips
niuose niekuomet nesileis į 
romantizmą, jis niekuomet ne
apeliuos į jausmus, jis niekuo
met netars 
džio. Jis kunu ir dūšia 
liūgas praktikas, kaip tik gali 
būti praktingi ir realingi uki- 

į įlinkai kelius šimtus metų pru-
• jungą nešę. 

Jo straipsnių vyriausia esybe
, nuogas 

faktas. Ir jis nepasakoja’ to 
fakto, kai]) nors jį .padaiiinda-į 
mas, jis ima ji visai nuoga,' . 1Z1 .. , .. .vr., Jv. nuvažiavo i Klaipėdą
koks jis istikrųjų yra.
Svaro visa nesulaužoma galy-', • . ..J , . Jjmeko negalėjo padaryti. Vokie-

»rv»r» hmm f» 11 ncoilz 11 ttl n kll-' v< .... ,x.

bereikalingo- žo- 
rea-

Be to, 
’Obser- 
ir kiti 
laikraš- tus naudoja! Prieš šias Svaro 

talento savybes tirpsta lietuv
ninkų laukininkų konservatin- 

’ gumo raugas ir jam dabar jie 
taip pat tiki, kaip seniau ti
kėjo kaizerio apoteozei, kaip 
paskui tikėjo heiinatbundinin- 
kų šmeižtams apie Lietuvą. 
Kas sekmadięnis, ]

Skaltjlolu Balsai
I A.-......I*

[Ui tiralkitae Atomo o korta ja
MMmonoa Redakcija naatsaka)

GAL RUMŠAS PAAIŠKINS.

Man teko pastebėti “Drau- 
kunigo Buinšo pasiteisi- 

su Bib- 
Bumšas 
čemerio 
Aš ne

klausimų

kai]) lietuv- j kovos būdų.
ninkai susirenka į miestelį, į atstovo butas, einant tarptau- 
bažnyčią, Dampfboot’as deda, įjne teise, yra neliečiamas, Ži- 

i vedamąjį straipsnį, kupiną tul-piuį nesant namie, vokiečiai pa
žios prieš lietuvius; kas tre
čiadienis, vadinas, kas turgaus 

I dieną Svaras savo laikrašty 
• talpina atsakymą — ir Dampf- 
boot’o sunkioji propagandos 
artilerija šveliais eina! 
dalyko vokiečiai Svarui 
kaip negali atleisti, ir yra 
si rengę nors skersai žemę 
eiti, by tik Svarą suėsti!

Dabar vokiečiai sujudo steig
ti naują laikraštį laukininkams 
ir deda visas pastangas, kad at
kalbėti skaitytojus nuo Melol- 
gauzeitung’os, bet ūkininkas 
ir čia yra visų pirma konser
vą tivus: esą, jis jau susigyve
no su tuo laikraščiu, jis jam 
geras esąs, ir senatvėj keisti

Šio 
nei 
pa- 
nu-

kai 
at- 
pa- 
nu- 
ži-

darė jo bute kratą, viską iš
versdami. O antrą kartą, 
ir pats žilius buvo namie, 
ėjo vienas policistas, kuris 
klaustas, ko jam reikia, 
stūmė atgalia ranka seną
lių nuo kelio ir biauriai keik
damas viską bute išvertė. Ir 
tokie dalykai dedas Santarvės 
valdomoj teritorijoj, ne kur 
nors Azijoj, ar bolševikijoj, bet 
“kultūringoj” Eiropoj!

O šit kitas atsitikimas. Lie
tuvos Atstovybės Klaipėdos 
kraštui narys p. X. vežės iš

ge”
nimas dėl jo “disputo” 
Ii jos studentais. Kun. 
labai spjaudosi, lyg 
pavalgęs. Bet tiek to. 
rėčiau tik porą 
klausti.

1. Kartą girdėjau vieno mi
sionieriaus pamokslą. Jis bai
siai keikė laikraščius, kurie 
nekatalikiški yra. Sakė, di
džiausia nuodėmė esanti dagi 
į rankas imti tokius laikraš
čius kaip “Naujienos,” ir kry
žiumi prisaikdino žmones, kad 
jie jų neskaitytų. Gerai. Bet 
kaip gi su kunigais. Aš žinau, 
kad patys kunigai skaito “Nau-jt 
j ienas,” ir skaito jas didesniu 
įdomumu, negu kurį nors sa
vo “katal’ikiškiausiį” laikraštį. 
Nejaugi jie nebijo pragaro už 
tai? Nejaugi kunigui nėra nuo
dėmė skaityti “Naujienas,” o 
šiaip žmogui — didžiausia 
nuodėmė?

2. '“Disputuos” su biblistais 
kunigas Bunišas įrodinėdamas 
žmogaus dūšios buvimą sako, 
kad ta dūšia susidedanti: iš 
proto, iš stiprybės, iš norėjimo 
ir iš pageidimo. Ir tokią dusią 
tik žmogus teturįs. Bet juk 
tuos elementus, iš kurių ku
nigo Buinšo įrodomoji, žmo
gaus dūšia susideda, turi ir ki
ti sutvėrimai, pavyzdžiui kad 
ir višta: ji turi proto suras
ti sau vielą tirpti; turi stip
rybės, sulig savo ilgiu, kirs
tis su kitom 
kad kartais 
bėgti skirti; 
kai alkana;
m u s — tik 
aš

vištom — tai Į) 
gaspadinei reikia 
turi noro lesti, 
turi p a g e i d i- 

apie juos geriau
neminėsiu. Dabar klausi

mas: jeigu dūšia susideda iš 
proto, stiprybės, norėjimo ir 
pageidimo, ir tuo dalykus

NUBAUDĖ Už ALŲ.
J . --------

Teisėjas Eiles nubaudė Al
bertą Weberj, 7000 Emerald 
avė. užsimokėti $100 ir pabūti 
metus pataisos namuose dėl 
pardavinėjimo tikro alaus. Jis 
turėjo lengvų gėrimų krautu- 
Vėlę.

naitę. Bajoruose (pirma gelž- 
kclio stotis ant Lietuvos-KIai- 
pėdos sienos, Klaipėdos kraš
te) p. X kur tai toliau kiek 
iLŽsiikalliėjęs, vienas vokietis 
valdininkas pradėjo labai ko- 
lioli nelaimingą tarnaitę, nieko 
vokiškai nesuprantančią. P. X. 
tuomet priėjęs pastebėjo valdi
ninkui, jeigu jis nori su ta 
mergina kalbėti, tai jis galėtų 
savo mintis išreikšti ir lietuvių 
kalba, nes einant tokiu ir to
kiu išleistu komisaro įstatymu, 
abi kalbos yra sulygintos. Tuo
met apie tai valdininkas pra
nešė pasų kontrolės viršinin
kui. Šis pastarasis prie stalo 
sėdėdamas ėmė šaukti: lietu
viškai kalbėti galima tenai už 
durų! Prašau tuojaus su lie
tuvių kalba išeiti. P. X. atsi
sakius išeiti, kontrolierius su
gniaužęs kumštis prišoko prie 
jo ir sukinėdamas kumštis 
apie galvą šaukė, kad net visa 
pilna žmonių salė skambėjo, 
kad p. X . tuojau išeitų. Kai šis 
padaryti griežtai atsisakė, pa
sų kontrolieris iškoliojęs jį 
atsisėdo savo vieton. Svar
biausia, kad laike šio skanda
lo vokietis jau sužinojo su 
kuo turi reikalą ir vistiktai 
skandalą tęsė! Klaipėdos san
tykiams šis faktas yra begalo 
karakteringas.

Arba dar fnažinožis. Bajorų 
muitininkai visus raštus 
mūsiškiams muitininkams į 

_____  Kretingą siunčia vokiečių kai
šu tomis sritimis, kurios gan- rašytus. O kai mūsiškiai 
na instrukcijas ir siunčia pra- lietuviškai, tai bajoriš-
rešiniiis Varšuvos linkui, ligą gražina atgal, teisindamie-

skaitė, nesą išmintinga! Vokie
čių propaganda naujo laikraš
čio naudai pasisekimo neturi 
ir negali turėti.

VII Lietuvos Atstovybė
Savaime suprantama, jums 

kįla klausimas, ką veikia Di
džiosios Lietuvos Lietuviai, kad 
šį tautinį ir valstybinį susipra
timą palaikyti.

Reikia pripažinti, kad kokia 
.tenai Lietuvoj yra buvusi val
džia, bet ji Lietuvos valstybi
nės propogandos vesti, ypač 
užsieny, niekuomet nemokėjo, 
ir gal net jos reikšmės nesu
prato. Jeigu propoganda butų 
tiksliau buvus pastatyta, tai 
gal ir Vilniaus laimė nebūtų 
panaši į tokią tamsią istoriją. 
Valstybinėj propogandoj Lietu
vos valdžia visuomet perdaug 
parapijiniais supratimais, ir 
los propogandos vaisius mes 
šiandie turime: musų užsienių 
politikos svarbiausiu klausimu 
—Vilniaus klausimu . pilną 
fiasko! Ir Klaipėdos krašte 
musų valdžia ilgą laiką laikė 
savo atstovu karininką Dim- 
šą. Jis gal ir geras žmogus, 
bet atstovas buvo visai neti
kęs, jis ne lik nepalaikė Lie
tuvos valstybinės pro pagundos, 
neparodė jokio aktivumo, bet 
perdaug arti buvo pažįstamas

..... . avi.--: .t ii.. .-J. 14 ir i‘wl1

ią, tai kodėl kunigas Bunišas 
pripažindamas dusią žmogui, 
nepripažįsta jos vištai?

“Draugo” skaitytojas.

Pamokėlė atsilaku
siems žmonėms.

Franklin D. Rocsevelt para
šė naują konstituciją llaiti’ai 
1918 m. Joje jis pisakė, kad 
jokia paskola negali būti už
traukta be baitiečių parlamen
to sutikimo. Paskutinįjį haitie- 
čių kongresą paleido Ameri
kos jurininkai. Nauji rinkimai 
tapo sulaikyti einant įsaky
mais iš Wasringlono. Bet Wa- 
sbingtonas tvirtina, kad Hai- 
ti’ai reikalinga nauja paskola, 
paskola reikalaujanti metinių 
palukių mokėti daugiau, negu 
visos metinės neturtingos res
publikos įplaukos išneša. H ai
niais iš \Vasbingtono. Bet Wa- 
shinglonas nekreipia domės į 
tai ir kviečia paskolos siūly
tojas. Taip išlygų yra nustaty
mas, kad paskolą galutinai tu
ri pripažinti baitiečių kongre
sas, tečiaus bankininkai 
ją išleisti ir elgtis taip, 
ir kad ji butų pripažinta, 
žinoma, nekonstitucinga, 
einant “Roosevelto 
ci-ja. 
ti’je 
rėti’ 
sius žmones” “demokratinių 
valdymus būdų.” Pone Hu- 
ghes’ai, tu eini į bažnyčią kas 
soptintadienis; ar tavo doros 
įstatymuose tikrai nėra nieko 
tokio, kas apsistotų ant šito?

—Nation.

Tai, 
net 

Konstitu- 
Tečiaus mes esame Ilai-

‘įstatymo ir tvarkos žiu- 
ir “pamokinti atsiliku- 
žmones”
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Šis Bankas Iškolektuos

be iškaščių jus|j 1918 m. karės taupomuosius ženkle

lius pripuolančius 1 d. Sausio, 1923. Paprastai, at-

sineškit juos ir mes kredituosim jums, jūsų sąskai- 

ton su mumis, ar jei norėsit, nves galėsim apkeisti

ženklelius ant naujų Treasury Certificates. Jei jus 

da lig šiol neturit sąskaitų su mumis, mes mielai ati- 

darysim dėl jūsų priimdami jūsų taupymo ženklelius.

Central ManufacturingOistrict Bank
1112 W. 35th Street

Turtas virš $7,000,000.00
Bankas pastatytas ant nuopelnų

BANK

Pranešimas 
Musų 1923 m.

Kalėdinis Taupymo Kliubas 
Jau atdaras dėl įstojimo.

Tegul mos padėsim jums prie pasisekimo ir laimės. Per musų 1923 
m. Kalėdini Taupymo Kliubą, jus vėl turėsit progą susidėti pinigų 
taip lengvu ir užganėdinančiu budu.
Kiekvienas yra kviečiamas įstoti, ne tik kad aprūpinus norinčius tau
pyti pinigus dėl sekamų Kalėdų, bet taupyti pinigus nuolatos visokiems 
kitiems reikalams.
Jūsų pirmutinis padėlis padarys jus noriu. Jokio įstojimo, jokio kla- 
pato. Mes turime kliubus, kurie kaip-tik tiks jūsų reikalavimams. 
Musų viršininkai maloniai patars jums koks kliubas geriausiai tiks. 
Padaryk jūsų nuosprendį dabar ir įstok šiandien.

