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Kartingas už ateivių registraciją Nors nusiginklavimo konfe
rencija progresuoja ir Pabal
tijos šalįs džiaugiasi, kad nu
siginklavimo sutartin bus įdč-

Nukapojo alg? telegra
fistams.

Turkai padavė savo pasiū
lymus dėl Dardanely

Italija rems Franciją
Rusija ir Pabaltijos šalįs taikosi

ia sąlygos apie nepuolimą ir 
arbitraciją, tečiaus jos visgi 
bijosi sumažinti savo armijas 
75 nuoš. nurodydamos, kac 
Rusija, amt tiek pat sumažin
dama savo armiją išeis laimė
toja.

------ -------------------------------------------- ,-------- _
CHICAGO. - Geležinkelių Priima internacionalinės komi- 

darbo taryba vakar išnešė nuo- siįos kontrolę, bet reikalauja 
sprendį, kuriuo nukapojama j gvarantijų.

Hardingas reikalauja vy 
kinti prohibiciją

Reikalauja taipgi panaikinti 
geležinkelių darbo tarybą. Rei
kalauja ir ateivių registracijos

WASHINGTON, gruodžio 
8. —• Prezidentas Hardingas 
šiandie kalbėjo kongrese, kur 
pasakė savo metinę kalbą ajfie 
šalies padėtį ir šalies reikalus.

Prezidentas savo kalboj pa
lietė daug dalybų, svarbiau
siais kurių yra prohibicija, ti
kiu kreditai, transportacijos 
klausimai, vaikų darbas ir im- 
migracija.

Hardingas sakė, kad neužil
go jis mano sušaukti visų val
stijų ir teritorijų gubernatorių 
konferenciją, kad išdirbus ben
drą nusistatymą ir federalinės 
ir valstijų valdžių kooperavi-

tatymų. Jis sakė, kad prohi
bicija veikiausia niekad nebus 
atšaukta, todėl šalis turi prie 
to prisitaikinti ir imtis stro
piau vykinti prohibiciją. Kaip 
dabar kad yra, sakė preziden
tas, yra tik pažeminimas val
džiai ir pažeminimas visiems 
Amerikos žmonėms prieš visą 
pasaulį.

Transportacijos klausime 
prezidentas Hardingas siūlė pa
naikinti geležinkelių darbo ta
rybą/ Vieton jos jis siūlė įkur 
ti darbo diviziją prie tarpvals- 
tijines prekybos komisijos. Ta 
divizija turi turėti gana pla
čias galias, taip kad jos nuos
prendžiai butų privalomi a- 
biems pusėms. Jis taipjau rei
kalavo pravesti tokius įstaty
mus, kurie verstų ginčus tarp 
geležinkelių ir darbininkų riš
ti tarpusavinėmis derybomis, 
nesikreipiant prie valdžios. 
Prie valdžios butų kreipiamai 
tik tada, kada butų paliestas 
publikos labas.

Jis taipjau ragino, kad butų 
įvesta didesnė koordinacija 
visoj transportacijos sistemoj. 
Kad sunkieji automobiliai ne
kenk u motų su geležinkeliais, 
bet kad jiems gabentų siunti
nius, o ir geležinkeliai turi į- 
vesti didesnį mainymąsi vago
nais, vienas kitam pasigelbėtų, 
kad tarp jų turi būti didesnis 
susiartinimas ir susiliejimas.

Hardingas ragino

Reikalauja suvaržyti immigra- 
ciją.

Im migracijos klausime, pre
zidentas Hardingas ragino pri
imti tokius įstatymus, kurie 
leistų daryti ateivių registraci
ją ir daug pilnesnę jų egzami- 
naciją išplaukimo uostuose.

rikon negeistinų ateivių, nega
lėtų atvykti ir tie, kurie skel
bia revoliuciją. Uždaryti jiems 
Amerikos duris prezidentas 
Hardingas labiausia ir nori.

Įvedimas ateivių registraci
jos esą leistų šaliai apsisaugoti 
nuo laužymo i m migracijos įs
tatymų, sustabdau t atvykimą 
tų negeistinų žmonių, kurių 
neteisėtas atvykimas yra pir
mas sulaužymas įstatymų. Tuo 
pačiu laiku esą butų pagelbėta 
suamerikoninti tuos, kurie 
mano patapti piliečiais.

Kalbėdamas apie užsienio 
reikalus, Hardingas sakė, kad 
nėra jokio pavojaus Amerikos 
santikiams, atpenč, šalis prisi
dėjo prie to, kad, pašalinus vi
sokius galimus konfliktus ir 
ateity.

Italija rems Franciją
Itali- 
šian- 
rems

PARYŽIUI, gr. 8. 
jos premieras Mussolini 
die paskelbė, kad jis 
Francijos kontribucijos politi
ką kaip premierų konferenci
joje Londone, taip ir Brusse- 
lio kontribucijos ir skolų kon
ferencijoje. Šiandie jis išva-

Rusija ir Pabaltijos šaljs 
taikosi

priėmė arbitraciją, oRusija 
Pabaltijos šalįs sutiko suma

žinti armijas.

MASKVA, gr. 8.— Po dide
lių k i virčių ir krizių, kurie 
grąsino išardyti Rusijos ir Pa
baltijos šalių nusiginklavimo 
konferenciją, šiandie tapo pa
darytas abipusis feompro-mi- 
sas, kuris, manoma, prives 
konferenciją prie sėkmingo 
galo.

Rusija priėmė Lenkijos rei
kalavimą, kad nepuolimo ir 
arbitracijos sutartįs turi sekti

praplėsti, nusiginklavimo sutartį, o Len- 
ukio kreditus, nes jie pasirodė kiJa ir kit°s Pabaltijos šalįs 
naudingais. Ūkio kreditų biu-'P1^111^ Rusijos pasiūlymą su
ras turi gauti daugiau galių,(mažinti savo armijas. Tai ro- 
kad galėtų praplėsti savo vei- <*<>» kąd Rusija nori daryti vis- 
kimą, suteikiant ūkio produk- kad kaip nors sumažinus 
tų kreditus, kaip ir pačius ūkio savo išlaidas, 
kreditus.

Hardingas siūlo priimti <' 
priedu prie federalinės konsti
tucijos. Vienas jų leistų kon-' 
gresui kontroliuoti vaikų dar
bą, o antras suvaržytų išleidi
mą paliuosuotų nuo taksų bo- 
nų.

do, kad Rusija nori daryti vis-

Rumunijos nedalyvavimas 
nusiginklavimo konferencijoje 

d.11 daro labai blogą įspūdį į visus 
’ (atstovus. Bet padėtis dar la

ibiau pablogėjo, Rusijai gavus 
t žinių, kad Anglija pienuoja įs- 
j teigti dvi laivų anglimis aprū
pinimo stotis ir dvi laivyno 
bazes Juodose jurose — Ru
munijos teritorijoje. Tai reiš
kia, kad Anglija rengiasi prieš 
Rusiją ir kad tam tikslui ji 
bandys panaudoti Rumunija. 
Tuo Rumunija darosi atviru 
Rusijos priešininku, kuomet ir 

šiandie — giedra ir šalčiau, taip Rusijos ir Rumunijos san- 
Saulė teka 7:06 vai., leidžia- tikįai yra labai įtempti, dėl pa- 

si 4:19 vai. Mėnuo teka 8:51 , starosios pasigriebimo iš Rusi- 
val. vakare. j jos Besarabijos.

ORR«

Laukia Francijos 
pasiūlymą

Nuo jos pasiūlymų priklausys 
ir talkininkai susitaikins ko. 

tribucijos klausime.

LONDONAS, gruodžio 8.
Belgijos delegacija, kuri at
vyko j čia šiandie, pareiškė, 
kad susitarimas tarp talkinin
kų premierų kontribucijos ir 
talkininkų skolų klausimuose 
priklausys daugiausia nuo Po- 
incare pasiūlymų, kuriuos jis 
paduos ryto talkininkų pre- 
mierų konferencijoje. ♦

Pati Belgija taipjau nepasiti
ki Vokietija, bet ji visgi numa
to, ikad Vokietijos ekonominis 
atsisteigiina§ visgi butų 
ningesnis visiems 
priešinasi griežtoms
nėms, kurių Frąncija

pel- 
ir todėl ji 

priemo- 
ketina

griebtis prieš Vokietiją. To
dėl ji tikisi lošti taikintojos ro 
ę tarp Anglijos ir Francijos.

Siunčia laivą Šantugau
PEKINAS, gr. 8. •— Ameri

kos torpedinis, laivas Ašlieville 
atvyks ryto į Tsingtao, Šan- 
tunge ir išsodins jūreivius, jei 
svetimšaliams bus pavojaus iš 
pusės apsupusių tą miestą 
banditų.

Japonijos kareiviai apleis 
miestą septin tądien y ir per
duos jį chiniečiams. Banditai 
gi grūmoja užimti miestą kaip 
tik iš jo pasitrauks japonai. 
Japonai reigiasi kooperuoti su 
amerikiečiuis apsaugojimc 
timšalių nuo tų banditų.

sve-

Popiežius vėl kišasi
RYMAS, gr. 8.— Kad Vati

kanas yra labai užinteresuo- 
tas Vokietijos kontribucijos ir 
talkininkų skolų klausimais 
rodo tai, kad popiežiaus “val
stybės” sekretorius kardinolas 
Gasparri jau padavė Italijos 
valdžiai savo pasiūlymus kaip 
tuos klausinius išrišti.

Kada nesenai Morganas 
silankė pas popiežių Pijų 
jie svartę Vatikano pienus 
mažinimui kontribucijos,
remtos ant panaikinimo taikl

ap- 
XI, 
su
pa-

reivių iš okupuotų teritorijų, 
pakėlimą pinigų ir atgaivini
mą prekybos.

DU UŽMUŠTI ELEKTROS

FOND DU LAC, Wis., gruo
džio 8. — Bertha Kohls lipo į 
palėpę ir užmynė elektros vie
lą. Ji liko nutrenkta elektros 
ir už 10 minučių mirė. Atvy
kęs koroneris paprašė užmuš
tosios vyrą George parodyti 
kaip įvyko nelaimė. Berodyda- 
mas jis irgi užmynė vielą ir 
tapo ant vietos elektros nu
trenktas. Ištyrus vielą pasiro
dė, kad paviršių guma nusilri- 
nus. Du jų vaikai liko 
laičiais.

naš-

BRATTLEBORO, Vt
8.— Trįs vaikai, nuo 1 iki 5 
m. amžiaus sudegė gaisre ties 
Putney ant Hulett ūkės. Tėvų 
nebuvo namie.

gr.

algos ir geležinkelių telegrafis-' —---------
tams. Nuosprendis paliečia J LAUSANNE, gruodžio 8. — 
apie 11,000 telegrafistų ir Turkija šiandie artimųjų rytų 
jiems algos nukapojama apie konferencijoje įteikė savo 
1,700,000 į mefus. Nuosprend- ’ kontr-pasiulymus linkui Har
džiu paliesta• 11 geležinkelių danelų ir Bosforo kontrolės.
telegrafistai. iJi priima internacionalinę per-

Darbininkų nariai darbo ta- takų kontrolę ir niekurius ki 
ryboje užprotestavo prieš tokį tus talkininkų reikalavimus, 
nuosprendį ir .pąrejkalavo visai bet kariu stato šiuos savo rei- 
atidėti telegrafistų algų svars- kalavimus:
tymą, nes taryba nieko ne-) Gvarantijų prieš netikėtas at 
klausinėjo ir netyrįnėjo tame akas iš jūrų ar sausumos, gru- 
dalyke. Bet geležinkelių atsto- mojančių saugumui pertakų, 
vai ir taip ’vdęlinami “publi- Konstantinopolio ar Marmoros 
kos” atstovą! negalėjo praleis- jurų, 
ti progos nukapoti dar daliai 
geležinkeliečių algą.

Darbo taryba tuo tarpu dau- pertakas į Juodąsias 
giau nebesvarstysianti apie ge- taip kad jie nebūtų 
ležinkeliečių algas. 

------ --------

Pakorė 4 respubl konus

, Apribavimas skaičiaus kari- 
' nių laivų, kurie gali įeiti per 

juras, 
pavojum 
petrakų 

kad laivy- 
iš lengvųjų

Pąkarta juos atgiežai už už
mušimą savyvaldybės 

atstovo.

DUBLINAS, gruodžio 8. — 
Oficialiniuį paskelbta, kad ko-j 
turi žymus respublikonai tapo

1 . • V • . M gr .• "■ -a _ . . i

zonai tarp dviejų 
(Turkija mano, 
nas gali susidėti 
karinių laivų, naudojimui ap
saugai internacionalinės pre
kybos).

Suvaržyti laikimą karinių 
laivų Juodose jurose. ,

Laisvė perėjimui ] 
laivams laike karo ar

prekybos 
• taikos.

turi žymus respublikonai tapo Turkijos nusistatymą 
pakarti šįryt Mountjoy kalėji- nelų klausimu pareiškė 
me. Juos naktį nuteisė pako- Paša. Jis sakė, kad 
rimui karo teismas ir nuos- visuomet pildė sutartis dėl 
prendis tapo išpildytas 9:20 v. pertakų ir kartu nurodė kele- 
rytę. j tą talkininkų pasiūlymų,, kurie

Oficialiais armijos praneši- yra ypač žalingi Turkijai.
inas sako, kad juos pakarta a t Vienas jų yra priskaitymas 
giežai už respublikonų vakar Marinoms jurų prie pertakų, 
nušovimą Airijos parlamento kadangi kariniai prisirengimai 
nario Sean Hales, kaipo per- tos juros pakraščiuose yra rei- 
sergėjimas visiems respubliko- kalingi apgynimui Anatolijos 
nums, kurie suokalbiauja žų-iir Trakijos, nors jie nė kiek 
dyti Airijos žmonių atstovus, i netrukdys laisvei laivų plau-

Darda-
Ismet

DIDELIS GAISRAS ORE
GONE.

Išdegė 27 blokai. Nuostoliai — 
$10,000,000.

ASTORIA, Ore., gruodžio 8. 
■— Biznio distriktas Astorijoj 
išdegė pereitą naktį, nežiūrint 
net gautos iš Portlando pagel- 
bos. Išdegė viso 27 blokai it 
nuostoliai siekia nuo $10,000,- 
000 iki $15,000,000. Esamo
mis žiniomis, vienas žmogus 
žuvo gaisre. Juo- yra vietos 
banko prezidentas Norris Stap
les.

Biznio distriktas yra palei 
upę ir pabudavotas daugiausia 
ant rąstą. Kada tie rąstai 
pradėjo degti, išgelbėti dist- 
riktą nebegalima buvo.- Kad 
sustabdžius gaisrą pradėta di- 
namituoti namus gaisro apie- 
linkėj ir tai labiausia pagelbė 
jo. Miestelis turi apie 15,000, 
gyventojų.

(Vėliausiomis žiniomis, gais
ras atsinaujino ir vėl pasidarė 
nebesuvaldomas).

MINNEAPOLIS, gr. 8.— Uuž 
12 valandų po pasiskundimo 
policijai, kad jo pati labai re
tai būna namie, Harry A. Cor- 
rea nušovė ją ir paskui pats 
nuisišovė.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gruodžio 8 d., užsienio pi

jų ne m-ažiaus kaip už 25,000 dolerių, 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais Šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų $4.56
Austrijos 100 kronų ................
Belgijos 100 frankų ..........  $6.55
Danijos 100 frankų ........... $20.62
Finų 100 markių .................... $2.50 
Francijos 100 frankų ...........  $7.08
Italijos 100 lirų ................... $5.01

i Lietuvos 100 Litų /.............. $10.00
J«nkų 100 markių ................... tyc
Norvegijos 100 kronų ....... $19.0*
Olandų 100 guldenų ...........  $89.95
Šveicarų 100 markių ........... $18 90
Švedijos 100 kronu ........... $27.00
Vokietijos 100 markių ........... :

kiojimoJ Kitas dalykas, tai nu
statymas demilitarizuotos zo
nos apie Bosforą. Esą užten
ka nurodyti, kad ten nebus jo
kių fortifikacijų, jurų ar sau
sumos. Priešinasi jis ir už
draudimui gabenti kareivius 
demilitarizuotose zonose. Jis 
sako, kad gabenimas kareivių 
turi būti leistas, nes tos zonos 
jungia dvi Turkijos dalis. Pa
darė jis ir niekurių kitų užme-

Išklausius Ismet Pašos kalbą 
konferencija tapo pertraukta, 
kad talkininkai galėtų apsvar
styti Turkijos pasiūlymus. 
Niekurie delegatų reiškia nuo
monę, kad nebus sunku susi
taikinti.

Rusijos ministeris Cičcrinas 
nepaliauja reikalavęs, kad Dar
danelų pertakos butų visai už
darytos kariniams laivmas. Jis 
mano, kad susikūrimas buferi
nės valstybės, kaip Turkija, 
neprileistų susikirtimų rytuose 
ateity. Jis įspėjo Rumuniją 
prieš priėmimą talkininkų pie
no, nes Rumunija pasitiksianti 
tą patį likimą, ką ir Graikija: 
ji pataps žaislu didžiųjų vals
tybių, kurios paskui ją apleis. 
Venizėlos pareikalavo paaiš
kinti tą pastabą dėl Graikijos, 
į ką čičerinas atsakė išsisuki
nėjančiai. Rumunijos delega
tai irgi užprotestavo prieš čiče- 
rino kalbą. Jie sake, kad Ru
munija niekad nebuvo paten
kinta pirmesnių Dardanelų 
stoviu.

Rumunija, Graikija, Serbija 
ir Bulgarija paskelbė, kad jos 
laikysis talkininkų pasiūlymų.

HELSINGFORS, gr. 8.— Ofi- 
cialinėmis žiniomis iš Petrog
rado, nuo rugsėjo iki lapkri
čio mėn. Ukrainoje ir Volgos 
apygardoje mirė nuo bado

lUc. 180,000 žmonių.

Žemės drebėjimas 
Japonijoje

•---- 1--- --------
Keturi miesteliai sugriauti. 

Žuvo ir žmonių.

TOKIO, gr. 8. Dalis Ja
ponijos šiandie liko sudrebin
ta smarkaus žemės drebėjimo.

Iš Nagasaki pranešama, kad 
apielinkes miesteliuose žuvo 18 
žmonių. Vietomis ten žemė 
nuslinko tris pėdas.

Smarkiausias žemės drebė
jimas buvo centraliniamc ir 
.vakariniame Kiušu. Iš ten pra
nešama, kad 4 žmones liko už
mušti pirmame sudrebčjime ir 
keturi miesteliai yra sugriauti.

Išrinko jury
•MARION, Uil., gr. 8.— Pen

kių angliakasių kaltinamų da
lyvavime Herrino riaušėse ir 
užmušime streiklaužių, bylai 
nagrinėti jury jau tapo išrink
tas. Išrinkimas truko penkias 
savaites ir daugiau, kaip 200 
žmonių išegzaminuota iki iš
rinkta 12 prisaikintųjų teisė
jų. Dabar prasidės tikrasis na
grinėjimas tų angliakasių by
los.

Priešinasi Gadski koncertui.
OAKLAND, Cal, gruodžio 8. 

—Amerikos j uodašimtiškiej i 
legionieriai labai priešinasi 
sugrįžimui j Ameriką pasižy
mėjusios dainininkės Gadski ir 
jos pasirįžimui duoti koncertą 
Los Angeles gruodžio 11 d. 
Delei to jie kelia didžiausio 
triukšmo, rašo rezoliucijas ir 
protestus. Mat ją kaltina, kad 
ji laike karo' buvusi vokiečių 
šalininkė. Ji paskelbė, kad ji 
vistiėk duosianti savo koncer
tą, nežiūrint legionierių. Taip
jau ji patrauksianti žmones ir 
laikraščius teisman už skleidi
mą apie ją melagingų žinių.

SALUDA, N. C., gruodžio 7. 
Richard Garrett, kurį nesenai 
paleista iš beprotnamio kaipo 
pilnai pasveikusį, nukirto gal
vą savo pačiai, paskui paleido 
j jos lavoną šešis šūvius ir taip 
jau nušovė savo 4 melų mer
gaitę. Po to bandė lavonus 
sudeginti. Kiti vaikai pabėgo 
ir pranešė policijai, kuri jį su
ėmė.

Grūmoja streiku.
I ------------

CHICAGO. — Indiana 
angliakasiai grūmoja streiku, 
jei kasyklų savininkai nesumo
kės angliakasių reikalaujamų 
$4 asesmentų. Sprendžiama, 
kad kasyklų savininkai atsisa
kė mokėti unijos asesmentus ir 
angliakasiai įspėjo, kad jei tie 
asesmentai nebus sumokėti iki 
subatos vakaro, tai bus pas
kelbtas streikas.

Asesmentai bus panaudoti 
padengimui pereitos vasaros 
streiko išlaidu, c

Turės eiti kalėjimai)
CHICAGO. — Augščiausiojo 

valstijos teismo nuosprendžiu, 
mokyklų tarybos narys Albert 
Scveringhaus, buvusis tos tary
bos narys George A. Arnold 
ir buvusis tarybos advokatas 
Wm. A. Bither turės eiti ka- 
lejinian ir užsimokėti pabau
dos už paniekinimą teismo. 
Jų byla tęsiasi jau keli metai. 
Buvo irz<laugiau mokyklų ta
rybos narių nuteista, bet kiti 
jau atsėdėjo savo laiką kalėji
me, ar užmokėjo pabaudas.

Pabėgo našlaičių “globėjai”.
CHICAIK). Policija nesu

randa F. W. Phillips, superin
tendento Hill Crest prieglau
dos, Fox Lake, III., ir jo pa
čios, kuriuos kaltinama žiauru
me linkui našlaičių ir nešva
riame užlaikyme prieglaudos. 
Jie pabėgo palikę netik našlai
čius, bet ir savo vaikus.

Kalėdoms
Dovanų 
Lietuvon

Skersai Lietuvą 
sermėgoj * 

Skersai Lietuvą sermėgoj 
Tokiu vardu artimiau

siuose “Naujienų” nume
riuose bus išspausdintas 
ilgas musų specialinio ko
respondento ’

JuVgio Gervės 
raštas, kur autorius nepa
sekamu jumoru ir sarka
zmu piešia graudų dabar
tinio (Lietuvos politinio- 
socialinio gyvenimo vaiz- 
dę.
. Lai nė vienas /nusų 
skaitytojų nepraleidžia tų 
“Naujienų” numerių ne
įsigijęs.

Dabar yra laikas išsiųsti pinigų Lietuvon, 
jeigu nori, kad tavo dovana butų ten suvartota 
belaukiant Kalėdų, prisirengiant linksmai sutik
ti tų didelę Lietuvos šventę.

. Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokių pat pastovių 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.



Didelis Išpardavimas

Ploščių

kokybinį gaminį

Tol. Randolph 4758

ADVOKATAI

Palinksmins Jūsų Namus ir augščiau

Antros lubos. Ruimas 220

Dabar

4415

4474

7025

PIGIAU
AR TAS TAU VERTA

BENT KIEK

met

negumes

angliški 
už $1.00 
visokius

i kitus miestus 
Chicago, III.

Rankų darbo musų pačių šviesiose 
dirbtuvėse padaryti. Geriausia ma
terijoms ir darbas Žieminiai plož-

Istisi pionierinio darbo 
etai ir ištisi užvaizdybos

Pirkdami pas mus sučėdysite nuo 
$10.00 iki $15.00.

Daugiau Neau 
Dienos Darbas

Atdara šeštadieniais iki 9 vai. va 
karo. Septintadieniais iki 1-mai vai 
po pietų.

IR GRAŽNOMS 
REKORDAI

suteikia klotį gaminant 
Lordeno Pafcteurintąjį Pie

Durys atsidarys 5-tą vai. vak

Tam Dideliam

FONOGRAFUI

ristikų karalius, risis 
i.

nkyti į Didžiąsias Ristynes. Tikietų kainos: $1.00, 
vaikams 15 centų. Kviečia Komitetas M. P. R.

Tel. Armitage 4831
Dr. C. A. KIRKWOOD 

Ištikima Dentisterija
Piorijos gydymas specialumas 

1562 Milwaukee Avė.
Arti Robey gatvės 

Chicago, III.

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštad., Sekinad.
Šventėmis

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

10c (išskiriant šeštad., 
sekm-ad. ir šventes.

5 Dideli komediniai aktai i 
krut. paveikslai.

Kur gauni pilną pinigų vertę

Dieną 36c-37c (ir taksai). 
Vakarais 40c-80c (ir taksai)

DIDELĖS RISTYNĖS
Bus gruodžio 10 d., 1922 m. 

BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ, 
prie Union Avė. ir 18 gatvės.