NARYSTĖS SKYRIAI.
r 1 ■ 11 ■ ,-------—

Savaitiniai mokėjimai 
per 50 savaičių

{ ? .50| 1.00| 2.00| 5.00| 10.00]
Jt’,. ; t Į. 4 . ’ *

Viso įmokėsimai su 
•prieaugiais

Į $25.32| 50.721101.461253.65|507.35|

DEVYNI KITI PLENAI
Patogios valandos

Utaminko vakare 6 lig 8. Subatomis 9 ryto lig vai. vakare.
Kitomis dienomis 9 ryto lig 4 po piet.

l7/AVest Sides®»BANkI
« Bank o f "Safe.tij and Friendly Service i
ĮRooscvelt Road at Halsted Street-Chicago

TURTAS VIRŠ $12,500,000.00.
t- *

j' : --------------- --------- -— ------- - .
Kas Norite Pavasaryje 

Lietuvon Keliauti
tai kuogreičiausiai išsiimkite Pašportus, nes po Grudožio 22, 1922, jau 
galite jų negauti.

Sulig naujo Lietuvos valdžios įstatymo, kas iki Gruodžio 22, 1922, 
neužsiregistruos, nužudys Lietuvos pilietybes teises. Nužudęs pilie
tybės teises negalės Pašporto gauti, o be Pašporto negalima Lietuvon 
invažiuoti.

Ar minėtas įstatymas taps atmainytu, to niekas nežino. Todėl 
kad būti ant “safe side”, tai tie, kurie neesate da Amerikos piliečiais, 
ir pavasaryje ar vėliau manote Lietuvon keliauti, tuojaus išsiimkite 
Pašportus, nes po Gruodžio 22, 1922, galite jau negauti ir daugiau Lie
tuvon parvažiuoti negalėsite.

A. gOLSZEVVSKIS
3Ž35 So. Halsted Street, Chicago, III.

Ofisas Viršui Star Shoe Co. štoro.

Parūpina pašportus, parduoda laivakortes 
ir siunčia pinigus Lietuvon.

* OFISO VALANDOS KASDIEN:
Nuo 10 ryto iki 1 po pietų ir nuo 3 po pietų iki 8:30 vakaro.
Nedėldieniais uždaryta.

L-------y—--- --------------------------- ‘ ...... ..... į Sį n

Kalėdoms Pinigai Jūsų 
Giminėms Lietuvoje

Siųskite savo pinigus Lietuvon Litais per

H. KRULEWICH’A
1122 So. Halsted gat., Chicago, III.

seniausią ir ištikimiausią pinigų siuntimo įstaigą Chicagoje. 
Suvirs 44 metai kaip tuomi verčias.

* Laivakortės į Europą ir iš Europos žemiausiomis kainomis viso
mis ekspresinėmis linijomis. Saugiosios skrynelės išduodama už $3 
metams.

Krizis A. G. W. of A.
15 Unijos darbuotojų rezigna
vo. Unijos veikimas suparaly- 

ž uotas.

New York, N. Y. — Kaip ir 
buvo galima tikėtis Amalga- 
meitų Unijoj krizis įvyko. Pen
kiolika Unijos darbuotojų iš 
Bendrosios Tarybos (Joint 
Board) padavė Ęoard direkto
riams rezignacijas, kurios ta
po direktorių priimtos. Rezig
nacijų pasirašė 15 veikėjų, bet 
vėliau tapo sužinota, kad re
zignavo taipgi kone visi biznio 
agentai. Tuo budu visas Uni
jos veikimas New Yorke tapo 
siiparalyžuotas. Iš visų Ben
drosios Tarybos viršininkų pa
siliko tik generalis mana'dže- 
rius H. Blumbergas.

Šitas krizis įvyko dėlto, kad 
po nesenai įvykusių rinkimų, 
kairiasparnįai, pralaimėję rin
kimuose, nepaliovė šnieižę Uni
jos darbuotojus ir, dar dau
giau, — organizuotu budu ėmė 
boikotuoti išrinktuosius virši
ninkus. Daugelyje vietų jie 
demoralizavo narių duoklių 
mokėjimų; su pačiais viršinin
kais kairiaspąrnių grupės pra
dėjo visai •nesiskaityti ir t.t.

Dalykams šitaip einant, visi 
Unijos darbuotojai parašė lais
to Generaliani Ofisui reika- 
audami, kad G. Ofisas panau

dotų savo galių sustabdymui 
teaugančios netvarkos, kurių 
te sustojimo kėlė ir kelia rin
kimuose pralaimėjusioji kai- 
riasparnių šaika. Bet į šitų 
aiškų Generalis Ofisas nieko 
leatsakė, kas pagimdė pas 
bendrosios Tarybos darbuoto

jus tų mintį, jogei Generole 
raštinė pritaria kairiasparnių 
žygiams. Ir nežiūrint to fak- 
o, kad šie darbuotojai buvo 

išrinkti milžiniška balsų di
džiuma prieš kairiasparnius, 
jo t kada Generole raštinė savo 
nutylėjimu pritarė trukšmada- 
rių veikimui, tai visi ir nutarė 
rezignuoti. ,

Rezignacijų pasirašė sekantys 
darbuotojai: I. Rappaport, S. 
Zutkoff, H. Schepps, Joe Good
man, M. Uwand, L. D. Weins- 
ein, B. Addes,, Julius Golds- 

tein, H. Taylor, S. Barai, B. 
Jackson, L. La Scala, S. Bar
tom, K. Friedman ir M. Alex- 
ander.

I. Rappaport ir S. Zutkoff 
yra Gcneralio Manadžeriaus 
)a vaduotojai. Visi kiti yra 
biznio agentai ir “dues clerks”. 
Be pasirašiusiųjų rezignavo dar 
dešimts.

I

Tai šitokios pasekmė kairia
sparnių “veikimo”. Kuo šitas 
krizis pasibaigs, sunku pasa
kyti. Visi laukia parvažiuojant 
Generalio Unijos prezidento S. 
Hillmano. Kokį žingsnį darys 
Hillmanas parvažiavęs, irgi ne
žinia. 'New Yorko kriaučiai 
šlykščiausiai keikia Ilillmanų, 
kad pastarasis nesirūpina Uni
jos reikalais, o užsiima kapi
talistinio biznio tvėrimu. Darb
daviai begalo skubina naudotis 
įvykusiu Unijoje krizių. Kur 
lik galėdami brangesnius dar
bininkus paleidžia ir ima ko
kis tik ateina į dirbtuvę, nes 
nėra kam dirbtuvės sutvarky
ti.—A. P. Serbas.

GATVEKARIAI SUSIDURS.
Vakar rytų prie Throop ir 

21 gatvių susidūrė gatvekariai. 
Į šiaurius einantįs Throop gat- 
vekaris smogė Šonan į 21 gat. 
gatvekario, einančio į rytus. 
Keturios moters ir vienas vy
ras tapo sužeisti stiklais. Su
žeistieji greitai nugabenti t arti
ni (>n aptiękon, kur jiems buvo 
suteikta greitoji pagclba. Po 
to visi nugabenti namon. Abu 
gatvekariai buvo prisikimšę 
žmonių, važiuojančių darban. 
21 gat. karo tapo pramuštas 
šonas. J. i‘

. Severo*! Gyduoles užlaiko 
unynos sveikatą.

1

KOSULYS
yra greitai sulaikomas jeigu 
vartojama • laiką

SEVERA’S
COUGH BALSAM

Falir.gyir.s Kosulę ir prašalins daug 
kentėjimu, Priimnas dėl vaikams 
ir r.ukgufeir.s

Kaina 25c ir 60c.
Klauskite pas aptiekoriaus,

SEVERAI 
COLD AND GRIP TABLETS

Šalčiui ir Gripui h Galvos snaudė- 
’imui paeina nuo peršalimo.

Kaina b0o.

, : W.:f,SĖVCRA C,O. ;
•>>. CKOAK BAPIDS, IOWA

Didelis Išpardavimas
Ateik į musų Dirbtuvės 

Skyrių

DYKAI REKORDAI 
IR ADATOS

Lcader Phojiograph Cq.
2116 W. Harrisoit St.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro; 
septintadieniais nuo 9 ryto iki 
4 v. po pietų.

Pristatom dykai.

Padaryk Einamąją 
Pradžią

Ar žinai, kad visai nėra per anksti pradėti sąskaitą 1923 
m. Kalėdų Taupymo Kliubui?

Ar žinai, kad suvirš du .tūkstančiai depozitorių šitame ban
ke pradėjo savo sąskaitas 1922 m. kalėdiniams taupymams prieš 
gruodžio mėnesį 1921 m.?

Apsimoka padalyti einamą pradžią ir, anot žmonių kalbos, 
juo anksčiau pradėsi, juo daugiau sutaupysi.

Ir, dar geriau, daugiau smagumo turėsi gruodyje, 1923 m.x 
kuomet musų Kalėdinis Kliubas yra uždaromas ir tavo taupi- 
nių įrašas bus tau paskelbtas.

Musų Kalėdinis Kliubas yra atviras kiekvienam. Jokio na
rinio mokesnio nėra. Visa, kas reikia, tai ateiti ir savo pirmą 
Kliubinį depozitą padarytį.

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

The Stock Yatds Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

KAS PER MUS PERKA TAM VISUS DOKUMENTUS 
PADAROM DYKAI.

MAINYDAMI, PIRKDAMI AR PARDUODAMI VISA
DOS KREIPKITĖS PAS:

S. L. FABIONAS CO.
809 W. 35th St., Chicago. Tel. Blvd. 0611 or 0774

TAS BUS LABAI JUM ANT NAUDOS.
Pasekmingai Siunčiam Pinigus ir Parduodame Laivakortes.

Esam Registruoti Notarai Lietuvos Atstovybėje.
UŽTIKRINAM ATSAKANTĮ ĮIR TEISINGĄ PATARNAVIMĄ.

■n ■■ulini—

PLOSClAi

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namais, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, I’res.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

REIKALAUDAMI PEČIU%

•i

Pirmiausia Atsilankykite į

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVES
čia rasite didžiausį pasirinkimą iš garsiųjų Amerikos pečių išdirbysčių kurių kiekvienas 

pečius yra pilnai užtikrintas kaipo kuro taupiutojai išduodanti didelę šilumą ir suteikianti pil
na užganėdijima . Musų biznio ekonomiškas suorganizavimas daleidžią mums parduoti taip 
pigiai kad butų sunku palyginti musų žemas kainas su kitomis krautuvių kainomis .

Geriausia pirkti žiemi
nius Ploščius tiesiog
nuo išdirbėjų

Vienatinė krautuvė šiaur-
vakarinėj miesto daly, kur 
galite pasirinkti geriau
sias drapanas ir sučėdyti 
pinigų, pirkdami tiesiog 
nuo išdirbėjų. Visos dra
panos yra garantuojamos. 
Ateikite ir įsitikrinkite.

Kenney&Cohsn
1579 Milwaukee Avė.

Antros lubos.

Atdara subatomis iki 10 
vai. vakarą. Nedėliomis iki 
Imai vai. po pietų.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOSl
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktinį susišlapinimą, dusulį ir 
visas kitas ligas; v^rų, moterų ir 
vaikų. Patarimai dykai.
2159 VV. 21 St., kampas Leavitt St.

Telefonas Roosevelt 8135
Vai.: 5:30 iki 9 p. m. Sub. 1 iki 

5, nuo 6 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 12 
a. m.

ALCAZAR ŠILDOMAS PEČIUS
Puikus pečius dirbtas iš šaltai vo
lioto plieno. Išlietas dugnas ir 
sunkus stori grotai. Oro registe- 
ris užlaikymui vienodos šilumos. 
Galima kūrenti su bile kokiu ku- 
ralu. 15 colių ugnavietė gali už- 
šildyti 4 kambarius 1 Jį 
kaina tik I W

turi

CROWN 
BASE 

BURNER
Aukštos klesos Crown pečius, 
didelį ugnies dugną ir prietaisą už
laikant šilimą visą naktį. Didelės 
mieros, visi nikeliniai daiktai lygus 
ir gražus. Pilnai užtikrintas, vienas 
trečdalis žemiaus ^fi
verčios po I

MOORES ŠILDOMI PEČIAI
Yra labai parankus, nes su juo gali
ma vartoti visokį •kurą. Kietus ir 
minkštus anglis koksus ar medžius, 
išduoda labaj didelę šilumą, turi la
bai dailią išvaizdą ii’ galįs šildyti 5 
kambarius. Parduodame labai že-

kai"a $54J5
PARDUODAME ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

Išdirbę jas ir importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj už že
mesnes kainas, negu kitur. Veltui 
siunčiame katalogą. Rašykit ang
liškai.

RUATTA SERENELLI, 
Accorjeon Mfg. Co., 

817 Blue Island Avė., 
, Chicago, III. ,

aaiiii^ HMNlių MM Į Į ui .

1930-32 S. Halsted St
N6AR 19111 PLACE

.............  1 !>»■— 'TT

iTurnįture. ftuųs. Stovės, Pianos.
Phonographs. Paints. Hardvvare.
and General Household Goods

KRAUTUVĖS ATDAROS KAS VAKARAS IKI 9 VALANDAI

4177-79 Archer Avė
CORNER RICHMOND ST.

T H.»iąįH Ui* 1

Didžiausia Lietuviška Krautuve< _  ‘
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuoja- 
inų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

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

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

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Bouleyard 7309.

4/■I

TURIU garbės pranešti savo drau
gams ir kostumenams', kad aš aplei
dau Bridgeportą 3258 S. Morgan gat. 
Uždėjau gražią laikrodėlių krautuvę 
su naujais vėliausios mados tavorais. 
Kainos labai numažintos, kiekvienam 
apsimokės atvažiuoti mano seniems 
kostumeriams ir bus užčėdyta pini
gai. Taipogi taisau laikrodėlius, eg
zaminuoju akis ir pritaikau akinius.

Su godone,
Kaz. Michalauskis.

(Pavardė sutrumpinta)
C. MICHEL, 

10947 So. Michigan Avė. 
Roseland, III.

Tel. Pullman 0649

ROSE REITER
203 So. Dearborn St* Room 301 

Tel. Wabash 1816
Legališka patarėja, buvusi per 8 

metus tarnystėj prie Federales val
džios Suv. Valst., dirbusi ateivių 
skyriuje, įplaukų taxų. Aš galiu pa
gelbėti visokiuose dalykuose, tiems 
kurie nori, apleisti Suvienytas Val
stijas ir išgauti paliudysimus vald
žios, arba kurie nori atsitraukti sa
vo gimines į šią šalį; taipgi gavime 
pilnų pilietiškų popierų. Aš turiu pa
tyrimą šiuose dalykuose ir sučėdysiu 
jums pinigų.
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Pillsburys
tr^fcrPancake Flour

Padėkos žodis keleivių plau
kusių laivu “Samland”.

VAŽIAVIMAS I LIETUVA 
ANT KALĖDŲ.

Lengvos švelnios, maistingos, kvepią pampuškos — kokios jos 
geros, kuomet padarytos iš Pillsbury’o geriausiųjų miltų! 180 
skirstymų malime padaro Pillsbury’o Geriausius nepaprastai pui
kiais. Dėlto iš jų išeina geresni pyragaičiai ir tešliniai, taip kaip 
ir geresnė duona.

Jie sumalama iš moksliniai parinktų kviečių ir išmėginti kiek
vieną malimo valandą, Pillsbury’o Geriausieji Miltai visuomet 
yra pasitikimi savo kokybe. Jie taipgi visuomet vienodi — jie 
niekuomet nesiskiria stiprumu.

Tūkstančiai lietuvių šeimininkių nevartoja kitokių. Kodėl tam
sta nepabandai Pillsbury’o Geriausiųjų? Užsisakyk maišiuką pas 
savo krautuvininką šiandien.

PILLSBURY FLOUR MILLS COMPANY
MINNEAPOLIS, U. S. A.

Pillsbuiy Maistų šeima

Pillsbury’o Geriausieji Miltai, 
Kūginiai (devynios rūšys), Sklin 
džiams Miltai, Sveikatai Sėle- 
nys, Kvietinė tyrė, Farina.

žemiau paduotoji padėka iš 
dalies išaiškina Raudonosios 
žvaigždės laivo “Samlando” po- 
pulerumą. Tas laivas dabar ga
bena tik trečios klasės pasažie
rius, suteikdamas vidutine kai
na visus didžiojo Atlantiko li
nijos laivo patogumus. Samland 
dabar plaukioja tarp New Yor- 
ko, Philadelphijos, Hamburgo ir 
Danzigo.

Minėtoji padėka skamba ši
taip:

“Mes, žemiau pasirašiusieji 
Samlando laivo pasažieriai, va
žiavusieji iš Danzigo uosto spa
lio 20 d., 1922 m., skaito savo 
pareiga ir prievole šiuomi išreik
šti savo giliausią padėką ir nuo
širdumą —

1. “Samlando” laivo kapito
nui J. E. King’ui už jo elgesį ir 
priežiūrą suteiktą pasažieriams, 
kada spalio 27 d. mus ištiko blo
gas oras ir jis įsakė laivo plau
kimo greitumą sumažinti, pasta
tęs visus naujus tarnautojus į 
jų sargybas, kurie ėjo savo pa
reigas ir tuomi žymiai paleng
vino išeivių kančias, jis pats pa
silikdamas sargyboje ant tilto 
per visą naktį, žiūrėdamas išei
vių saugumo ir patogumo;

2. Kapitono padėjėjui p. Bren- 
zels’ui už jo malonų apsiėjimą su 
pasažieriais ir jo pampinamus 
šviežius maistus ir‘prižiūrėjimą 
savo žemesniųjų tarnautojų, kad 
jie taipgi gražiai elgtųs. Visuo
se nesusipratimuose jis visuo
met saugojo pasažierius, kad 
nebūtų klaidingai ir neteisingai 
apie juos sprendžiama.

8. Antroj am padėjėjui Slieu- 
bergerui, kuris aprūpino pasa- 
žierius ištaigingomis kajutomis 
ir be dėmes švariais baltiniais 
ir kuris prižiūrėjo sergančių, ap
rūpindamas juos apelsinais ir 
obuoliais ir visuomet pirmutinis 
ateidavo su medikine pagalba 
susirgusiems.

“Malonėkite priimti musų šir
dingą padėką ir prielankumą.”

(Seka parašai)

Baltic American Line surengė 
tam tyčia ekskursiją laivu “Li- 
tuania”, gruodžio 6 d.

Laivas “Liluania” plauks tie
siog į Hamburgą ir Liepoją ir 
pasieks kitą kraštą gana anksti, 
kad pasažieriai galėtų praleisti 
Kalėdų šventes savo namuose.

Kelionėje bus teikiama spe
cialiai kalėdiniai valgiai, o vai
kai gau§ dovanas ir žaislus nuo 
kapitono, kuris vaidins Kalėdų 
Dėduką.

Laivas “Lituania” yra greitas 
ir ištaigingas su atskiromis tre
čios klasės ikajutomis, kur su
telpa po keturis, šešis ir aštuo
nis pasažierius.

Naujieji Lietuvos 
Pinigai Litai

DR. VAITUSH. O. D
Lietuvis Aidą Specialistu

Jau siunčiama per

Didyjj Valstijinj Banką

Draugo ar draugės atmintis 
pasiliks ilgai, jeigu suteiksi tą, 
kas verta atminti. Taigi pirk 
dovanas iš auksinių daiktų. Mes 
turim tą viską prieinamiausią 
kaina ir užtikriname pilną ge
rumą visiems, kas iš mus pirks. 

FAANDRIUS 
LAIKRODININKAS

Central Mamifacturing
District Bank

1112 West 35th Street 
Chicago.

Turtas virš $7.000,000.00.

Palengvina akių Įtempimu, guria 
esti, me t antimi galvos skaudėjimoj 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
ireivaa akis nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos* •rzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

PHONE YARDSO76O
. Chicago,III

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

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

5:30 iki 7:30 vakare, ir 
2816 So. Michigan Avė.

Tel. Victory 9082 
Nuo 1 iki 3 vai. po piet.

lai. Austin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS

Kątik sugrižo ii Califomijoa ir 
vėl tęs savo praktikavimui po N*

5208 W. Harrisoa St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—-8 

vakare išskiriant nedėldieniu*

REIKALAUJAM
100 Privačių šeimų
Mes pristatysim gražius, 

augštos rūšies 88 notų pi j li
nus grojiklius, ar pijanus dėl

100 Namų Dykai.
Jus galėsit laikyti tuos grojik

lius pianus lig žiemos jei jų 
norėsit, mes sutvarkysim išmo
kėjimu taip žemų, kaip $2.50 per 
savaitę. Mes turime patuštinti 
krautuvę bėgyje 10 dienų. Atsi
šauk i musų dirbtuvės išparda
vimą, Ashland Blvd. Auditorium

334-336-338 S. Ashland Blvd.
(Kampas Van Buren St.) 

Atdaras vakarais iki lO-tos
valandos ir nedeliomis iki 4 
po pietų.

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: arn 
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų 
šokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, 
o ypač muzikališkua instrumentus ir prisiunčiam 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St.,

nų. 
šokių 
o ypač

išdirbystės: armonikų, koncerti- 
ir auksinių vi

karo kas reikia, 
j kitus miestu* 
Chicago, III.

NesumušamiBargenai KRAUTUVĖ ATDARA 
VAKARAIS ANTRADIE

NIO, KETVIRTADIE- 
NIO IR ŠEŠTADIENIO

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Rotb
Rusas Gydytoja* ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3335 Sb. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlicmis 10—12 dieni 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Chicag'

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJ A.S Ir CHIKURGAS 

4631 So. Ashland Ava. 
Tel.j Yards 994

Ofiso va!.; 8 iki 10 ▼. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedeldienlais nuo 16 
iki 1 vai. po pietų.

Canal 9267
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St

Reikalingi akiniai.
/ei kenti galvom skaudijimą 
Jei skaitant r aidi* susilieja 
Jei ii raidšs darosi dvi, 
Jei turi uždegimą akių, 
Jei skaitant ar siuvant akis ska* 

ta, tuomet reikalaukit ekialą.

John J. Smetans '
Akintą upecialietM 

1801 So. Ashland Avė. 
Kampas 18-on gatvfci.

Ant trečio augšto viri Platt’e ap 
ickos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Valandos nuo 9 ryto IH O ▼«! vali 
Nedėldieniais: 9 ryto iki 12 dienai.

■ R8uma”zmrš’au'ge”š
a “ ;.

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kiaulių Gėlimu, arba Mėšlungiu . 
— raumenų sukimu; nes skau- gg 
dėjimai naikina kūno gyvybę g 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- ■ 
stis lengvai praSJina viršmi- || 
nėtas ligas; mums šiandie dau- ■ 
gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
vončs pasveikę. Prekė 50c per ■ 
pačtą 55c arba dvi už $1.05. ■

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- N 
KATOS”, augalais gydytiea, ■ 
kaina 50 centą.

Justin Kulis
3259 So. Halsted St. Chicago, III.

AKIŲ DAKTARAS

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

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
3) — VAKARAS.

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

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.,
1707 S. Halsted St., Chicago, Illinois.

TRYS DIENOS LAIKAI

SVEIKATA

Nebuk Apkurtęs irNeturekCalvojUžimo
Ispanijos kunigaikštis norint gimė kurčias, bet tapo išgydytas.
Mokslas chiropractic tapo išrastas daktaro, kuris priverčia kur

čią girdėti. Netrotykite vilties, atsineškite šitą pagarsinimą už kuri 
išegzaminuosime veltui, bile dieną šio mėnesio. Valandos: nuo 1 iki 
8 po pietų; subatomis nuo 1 iki 6; nedėliomis nuo iki 2.

H. AUPERL, D. C. IR PH. C.
SPECIALISTAS

NUO NEGIRDSJIMO IR GALVOS ŪŽIMO
916 Diversey Parkvay Netoli “L ” stoties

Telefonas Buckingham 1826

Pasidarykite tokius namus, kuriais turėtų būti
Kietmedžio grindys, turi būt uždėta ant senų grindų už sekamas 

kainas: už ketvirtainę pėdą:
Švarių aržuolo išgrindimui po ..................  12c.
Parinkto aržuolo išgrindimui ___ ___ ___ ____ 10c.
Švarių klevo išgrindimui ...................................... 10c.

Galime pagelbėt tamistai, jei manai budavoti ir dar ne esi pasko
los užtraukęs.

MORGAN PARK LUMBER CO„
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

4-

3 Didelės Dėkonės Specialybės, Kurios Sučėdys Jums Pinigo!

“ITALIAN RENAISS'ANCE” VALGOMOJO EILĖ — 
7 šmotai — gerai padirbti ir padaryti. Paprasta $150 
vertė. Musų nesumušamame 
bargene po ............................ $89.50

MIEGAMOJO EILĖ — “Queen Anne” stilius — api- 
baigta amerikiniu riešučiu. Papr. $225 vertė. Musų 
nesumušamame bargene po $169.50

MUSŲ SPECIALIS FONOGRA
FAS — apibaigtas mahogėnu; tu
ri aiškų balsą; dvigubas springsas; 
gerai padarytas. Musu Dėkonės 
specialybė po $59.50

“PENINSULAR” OAK ŠIL
DYTUVAS — didelis kuralo 
užvaduotojas
mas garantuojamas. Musų
Dėkonės spe- fl* C yE 
cialybe po ........

patenkini-

“QUEEN ANNE” KIMŠTINĖ EILĖ — 3 šmotai^— 
apmušalas galima pasirinkti. Pirmos klasės darbas. 
Musų nesumušamas bargena^ po ..................................