Durys atsidarys pusiau antrą, o prasidės 2 valandą po pietų. Risis J. 
Adamson, lietuvis sunkoko svorio, sveriąs 192 svarus. Jis yra baisiai smar
kus ristikas. Jei kuris lietuvis nori ristis, gali ateiti ir pamėginti. Kuris at
silaikys 15 minutų laiko, gaus $25. Jis risis su V. Salotu sveriančiu 230 
svarų. '

Antra pora Domininkas Dudinskas, gražus lietuvis su slovaku Young 
Beel.

Trečia pora Juozapas Bancevičius visų lietuvi 
su smarkiausiu ristiku, K. Pikaida iš Wisconsino valstijos

Kviečiam visus ai ......................... * '
75c, 50c. Moterims 2

PRAKALBOS
LABAI ĮDOMIOS, nes bus aiškinama tie 5 klau

simai, už kuriuos buvo siūloma $500 dovanų bus DA- 
VIS SQUARE PARK SVETAINĖJ, tarp 44 ir 45 
gatvių prie Paulina gatvės, Town of Lake’o daly, še
štadieni, gruod. 9 d. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga nemo
kama.

Pasarga

Kada atsikeli rytmety, ta
vo pirmiausieji įspūdžiai yra 
labai svarbus tavo visos die
nos upui. Jei pakabinsi sale 
savo lovos Trinerio Sieninį 
Kalendorių 1923 metams ir 
jei pirmiausia tavo akys pa
matys linksmų šypsą gražios 
skaitplaukės merginos ties 
Kalendoriaus viduriu, tai ta
vo ūpas bus geras visų dienų. 
Aplink tų vidurinį paveikslų 
yra dvylika mažų ratelių pil
nų varsos ir spalvų, ežero 
pakraščio reginių, stovyklų, 
žygiuotos greta paveikslų iš 
teatrų, futbolų ir tt. Pri- 
siųsk 5 centus persiuntimo 
išlaidoms padengti, adresas: 
Jos. Triner Company, 1333 
S. Ashland Avė., Chicago, III. 
Ir neužmiršk Visuomet turė
ti po ranka Trinerio Karčio
jo Vyno, tai yra geriausias 
vaistas nuo menko apetito, 
gazų aplink širdį, vidurių už
kietėjimo, surūgusio skilvio 
ir tolygių kitų skrandžio sui
rimų. Jis visuomet pagelbs
ti. P-nas C. W. Thomas, 
Carey avė., Wilkes Barre, 
Pa., rašo mums lapkr. 13 d.: 
“Aš suvartojau kelias Trine
rio Karčiojo Vyno bonkas, 
kaip pasakyta jūsų instruk
cijose ir jis man daug gero 
padarė.”

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkėstra 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St. 
Tel. Boulevard 0352

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-G10 Chainber of Cornmerce 
133 W. Washin#ęton St., 

Phone Main 1308
Chicago, III.

ąu naujausiais techniškais pagerinimais. Vienatine

4632 So. Ahland A ve.,
Tek: Boulevard 7509

BORDENS
Farm Products Co.. of Illinois 

Franklin 3110

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy* Advokatą* 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearbom St-

Specialiai numuštos kainos

LAIKRODĖLIAMS, DEIMANTAMS 
COLUMBIA FONOGRAFAI IR

H. Joffėy
4625 S. Ashland Avė.

DAVID RL TTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retail
Idetną. Vistu pristatėm.
South Side ofisas 8301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

Town of lakiečiai turite gerų pro- 
o-----o____ paaiškinimus apie nemarumų dū

šios, pragarų ir čyščių, nes neatsiradus kam stoti į 
disputus mes patys juos išaiškinsim.

Rengia ir kviečia visus Biblijos Studentai.

ASBOCIATION BŪM 
lt) So. La Šalie St. 

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namų Tel.: Hyde Park 8805

GERAM UPUi RE 
CEPTAS.

• V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Seile St. Room SM 
Tel.: Central 6890

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

eriaus negu kur pas žy- 
Yautuvė vdkhrais atdara

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

. Val.i 9 A. M. Iki 5 P. M 
1811 Recter Building 

7» W«et Monroe Street, Cbkago 
Phone Central 2561 

jteą. 8203 So. Halsted St 
Yard? 1015, Vai j 6 iki 9 vai.1579 Mihvaukee Av.

■ I, •

Near Rebey Roma 220

Tel, Lafayette 4228
Phvnbing, Meating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauniai.

Garantuojama 10 metų 
DYKAI REKORDAI 

IR ADATOS
Leoder Phonograph Co. 

2116 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro; 
septintadieniais nuo 9 ryto iki 
4 v. po pietų.

Pristatom dykai.

Nors jau daug yra buvę bazarų, bet dar šitokio nėra buvę Chi- 
cagoj. Bazaras susidės iš gražiausių rankų darbų ir namie gamintų 
valgių. Todėl turėsite gerą progą nupirkti gražių dovanų savo gimi
nėms arba draugams Kalėdoms, už ką jie bus jums labai dėkingi. 
Surengimas šio bazaro priguli vien tik nuo Moterų ApšvietieČių nenu
ilstančio darbštumo, kuris reikalauja didelio jiegtj Įtempimo ir didelio 
pasišventimo, kokį tik apšvietietės teturi. Betc Apšvietos draugija 
yra labai daug pasidarbavusi surengime vakarų labdarybės reikalams. 
Todėl gerbiamoji publika yra kviečiama kuoskaitlingiausiai susirinkti 
į viršminėtą bazarą. Kviečiame,’kaip jaunus, taip ir senus, visi busite 
pilnai užganėdinti. RENGIMO KOMISIJA.

Didelis Išpzrd avimas 
Ateik į tnusy Dirbtuvės 

Skyrių 

^HH^Buvo 
Misioo

PLOščIAI
NEGU Už PUSĘ. 

KALĖDINĖS PROGOS — DABAR.
Karto, Sschaffner’o & Marx’o, Ku- 

penheimero, L. System and Ardirore 
ploščių rūšys pačių vėliausių madų ir 
geriausių materijų, Diržuoti ir Pus- 
diržiniai, languota apačia, Ranglan ir 
Kimona mados. Visokių spalvų ir 
petrinų, vertės iki $75. Parduodamoji 
kaina, dabar $32.50. Kitokio Chica- 
gos ir New Yorko darbo, vėliausios 
mados pjoščiai Vyrams ir Jaunuoliams 
dabar $16.50 ir augŠČiau.

Didelė daugybė grynų vilnų ploščių 
tinkamų kasdien ir prie darbo, Dabar 
$12.50. Vyrams ir Jaunuoliams Garni- 
turai 2 kelinėmis $13.50 ir augŠtyn.

S. GORDON, 
(Pristatytojas smulkmenų prekybai) 

2 įėjimai,
1401 So. Halsted St., 739 W. 14th St.

Atdara kasdien vakarais ir 
i septintadieniais.

£auti teisingą ir sąžiningą patarnavimą 
Daugiau kaip 16 metų šitoj vietoj ir visuo- 

apsiėjome su savo kostumeriais teisin- 
Kas dėl kainų ir prekių kokybės, tai 
galim patarnauji jums geriau

Lietuviu Motery Draugija Apšvieta
, / Rengia

Phone Wentworth 209
Anglis,, malkas ir koksus mes pri 

statėm; į namus. Užtikriname geriau 
sį patarnavimą.

Reikalaukit:
E. J. McŲUAID, 

5822 S. Racine Avė., 
Chicago, III.

Lietuviam Nauja Naujiena Tėmykite 
Radio Koncertas ir Prakalbos

Rengia Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 194 Kuopa.
Subatoj, Gruodžio 9 d., 1922 m.

LIETUVIŲ LIUOSYBĖS’ SVETAINĖJ, 49th Ct. ir 14th St., Cicero, III
Pradžia 7:30 vai. vakare. įžanga 15c ypatai

S. L. A. reikaluose kalbės T. DUNDULIS
Kviečia S. L. A. 194 Kp. Komitetas. IŠDIRBĖJAI IR INPORTUOTOJAI

Geriausių Armonikų
Pasauly že- .
mes nčmi 
kainom i >■

L11 u r BR —— 
kur prie,į Į 1
karą. F 

GvarantiKi-l į 
jam 10 me-1 
ti|. N urody-1; 
mų Knyga |. -į-ž 
pirki kanu tf 
dykai . ln-< |f 
formacijų ir ■ 7
katalogo ra 
šyk angliškai.

RUATTA SERENELLI AC- 
CORDEON MFG. CO.

817 Bhie Island Ate., Chicngo III.

3228 W. 38th St., Chicago. III.

Šokis ir Rankų 
Darbų Bazaras

Liet. Mot. Pašelpos Kliubas 
Septintadienj, gruodžio 10 d., 1922 m. 
Mildos Svetainėj, 3142 S. Halsted St.

Pradžia 6tą vai. vak.
GERBIAMA VISUOMENĖ: - 1 Kurie mylite šokius ir norite įsigyti pui 

kias ir pigias Kalėdines dovanas, meldžiam atsilankyti, nes Bazare bus įvai 
rių Įvairiausių rankų darbų. /Kviečia Liet. Mot. Paš. Kliubas.

JOHN KUCHIN8KAS
LIETUVIS ADVOKATAS

22*1 W. 22 n d St., kert* l^aviU 8t- 
Telėphone Canal 2562

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nu* 
7 iki 9 vakaro

Ved* visokias byla* visuos* 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak 
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant azba parduodant Lo
tus, Namus. Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge* 

<»nt lengvą Išlygų.

OIDZlAUSIAS^g> 
^■■FMINKIMAS W 
muzikališkų instrumentu naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti- 
nų, sknpkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam ’ ’ " —
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted Št.(

Vakarais: 10736 S. VVabngb A 
Tek: PuHman 6877..

Pirmiau pardavinėta 
po $150^ Dabar tik 

už $29 
Lietuvių ir Lenkų 

Firma 
500 mašinų sandėly 

po $29 ir $39 
Naujausi 
rekordai 2 
Darome 
taisymus.

NORTH-WESTERN 
Phonograph Supply 
1683 Wilwaukee av.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofieai

127 N. Dearbor* SI., Room 1111-18 
TeL Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halated 8t.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvin 
<ią vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergę. Nedaliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

Puikų Bazarą
MILDOS ABIEJOSE SVETAINĖSE, 

3142 So. Halsted St.
Kuris bus

. Gruodžio 17 dieną, 1922 m.,

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Towft of Lake

Auksinių, deimantinių, rr/uzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

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

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

Užkviečiame atsilapkyti, o busit Užganėdinti.
STEPONAS P. KAZLAWSKI,

Chicago, III.

HALSTED MUSIC SHOP
(Halsted Muzikos Krautuvė)

1242 SO. HALSTED ST., CHICAGO.
Įvairus Muzikališki Instrumentai 

Prieinamomis Kainomis.
Ateik pas mus pirmiau, negu kitur pirksi. 

Mes sutaupysime Jums pinigus.

Šis Puikus Fonografas
Vertės $125

Grajina visus rekordus su aiškiu, kaip varpo, 
balsu. NufiniŠiuotas, ąržuoloį Walnut arba 
rusvo Mahogany, kaip kad paveikslas rodo. 
Didžios vertės, specialiai 
Kalėdoms

DIDELIS PASIRINKIMAS LIET. REKORDŲ: 
žemiau pažyrtietį rekordai, tai tik dalis ką randasi musų krautuvėj.

E 4090 Gerkit šaltyčiai. Įdainavo S. Šimkaus Choras.
Oi Kag .Sodai, Do Sodeliai. Įdainavo S. Šimkaus Choras.

E 4272 Spragilų Daina. Įdainavo Mikas Petrauskas, tenoras. 
Sttai:del|s,. įdainavo MikasPetrauskas, tenoras.

E 4273 Padainuosiu Gražią dainą. Įdainavo Jonas Butėnas, basso. 
Našlys. Įdainavo Jonas Butėnas, basso.

E 4362 Kūr Upelis Teka. Įdainavo Jonas Butėnas, basso.
Viltis ‘‘Pasakyk Mano Mylimas Krašte”. J. Butėnas, basso.
Piemenėlis. įdainavo Mikas Petrauskas, tenoras.
Pavass/yj. Įdainavo Mikas Petrauskas, tenoras.
Mieląšjrdystė. “Prie Baltijos krašto kryžeivis vaitojo”. 