4705-11 South i---------------------------------

Ashland Avė,

Arti 47to^ gatvės

“KITCHEN MAID” ŠĖPOS, užvaduoja 
darbą ir pašalina virtuvės čyžmą. Nusi
pirk vieną Padėkonei. Padaryk naujieną sa
vo pačiai. Specialiai Padėkonei. d* 4 
Išmokėjimais, į savaitę I bvv

NORINTIEMS’ KREDITUOJAMA.

aptraukta veliūru;

$119.50

ARBATVEŽIMIS — riešučio api- 
baiga. Kiekvienuos 
vienas būti. Žiūrėk 
šamo bargeno, 
po -.......................

namuos turėtų 
musų nesumu-

$18.75

Union Liberty Co.
1565-67 Milwaukee

Avcnue, arti

Robey St.

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vak.

Tel Canal 2118
Dr. A. L. Yuska 

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vieta: 
4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098

Dr. Natalija Žukauskas ,
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniška* ii 
gas; taipgi ir nervų ligas; vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialiau mo 
ceriskų ir merginų ligų

943 W. I3rd 1‘lare
Phone Boulevard 0313

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare

Ant Bridgeporto
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau į 
trumpą laiką; užtikrinu kuogeriau- 
sią patarnavimą ir užganėdinimą.

Patarimai suteikiami dovanai

DR. SERNER O. D. (ŠERNAS)
3315 So. Halsted St. Chicago.
Vai. G iki 9 vakare, Ned. 10 iki 1

i—s imi ■ i m. oi*— *i ui.—-e* *i——

Tlephonas Yards- 6032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryt* 

Ir nuo 6 iki 8 vakare, 
Nedalioms ofisą* yra 

uždaryta*

relephone Yards 6834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 i* 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak
3325 So Halsted St., Chicago. UI

Teiephone Yards 1632

DR. J. KULIS
Lietuvio Gydytojas ir Chirurgą* 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietą, 
6 iki 9 vakare 

3259 So. Halsted St., Chicag*

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, UI 
kampas 18tb St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0267

DR. A. .1. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. ▼.

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913 

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

St. Paul’s
Hospital

828 West 35th PI.
Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 
$65.00.

<----------------------------------
Serganti žmonės yra užprašomi 

pasitarti su Dr. Ross.
DYKAI PATARIMAI

Geriausi AMERIKOS IK EURO-
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo

Kraujo
šlapumo

Privatinių
Ligą
Jeigu jus turite bile kokią 
nenusiminkite. Atvažiuokite 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St 

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedil- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v. 

TRISDESIMTS METU TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonią 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.
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Del Longueto prakalby 
ir banketo

Francijos socialistų vadas, 
Jean Longuet, ryto, lapkričio 
26 dieną, 3 vai. po piet, laikys 
prakalbą Ashland Auditorium 
(Carmen’s Hali). Be jo kalbės 
Eugene V. Debs ir visa eile 
darbininkų organizacijų atsto
vų. Bus ir muzikalis progra
mas: orkestrą, choras ir Chica
gos Operos solistas, Mark Os- 
ter. , , ■

Įžangos tikiėtas — 50 cen
tų asmeniui (galima gauti 
“Naujienose”). Rengimo ko
mitetas praneša, kad svetaines 
durys bus atdaros 1 valandą 
po piet, ir mes patariame sa
vo skaitytojams, kurie nori iš
girsti Longuetą ir Debsą, ateit 
i svetainę kaip galint anks
čiau, nes publikos, be abejo, 
bus daugiau, negu gali į ją til
pti. Svečias kalbos angliškai, 
jisai gerai vartoja anglų kalbą.

7 vai. vakaro, tą pačią dieną, 
bus Douglas Park Auditorium 
(kerte Ogden avo. ir Kedzie) 
banketas drg. Longuct’o pa
gerbimui. Tikietas $2. Norin
tys patekti į banketą turi už
sisakyti vietas ir užsimokėti 
ne vėliau, kaip iki 2 vai. po 
piet subatoje (reikii 
partijos ofisą, 1501 
Avė.)

Bankete dalyvaus 
Debsas.

jauną vyruką, užnugdvti jį 
crloformu, t {.įgabenti daktaro 
ofisan, kur padarius teikiamą 
operaciją išvežti jį ir paleisti. 
Visa tai gana atitinka Woz- 
niako įvykiui. Apsivedimų de- 
pardamente bus peržiūrėtos 
knygos, ar minimas milionie- 
rius apsivedė. Pamatysime kuo 
tai užsibaigs.

LIETUVIS ŽMOGŽUDYS PA
SMERKTAS <30 METŲ KA-

LĖJIMAN.
Pereitą savaitę Cook pavieto 

kriminaliniame teisme buvęs 
saliunininkas Kaz. Survila (ki
tų pramintas šilkiniu) tapo 
rastas kaltu (žmogžudystėje ir 
pasmerktas kalėjimai! 30-čiai

PRAŠO NUVESTI VAIKUČIUS 
TEATRAN.

F. Levine, manadžeris 
Adams Teatro, 20 E. Adams 
gat. parūpino specialius kru
tumus paveikslus, kurie bus 
rodomi minėtame teatre Padė- 
kavonės Dieną nuo 9 iki 11 
vai. ryto dėl našlaičių gero
vės. Levine prašo automobi
lių savininkų nuvežti teatran 
vaikučius iš našlaičių prie
glaudų, 5059 Vincennes avė. 
ir 5120 So. Park avė. Tie, ku
rie sutinka tai padaryti, yra 
prašomi pašaukti p. Levine 
Dearborn 4787,

ATKERŠIJO KONKURENTEI.
Panele Nellie Norman, 28 

metų, 1310 N. Clark gat., at
keršijo siivo konkurentei, p-iai 
Mildred Bruns kuri pereitą 
vasarą paviliojo iš jos kava
lierių. Norman paspaudė 
skambutį p-nios Burns durų, 
761 E. 37 įgat., ir pastarosios 
veidą apliejo hydrochliorine 
rūgštimi. Policija, išgirdusi 
riksmą, atbėgo ir nugabeno 
p. Burns Hahnemans ligoni
nėn. Sako, jos veidas biauriai

PRANEŠIMAI

PAS-

kreiptis i
Warren

ir drg.

GASPARAS PUTRIUS.
Lapkričio 25 d., 1922 m. su

kako viehi metai kaip pasimirė 
mano mieliausis prietelius, atsi
skirdamas nuo manęs. Bet ma
no širdy neužgęsta didžiausias 
nuliūdimas ir apgailestavimas 
mano brangiausio prieteliaus ir 
vyro, A. A. Gasparo, kuris sa
vo mirties dieną lapkričio 25, 
1921 m. sulaukė 35 metų am
žiaus. Jis mirė 8 vai. rytą West 
End ligoninėj. Velionis palaido
tas Šv. Kazimiero kapinėse. Jis 
paėjo iš Kauno rėd., Mažeikių 
apskr., Akmenės parap., Keidų 
kaimo, 
liama 
žmoną Rozaliją, 
brolius Kastantą, kun. Stanislo
vą, Julijaną ir Vladislovą ir 5 
seseris; Jadvygą, Juzefą, Vin
centą, Maleniją ir Aleną.

Pamaldos bus antradienį' lap
kričio 28j d., Apveizdos Dievo 
bažnyčioj 15 min. lig aštuonių.

Širdingai kviečiu gimines ir 
pažįstamus, kurie galit, atsilan
kyti ant pamaldų tą liūdnos at
minties dieną.

šiandieną meldžiu atjausti 
mano širdies skausmą, o jam 
ištarti amžiną atsilsi. Lai būna 
lengva jam šios šalies žemelė. 
Ilsėkis Gasparėli šaltojoj žeme
lėj ir lauk manęs pas save. Be-. 
širdS mirtis suardė musų gyve-| 
nimą, ko aš niekados negalėsiu! 
užmiršti.

ROZALIJA PUTR1ENĖ, 
726 W. 21st St., Chicago.

Amerikoje paliko dide- 
nuliudime mane savo 

o Lietuvoj 4

SUPIJA BALElšIL’TĖ.
Persiskyrė su šluomi pasau

liu lapkričio 24 d., 1922 m., 
11:30 vai. rytą, sulaukusi am
žiaus 9 metų. E’nanČią į moky
klą 23 d. lapkričio užvažiavo au
tomobilius, sužeidė sunkiai ir 
pagyvenusi 20 valandų pasimi
rė.

Laidotuvės įvyks panedėly 
lapkričio 27 d., 9 v. rytą iš na
mų 3418 Wallace St. į šv. Jur
gio Bažnyčia, iš tenai į Šv. Ka
zimiero Kapines. Gimines ir pa- 
žjstamus meldžiame dalyvauti 
laidotuvėse. Liekame nubudę, 
Tėvas, Motina, brolis ir sesute,

Baleišai.

susirinkime’ 
p. J. J. Elias, 

prezi-

Įsikūrė Lietuviy Preky 
bos Taryba 

Lietuviai ir žydai veikia 
Lietuvos naudai.

Ko Chicagos lietuviai
iki šiol negalėjo atlikti, tą da
bar atliko kartu su Lietuvos 
žydais. Užvakar įvyko stei
giamasis Lietuvių Amerikiečių 
Prekybos Buto arba Tarybos 
susirinkimas, kuriame dalyva
vo sykiu Chicagos lietuviai ir 
Lietuvos kilmės žydai — biz
nieriai profesionalai ir kuni
gai. Angliškai nauja bendro
vė. vadinsis OLathuanian-Ameri- 
can Chamber of Commcrce.

Prie šios tarybos suorgani
zavimo didžiai prisidėjo žydai, 
kurių organizatorium buvo p. 
VVeisbnot, pirmiaus paskintas 
laikinuoju sekretorium.

Steigiamajame 
pirmi si ūkavo
Universal State Banko 
dentas. Įstatų projektas buvo 
pagamintas komisijos ir pasiu- 
ytas susirinkimui komisijos 
urmininko Advokato A. Šlia- 
do.

Diskusijose apie priėmimą 
statų veikliai dalyvavo kuni
gas Bumša ir kun. Skripka, 
įdvokatai K. Gugis, Kl. Jurge- 
ionis, F. Bradchulis ir A. 
.liakis, taipgi J. J. Hertmano- 
icz, J. Bagdžiunas, Kainai- 

kO, Elenbogen ir kiti.
Įstatai su kaikuriais patai- 

ymais tapo vienbalsiai priim- 
i ir bus vėliaus atspausdinti, 
iaipo vyriausią Tarybos tikslą, 
statai pažymi rėmimą Lietu
os politiškai ir ekonomiškai, 
;ynimą jos nepriklausomybės 
r platinimą teisingų informa- 
ijų apie Lietuvą. Į valdybą ta
po išrinkti sekami asmens: 
prezidentu J. J. Elias, vice
prezidentais: Kl. Jurgelionis, 
C Gugis, J. J.' Hertmanovicz, 
čamaiko, sekretorium A. Šlia
uš, iždininku p. Schiff, direk- 
oriais: J. Zolp, A. Žaldokas, J. 
lagdžiunas, Ft Bračulis, kun. 
V. Skripka, S. Valančauskas, 
»Veisbrot ir Elenbogen.

Manoma 
areštuotas asi- 

kurs darė 
Po to, 
paaiš-

sužino-

Liaukų banditai arti 
arešto 

dILIONIERIUS UŽMOKĖJĘS 
$100,000 BANDITAMS.

*o!icija rengias areštuoti nu
žiūrimą daktaro asistantą.

Misterija, kuri Įiasireiške 
pavogimu liaukų Juozo Woz- 
liako, ex-kareivio, gyvenančio 
857 W. 17-tos gat, spalio 12 
lieną, pradeda aiškėti. Polici- 
a sprendžia, kad liaukų ban- 
lital yra arti arešto ir neužil
go bus areštuoti, 
pirmiausiai bus 
tentas daktaro,
Vozniakui operaciją, 
iinoma, visas dalykas 
kės.

Iki šiol tapo dalinai 
a, kad sumoksiąs
liaukas buvęs padrąsintas vie- 
10 miliomeriaus. Minimas mi 
ionierius esąs apie 65 m. am
žiaus ir buvęs susižiedavęs su 
iauna mergina, 25 metų am
žiaus, Milionierius pirm ap- 
>ivedimo norėjęs išmėginti Dr 
S. Voronovo pajauninimo teo- 
?iją pagelba linukų operacijos. 
Cho reikalu jis pasiūlęs dakta
rams ir tiems, kurie pavogė 
jauną ii tvirtą vyruly.. $100,- 
)00. Kol kas visų v irdai lai
komi slaptybėje. Taip greit, 
kaip tik dalykai paaiškės, de
tektyvai areštuos nužiūrimus 
usmenis ir pradės nuodugnų 
tyrinėjimą.

Apie lai policija sužinojo iš 
vieno asmens, kurio 
laikomas slaptybėje.
mu(p vakar atėjęs detektyvų 
biyran pradėjo aiškinti miste- 

viršininkas 
kad mini-

vardas
Tas as-

riją. Detektyvų 
pirmiau pamanė, 
m aš asmuo yra sukvailavojęs, 
bet vėliau persitikrino turįs 
klaidą. Viršininkas pradėjo gi
lintis į smulkmenas, žmogus 
jam papasakojo, kad milionie- 
rius pasiūlęs didelę sumą pini
gų tiems, 
kų operaciją.
ditai turėję važiuoti 
saidę ir ten pagau

kurie padarys liau- 
Pasamdyti ban- 

į West 
tvirtą

Kaz. Survila buvo kaltina
mas užmušime Aburevičiaus, 
kurį jis pereitais metais nušo
vęs ant vietos jo kambaryje 
miestelyje Willow Springs ne
toli Lietuvių Tautinių kapinių, 
kur Survila turėjo saliuną.

Sako, Survila pirmiau turė
jęs saliuną ant Town of Lake 
ir ten atsižymėjęs savo grasi
nimais “niišauti,” “užmušti” ir 
tt. Prie jo saliuino sąšlavose 
kitą syk buvęs rastas negyvas 
žmogus.

turi 
štai

ŽENATVĖ.
Tai, mat, ir smarkuoliai 

tame dalyke suklupti... 
r J. J. Szlikas, kitą syk pagar-
;ėjęs kaipo smarkiausias par
davėjas ir pramintas lietuvių 
agentų karalium, didelis špo
sininkas ir štukų rodytojas, 
mtru jau sykiu pasidavė pa- 
jundai ir kažin kodėl tą slėpė 
juo žingeidaujaučių žmonių 
au keletą savaičių. Mat, J. J. 

Szlikas vedė vieną gražiausių 
lietuvaičių p-lę Jozepiną Selve- 
niutę, ir dabar palaimintame 

savonoterystės stone gyvena 
nite 6113 Campbell avė.

7IENAS UŽMUŠTAS PENKI 
SUŽEISTI AUTOMOBILIŲ.
Barney M'cGuckin, 60 metu, 

ngai sužeistas automobiliu. 
Nugabentas South Chicagos li
goninėn pasimirė už kelių va-

Trys automobiliais susidūrę 
prie 6235 So. Paulina gat. Su
žeisti keturi žmonės: R. T. 
Stevvart, 5040 Loomis gat.; 
naliorių unijos biznio agentas;
I. Tobin, 6318 Lowe avė.; Ch. 
Oakley, 3324 W. 64 gat., ir
J. .. Kampagne, 6247 South
Kilpa t riek avė.

Joseph Neunkirchen, 66 
365 Diversey bulvaro tapo 
jautas • toxicab ir sunkiai

m.
už-
su-

ARGI Aš NETURIU TEISĖS.
DARYTI MUNŠAINO?”

P-ia Bernadine Stenke, 1127 
Dodge avė., Evanston, kelios 
dienos atgal tapo areštuota už 
dirbimą munšaino. Vakar ji 
turėjo pasiaiškinti prieš teisė-

—Taip aš dirbau niunšainą, 
teisėjau. Aš noriu žinoti, argi 
aš neturiu teisės daryti mun- 
saino? Argi Evanstonas ne
balsavo už alų ir vyną? — ai
škinosi moteriške.

Žinoma, kad jus neturite 
leisės. Už pardavinėjimą mun
šaino jus turėsite užsimokėti 
$200 baudos ir teismo lėšas,— 
atsake teisėjas.

NUBAUDĖ KOMONDIERIŲ 
IR KUNIGĄ.

Teisėjas John F. Boyer, E- 
vanstono teįsme, nubaudė Ja- 
cob S. Cokey, “armijos ko- 
mandierių”, ir kun. E. Ashley, 
kleboną Kristaus episkopalines 
bažnyčios už greitą važiavimą 
automobiliais. Pirmasis užsi
mokėjo $15; pastarasis — $5.

NUSIŽUDĖ GAZ U.
John Seback, 28 m. 

žiaus, 2231 S. Turner gat. 
suko pečiaus gazą savo 
niuose ir įkišo savo galvą pe
čium Jo moteris, 
teatro, rado jį _ __ 
Manoma, nusižudė dėl blogos 
sveikatos.

am- 
at- 
na-

sugrįžusi iš

virši-
nėra

ŽIEMA DAR TOLI.

Pasak profesoriaus H. 
Cox, oro departamento 
įlinko, golfi (liukams dar
reikalo kišti lazdeles į palie
pius ir leisti perdaug laiko 
čiužinejimui. Žiema esanti dar 
tolokai, šių dienų šaltas oras 
ir vejas p pamyksiąs po kelių 
dienų. Tai tik vėlyvi rudens 
ženklai.

PAŠOVĖ DKTARĄ.
Dr. Samuel J. Litz, 5153 S. 

Halsted gat., kur jis darbavosi 
savo ap tiekoj e, tapo užpultas 
bandito apie 7 vai. vakaro. Du 
vyrai atvažiavo automobily 
prie aptiekos. Po kelių minu
čių vienas įėjo aptiekon, o an
tras nuvažiavo prie užpakali
nių aptiekos durų. Sako, buk 
jie norėję gauti degtinės. Įėju- 
;is aptiekon vyrukas revolve
riu užvarė savininką už baro. 
Plėšikas, manydamas, kad Dr. 
S. J. Litz griebiasi revolverio, 
paleido į jį tris Šūvius, sunkiai 
mžeisdamas. Tuoj jis apleido 
iptieką, įsėdo automobiliui! ir 
nivažiąvo 52 gat. į rytus. Dr. 
< J. Litz išbėgo laukan šauktis 
lagelbos. Tuoj Ps tapo nuga
bentas ^Ėngmvvoodo ligoninėn. 
Sužeistasis sako, kad nebuvo 
daroma jokio mėginimo piešti 
ip tieką. Polięija ieško vyrukų, 
kurių vienas buvęs apie 25 m.

SUšAVDė SAVO ŠVOGERĮ.
Michael Scįortino, galva M. 

Sciortino kompanijos, 604 W. 
Division gate tapo hukautas 
penkiais šūviais savo švoger- 
kos, p-ios Dominick Sciortino, 
kuri tapo areštuota. Hudson 
avė. policijos stoties viršinin
kas, John Millacky, atrado mo
terį Stavencia prie lavono 
Sciortino skiepe ją namų, 1213 
Penu gat., su smilkstančiu re
volveriu rankoj. Nukau tasai 
gulėjo ant žemės susigniaužęs 
rankoj peilį.

P-nia Sciortino buvo per
daug histeriška ir neįgalėjo nie
ko kalbėti. Jinai tapo nugaben
ta Hudson avė. policijos nuo- 
vadon ir įkalinta. Vėliau ji ap
alpo ir tapo nugabenta pavieto 
ligoninėn. Policija ieško jos 
vyro. '

SPALIS GATVEKARIŲ KOM
PANIJAI BUVp PELNIN

GESNIS.
Chicagos gatvekarių kompa

nija turėjo daugiau pelno spa
lio negu rugsėjo mėnesy. Tai 
įvykę1 dėl to, kad spalio mėne
sy gatvekariais keliavę 4,300,- 
000 daugiau pasažierių negu 
rugsėjy. Ačiū tam gatvekarių 
operavimo kaštai nupuolę tri
mis nuošimčiais. Rugsėjo mė
nesy karais keliavę 63,000,000 
IKisažierių, kurie davę $4,354,- 
882.62 įeigų. Spalio mėnesy 
gi karais keliavę 67,300,000 
pasažierių, kurie davę kompa
nijai įeigų $4,653,512.99.

NUTEIS® SPEšELNINKĄ 
KALĖJIMAN.

Teisėjas S. La. Buy nagrinė
jo bylą ’Joll įPrentice, 2138 N. 
Califomia avė. Jis buvo kalti
namas rinkime spešelų iš leng
vatikių žmonelių. Sako, kad 
jam pasisekę surinkti labai 
daug spešelų iš lenkų šiaurva
karinėj miesto daly. Spešelpin- 
kas tapo nuteistas
metams kalejiman, užsimokėti 
vieną dolerį baudos ir 
lėšas.

vieniėms

teismo

MILIONIERIUI LLOYD 
KYR® DŽIABĄ.

Jolieto kalėjimo viršininkai 
paskyrė “sunkų darbą“ Wm. 
Bross Lloyd‘ui, radikalui mi- 
lionieriui. Nuo ateinančio pir
madienio jis pradėsiąs eiti sa
vo pareigas — tvarkyti knygas 
kalėjimo knygyne. Viršinin
kas Warden Hod^don mano, 
kad darbas esąs ganėtinai 
“sunkus 
siąs buti nuolat bizi.

esąs 
milionierius ture-

SIŪLO $12.000.
Pašto viršininkai siūlo 

000 bilc kam, kurs suteiks in
formacijų, vedančių prie areš
tavimo šešių banditų, kurie 
užvakar apipiešė laiškavežį, 
vežantį laiškus į Maywoodą.

$12,

čiainu, Chicagos Komitetas 
Aaljbi ir 

SLA. 208 moterų kuopa ren- 
i|ia Liotaves našlaičių naudai; kalbos ir gramatūros pamokos būna 
rankų darbų ir namie gamintų 
valgių bazarą, gruodžio 2 die
ną, Mildos abejose svetainėje. 
Taigi dar kartą kreipiamės į 
geros širdies žmones, prašy
dami visų be skirtumo paau
kauti kokį nors išdirbinį mi- 
nijlam baaarii ir atlan
kyti. Išdirbinius meldžia
me siųsti bazaro rengimo ko
misijos nariams: p. N. Valan- 
čauskienei 3246 So. Halsted St. 
(3-čios lubos), arĮja S. Šuolie- 
nei, SX>3 W. 33-rd st., ne vė
liau gruodžio 1 dieną. Ant iš
dirbinių meldžiame uždėti 
aukotojų vardą pavardę ir 
pilnas antrašas; taipgi neper- 
aukštą kainą, už kurią butų 
galima parduoti prisiųstas dai
ktas.

Bazaro rengimo komis, 
re. — K. Kat-nė.

na*

MOTINOS ATRADO NAUJĄ
BUDĄ KŪDIKIŲ 

ŠALČIO GYDYMUI.

Bridgeport. — Jaunuolių lietuvių 

subatomis nuo 2 iki 4 vai. po pietų, 
Mark White Sąuare, 29 ir Halsted gat
vių (Library Room). Mokyklą veda 
Dr. A. Karalius.

Al. Grušaitė, Rašt.

Bridgeport. — Jaunuolių Orkestro 
nariai, kurie esate 5 ir 4tam skyriuj, 
susirinkit, Nędėlioj, šio įnėn. 26 d., 1 
vai. po pietų, Raymond Chapol svet.. 
816 W. 31st St. J. L. G.

VI. Undaro reikalų užbaigimui šau
kiamas susirinkimas nedelioj, lapkri
čio 26 d., 6 v. vakare, Raymond Cha- 
pel svet., 816 W. 31 mos gat.

— Komitetas.

Lietuvių Jaunimas rengia balių 
šiandien lapkr. 25 d. bažnytinėj sve
tainėj prie 35 gatv. ir Union Avė. 
Pradžia pusiau aštuntą valandą vaka
rą. Kviečia visus Komitetas.

SIMPTOMŲ NEREIKIA 
DĖTI NIEKAIS.

UŽMUŠ® INŽINAS.
A. Miller, 823 S. State gat., 

Santa Fe gelžkelio kompani- 
os kiemo darbininkas, dirban

tis prie 18 gat. tapo užmuštas 
nžino, kurs netikėtai užvažia

vo ant jo.

PRIEŠINASI NAUJAI KONS
TITUCIJAI.

Chicagos miesto taryboj ei
na karšti debatai prieš Illinois 
konstitucijos projektą. Tuo 
eikalu norima priimti rezolii. 

eiją.

POLICISTAI GAUS ATOS
TOGŲ.

Miesto taryba vienbalsiai 
priėmė policijos įstatymo pa
taisymą, kurs suteikia polici- 
stams vieną dieną savaitėj ato
stogų. Policistai jau nuo se
nai to reikalavo.

Iš viršaus tepa gerklę ir krutinę 
ir apdengia šiltu, flaneliniu 

skuduru.

Daugiau ir daugiau Naujienų 
skaitytojų priima išviršutinį, 
TIESIOGINĮ kūdikių gydymą 
nuo šalčio su — Vicks VapoRub.