Įdainavo Mikas Petrauskas.
Vai verčia, laužo. Įdainavo Mikas Petrauskas, tenoras.
Plauke žąselė per Nemunėli. Jonas Butėnas, basso.
Noriu miego, saldaus miego. Jonas Butėnas, basso.

Tel. Randolph 901

Emory Smith 
ADVOKATAS

111 W. Monroe St.

Kambarys 1515 Harris 
Trust Bldg. Chicago

■’ ■' ' t^5iTonight—
Geras Phonografas atstoja visokius muzikališkus instrumentus, 

groja garsiausių ‘dainorių Įdainuotas arijas, ypatingai BRŪNSWICK 
mašina groja i ’ ’ “ 5,1-1— —»*—i— x;4-na
mašinos išdirbi' 
lietuviška įstaiga, --------------------------------- „
tai didžiausiame pasirinkime geriausias mašinas. Taipgi vįsokiose kai 
bose rekordus.

Mano krautuve užpildyta visokiomis prekėmis, tinkamoms Kalė
dų dovanoms, čia Viską pirkaite piglaus ir 
delį; patarnavimas greitas ir mandagus. u 
iki 10 valandai. . 1

Kviečiu visus. Phonoęrafus ir Pianus parduodu lengvomis mė
nesinėms išrhokęjimo dalinsis.

/ JUOZAS F. BUDRIK
3343 South Halsted Street, > Chicago, III.

P. S. Į kitus miestus, savo krautuvės Katalogą siunčiu dovanai.

.... 1 ..
Tel. Haymarket 8609 ]
JOSEPH W. GRIGAL I

Lietuvi* Advokatas *
Kambarin 806, Home Bank Bldg.,, 
Kamp. Milwaukėe ir Ashland Avės 1 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 Ud < 

v ’ 9 vakare. I

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B 

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS DRAUGYSTĖ
— Rengia —

^KONCERTĄ
Nedėlioj, Gruod. (Dec.) 10 d., 1922 m.

LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJ, 
1401-03 So. 49th Ct., Cicero, III.

Pradžia lygiai 6 vai. vak. Svetainė atsidarys 4 vai. po piet.
Įžanga 50c

Šiame Koncerte dalyvaus PIRMYN Mišrus Choras su visu savo ga
biausiu štabu, būtent: solistais, duetais ir t. t.; Rusų Muzikalė Draugija 
“Lira” su Mandolinų Orchestra susidedančia iš 30 kanklininkų. Užkviesda- 
mi jus į šį Koncertą, užtikriname pilną užganėdinimą. Po programų šokiai.

Vardu Vyrų ir Moterų ApšVietos Draugystės, KOMITETAS.

Krikšč.-Dem. kelia 
audrą.

Kada krikščionys demokratai 
neboįstenge pravesti viršaičiu 
savo žmogų nors ir buvo pta- 
vedę, bet tas nieko nenusima
nydamas kaip eiti viršaičio pa
reigas, pats atsisakė), viršaičiu 
buvo išrinktas Valstiečių Są
jungos narys. Krikščionys de
mokratai iš pavydo eme kelt 
audrų. Siunčia prašymus aps
krities valdybai, kad panaikin
tų Kalvarijos valsčių kaipo 
permaža ėdantį. Jie nori vals
čių padalinti į dvi dali, vienų 
prijungti prie Sedos, kitų prie 
Alsėdžių. Kai dėl mažumo, ga
lima pasakyti tiek: nors Tel
šių valsčius ir didelis, bet ap
sileidęs: Gadunavo miestely
(Telšių valsč.) nei vienas mo
kyklos* nebeįsteige, o Kalvari
jos valsčiuj 5 mokyklos. Ir ke
liai geresni už didžiulio Alsė
džių valsčiaus. Yra ^sakoma, 
nors ir didelis, bet nepalekųs.

Antanas iš Padvos.
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Dabar Parankiausias 
Laikas Lietuvių ristininkas.

................j11" '■■■■..... ..........................

Kaip gi su

Likusiais Name?
KALĖDOS ir NAUJI METAI nepertoli. Kiekvie
nas ko tai geresnio laukia, kiekvienas nori laimingai 
užbaigti senuosius metus ir dar laimingiau naujuo
sius pradėti. j

JAUNYSTĖ, SVEIKATA, PAJIEGOS, taip 
greit bėga kaip dienos, valandos, minutos.

Nors nedidelę pinigų sumą kas savaitė sutaupy
site, bet jeigu padėsite į UNIVERSAL STATE 
BANKĄ, tai bėgyje metų laiko jau didelę sumą tu
rėsite ir dar smagiau Kalėdų Šventes sutiksite.

Lietuviai Dėkite Pinigus į Lietuviu Banką
— lai būna musų obalsis.

UNIVERSAL STATE BANKAS, kaipo grynai 
Lietuvių Valstybinis ir Didžiausis Bankas kuoge- 
riausiai Lietuviams patarnauja. Yra nariu Chicago 
Clearing‘House Association.

Įstokite tuojau į musų

Kalėdnį Taupymo Kliubą
Parankus Vaikams ir Suaugusiems.

Pasirinkite bile ktfrį kliubą:
lc., 2c., 5c., 10c), 25c., 50c., $1.00 ir $10.00.

- Kam neaišku, maloniai paaiškinsime.
DIDELĮ SIENINĮ KALENDORIŲ 1923 M. DUOSI

ME DYKAI, ATSILANKYKITE
Pinigus Lietuvon

Siųskit
Per Šį Banką, 
Pigiausiai ir

Geriausiai Pristato.

Paskilbęs lietuvių ristinin
kas, buvęs chicagietis Stanley 
Radgers, ruošiasi Čia 
čms imtynėms su Ed. “Stran- 
der” Levvis’u. Vietos sporto 
rateliai tomis imtynėmis, ku
rios įvyks čia ateinantį mėne
sį, labai domisi Stanley Rad- 
jers imtynėse su kitais yra 
laimėjęs t. v. “light heavy 
vveight” čempionybę ir tą titu
lą iki šiol tebelaiko.

— Sportininkas.

HART, MICH.

dide-

Kelhj jankinių dolerių užteks daugybei daik
tų nupirkti senoj tėvynėje, kurie padarys 
jiems Kalėdas linksmomis ir atkreips jų dė
kingas mintis i savo mylimuosius Amerikoj. 
Nesuvylk jų.

Gali pasiųsti savo pinigus šventėms saugiai 
ir greitai per musų Užsienio Skyrių.

Pinigai reikia siųsti DABAR

CHICAGO TRUST GOMPANY
7 West Madison Street (pietvak. kampas State)

i

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ai’ parduoda- 
mi visados Icreiplcites pas 

8. L. FABION A 8 GO.

turi ’ 
vi-
8U-

DOVANAI!
Jei nergi vidurių ligomis, 

gązų skrandy, galva svaigsta, 
duriai užkietėję, skilvys
rūgęs, arba blogai jauties pasival- 
gęs pietus, prisiųsk mums savo 
vardą ir adresą o mes pasiųsime 
tamstai per paštą dovanai pakelį 
musų pagarsėjusių pilių, kurios 
tamstai tuojau pagelbės. Šeimininė 
dėžutė arbatos ar pilių $100 ap
mokėtu paitu.

ELECTRONIC REMEDY CO.,
2008 N. Rebey St., Chicago, III.

MRS. A. MICHNIEVIC2, 
AKUŠERKA 

SI OI So. Halsted St-. kam»a» *1 (ai 
'l'eief oiiau Yardi. 1119

Baigusi 
Akušeri* 
l kolefž

809 W. 35th St., Chicago. 
Tel. Blvd. 0611 ar 0774
TAS BUS LABAI JUMS

•ANT NAUDOS.
Pasekmingiausiai siunčiame pinigus

r parduodame laivakortes.
Esam Registruoti Notarai Lietu

vos Atstovybėje.
"" 11 ~ ' "A

praktjka- 
usl Pen» 
silvanijoa' 
hospitall- 
e. Pasek 
•tingai pa
tarnaują 

•ri* 
tymo. Du* 
la rodą 
mokiose 
roaa ir 
okiuose 
taluosa m« 
.erims ii 
merginoma.
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3252 South Halsted St.

Kad ir pusėtina čia lietuvių 
kolonija, bet apie jų gyvenimą 
■etai kada randasi laikraščiuo- ~ 
;e žinutę. Tingi, matyti, rasi- . 
lėti. Čia gyvuoja S. L. U. ir f 
L. K. S. [Ką tos raidės reiš
kia? Vietos draugijų vardai 
eikia visados rašyti ištisai, 
les iš pirmųjų tik raidžių nie- 
;as jų vardų neatspės. — 
led.J, kurie organu turi “Ke- 
eivį”, o “Naujienas” tai be
eik kiekvienas skaito.

Bonai / 
Komerciniai

—

BANKO TURTAS VIRŠ $2,500,000.00

Universal State Bank

urėjo šeimynišką vakarėlį 
>as ūkininką K. Vasiliauską, 
loterys turėjo paruošusios 
kanių valgių, taip kad svečiai 
urėjo gražią puotą.’ Prie sta- 
o buvo prakalbėlių ir apgai- 
estavimų, kad pirmininkas 
>t. Buividas ant žiemos aplei- 
Ižia įtartą. Buvo ir progra- 
lėlis. Albina Vasiliauskaitė 

Ieklamavo, Tekle Matuliutė 
adainavo porą dainelių, už ką 

.večiai plojimu iššaukė jų ir 
i su Jieva Žukiuke sudainavo 
lar porą angliškų 

dainelę.
taipjau gražiai pa- 
Po vakarienės tę- 

ir įvairus žaislai
Chicago, III.

ietu viską 
Jatuliukas 
ieklamavo.
ėsį šokiai 
ki auštant.

ir vienų
Frenkis

Patikėjimas Skrynelės
Taupymas Paskolos ant Nekrutamo Turto

Per Musų
KALĖDINI KLIUBĄ 
Eik Prie Savo Taupinių<1'

r

Parankios valandos: „ u
Antradienių vakarais 
6 iki 8. šeštadienių 
Visą Dieną 9 iki 8 va
karo. Kitomis dieno
mis 9 ryto iki 4 po 

' pietų.

Gali pradėti su 5c. ar 10c., padidinant kas 
savaitė per penkiasdešimts savaičių, kurių 
pabaigoj turėsi sutaupęs $63.75 ar $127.50. 
Arba • • » ’

Gali pradėti 25c., 50c., $1.00, $2.00 ir $5.00, 
kurie padaris gražią sumą penkių dešimtų 
savaičių pabaigoj.’
Vaikai taipgi gali turėt sąskaitą, pradėdami
nuo lc., ar 2c.
Mes mokam palukj nuo šitų sąskaitų. 
Pradėk dabar — Laikykis 
greitai tavo Kalėdinė sąskaita užaugs.

žiūrėk kaip

LITAIS arba DOLERIAIS
METROPOLITAN STATE BANKO padidintas už
sienių skyrius siunčia pinigus Lietuvon Litais arba 
Doleriais pigiau, greičiau ir saugiau negu kiti. Jei 
siųsi per Metropolitan Statb Banką, tai gali tikėtis 
jog pinigai greitai pasieks Tamistos gimines ar drau
gus Lietuvoje.

Gruodžio 3 dieną S. L. U. 
aike metinį susirinkimą pas 
). Kiarnedką.. Be kita ko buvo 

’enkama 
netams, 
ęsė tiek 
lymanis
:o. Naujai išrinktoji valdyba,

valdyba ateinantiems 
ir tie rinkiniai nnsi- 
kad naujiems suma- 
kelti nebebuvo lai-

’eikia tikėtis, bus veiklesnė. pL
___ Pun«i tlAin 1^ a.1 <?• I 'A*

Įstok i Musų Kliubą
— Paparčio Kelmas

Jei nori būti laimingu ateinanti metą, įstok j musų Kalėdinį Taupy
mo Kliubą. Įstojimas veltui — mokesčiai prieinami visiems. Galima 
įstoti įmokant nors 2 centu arba iki $5.00, o paskui mokant tam tik
rą sumą kas savaitė. Visi pinigai sumokėti/į šį kliubą bus Tamistai 
sugrąžinti prieš Kalėdas su 3%. Kasdien šimtai žmonių prisirašo prie 
š o kliubo. Tamista taipgi esi kviečiamas.

Jei dar neturi musų bankinės knygutės tai gali ją gauti padėdamas 
nors $1.00 taupymui. Kiekvienas Chicagos ir apielinkės Lietuvis pri
valo vesti savo pinig nius reikalus si Pirmutine ir Didžiausia Lietu
vių Valstijine Banka — Metropolitan State Banka, po Valstijos Val
džios ir Clearing House priežiūra, n?s čia gausi gerą ir teisingą pa
tarnavimą.