Šis gydymo būdas apsaugoja 
mažučius nuo davimo mieromis 
vaistų ir vidurių sugadinimo. 
Kuomet kūdikiai sušlampa ir 
čiaudi, tada reikia pavartot, kad 
apsaugojus nuo šalčio.

Jis prigelbsti apsisaugoti nuo 
mėšlungiško krupo — jis ūmai 
paliuosuoja nuo visokių šalčio 
negalių.

Tamsta tik trink Vicks gerklę 
ir krutinę kolitu paraudonuos; 
tada storai aptepk ir su šiltu 
flanelių apdengk.

Visose vaistinėse po 35c puo
delis.

West Pullmano Liet. Pašelpinis 
Kliubas rengia balių su įvairiais pa- 
marginimais subatoj, lapkr. 25 d., Ba- 
jorino svet., 12001 S. Halsted St. Vi
si kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

Skrandžio kliūtys, dėmės 
prieš akis, galvos skaudėji
mai ir svaigulys dažnai ga
li buti labai rimtais simpto
mais. Jie gali rodyti, kad in- 
kstinės ląstelės neįstengia 
išskirti iš kraujo nuodingus 
nešvarumus ir išvaryti jų ir 
kad vandeninės ligos pavo
jus. yra arti. Trinerio. Kar
tusis Vynas išvalo skrandžio 
ir žarnų sistemą ir prašali
na visas tas naudingas išme
tamas medžiagas, kurios su
sirenka viduriuose. Trinerio 
Kartusis .. Vynas yra ištiki
mas vaistas. P. L. Snyder ra
šo mums iš Cabin Creek 
Junction, W. Va. šitaip: 
“Mano pati turėjo įsisenėju
sį vidurių užkietėjimą ir gi
žai spaudė jai širdį taip, kad 
aš bijojau dėl jos gyvasties. 
Trinerio Kartusis Vynas pa
gelbėjo jai. Ji dabar visai pa
sveikus, valgo gerai ir jau
čiasi puikiai.” Jūsų aptieki- 
ninkas ar vaistų pardavinė
tojas turi, Trinerio vaistus. 
Ypatingai turėk Trinerio Li- 
nimentą (nuo reumatizmo, 
neuralgijos, dieglio, išsisuki- 
jųų), ir.Trinerio Kosulio Mai 
šintoją visuomet namuose!

Atidai norinčiy atsikviesti 
gimines iš Lietuvos

Lietuvos našlaičiy reikalu
Sunku butų surasti levą bei

ri geistų matyti savo kūdikius 
našlaičiais. Visi gerai žinome, 
kad našlaičių likimas nėra už- 
vydėtinas. Tačiaus karo metu 
Lietuvoje prieš daugelio tėvų 
bei motinų norą tūkstančiai 
nekaltų kūdikių liko našlai
čiais, ir jiems netekus bran
giausio turto — savo teveliu, 
beabejo neviena karti diena te
ko pergyventi; pakol juos ne
surinko ir savo globon nepač- 
ėmė Lietuvių Moterų Globos 
Komitetas, kuris rūpinasi jų 
užlaikymu, išauklėjimu ir su
teikimu jiems šiokio 
mokslo bei amato; 
jau nekartą vardu 
Našlaičių šaukėsi amerikiečių 
lietuvių pagelbos.

Susikurusio Chicagos Komi 
teto Lietuvos Našlaičiams Šel
pti, uolus dviejų metų dar-

Draugystė Šv. Matedšo Apaštalo 
laikys mėnesinį susirinkimą lapkričio 
25, 7 v. vak., K. Mačius svet., 3501 
So. Morgan gt. Visi nariai ateikite, 
nes yra 'svarbiu reikalų.

F. Bakutis, nut. rašt.

Bumside. — Apšvietos ir Dailės 
Draugija rengia vakarą 26 dieną lap
kričio, 1922 m.

— B. Barniškis.

Lietuvių Laisves Kliubas laikys sa
vo mėnesinį susirinkimą lapkričio 26 
d., 1922, McKinley Parko svetainėj, 
39th St. ir Western Avė. Pradžia 1:30 
v. po pietų. Visi nariai privalo buti 
susirinkime. — Valdyba.

Lietuvių Nepriguliningo Kliubo mė
nesinis susirinkimas bus laikomas su
imtoj, lapkričio 25 d 
Ukialio svetainėj
Auburn Avė. Draugai malonėkit bu
ti

. 7:30 v. v., K. 
po num. 3436 So.

laiku, nes turim svarbių reikalų.
J. M. Vainauckas, Prot. Rašt.

Naujienų Pinigų Siuntimo 
ir Laivakorčių Skyriaus ve
dėjas A. Ripkevičia važiuoja 
Lietuvon su Naujienų Ex- 
kursija 13 d. gruodžio, kai
po palydovas važiuojančių 
Lietuvon. Tad grįždamas iš 
Lietuvos žada atsivesti, tuos, 
kuriems laivakortės yra iš
siųstos per Naujienas.

Todėl, kurie laukiate savo 
artimų giminių ir nori
te, kad patyręs palydo
vas palengvintų jų kelionę, 
atsilankykite į Naujienų ofi
są, kad iš kalno butų galima 
prirengti reikalingus doku
mentus.

tokio 
ir kuris 

Lietuvos
Gvardijos D. L. K. Vytauto mėne

sinis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
lapkr. 26 d., 2 vai. po pietų, šv. Kryž. 
parap. svet. Visi nariai atsilankykite, 
nes yra daug dalykų svarstyti.

N. Raštininkas.

likai, davė gražių pasekmių, 
nes jau virš tūkstančio ame
rikoniškų dolerių pasiųsta pc 
Lietuvos Raudonąjį Kryžių 
Lietuvių Moterų Globos Komi
tetui, Kaune, našlaičių reika
lams. Tačiaus persistatant ka
ro nuskriaustų Lietuvos naš
laičių likimą bei jų ateitį, toli 
gražu minėtų aukų našlaičių 
reikalams negali pakakti. Ypa
tingai dabar artinanties žie
mos šalčiams reikia daugiau 
maisto, kuro ir šiltų drapanė
lių. Tie mažiuleliai, nekalti 
kūdikiai, negali užsidirbti bei 
surasti šaltinį to viso paėmi
mui. Taigi musų amerikiečb 
lietuvių pareiga yra ir to
linus, kiek galint, šelpti Lietu
vos našlaičius, iš ’ kurių tarpo 
galime susilaukti ne vieno įžy
maus, talentingo žmogaus. 
Kad daugiau pagelbėjus žie- 

|mos laiku Lietuvos našlai-

Englewood. — Susivienijimo Lietu- 
vių Amerikoj 25 kp. rengia pasilink
sminimo balių, lapkričio 25 d., M. Pa- 
trauckio svet., 6103 So. State gt. Pa
geidaujama, kad kiekvienas engle- 
vvoodietis atsilankytų į šitą vakarą.

— A. Balchunas.

Dr. V. Kudirkos Dr-jos mėnesinis 
susirinkimas įvyks lapkričio 25 d., 8 
v. v., M. Meldazio svetainėje. Visi na
riai ateikite laiku, nes yra daug svar
bių reikalų.

J. Makauskas, Nut. Rašt.
225y W. 25th St.

Lietuvių švietimo Draugija rengia 
prakalbas, kurios |vyks sekmadienyj, 
lapkričio 26 d., 7:30 vai. vak., Ray
mond Chapel’yj, 816 W. 31st St. Vi
si kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

Naujieną Eikursija!
Kurie manote važiuoti ant 

Kalėdų Lietuvon, privalotą ne
vilkinant nusiimti savo paveik
slus ir ateiti į Naujienų ofisą, 
kad išpildyti aplikacijas dėl pass- 
porto.

Exkursantai išvažiuos iš Chi
cagos 10 dieną Gruodžio, tad 
laikas trumpas, o reikalų atlik
ti yra gana daug.

Naujienų, laivakorčių skyrius 
jum pagelbės visame veltui.

Kurie jau išpildė aplikacijas 
dėl passporto, pasistengkite 
gauti nuo darbdavių paliudiji
mus apie savo uždarbį, už 1919- 
1920-1921-1922 metus, o mes 
pagelbėsime gauti clearing po- 
pieras. .

Vaikų choro repeticija įvyks lapkri
čio 26 d., 10 vai. ryto, Raymond Cha-

nebepriims. Norintieji mokytis muzi- 
te# W ■

Nori h Sidės Viešas Knygynąs ren?

šia Avė. VakaiĮilis su programų. Prd- 
grame tarp kitko kalbės tik ką iš 
Lietuvos sugrįžęs Raškauskas. Norin
tieji išgirsti apie Lietuvos padėtį kvie
čiami atsilankyti. Po programo bus 
šokiai, — Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Aš Jieva Stonaite, Kauno gub., Ra

seinių apsk., Kaltinėnų vai., Girdiš
kės parap., kaimo Lingės, jieškaU sa
vo sesers An tonines Stonaitčs, 1913 
m. iš Lietuvos išvažiavo į Argentiną 
dabar nežinau, kur ramias. Meldžiu 
kas žinot, ar ji pati» atsišaukti. Taip
gi pajieškau Stanislovo Vainauskio, 
gyveno Cbicagoj, ir Jono Lionas, Ba
takių parap., Liaužginų k. Atsišauk
ti adresu: Jieva Stonaitė, 30'48 So, 
Loomis St., Chicago, III.

' : 'J
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ASMENĮ! JiEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ į PARDAVIMUI PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
PAJIEŠKAU JIMO WALTERO; 

pirmiau gyveno Chicagoj, dabar ne
žinau kur, Chicagoj, ar kur kitur iš
važiavo. Turiu prie jo svarbų reika- j 
lą. Kas žino apie jį ar jis pats meld
žiu atsišaukti adresu:

A. SHIMKUS. 
5912 So. State St.

MOTERŲ_______
LIETUVEI PARDAVINĖTO-

PAJIEŠKAU ; ANTANO VEN- 
slovo, paeina Kalniškių sodžiaus, Er- 
iogalos valšČiaus, Kėdainių apskričio. 
Yra svarbus reikalas iš Lietuvos. 
Kreipkitės sekantu antrašu:

GEORGE MAZILIAUSKAS, 
609 E. 87 Place, 

Chicago, \I11.

jai yra progos gerai susijungti 
su gyva fiima. Puikus pasiūly
mas kalbančiai lietuvių 
Atsišaukti tuojaus.

220 S. State St. 
Room 1716.

kalbą.

PARDAVIMUI — Dvi krautu
vės, šeši pagyvenimai po ketu
ris ir penkis kambarius;'geriau
sia kerte per aštuonis blokus į 
abi pusi. Chas. M. Webcr, 2243 
22 Street.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir sal- 
dfiinų krautuvė, su rakandais ir pa
gyvenimo kambariais, visokių tautų 
apgyventoj vietoj. Turiu parduoti la
bai greitai ir pigiai, nes palikau vie
nas.

4352 So. Mozart St.

REIKALINGA MERGINA 
prie namui darbo, maža šeimy
na,

PAJIEŠKAU Felikso Jasevičiaus 
turiu prie jūsų svarbų reikalą ap'e 
jūsų moterį ir vaikučius; jeigu nori 
anuos atrasti, arba jos turtu pasinau
doti, atsišauk šituo adresu; arba jei
gu kas apie jį žino, tai malonėkit man 
pranešti.

F. BRASUS.
139 E. 107th St., Chicago, III.

atsišaukti pas:
J. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.
Chicago.

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

PARDAVIMUI GROSER- 
nė ir bučernė, lietuvių kolo
nijoj. Biznis neša pelno, bet 
turiu parduoti, nes išvažiuo
ju iš Chicagos.

1447 S. Halsted St.
PARDAVIMUI SALIU- 

nas; visokių tautų kolonijoj. 
Biznis senas ir geras; prie 
pat dirbtuvių.

3827 Emerald Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro
sernė arba mainysiu ant saliuno, ar 
loto, už tai kad nesu biznio patyręs. 
Patyrusiam- biznieriui gera vieta, nes 
kitos bučepiės arti nėra. Pi^i randa, 
geri ruimai gyvenimui, garažas, dide
lis beizmentas. Atsišaukit:

2900 So. Lowe Avė.
PARDAVIMUI saliunas ir namas 

visokių tautų apgyventoje vietoje; biz
nis išdirbtas. Parduosiu pigiai. Prie
žastis pardavimo patirsite ant vietos.

L. DOMARK,
15715 Woodbridge Avė. 

Harvey, III.
Phone Harvey 561 W.

PARDUODAMA automobilių rat
lankių (tires) taisymo šapa ir viso
kie reikmens: automobiliams aliejus, 
gazalina, spark plugs, naujos ratlan- 
kės, senos, ir visokie kiti reikmenys.

Mašinos Įtaisymai naujausios ma
dos; priimsiu j mokestį gerą automo
bilių, arba mainysiu ant saliuno. Dar
bo užtenka dviem žmonėms. Nemo
kantį darbo galiu greitai pralavinti. 
Biznis eina gerai. Vieta išdirbta per 
trejis metus, lietuvių kolonijoj. Ran
dos $20.00 mėnesiui.

Kreiptis adresu:

1739 S. Halsted St.
No. 168.

PARDUODAMA mahogėno grojik- 
lis pianas, vartotas tiktai du mėne
sius. Buvo mokėta $750.00. Parduo
sim už mažiau negu pusę.

Galima matyt nuo 6 iki 9 vai. va
karais.

3231 Emerald Avė.

MEDINIS NAMAS 2 AUGŠTAIS, 
konkreto pamatu ir 716 pėdų beiz- 
mentu, susidedantis iš keturių pagy
venimų po 4 kambarius. Išeinamoji 
vieta ir gazas kiekvienam pagyveni
me ir krautuvė beiznvente; taipgi du 
mediniai pagyvenimai po 4 kamba
rius užpakaly. Randa $90; galima pa
kelti iki $100 į mėnesį. Nuosavybė 
po num. 4856 So. Wells gat. Del mir
ties šeimynoj savininkas nori palei
sti už $5,400 išmokėjimais, įmokant 
$1,500.00, o likusius kas mėnesis.

G. F. MATTHEWS & CO., 
4443 Wentworth Avė.

PARDUODAMA: 6600 So. 
Olaremont dvi krautuvės ir gra
žus pagyvenimas 5 kambariais. 
Naujas namas. Naujovinis, ge
rai pastatytas. Vieną krautuvę 
galima tuojaus užimti. Pašauk
ti: Republic 4163.

MOKYKLOS
PARDAVIMUI 4741 Justice St. me

dinis namelis ir lotas $1500.00. 471 
W. 28 PI., arti Normai medinis na
mas dviem pagyvenimais $2500.00. 
Aberdeen St., arti 77tos gat. 30 pėdų 
lotas, pigus už $1200.00.

Kreiptis:
KOCH & CO., 

26th ir S. Halsted St.

PRASERGĖJIMAS. — Zenas Ma- 
zaliauskas gyveno su savo’ žmona 
Grand Rapids, Mich. ir palikęs ją ne
žinia kur išvažiavo; išvažiuodamas 
sakėsi savo žmonai, kad jis pasidųb- 
siąs nevedusiu vaikinu ir vesiąs ki
tą. Taigi merginos ir moters pasisau
gokite jo. Jis yra šviesaus budo, ne
šioja akinius ir trumpai kirntus ūse
lius. Jo moteris, su dviem kūdikiais 
yra atvažiavusi į Chicagą jo jieško- 
ilama. Kam jis tektų sueiti malonė
kit pranešti adresu: Agota Mazaliaus- 
kienė, 5750 S. Albanv Avė., Chicago, 
III. Tel. Renublic 4394.

APSIVEDIMUI

DARBININKAI 
ATSIŠAUKIT 
ROSENBAUM BROS.

FEED MILLS, 
87ta ir Stewart Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS. arba 
mainysiu ant loto, mažo namo, bučer- 
nės, grosernės, arba ant automobi- 
liaus; nedaro skirtumo kad ir namas 
butų su dideliais morgičiais. Priežas- 
ti1- pardavimo nenoras būti karčiami- 
ninkų. Kreipkitės:

3347 So. Wallace St.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas, už prieinamą kainą; tu
ri būti parduotas į greitą 
laiką.

Kreipkitės:
3225 So. Halsted St.

PARDAVIMUI krautuvė 75 pėdu 
frontas, grosernė ir bučernė ir Ma
liavų bei Hardvvare, parduosim ar pri
imsim į partnerius; pinigų daug ne
reikalinga; geroj vietoj, arti moky
klos. Atsišaukit tuojau.

6652 Archer Avė.
Telefonas Prospect 1707

BARGENAS
Parduodama namas pigiai ir taip

gi išduodama nuomon, 2 pagyvenimai 
no 5 kambarius ir krosnis vartotas 
kepyklos ir vieta mažai krautuvėlei. 
Gera proga lietuviui ar čekui.

Kreiptis:
5230 S. Kildare Avė.

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialus namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

PAJIEŠKAU sau draugės, nuo 18 
iki 24 metų amžiaus, kuri sutiktų su 
manim toliau gyventi. Esu 26 metų 
amžiaus, blaivas, baigiu savo amato 
mokslą, tikiu ateity padaryti gerą gy
venimą sau ir savo draugei. Kuri my
lėtų šeimynišką gyvenimą meldžiu at
smaukti. atsakymas bus duotas kiek
vienai. Vyrai lai nerašo laiškų. Paul 
Zukis, 1927 Warren Avė., Chicago, III.

REIKALAUJAMA TEKIN- 
tojy ir poliruotąją.

Kreiptis:
ARNOLD SCHWINN & 

COMPANY,
1718 N. Kildare Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas, 
3 kambariai užpakaly pagyve
nimui. Parduosiu pigiai. .

Atsišaukite:
153 E. 107th St.

PARDAVIMUI BUČER- 
nė ir grosernė, lietuvių ko
lonijoj, gera vieta geram 
žmogui. Atsišaukite į Nau
jienas, Num. 166.

v PARSIDUODA GROSERNĖ ir bu
černė; biznis išdirbtas per daug me
tų, Ivsa.s galima gaut ant daug me
tų. Pardavimri-priežastis, savininkas 
turi k'ta bizni. Atsišaukite tuojaus: 

GEORGE SKAISTGIRYS, 
4900 W. Roosevelt Rd., 

Cicero, III.

NEGIRDĖTA PROGA.

REIKIA DARBININKŲ 
NUOLATINIS DARBAS — 
GERAS MOKESNIS.

Kreiptis:
22ra ir Fisk St.

25tą ir Quarry St. 
Roscoe ir California Avė.

RESTAURANAS PARDUODAMA 
geroj vietoj, geras biznis, vieta ap
gyventa visokių tautų, pigi randa, Iv- 
sas 3 metams? įplaukų nuo $40 iki 
$50 į dieną. Noriu parduoti greitai 
dėl kito biznio. Atsmaukite į Naujie
nų Skyrių Num. 165.

PARDUODAMA AR Iš
duodama nuomon barberno, 
vėliausios mados, trimi krė
slais. Atsišaukite i Naujienų 
ofisą, 1739 So. Halsted St., 
No. 167.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas geroj vietoj. Galima nu
pirkti pusė arba visas.

3404 Archer Avė.

RAKANDAI

Pars’duoda kampinis muro namas 
prie bulvaro, 2ją flatų no 5 kamba
rius, elektros šviesa, aukštas cimen- 
tuotas skiepas, maudynės, ir visi pa
lankumai vėliausios mados įtaisymais. 
Namas neša 30 nuošimtį; parduosiu 
už $9,500 arba priimčiau kaipo pir
mą {mokėjimą, kas ka turėsit, — lo
tą, bučernę, automobilių, arba kitoki 
gerą biznį: likusius kaip randą; na
mas turi būt parduotos ar išmainy
tas šitą mėnesi: kreipkitės nas:

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedeliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
tarp 20 ir 23 metų amžiaus. Aš esu 
31 metų amžiaus vaikinas, geram pa
dėjime. Kuri mergina myli ant far- 
nų gyventi prašau atsišaukti. Mano 
farma vra verta penkių tūkstančių do
lerių. Pas mus nėra lietuvaičių mer
ginų. Puikus labai o’*as kain L’etu- 
voj. Mano adresas: Pray, Wis., Box 
No. 11. 

REIKALAUJAMA VY- 
ro prityrusio metalus skir
styti sengeležių kieme.

Atsišaukti: 
WARSHAWSKY & CO., 

1915 S. State St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė, lietuvių kolonijoj. 
Biznis išdirbtas nuo seno. Par
duosiu labai pigiai. Atsišauki
te: ELTA COMMERCE CO., 

3251 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas įvairių tautų apgyvento
je kolonijoje. Biznis išdirb
tas. Priežastį pardavimo su
žinosite ant vietos.

1818 W. 47th St.

SIŪLYMAI KAMBARIO
RENDON KAMBARYS VAIKINUI 

arba merginai. Prie laisvų žmonių ir 
jaunu vaikų mvlinčių muzika. Maty
ti galima nuo 5 vai. iki 9 vai. vaka
re, o nedėlioj visą dieną.

1835 Canalnort Avė.
1 fl. front.

REIKALAUJAMA DAR- 
nninkų plieno kieme, $4.00 
i dieną.
CONCRETE ENGINEER- 

ING CO.,
1926 W. 52nd Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
groserne, lietuvių kolonijoj, la
bai geroj vietoj. Pardavimo 
priežastis — liga.

2349 So. Oakley Avė.
Phone Roosevelt 7855.

PARDAVIMUI GROSER- 
nė su įtaisymais. Kas norės, 
galės ir vienus tik įtaisymus 
pirkti, man nedaro skirtu
mo. Kreipkitės:

3353 So. Union Avė.

DIDELIAIS NUOSTOLIAIS.
Mes turime tuojaus parduęti savo 

gražius baldus 5 kambariams, visus 
sykiu, ar atskirai už kiekvieną pana
šų pasiūlymą. Vėliausios mados sve
čiams kambario eilė, valgomojo eilė, 
miegamųjų eilės, kaurai, aslinė žiby- 
kla, ranka piešti paveikslai ir tt. 
Taipgi didelis /dvigubu springsu fono
grafas su rekordais ir deimanto ada
ta. Nepraleisk šito pigumo. Visa kain 
nauja ir gali sučėdyti pinigų. Ateik 
po num. 1922 S. Kedzie Avė., 1-mas 
augštas.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
160 akerių farma Wisconsin Valst. 

80 akerai dirbamos žemės, 5 kamb. 
namas ir visi kiti budinkai, 8 karvės, 
1 bulius, 3 arkliai, 1 kumelys, apie 8 
kiaulės, 200 vištų, trakteris, kuliama 
mašina, ir visos kitos mašinos kokių 
tiktai reikia ant farmos. Parduosiu 
arba mainysiu ant namo. Kaina $15,- 
000.

2 augštų medinis namas su pieno 
ir grosernės bizniu, gerai išdirbta vie
ta. Parduosiu arba mainysiu ant namo.

PARA NDAVOJ AME Šviesu kam
barį. elektros šviesa, maudynė ir tele
fonas. Vienam arba dviem vaikinam, 
arba merginom, arba vedusiai porai. 
Reikalui esant gal ma bus ir gara
žas narandavoti pitriai. Parankus įva
žiavimas. 6444 Archer Avė.

Tel. P i*o s p ec t 1070.

REIKALINGAS BUČĖ- 
ris mokąs savo darbą — tu
ri mokėti lenku kalbą.

I. KATZ,
4622 So. Ashland Avė.
Phone Boulevard 9126.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė, biznis senas ir gc-

• v ')< i |l'l

rai išdirbtas. Lysas 4 metams, 
randa pigi, parduosiu už tei-

2611 W. 44th St.

PARDAVIMUI STORAS; ci
garų, saldainių, minkštų gė
rynių, sodos ir “Notions” prie
šais viešą mokyklą, lietuvių 
apgyventa vieta, 'biznis gerai 
eina. Atsišaukite:

2012 So. Pooria St.

PARSIDUODA rakandai labai pi- 
g’ai, tvirti ir gražus staleliai tinka
mi virtuvei ar bedruimiui; taipgi lenk
tiniai virtuvės krėslai.

3301 Šo. Halsted gatv., 
Antros lubos, iš priešakio, įėjimas 

nuo Halsted gatv., pirmos durys.

2 augštų medinis nan?as, 4 kamb. 
ant pirmo augšto ir 6 kamb. viršuj, 
lotas 37x125. 2 karam garažas. Kai
na $4,600.

2 augštų mūrinis namas, 4 pagyve
nimai, gazas, elektra, maudynė^, na
mas statytas ant dviejų lotų. Kaina 
$12,000.

KAMBARYS ANT RENDOS VAI- 
kinui, su valgiu ar be valgio. Nauios 
mados, naujas namas, garu apšildo
mas.