Metropolitais State Bank
2201 W.'22nil[SST.

CHICAGO.

Lietuvon per 10 dienu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietu

von per Southamptoną ant 
Milžinų laivų 

AGUITANIA MAURETANIA 
45,647 tonų 30,704 tonų 

BERENGARIA
Apleidžia New Yoiką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

Į (2ra kl. $150.00) Karės tak- 
Piliavą (3čia kl.. 106.50) *ai ekstra 

KELEIVIAI 16 LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant į 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiubjantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir ju
sti mieste arba apielinkėj.,

DETROIT, MICHIGAB
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL COM
J. Balchiunas pagelbininkąa 

(arba asistentas)
GRABORTUS

1029 — 25th St., . 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.

Ohe \\ L SI SlDE svmncI.BąNK
97ie Bai\k o f “Safety and Friendly Service' 

Rooscvclt Road at Halsted Street’ Chicado
---------—--V.. ..U. '• . ---------

■ '•............:^.'.=2=
;............ '■

*

Pasveikinkit su Kalėdoms 
Saviškius Lietuvoje

< • ) 
Pasiųsdami jiems nors kelis desėtkus dolerių.

NORINT KAD PINIGAI NUEITŲ PIRM ŠVENČIŲ SIŲSKIT PER

809 W. 35th St., Chicago. (Baltas Namas)

UN I N O.

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, 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 •
Bankini, vniandn, kasdien nuo 8 ryto iki 4 po pint, iiskiriant. Suba- 

1 tomi* nuo 8 ryto iki 1 p<f pi<st ir nuo 7 vakare iki 9 vakar*.

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

\ 7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

. ...............................................   ■ nm——i

Mes Siunčiam Pinigus Litais ir Doleriais 
Del nupuolimo auksinų Lietuvos žmonės labai nubiednėjo ir reika
lauja pagelbos.

X J r ,. • 1 ‘ ;

Dar paspės pinigai nueiti Kalėdom, jeigu tuojau per mus pasiusi t.
NEGALI DUOTI GERESNIO PATARNAVIMO UŽ MUS JOKIA KI
TA IŠTAIGA, NĖRA SKIRTUMO KAIP DIDI IR SENA JI GALI 
BŪTI.

Męs kalbame Lietuviškai
> iki 4 no piet, Itskiriant. Suba- 
7 vakare iki 9 vakare.

Phone Cherry 6420

JOS. P. UVICK 
Lietuvis Advokatas.

618-620 Ford Bldg.
Kampas Griswold & Congress gari

Darau ir peržiurtu visokius raš
tus. Stoju į visus teismus Detroite 
ir visoj apielinkėj.

Del parankamo kostumeriams musų Biuras yra atdaras tris vakarus 
Ųtar. Ketv. iy Su bato j iki 9 vai. vak.

Nedėldieniais 9 ryto iki 3 po piety.
, Kasdieną nuo 9 ryto iki 6 po piety.

Užtikrinam visiem teisingą ir atsakantį patarnavimą.

^r-OR.HERZMAN^l
It RUSIJOS

Gerai lietuviam* žinoma* per II 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuieri*.

Gydo aitrai* ir chronlika* ligas, 
vyrų, moterų ir valkų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisu*.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 piet* 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarai*.

r Dienomis: Canal 
m . k 8110 arba 857 Telefonu J

į N akt. Drexal 959
I Boulevard 4186

3318 So. Halsted St

1 r............. -.............

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaner pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
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, 5:80 — 7 
vakare. Nedėliomis nuo 12 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisu
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS i
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ik?
6 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akaierka
3113 S.Halsted *6
Tel. Blvd. 3138

Per 16 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimu* 
terims ir 
norns veltui.

Tel. Pullnian 5432

L SHUSHO 
mm

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

Chicago, III.

teiktu 
trižiu- 
Etaoefo 

mo
mergi (

Telefonas] Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽKIS
Lietuvi* Dentiata* 

4712 South Ashland Ava^ 
arti 47-tos gaivia

DR. S. BIEŽIŠ 
•YDYTOJAS IR CHIRUBOAS 

X-Spinduliai 
Ofisu 2201 W. 22nd St., hn>M B 

Leavitt BL Tel. Canal 6222.
Kasidendja 2114 W. 42W M

Tel. Lafayette 4988 
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 v.

Jei abejoji akimi*, paaiteiraak 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

z

T«L BOU l«var*

X
$

L
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Balsuokite prieš 
naują konstituciją!

......... '

Ateinantį antradienį, gruo
džio 12 d., visi Illinois valsti
jos piliečiai balsuos naujo
sios konstitucijos projektų, 
kurį pagamino tam tyčia iš
rinktoji “konstitucijos kon
vencija”.

Mes patariame visiems 
lietuviams piliečiams balsuo
ti prieš tų projektų, nes jisai 
yra daug blogesnis, negu se
noji Illinois valstijos konsti 
tucija. Šios trys yra svar
biausios jo ydos.

1. Naujoji konstitucija pa- 
liuosuoja nuo mokesnių kor
poracijų akcijas (Šerus). Jei
gu kapitalas, įdėtas į korpo
racijų akcijas, bus laisvas 
nuo mokesnių (taksų),, tai 
visa mokesnių našta guls ant 
tų žmonių, kurie gyvena už
darbiu, t. y. ant darbininkų, 
tarnautojų, valdininkų ir t.t.

2. Naujoji ‘konstitucija 
duoda labai didelės galios 
augščiausiam valstijos teis
mui. Jeigu ši konstitucija 
butų priimta, tai teismas ga
lėtų kiekvienų valstijos legis- 
laturos pagamintųjų įstaty
mų atmesti arba išaiškinti 
taip, kaip jam patinka.

3. Naujoji konstitucija ne
teisingai apriboja Chicagos 
atstovybę valstijos legislatu- 
roje. Ji nustato Chicagai su 
apielinkėmis ne daugiaus 
kaip trečdalį vietų Illinois le- 
gislaturoje, nežiūrint kiek 
šis milžiniškas industrijos 
centras turėtų gyventojų. 
Tuo atstovybės apribavimu 
konstitucijos projekto auto
riai norėjo padaryti taip, 
kad mažų miestelių ir so
džiaus gyventojai visuomet 
nustelbtų pažangų elementą, 
gyvenantį didmiestyje.

Del šitų atžagareiviškų 
savo tendencijų, tas konsti
tucijos projektas turi labai 
mažai šalininkų Chicagoje. 
Ypatingai griežtai jį smer
kia darbininkai. Chicagos 
Darbo Federacija kartu su 
Socialistų Partija ir kitoms 
darbininkų organizacijoms 
ryto rengia didelę demon
stracijų prieš naujųjų kon
stitucijų.

Vienok neužtenka turėti 
priešingų tam didžturčių su

manymui nuomonę; reikia 
jų ir pareikšti balsavimė. 
Jeigu balsavime dalyvautų 
mažas konstitucijos v priešų 
skaičius, tai atžagareiviai, 
kurie turi daug įtakos pieti
nėje valstijos dalyje ir kulne 
nesigaili pinigo ‘agitacijai, 
paimtų viršų.

Taigi gruodžio 12 d. kiek
vienas Illinois valstijos pilie
tis privalo paduot savo balsų 
— prieš naujosios konstitu
cijos projektų!

Rusija su kaimy
nais ketina nu- • 
siginkluoti. -

Paskutinės žinios iš Mask
vos, kur dabar yra susirin
kusi Rusijos ir Baltike vals
tybių nusiginklavimo konfe
rencija, skam’ba gana gra
žiai. Jos sako, kad esu pa
siektų svarbių kompromisų, 
kurie lemia pasisekimų toli
mesnėms diskusijoms.

Pradžioje buvo šmarkių 
susikirtimų tarpe Rusijos ir 
kitų delegatų. Sovietų val
džia pasiūlė dalyvaujan
čioms valstybėms sumažinti 
savo armijas ligi vieno ket
virtadalio dabarnykščio jų 
stovio, pasižadėdama iš savo 
pusės padaryti tų pat. Kitų 
valdžių delegatai v tečiaus, 
ypač lenkų ir suomių,, pasi
priešino tam, sakydami, kad 
tas planas neapsaugoja jų 
šalių nuo Rusijos puolimo, 
nes įvykinus armijų sumaži
nimų lygia proporcija, Rusi
ja visviena palieka daug sti
presnė, negu bent kuris jos 
kaimynas.

| v ». I

Šių valdžių delegatai pa
reikalavo, kad prie armijų 
sumažinimo butų pridėta 
dar sutartis, jogei visos kon
ferencijoje dalyvaujančio
sios valstybės pasižadėtų ne
pulti kita kitos ginklais, bet 
spręsti visus galinčius kilti 
ginčus arbitracijos (trečiųjų 
teismo) keliu. Paskutinės 
telegramos praneša, kad Ru
sija priėmė šitų reikalavimų 
ir kad tuomet Suomija, Es- 
tonija, Latvija, Lietuva ir 
Lerikija priėmė rusų pasiūly
mų dėl armijų sumažinimo.

Tiesa, tai dar nėra galuti
na sutartis, o greičiaus tik
tai pagrindas deryboms; bet 
jeigu konferencija ištiesų 
pritarė tiem dviem principi- 
aliniem dalykam, tai ir pil
nam susitarimui, rodos, kliū
čių neturėtų būti.

Vienok yra šįek-tiek keis
ta, kad sukvietusioji tų kon
ferencijų valdžia pačioje 
pradžioje nepasiūlė arbitra
cijos sutarties ir net prieši
nosi jai, kuomet tokios su
tarties pareikalavo kitų val
stybių delegatai. Ir dar la- 
biaus yra keista, kad arbi
tracijos sumanymo šalininke 
pasirodė esanti Lenkija — 
ta pati Lenkija, kuri treje
tas metų atgal smurtu laužė
si į Kijevu ir kuri begėdin- 
giausiu budu užgrobė Vil
nių!

Lenkija, matyt, nori, kad 
jos kaimynai paliktų jų ra
miai sėdėti tuose žemės plo
tuose, kuriuos ji yra dabar 
užėmusi, nes ji žino, kad 
daugiaus apžioti ji visviėna 
nepajiegtų. Jai yra ypač 
svarbu, kad rusai leistų jai 
ir toliaus laužyt tų taikos su
tartį, kurių jie yra padarė 
su Lietuva. Rusų gi padėtis 
šituo klausimu yra labai ke-

.... .. ......... . i! H..Ų i ■■■«. i 
f bli, kadangi sutartyje su Lie
tuva jie pripažino Vilnių
Lietuvai, o sutartyje su Len
kija (Rygoje) jie pripažino 
tokias sienas Lenkijai, ku
riose Lenkija gali pasiimti 
ne tiktai Vilnių, bet ir visų 
Lietuvų. • . / '

Kaip dabar turėtų rusai 
elgtis, jeigu Lietuvo imtų ir 
pašauktų Lenki jų trečiųjų 
teisman dėl Vilniaus užgro
bimo?

Arba kaip jaustųsi sovietų 
valdžia, jeigu jai, priėmusiai 
arbitracijos principų gin
čams su kaimynais spręsti, 
pakištų tų principų po nosia 
Gruzija, kurių be jokios kal
tės sutrempė raudonoji ar
mija?

Šitie skaudus praeities pa
tyrimai dar ilgų laikų drums 
santykius tarpe valstybių, 
dalyvaujančiųjų Maskvos 
konferencijoje, ir, be abejo
nės* labai apsunkins kad ir 
geriausių jos nutarimų įgy
vendinimų. Bet visviena yra 
gerai, kad tos valstybės ren
giasi mažint savo armijas ir 
draugingu budu spręst tar
pusavinius ginčus, o ne ga- 
lųsti kardus. Tegu jos bent 
dalinai pasiliuosuoja nuo 
sunkios militarizmo išlaidų 
naštos, tai ir tuomet jau bus 
padaryta daug gero jų žmo
nėms.

Apžvalga
KREIVA PRIESAIKA.

Kiek atsimename, Dr. Vincas 
Kudirka kadaise Prusnose 'leid
žiamame laikraštyje maž-daug 
taip rašė: “Jeigu norį tikėti, — 
tikėk, bet žiūrėk, kad tavo dar
bai butų geri; jeigu nori netikė
ti, — netikėk, bet žiūrėk, kad 
tavo darbai butų geri.“

Tai labai išmintingas posakis, 
tikėjimas žodžiais, neturi jokios 
reikšmės, jeigu jis nėra parem
tas gerais darbais. Pavyzdžiui 
imkime Lietuvos krikščionis-de- 
mokratus. Jie kryžiavosi ėjų ge
riausi ir doriausi žmonės. Bet 
tatai nė kiek jiems nekliudė 
skleisti šlykščiausius melus. Kas 
paraše tų niekingų paskvilių, ku
riame, sakoma, jog socialistų įsa-' 
kymuose esą sekami dalykai: 
žudyk, paleistuvauk, etc. ? Auto
rius tos nedoriausios brošiūros, 
kaip p. Smetona sako, yra vie
nas stambiausiųjų kr.-d. parti
jos vadų. Ar bent vienas pado
rus žmogus gali tos rųšies ka
talikus gerbti?

O štai kitas pavyzdys.
“Draugas’*, didelis religingu

mo ekstazės pagautas, krikščio
niškai rašo:

v
“Lietuvos Seiman rinkimų 

metu, kairieji iš soc. liaudi
ninkų (Natkevičiaus), Valstie
čių sųjunga (Žygelio), kartu 
ir Amerikos sandariečių par
tija, o net ir soc. demokr. 
(‘Naujienų’) partija rožan
čius poteriavo, stacijas vaikš
čiojo, savo nuopelnus Bažny
čiai rokavo. Mat reikėjo su-’ 
kvailinti tamsius žmonelius, 
ar kaip kairieji bei raudonie
ji sakė, įrodyti savo kataliky
bę.” , K •
Kaip tas' • dievobaimingas 

“Draugas” tik Dievo nebijo me
luoti taip per akis? Kada “Nau
jienos“ rodė savo ištijkimybę ka
talikų bažnyčiai ir tikėjimui? 
Kodėl “Draugas“ nepacitąvo iš 
“Naujienų” tokios ištikimybes 
“deklaracijas” ? žinoma, tų “deį 
klaracijų“ jis negalę j o “Naujie
nose“ surasti, bet jam norėjosi 
savo priešus veidmainiais‘ ap
šaukti, todėl jis ir sugalvojo tų 
neprotingų gudrumų. Tokie jau 
mat krikščioniško “Draugo” do
ros principai.

M

Lietuvos Seimo atidarymų:
O štai kų “Draugas” rašo apie

“Seimų pradedant buvo iš
kilmingos pamaldos katedro
je. Socialistų nėra. Maskvos t 
davatkos turbut Lenino palai
minimų gavo. Seimų atidarius 
atstovai sulyg konstitucijos 
privalo padaryti viešų ištiki
mybės priesaikų ar pasižadė
jimų Lietuvos Respublikai. 
Kad bolševikai nedarė priesai
kos i— suprantama. Ne vel
tui jie tveria naujų tikybų ku
rios šventieji Marksas, Kebe
lis. Bet socialistai gyrėsi esu 
geri ‘katalikai’, tuo tarpu kuo
met J.Ek. žemaičių Vysku
pas Pr. Karevičius siekdino 
krikščionių demokr. bloko at
stovus, kairieji — soc. liaudi
ninkai, valstiečių sųjunga, soc. 
demokr. sėdėjo. Jie panieki
no kryžių ir Evangelijų ku
rių bučiavo krikščionys. Ar 
bereikia didesnes veidmainy- 
bes?! Prieš rinkimus jie ‘ka
talikai’, gi po rinkimų palie
ka kaiip ir buvę bedieviai.“
Kadai gi Lietuvos socialdemo

kratai buvo pareiškę savo ištiki
mybę katalikų tikėjimui? Savo 
atsišaukimuose socialdemokratai 
skelbė, kad privalo Uiiti sųžinės 
laisvė, kad kunigai paverčia baž
nyčias kr.-d. politikos krome- 
liais, kur ne tikėjimo reikalais 
rupinamųsi, o peršama į Seimų 
“geri katalikai“. Tie atsišauki
mai buvo platinami tarp pilie
čių rinkimų metu. “Naujienos” 
irgi perspausdino vienų tokių 
atšaukimų. Tegul “Draugas” 
nuW° ten bent vienų vietų, kur 
socialdemokratai pasisakė esą 
gęri katalikai. O gal “Draugas“ 
išrtetyčSį pasakė teisybę, būtent: 
kad socialdemokratai pasielgė 
taip, kaip ir padorus katalikai 
privalo elgtis, kuomet jie nuro
dė Lietuvos kunigams jų tikrų- 
sias pareigas —* bažnyčioje už
siimti tikėjimo reikalais, o ne 
varyti šlykščių politinę agitaci- 
ją. . (

Bet eikime dabar prie kate
dros pamaldų ir Seimo priesai
kos. štai kų mano apie tas “iš
kilmes“ “Krašto Balsas”:

“ ‘Laimėję’ rinkimus musų 
‘krikščionys’, prieš atidary
siant naujų Seimų, susirinko 
Kauno katedroje. Ko' jie te
nai susirinko? Juk šventame 
Rašte pasakyta, kad jeigu at
neši bažnyčion aukų, bet turi 
širdį prieš savo brolį, tai ne
galima aukos nešti Dievui, 
reikia pirma grįžti susitaikin
tų su broliu.

“Musų ‘krikščionys’ pasisa
vino kitiems priklausomas 
seimo atstovų vietas, sufalsi
fikavo rinkimus ir po tam at
ėjo bažnyčion. Atėjo gal tam, 
kad atsidėkuotų Dievui už 
‘laimėjimų’, o gai prašytų jo 
malonės, 1 kad laimintų toli
mesniuose prisisavini m uose ir
nusavinimuose.

“Nereikia stebėtis lokiui 
‘krikščionių’ psikologijai. Die
votumas, žinoma, savotiškas, 
dažnai surištas su nedorumu. 
Kiek kart pastebėta pas ru
sus, kad vagis, eidamas vog
tų, meldžiasi Dievui, kad pra
šalintų ‘blogų’ žmogų, tariant 
tokį, kurs sugautų jį beva- 
giant. Jeigu nusisektų vogi
mas, tai jis žada iš ‘pelno’ pa
statyti didelę žvakę bažnyčio
je prieš paveikslų.

“Iš bažnyčios ‘krikščionių’ 
žmonės atėjo Seiman, kur iš
kilmingai prisiekė. Siekė, kad 
jie pildys patys konstitucijų 
ir gins ją, tariant iš visų rei
kalaus jos pildymo, čia vei pa
sikartoja tas pats klausimas: 
kaip gali žmones siekti gin
siu konstitucijų ir jos saugo
jamus įstatomus, jeigu jie 
pirmieji mindžioja juos? Juk 
konstitucijoje įrašyta, kad 
rinkimuose Seiman butų var
tojama proporcijų sistema; 
j uk beprieinant dabartinį Sei
mo rinkimų įstatymų buvo 
skelbta visai Lietuvai, kad 
naujas įstatymas priimtas 
mažumų naudaivr esųs teisin
gesnis, — praktikoje pasielg
ta atbulai. Ir tas pats žmo
gus, kurs iš S t. Seimo tribu-

nos skelbė naujo įstatymo 
prasmę, p. Starkus — ramiai 
tylėjo, kai jis buvo laužomas. 
Ir ne tik tylėjo, bet 13. XI ėjo 
bažnyčion, ėjo Seiman pri
siektų ginti ir saugoti įstaty
mų!

“Gal ‘krikščionių’ žmonės 
galvoja, kaip anas senovės 
rusų kunigaikštis, kurs pri
siekęs ir kryželį bučiavęs, lau
žo priesaikų, sakydamas: ‘kų 
man padarys Šis mažas kry
želis’? ”
O kiek žemiau:

“Ne dėl vieno rinkimo krei* 
va buvo ‘krikščionių’ priešai* 
ka. Konstitucijoje ' įrašyta, 
kad kiekvienas mokesnis te* 
gali būti uždėtas tik įstaty
mu. O kiek pas mus jų įves
ta įstatymu? Veik visi jie ren
kami valdžios nuožiūra ir 
priešingai įstatymams.

“Konstitucijoje apsaugotą 
tarp kitų ir spaudos laisvė. 
Tik gyvenime, tiek kitų lais- 
vių, tiek spaudos, neliko nė 
paskėmų. Krikščionys supran
ta spaudos laisvę, kaipo Jais* 
vę jų persekioti. Ir vis dėlto 
jie ėjo siektų saugosiu kon
stitucijų!’* ’
Tegul dievotasis “Draugas” 

rinitai pagalvoja, ar verta did
žiuotis tomis iškilmingomis, bet 
kreivomis priesaikomis — did
žiuotis tuo, kad Lietuvos krikš
čionys siekia Evangelija ir kry
žium ginti konstitucijų, o prak
tikoje jų laužo kiekviename 
žingsnyje!

NEPRIKLAUSOMAS 
TEISMAS.

Naujas “buržuazijos išmis- 
las”! i

Komunistai atrado, kad rei
kalaut nepriklausomo,' visiems 
lygaus teismo reiškia “dumti 
darbininkams akis“. Brooklyno 
“Laisvė“ rašo:

“Social-demokratai Sėime 
reikalavo, kad teismas butų 
nepriklausomas, lygus visiems 

. ir kad jis turėtų pasitikėjimo 
liaudies.

“Kam dumti darbininkams 
akis? Teismas, kol jis yra, 

. negali bu t nei nepriklauso
mas, nei lygus visiems. Teis
mas — tai valdžios įrankis. 
Kieno rankose valdžia, to rei- 
kalama tarnauja ir teismas. 
Lietuvoj valdžia buržuazijos 
ir pirmiausiai buožijos ranko

Įprask Taupyti
«

Pradėk taupymo sąskaitų šiandien šitame stipriame Valsti- 
jiniame Banke ir sutaupyk tam tikrų sumų kas savaitė — išauk- 
lėsi vienų geriausių papročių pasauly. Dabar geras laikas pradė
ti — palukiai bus mokami nuo mėnesio pirmos nuo visų taupo
mųjų depozitų padėtų Šiandien. Bankas pasiliks atdaras visų die
nų nuo 9 vai. ryto iki 8 v. vakaro.

Musų Kalėdinio Taupymo Planas yra populeresnis negu kuo
met pirmiau. Suvirs tūkstantis žmonių jau pradėjo taupyti Lai
mingoms Kalėdoms ateinančiais metais. Pradėk savo knygelę 
šiandien. — Savaitiniai mokėjimai $.02 iki $5.00 į savaitę. Prisi
dėk šiandien....................................................................

Central įManufacturing 
|||įS District Bank

1112 West 35th Street

Atsargos . Sau virš 
$7,000,000.00

Valstijos Valdžios ir 
Chicagos Diskonto 

Banko Kontrplė

se; už W teismas pirmučiau
siai tarnauja buožijos reika
lams. Kada valdžia pereis į 
darbininkų rankas, tai teis
mas turės tarnauti darbinin
kų reikalams. Socialdemokra
tai gi su savo teismo nepri
klausomybe tik dumia darbi
ninkams akis.”

čionai, po neva darbininkiškų 
žodžių kevalu slepiasi didžiau
sias minčių šiupinys. To straip
snelio autorius atmeta teismo 
nepriklausomybę, pasiremdamas 
tuo, kad valdžia buržuazinėse 
valstybėse yra buržuazijos ran
kose; bet tame juk ir yra visas 
dalykas, kad tie žmonės, kurie 
reikalauja nepriklausomo teis
mo, nori, kad teismas nepriklau
sytų nuo valdžios (tikslinus kai-' 
bant, nuo vykdomosios valdžios 
arba administracijos)!

Praktiškai klausimas stovi ši
taip: ar teisėjus turi skirti vy
riausybė, ar turi rinkti žmonės? 
Jeigu vyriausybė skirs teisėjus, 
tai teismai bus vyriausybės įran
kis, o jeigu teisėjus rinks patys 
piliečiai, tai teismas nepriklau
sys nuo vyriausybės; jis bus 
toks, kokie bus patys žmonės. 
Jeigu tarpe piliečių, renkančių 
teisėjus, bus persvara “buožių” 
pusėje, tai jisai links daugiaus 
prie “buožių0, negu prie darbi
ninkų; bet jeigu balsuojančiuo
siuose piliečiuose ims viršų dar
bininkai, tai teismas bus palan
kus darbininkams.