Atsišaukite:
3824 N. Snrimrfield Avė., Chicago 

Netoli Milwpukee Avė., 
1-mos lubos

IŠDUODAMA RA N DON keturi 
kambariai, viena jų savininkas nori 
pasilikti sau. Yra gani apšildomi, 
elektra, maudynė, gazas ir gazinis re
čius; kambariai be’zmente, randa $25 
mėnesini. Kreiptis:

5600 S. Marshfield Avc. 
Apačioj.

JIESKO PARTNERIO
REIKALAUJA PARTNERIO 

Reikalaujama gero, gyvo žmo
gaus partneriu išdirbystės ver
sle. Turi turėti kiek kapitalo. 
Alga ir dalinimos- pelnu. Ge
riausia gyvenimo proga atatin
kamam žmogui. Ateik pats. 
Room 706, 309 S. La Šalie St., 
Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobiliai trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
iinkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. . Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne. Roofing Co., 3411-3413 Ogdcn 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

JONAS MIKALIUNAS, Lietuva, 
Kuršėnų gt-vė No. 13. Šiauliai. Nori 
prekiauti ir turi parduoti įvairiu Lie
tuvos pašto ženklų. Gali rašyti Lietu
vių, Vokiečiu, Rusų, arba Anglų kal
boje. Ir prašoma orisiųsti kokią kai
ną moka (taip vadinama: kainaraštį).

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI GERAS AU- 

tomobilius, nupirksite labai pi
giai. Priežastis pardavimo — 
neturiu kur laikyti. Matyti gali
ma vakarais. 2-ros lubos.

S. WARPOT,
3214 Emerald Avė.

LIETUVIAMS PARDAVINĖTO- 
jatns vyrams yra progos sudaryti ge- 
•ų ryšių su gyva firma. Puikus su
manymas tiems, kurie moka lietuvių 
kalbą.

Atsišaukti tuoiaus:
220 S. State St.

Room 1716.

PARDUODAMA SALIU- 
nas rusų, lenkų ir lietuvių 
įgyventoj apylinkėj.

1750 W. 22nd Št.

PARDAVIMUĮrj, ŽIEMINIAI 
kurtinai dėl Elgin Six autoino- 
biliaus; 
mais ir

PARDAVIMUI RAKANDAI 4 
kambariams, pigus i kambariai, 
jei pageidaujarria."'Randa priei
nama, prie Winchester Avė. 
šauk per tel. Armitage 4331.

NAMAI-ZEME.

Mes turim taipgi kitų gerų bargenų. 
NATIONAL AGENCY & LOAN CO.

1505 S. 49th Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 6048.

REIKALINGAS JAUNAS VYRAS 
nrie namu, visokio darbo. Yra 
:šmokt.i visokio darbo. $40 00 į 
sj, valgis ir guolis ant vietos.
Ižiu atsišaukti:

7044 Archer Avė.
Netoli 72nd. Avė.

proga 
mėne-

Mel-

PARDAVIMUI GROSER- 
nė ir žuvų krautuvė, lietuvių 
kolonijoj. Labai gera proga 
'ietuviui padaryti gerą biz
nį.

3641 So. Halsted St.

TIKTAI $21.25.

4501

kurtinai yra su fre- 
stiklais.
K. ZAKARAS,
S. Hermitage Avė.

PARDUODAMA DAKTARO OFI- 
so daiktai ir 4 metams lysas. Ofisas 
randas pačiam biznio centre; parduo
dama kartu at.atskirai — Static Ma
rkine, 2 operuojamieji stalai, 2 ke:- 
sai instrumentų; 2 trišmotės priima
mojo kambario eilės ir kiti daiktai — 
nigiai. Kreiptis: 4630 S. Ashland Avė. 
2 lubos. Tel. Yards 6079.

MAINAIS AR Už PINIGUS. 
Didelis Bargenas.

2 augštų mūrinis namas, 2 
pagyvenimai 5 ir 6 kambariais, 
rendos neša $90 mėnesiui. Pri
ims automobilių ar bet kokį biz
nį.
M.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
aukštų 4 pagyvenimų po 4 kambarius 
medinis namas; viskas geram stovy, 
naujai sudėti toiletai. Randos $50 į 
mėnesį, turi būti parduotas ar išmai
nytas į trumpą laiką; į mainus pagei- 
laujama bučernė, ai’ saliuno biznis. 
Kreipkitės prie sa^ninko. 4237 So. 
Wells St. Antras aukštas iš fronto.

J. KIRAS, IMPROVEMENT 
COMPANY, 

Klauskit J. Stukis, 
3335 So. Halsted St. 

Tel. Yards 6894.

DIDELIS PIGUMAS prie Jackson 
?ark. 2 augštų mūrinis namas 4 fla- 
tai po 6 ir 5 kambarius, elektra, mau- 
lynės. Išrendavotas už $210 09 j mė
nesį. Lotas 50x125, j trumpa laiką 
;uri būt parduotas už $12.900.00.

JASUDES ir ABRAMAVICZ, 
2015 So. Robey St.

REIKALINGAS PIRMA- 
rankis duonkepis katras mo
ka kepti ruginę duoną.

Atsišaukit:
4435 So. Halsted St.

įsigyti

REIKALAUJAMA VA- 
žinėtojo, nuolatinis darbas, 
geras mokesnis.

3165 Archer Avė.

REIKALAUJAMA ASLI- 
nių molderių, nuolatinis dar
bas.

Kreiptis:
AER MOTOR CO., 
2555 Fillmore St.

Darbininkų prie troko ir 
mašinos darbo bei pagelbi- 
ninkų. Prityrimas nėra bū
tinas. Darbas nuo štukų 
darbą išmokus. Ateik pasi
ruošęs prie darbo.

ACME STEEL GOODS 
COMPANY,

135th St. & I. C. Tracks 
Riverdale, III.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI CIGARŲ KRAUTU- 

vė, su 5 kambariais. Biznis labai ge
ras. Ilgam laikui lysas. Randa pigi. 
Kaina $1,600. Parduosiu greit. Atsi
šaukite, kurie norite pirkti.

2523 S. Halsted St.

PRIVATfiS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu būdu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

1507 W. Madison St.

Amerikos Lietuvio Mokykla
3106 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

Už aparatą, kurį turėtų 
kiekviena šeimyna. Tas aparatas pra
šalins jums taip daug klapatų ir ne
parankumų. Su tuo aparatu galite ap
versti savo anglinį pečių į gazinį ir 
tas pats pečius duos jums daugiau Ši
lumos ir pigiau negu anglys. Nerei
kės jums nei anglių įsinešti nei pe’e- 
nų išnešti ir tokiu budu prašalinsite 
visas dulkes ir gani smarvę iš savo 
kambarių. Jei per 10 dienu nebūtu
mėt užiranėdinti, mes sugrąžinam pi
nigus. Del platesniu žinių kreipkitės 
laišku ar vpat'škai J. B. c-o F. P. B. 
A S. MFG. CO., 1314 W. 21st St., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR bu
černė visokių tautų apgyventoj vie
toj, su 4 ruimais pa.į;yven;mui; randa 
$30 mėnesiui, lysas 2 metams; tei
singas pasiūlymas arba mainysiu ant 
paliuno biznio; savininkas galima ma
tyti bet kada ant vietos.

3214 S. Ashland Avė.

PARDUODAMA PIGIAI 30 PER 
125 pėdas lotai* pai-inktinėj būstinėj 
daly už $525, $130 įmokėti, likusie po 
$10 kas mėnesis. Srutyne, vanduo, 
gazas įvesta, šaligatvis cimentuotas 
ir viskas išmokėta, arti 95 gatvės ir 
So. Park Blvd. Rašyk: .1739 So. Hal
sted St., No.v 161.

MAINYSIU NAMĄ DVIEM 
pagyvenimais ant biznevo na
mo, arba bučernes. Mainysiu to
dėl, kad noriu eiti į biznį, tele- 
fonuokit:

Lafayette 5107

Designing, kirpimo, litavimo ir siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, nvieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. 
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kainą. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais, 
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str.. ant 4 luhu

AUŠROS
GROSERNĖ 

pigiai, prie mokyklos, 
ran-

PARDAVIMUI 
labai
Kambariai pagyvenimui,
da nebrangi. Kreipkitės:

3658 So. Union Avė.
Tel. Boul. 3784.

PARDAVIMUI kietoms ang
lims pečius. Geras, parduosiu pi
giai, atrodo kaip naujas, kas pir
mas, tas laimės.

PETER MELVIKAS, 
4001 Brighton Place.

PARDAVIMUI pijanai, visai 
nedaug vartoti, gražio aržuolo 
medžio, puikus balsai; parduo
siu pigiai. Atsišaukit pas:

BEN PETKUS, > 
731 W. 18th St.

PARDUODAMA BUČERNĖ 
ir grosernė gražioj apylinkėj, 
parduodama pigiai. 5 kambariai 
užpakaly. Randa $65 mėnesiui. 
Šauk per tel. Belmont 9464.

FRANK OLEKSY.

PARDUODAMA KAMPINIS 
galiūnas. Pigi randa. Yra kam
bariai pagyvenimui. Priežastis 
pardavimo — savininkas serga.

105th St. and Indiana Avė.,
\ Roseland, 111.

PARDUODAMA pigiai krautuvė 
valgių, saldainiu ir visokiu smulkiu 
daiktų. Pigi randa. Yra kambariai pa
gyvenimui. Pardavimui yra 
priežastis.

Atsišaukite:
202 Kensington Avė., 

Kensington, III.

svarbi

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
Beveik naujas mūrinis namas 2-jų 

pagyvenimų po 6 kambarius; elek
tra, maudynės, aukštas cementuotas 
skiepas, visur kieti medžio trimi n- 
gai, garu apšildoma abudu Hutu, lo
tas 37x125, garažas vienai mašinai, 
rendos $97.00 į mėnesį, anglių netei
kia duoti. Mainysiu ant mažesnio na- 

loto, automobilio, arba kokio biz-

F. J. SZEMET & CO., 
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6824

DIDŽIAUSIAS BARGE- 
NAS KADA-NORS 

PASIŪLYTAS.

MOKYKLOJE
Mokinama:

mo, 
nio.

PARDUODU pigini krautuvę — 
saldainių, minkštu bėrimų. tabako ’r 
visokiu smulkių daiktu. Pigi randa. 
Gyvenimui yra 7 kambariai. Lvsas 
dveiiems metams. Gera proga lietu
viui. Esu svetimtautis.

546 E. 115th St., 
Pullman, III.

BARGENAS ANT BRIDGEPORTO.
2 flatų biznevas mūrinis namas 

randasi ant kampo, lietuvių apgyVen
toj vietoj. Kaina $3,800. Mainys ant 
didesnio namo arba ant kokio biznio.

C. P. SURO.MSKI CO.,
3346 S. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9641.

2jų augštų, gročių plytų 
namas, visas naujai dekoruo
tas, naujos kieto medžio grin 
dys, naujas plumbingas, nau
ji porčiai ir elektros šviesa 
prie gražios gyvenimui gat
vės 7422 So. May St. Atdara 
apžiūrėjimui nedėlioję visą 
dieną. Kaina $6000.00, leng
vi išmokėjimai. Ūmus par
davimas. Matykit:

W. P. RAMSEY, 
7422 So. May St.

1) Lietuvių kalba
2) Anglų kalba
3) Visokios rūšies mate

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradekite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St.

Chicago.

PARSIDUODA PIGIAI Vic- 
trola $150.00, mažai vartota su 
25 rekordais už $65.00, atsineš
kite cash, reikalingi pinigai.

3343 So. Halsted St., 
Chicago.

PARDAVIMUI 160 akrų 
Wisconsine, mainys ant nuo
savybės Chicago je. Kaina 
$608. Atsišaukti — S. 61st 
Avė. Chicago Lawn Station. MORTGECIAI-PASKŪLOS

REIKIA
VYRŲ SKUTIMO MOKYTIS.

Dienomis ar vakarais. Geriausia 
Amerikoj verslas. Visuomet darbo yra. 
Geras mokesnis. Gali uždirbti besimo
kindamas. Ateik, ar parašyk.

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 S. Wells St., Chicago.

PARDAVIMUI KĖPY- 
kla ir 2 pagvvenimai no 5 
kambarius. Kaina $7,500, 
netoli Archer Avė. ir Craw- 
ford Avė.

4043 Archer Avė.

2 AUGŠTŲ mūrinis namas prie 35 
gat. tarp Union Avė. ir. Ix>we Avė. 
Yra du pagyvenimai po 6 kambarius, 
augštas beizmentas. Pirmo augšto 
randa $25, antrą užima savininkas. 
Yra šviesus iš visų pusiu. Jei nori iš
leisti truputį pinigu įdėjimui elektri
nės šviesos ir aptaisymui šito namo, 
tai gali padaryti gera neiną, šitas 
namas yra geroj vietoj. Kaina su pri
dėtiniu lotu $6500.

STANDARD REALTY CO., 
736 W. 35th St.

1 PINIGAI PASKOLAI
ANTRO MORGIČIAUS ANT 6%
Išmokėt galima mėnesiniais 
kesčiais Perkam bondsus, 
ir kontraktus.

LOUIS STERN &
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

MOKYKLOS

išmo- 
notas

co

Vyrams ir moterims mokin
as barberio amato dienomis ar 
vakarais. Kuomet mokiniesi, 
gali uždirbti gerą pinigą.
International Barber College,

653 ir 609 W. Madison St