Lietuvos socialdemokratai rei
kalauja, žinoma, tiktai šitokios 
nepriklausomybės. Nejaugi ko
munistai yra priešingi tam, kad 
teisėjai butų renkami? Jeigu 
taip, tai jie yra gryniausi atža
gareiviai.

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 Atstovybė.

šeštadienis, gruod. 9, 1922OAKLAND
8A- 

YIlA 
KUR 
ANT 
NŠI- 

VAR-

VALSTIJOS 
MOKESČIAI

SU

KAD 
ŠITUO NEGIRDĖTU PA-

užsakymą‘"naujių” metų 
E GRUODŽIO 81 D.

PRAMONĖS ISTORIJOJE 
PASIŪLYTI 1ŠMA1- 

PldlA KAINA, 
PADUOTOS

1850
500 
750 
750 
650 
600 
600 
400 
250 

.... 600 

... 450 

.... 850 
... 800 
... 875 
.... 250

TourinK, perdirbtas, pataisytas 
Bedan ........................................

Touring, 5 pusažicriams ...........
Roadster .......... ...........................
Sport .........................................
Touring 5 pasažieriams ...........
Touring, perdirbtas, permaliavotas 
Touring, perdirbtas, permalevotas

Sedan .......................
4 durimis Sedan 

2 durimis Sedan .
Roadster ..............
Coupe ....................
Sedan .....................
Žieminiu viršum 
Buick Roadster ....

Dykai, Valstijos ir 
Miesto Leidimai 

1923 Metams
MAŠINOS, KURIAS MES TURIM 

VO ftfAŠlNŲ MAINYMO SANDELY 
PAVIRŠIAI PASIŪLYMŲ MUMS, 
MAŠINOS BUVO IŠMAINYTOS 
NAUJŲ OAKLAND 6—44. (MES 
MAM VIDUTINIŲ GERAI ŽINOMŲ 
TOTŲ MAŠINŲ.)

ATEINANTIEMS METAMS 
LEIDIMAS IR .VALSTIJOS
UŽ VEŽIMUS DUODAMA DYKAI 
KIEKVIENA IŠMAINYTA MAŠINA, PAR
DUOTA LIKUSIAI METŲ DALIAI. 
PASINAUDOTI -------- ----------------
SIŪLYMU MUMS REIKIA TURĖTI PASI
RAŠYTĄ T’’ 
IŠVAKAROSE

NIEKUOMET 
MES NEGALĖJOME 
NYTŲ MAŠINŲ TOKIA 
KAIP DABAR ČIA

1022 Coupe ...a...

1921
1921
1922 
1922 
1922. 
1922 
1920 
1919 
1920 
1919 
1919 
1920 
1919 
1918 
1917 
1917 
IŠLYGOMIS 
Dirbtuvės šaka

OAKLAN)!) MOTOR CAR CO.
2426 S. Michigan Avė.

CALUMET 5310. Atdara vakarais ir 
septintadieniais.

uoX

DR.,A. MONTVID 
Uetavia Gydytojas Ir Chirurgas 

25 E. WasJsinąton St.
Valandos: nuo 10 iki 12-ryts 

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Ava.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakari 
Rezidencijos tai. Kedzie 7716

h^*****M*A*WV**WV^***W*r*WMWMW*-*^**M^*V

Telophone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedčlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 8«. Hal»tcd Sl„ Ch’cago, Iii.



NAUJIENOS, Chic

Nori Pinigu?
Best Flour

Kampas 47 gat. ir

Ashland Avenue

Chicago

KOSULYS
sulaikomas jeigu

$60.00

YAHDS076O

Jautiesi esąs pas save šitame 
banke, nes čia kalbama lietuviš-

vyrų,
mo-

vais
ki uo- 
ir vi* 
visose 
Kaina

yra greit 
vartojama j laiką

Geriausias 
influenzos. 
Pabandykite 
Gaunamas 

išdirbėjus.

Smulkus PillsbUi'y’o Geriausių audmuo ačiū 180 skirstymų mali
me adąro Pillšbury’o idealius miltus pyragaičiams, pampuškoms, 
sausainiams ir kitiems skanskoniams.

Kaina 26c ir 60c.
Klauskite pas aptiekoriaus

MILWAUKEE & ASHLAND AVĖS.
Turtas virš dešimties milijonų dolerių

Naujieji Lietuvos 
Pinigai Litai
Jau siunčiama per

Septyniolika metų sėkmingos bankininky- 
1 

stės po ta pačia beperstogine valdyba suteikė 
Noel Valstijos Bankui prityrimo, kurio negali
ma įgyti jokiu kitu budu. Musų verslas nėra 
bandymu mums. Kaipo atsargus taupytojas, 
tamsta norėsi prityrusio banko tamstos taupi- 
nių prižiūrėti, nes tamstos pinigai yra apsaugoti 
prityrusiame banke. .

Duonai jus taipgi atrasite Pillšbury’o Geriausius geresniais mil 
tais. Nes jie yra gausus klijų, jie yra sveikesni ir maistingesni 
Klijas taipgi daugiau sugeria vandenį ir pieną ir tokiu budu gau
nate daugiau maisto iš kiekvieno maišelib, kas reiškia ekono 
mingamą.

Antra vertus, jei nori savo pi
nigus įdėti į absoliučiai saugius 
vertybes popierius, ateik į šitą 
banką ir gauk informaciją apie 
pirmus morgičius siūlomus šito 
banko, kurie neša 6 nuoš. ir ku
rie visuomet verti 100 centų ant 
dolerio.

PHONE

5255 So. Halsted St. Chicago.III

Kūdikių 
raportą 
pasibai- 
Raporte 

me-
Ąr nori pinigų statymui ar na
mui, krautuvei pirkti, ar bustu! 
statyti, ateik į šitą banką ir pa- 
ąimatyk su mumis ant nekruta
mos nuosavybes skolinimo rei
kalu, mes skolinant pinigus 6 
nuoš.

Pabandyk Pillšbury’o Geriausius — pažiūrėk pats. Užsisakyk 
maišelį nuo savo krautuvininko šiandien.

DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSICIAN Itt SURGEON 

3461 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

■ Emillllllimillimillllimiinmillll ■■H■K■■■■BEB

RŪBAI VAIKAMS Siutai ir Overkotai nuo $10,50 iki $22.50

Central Manufacturing 
District Bank 

1112 West 35th Street 
Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00

Stok Musų 1923 Metų 
Kalėdų Kliubon

Palir.gvir.s Kosulę ir prašalins diug 
kcr.tžjimu. Priimnas dėl vaikams 
ir cvkgureir.s

Office Hours: 10 iki 12 pietį 
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

ŲS GALITE PRADĖTI SU i 
CENTAIS AR SU 5 DOLE 
RIAIS 
KAS SAVAITĖ 
DAMIPER M 
SITE SUMĄ

SEVERAS 
COLD AND GRIP TABLETS

lėiui ir Gripui h Galvos snaudė 
’imui paeina nuo peršalimo.

Kaina b0o.

Kita Priežastis dėl ko »
Jums Pareina Atida

ryti Sąskaitą

IR DĖTI PADĖLIUS 
TAIP DARY- 

ETUS, JUS GAU- 
IR NUOŠIMČIUS 

PRIEŠ KALĖDAS. MES ESAME VEI
KIANTIS KALĖDŲ KLIUBAS NORTH- 
SIDĖjfc.

PILLSBURY FLOUR MILLS COMPANY
MINNEAPOLIS', Ū. S. A.

SEVERA’S 
COUGH BALSAM

Telephone Yarda 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, I1L

Dr. Nataliją Žukauskas, 
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chronii' 
gas; taipgi ir nervų ligas; 
moterų ir vaikų. Specialjsti 
tėviškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd i’iace ' 
Phone Boulevard 9318 

Patarimai dovanai. 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTA8

1821 So. Halsted St, Chicago, III.
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 0257

Lengvi, gardus, smulkaus audmens pyragaičiai kayai — gražiai 
kepa ir geri iki paskutinio kąsnelio. Tai tokius gauni iš Pillsbu- 
ry’o Geriausių Miltų. Jums patiks Pillšbury’o Geriausieji, nes 
jie vienodi ir pasitikimi. 1

Dr. Maurice Katei
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 ‘So. Ashland Avė.
t Tai.t Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki t 
ir 7 iki 9 v. nedildianiais nua 19 
iki 1 vai. po pietų.

C * a *su 2 poro OlUtot keliniu

Canal 9257
Naktinis ?el. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS it CHIRURGAS

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

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

Kaupas 18 ir Halsted Si

Tlephonas Yards 5082

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgan St., 

•CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare, 
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas

turėti.
Kūdikių Getro vės Draugija 

prasidėjo ir išaugo iš Chicagos 
pieno komisijos, kuri per aš
tuonis metus, nuo 1902 iki 1910 
metų, darbavosi parūpindama 
sveiką ir švarų pieną kūdi
kiams Cook paviete.

PAVOGĖ KETURIS AUTO
MOBILIUS.

Vakar Chicagoj pavogta ke
turi automobiliai. Tą pačią die
ną policija surado devynis pa
vogtus automobilius.

KŪDIKIŲ GEROVĖS DRAU 
GIJOS DARBUOTĖ.

j Superintendentas 
I Geroves Dr-jos išdavė 
Į už 1922 metus, kurie 
ge gruodžio 1 deną. 
sakoma, kad pastariaisiais 
tais, iki gruodžio 1 dienai dau
giau kaip 750 kūdikių gyvas
čių tapo išgelbėta ačiū drau
gi jos pastangoms. Jei drau
gija nebūtų gyvavusi, tai tie 

I visi kūdikiai butų išmirę.
Draugijos superintendentas 

sako, kad pastaraisiais metais 
Į iki gruodžio pirmai dienai 1,- 
1226 vaikučiai ir mergaitės 
Į daugiau buvę atiduota darugi- 
I jos pricžiuron negu pereitais 

1921 metais. Nežiūrint tokio 
I didelio skaičiaus naujų pacien- 
I tų, draugijos stovis nei kiek 
nepablogūjęs. Tai parodo ir 
tas faktas, kad laike praeitų 
vienuolikos mėnesių mirimų 
vata siekusi tiktai 1.4 nuošim
tį. Tai esanti žiauriausia mi- 

[rimų norma draugijos istorijoj.
šiandien prie draugijos pri

klauso tipie 5,000 Cook pavie
to piliečių, kurių vaikučiai yra 
tinkamai prižiūrimi. Išgelbėtos 
vaikučių gyvastis — tai bran
giausi ir geriausi dividendai, 
kokius motinos ir tėvai, pavo
gusieji savo brangiuosius 
draugijos pricžiuron, gali ap-

Tclephone Yards 1532

DR. J. KOLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicagfl.

Tel. Austin 787

DR. M AR Y A 
D0WIATT—SASS 
Kątik sugrįžo Ii Californljos Ir 

vii tęs savo praktikavimą po Ve.
6208 W. Harrisoa St. . 

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedildienius.

Paino Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame reumatizm®, 
neuralgijoj ir tt. 
tas xnuo slogui ir 
suoja vidurius, 
sada valiokite, 
aptiekose ’ ir paš 
50 centų.
PAINO CHEMICAL Co

1824 Wabansia Avė., 
Chicago, III.

AUKSO IR BRANGENYBIŲ 
KRAUTUVĖ.

Daimontai, laikrodėliai, sieni
niai laikrodžiai ir auksiniai pa
puošalai. Didelis pasirinkimas 
— prilankus patarnavimas. 
Taisau laikrodėlius ir visokius 
auksinius daiktus.
Pritaikau akinius. — Prieinamos 
kainos, tikras gętumas.

FA.ANDRIUS
LAIKRODININ KAS

AUKSORIUS A

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma- 
z’BI kombinacija. Tos nešvarios baltos 

<*& pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
A Fp kiekveno plaukus.

O®’ Rstffes ,
i 1 ?la mhiinn priešu pleiskanų. Tik kelis 

kartus panaudojus jas iš galvos visiška? 
’ij ’ pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Kujffies.
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiama 

tiesiai iš laboratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

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

Overkautai:

TUflNER BROS. CLOTHINC (ĮO
5. IY. Corner Roosevelt and HalstedSt.

CHIC AGOSJ KALBA
Visi kalba apie didžiausi pasisekimą, kurį šiuo metu sezonu tu

rėjo Turner Bros. Clothing Kompanija. Ištikryjv tūkstančiai 
žmonip pirkosi sau overkotus pas pas juos. Jie yra pardavę dau
giau overkotu, negu didžiulės rubu sankrovos vidurmiesty.

Taip yra dėlto, kad jie parduoda geriausius rūbus iš geriausios 
materijos, diębtUs geriausiose visoj šaly siuvimo įstaigose, padary
tus geriausiu budu ir 10 ir 15 dolerio pigiau negu kitose vietose. Pa
galios greitumas patarnavimo, mandagumas su pirkėjais padarė, 
tai, kad Turner Bros, patapo populeringiausia rūbu sankrova Chi- 
cagoj.

Piilsbuiy’o Maistų
Šeima.

pillšbury’o Geriausi Miltai 
Ruginiai Miltai (devynios rū
šys), Sklindžiąms Miltai 
Sveikatai Sėlčnys, Kvie
tinė Kava ir Farina.

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

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

5:30 iki 7:80 vakare, ir
2816 So. Michigan Avė. 

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriikų, Vyrilką.
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet 
7-1-8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd^Chicage

Severos Gyduoles užlaiko 
scimyncvi sveikata.

W. F. SEVERU CO. ... 
?DAR RAPIPS, IOVVĄ



NAUJIENOS, Chicago, Dl

AKIŲ DAKTARAS

St. Paul
MURSE TRYS DIENOS LAIKAI
Telefonas

Yards per 23

SVEIKATA3135

3321 So. Halsted St
Chicago, III

Rusiškos ir Turkiškos Vano

vinį W

ai4-18 RoommII Rx> 
Oti Lo«i» Ava.

ckicaso nx

I2th STREET 
M. Kcdde SMD

Privatinių 
Ligų

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Akių, Ausų, 
Nosies, Gerk 

les Kliūtis

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

DR. VAITUSH, O. D
Lietavia Aldą Sąecialiataa

SIEKSIS NUPIGINTI GAZĄ

828 West 35th PI.
Ligoj pa.la.go ir prižiurę- 
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 
$65.00.

PATARIA NEPIRKTI DABAR 
KALAKUTŲ.

White sako, 
laiko ir nenori 
kalakutų. Tuo- 

palaikyti obnor- 
aukštas kainas, ko-

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

Patarimai suteikiami dovanai

AUTOMOBILIUS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ...

IN TINS WlNLOAVES

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. •

David O’Shea, A. M., M. D 
Bustas, Edgewater Beach Hotel 

5349 Sheridan Road 
Tel. Edgewater 8380

Ofisas, 1724 S. Ashland Avė., 
Tel. Canal 0101 ir 0078

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

Kalėdų Dovanos, 
Kurios Pasilieka

•Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudijimą,
Jai skaitant raidis susilieja, 
Jei ii raidės darosi dvi, 
Jei turi uždegimą aklą, 
Jei skaitant ar siuvant akis aką* 

1a, tuomet reikalaukit akintą.

John J. Smotana
Aklnią specialistas 

1801 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio auglto viri Platt’e ap 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
valandos nuo 9 ryto O vai vak 
Nedėldieniais: 9 ryto iki 12 dienai.

Visokias gydo žinovas 
metus prie Štate gatvės.

Žvairos akys atitaisoma saugiai, 
tikrai, greitai mano specialiu bu- 
du; tonsilai išinvaftia sutemų mie
gą panaudojant; akiniai pritaiko
ma $5 ir augščiau.

Rašyk nemokamos knygutės.

Franklin O. Carter,
- M. D.

120 S’. State St.
Valandos: 9, iki 5. Septintadieniais 

10 iki 12.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

M. arokiere, Nursė
5141 So. Halsted St.j Chicago,

UŽEIK I
Bridgeport Tobacco Co., nusipirk! 

mui eiga -ų, cigaretų ir tabako.
Specialės kainos.

3267 S. Halsted St..
Tel. Boulevard 5394

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted SU 
Tel.: Boulevard 7179 

VALANDOS}
9 iki 12 pietų, 6 ild 8 vakarą 
Rezidencijos Tel. Fairfaz 5574 

Chicago.

Atmintyj ant visados.
Musų krautuvė pripildyta naujausios mados tavorų 
iš kurių galit pasiskirti Kalėdoms dovanas visai šei
mynai. Deimantų, žiedų, laikrodėlių, lenciūgėlių, per
linių karolių, levalerių, kalonikų, peilių ir visokių 
sidabrinių daiktų. Musų kaina yra pigesnė negu ki
tur ir tavorai teisingai garantuojami.

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjirpo.

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

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

Dr. K. P.
Miczoll,

M. D. P. S. H.
parvažiuoja Decem- 
ber 20, 1922 m., į 
Chicago Kalėdų 
šventėms iš Anso- 
nia, Conn.
Chicagoje adresas:
2359 S. Western av. 
Tel. Roosevelt 7795

I ‘eiMMrvins akių įtempimą, kurie 
esti, ui elastinai galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
ireivas dds nuima kataraktą, atitai
so trumoarevystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos* z anai n avimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus.

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

Pbone Boulevard 7589

RUBIN BROS. NAMŲ STATYTOJAI
Firma, kuri apsirūpina jumis, jums sumirgus ar darbo netekus.

Chicagos miestas dar vieną 
kartą mėgins priversti Gazo 
kompaniją, kad pastaroji nupi
gintų gazo kainą. Tuo reika
lu Chicagos miesto tarybos fi- 
nancų komitetas laikė speciali 
susirinkimą, kuriame vienbal
siai tapo paskirta $25,000 ko
vai su gazo kompanija. Pir
miausiai bus siekiama peržiu 
rėti gazo kompanijos Įmygąs. 
Po to, jei pasirodys, kad kom
panija darosi perdidelių pelnų, 
bus įteiktas skundas Illinois 
komercijos komisijai. Investi- 
gacija vadovaus advokatas 
Donaki B. Richberg.

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Te!.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0268

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy- 
Ivmą .

DR. B. M. ROSS
35. South Dearbom St 

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
imkite elevaitorių iki 5-to auglto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III. „

)fiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
iieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 

Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 ▼.
TRISDEŠIMTS METŲ TOJB 

PAČIOJE VIETOJE.
Vieta kurioj tūkstančiai žmonlą 

liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

Tikra fotografija namą, kuriuos siūlom parduot. Ateikite kurią nebūk dieną, ar jseptintadienį i musą ofisą, o 
mes nuvežime pas namus. ' .
STATYBA: — Plytą su akmens aptąisymais; žalią stiegią stogas ant prysakmio prieangio; saulėtos seklyčios; 
vidus ištaisytas kieto ir geltonos pušies medžiu; knygoms šėpos, bufetai.
ŠVINUOTĖ: — Vieno šmoto pryžada sinkai; kombinaciniai kranai; baltos emalijuotos vaistams skrynelės; skal
bimui cėberiai beizmante. ....... i
ĮTAISYMAI: — Misinginės žvakės ir nukniubusieji žiburiai labai gražus. Tyčia sujungimai ashnėms zibyk- 
loms ir elektriniam prosui. ...
Fornaso šiluma pirmam augštui, taipgi specialiai rūsiai vaisiams.'

Dr. V, A. Šimkus
Gydytojau Chirurgas ir Akuieras 

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A. M. 1—8 ir 6—9 P. M. 
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktin; susišlapinimą, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 
vaikų. Patarimai dykai.
2159 W. 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

W. T. S. White, manadžeris 
maisto produktų departamento 
Morris & Co., pataria da|)ar 
nepirkti kalakutų šventėms. 
Prieš pat Kalėdas kalakutų 
kainos žymiai nepulsiančios ir 
patys kalakutai busią daug ge
riau nupenėti, 
kad ūkininkai 
parduoti daba 
m i jie 
inališka 
kios buvo mokamos prieš Pa- 
dėkavonės Dieną. Pasak jo, 
jei miestiečiai nepirksią dabar 
kalakutų, tai farmeriai pradė
sią siųsti daug kalakutų mar- 
ketan paskutinę savaitę prieš 
Kalėdas. Taip greitai, kaip tik 
marketas busiąs užplukdytas 
kalakutais jų kainos turėsian
čios nupulti. Tuomet busią 
galima nusipirkti gerinusį ka
lakutą už žemiausią kainą.

naudositę musų patarnavimu 
išgydyti musų gydykloj atsidavus musų gydytojams 
yra gydymą viokių užsisenėjusių vidurinių ligų, kaip tai 
skilvio ligas, skausmai po širdžia, skaudėjimas strėnų, galvos svaigimo, 
nevyriškumo, nubėgimas mėnesinių, privatines ligos (venerinės), kaip 
vyrų taip ir moterų, viskas bus užlaikoma gvarantuotoj paslapty. Mo
terų ligos — visos ligos nvacicos, balti ištekėjimai, gumbo uždegimo, 
skausmingus ir nereguliarius periodus, skaudėjimas pažasščių, ir tt.

Jeigu jus kiti neišgydė, ateikite pas mane, kuomet pradėsiu jumis 
gydyti, spėka ir sveikata jums sugrįš.

PEOPLES HEALTH INSTITUTE
729 W. Grand Avė., kampas Milwaukee Avė. 

Ant itališko banko
Ofiso valandos:

Nuo 9 ryto iki 1 ir nuo 4 iki 8. Nedėldieniais ir šventėmis nuo 9—1

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO-
POS gydymo budai nuo

Chroniško T\
Nervingumo NHĮ
Kraujo kg y#
šlapumo L/ ~ į»

John Olson, 35 metų am
žiaus, 1818 N. Fairfield avė. 
plieno darbininkas, tapo mirti
nai sužeistas automobiliaus 
kuomet jis mėgino pagaut 
gatvekarį prie Cortland ir Ca 
lįronia gatvių. H. B. Peters. 
šoferis paleistas.

Puikus Namas tSu Įplaukomis Brighton Parke
Jusą gyvenimo proga nusipirkti vieną šitą murinią namą; du apartmentai po šešis kambarius; ponamis ir pa
šelmenes. . v 1
Tik $2000.00 įmokant,-Likusius lengvais išmokėjimais. Randa neša $95.001 mėnesi.
Namai prirengti kraustytis.
Visi pagerinimai įtaisyti ir pilnai apmokėti, priskaitant gatvės išgrendimą.

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 būti
1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius išvalo;
3) — Salutaras pataiso sveikatą. 

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai..
Klauskite aptiekose arba prie

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

M Nesikankykite savęs skaus
■ mais, Reumatizmu, Sausgėle
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
■ — raumenų sukimu; nes skau-
■ dėjimai naikina kūno gyvybę
■ .ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau

* gybė žmonių siunčia padėka- 
” vonąs pasveikę. 'Prekė 50c per 
Z pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVE1 
KATOS”, augalais gydytina 

gi kaina 50 centą.

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

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■, 
Reumatizmas Sausge81

SERGANTI ŽMONĖS
Jeigu dar niekuomet neturėjote eg

zaminavimo elektros spinduliais 
X-Ray, tai dabar neturite praleisti 
tos progos ir duokite X-Ray spindu
liams pasakyti tikrą priežastį jūsų li
gos. Po išegzamdnavimo X-Ray 

. spinduliais, kiekvienam ligoniui pasa- 
y kyšiu, vyrui arba moterei, ar jie gali 
i būti išgydytais. Tikras žinovas ne- 
| klaus jūsų kas jums yra, arba kas 
į jums skauda, bet pats jums tai pasa- 
J kys, he spėliojimų. Todėl privalo pa

sinaudoti šia proga, kuri gali jums 
daug gero padaryti. Musų trisdešimts 
metų praktikos, įtikinome žmones, 
kad labiausiai užsisenėjusias ligas 
gydome su didžiausiu pasisekimu, ką 

16 galime ir jums padaryti, jeigu pasi- 
Pasidėkavojant tuo, šimtai žmonių liko 

Musų specialumu 
chroniškas
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adienis, gruod. 9, 1922 a j 11' c; imo8» OHcego, w

Panos 
iš tenai j šv’ Kazimiero kapines. Gimines ir

PRANCIŠKUS PAULAUSKAS. (
Persiskyrė su šiuomi pasauliu, gruodžio 8 dieną, 1922 m. 7 v. 

rytą, sulaukęs amžiaus 34 metų. Paėjo iš Telšių valsčiaus, Kir
šių kaimo. Amerikoj išgyveno 17 metų. Paliko nuliudime mo
terį Elžbietą ir 3 kūdikius. Brolius Kazimierą ir Stanislovą 
Amerikoj, Lietuvoje senus tėvus ir brolius Joną ir Juozapą. 
Laidotuvės bus antradienį, gruodžio 12 d. 10 valandą rytą iš 
namų 7135 So. Canvpbell avė. į Nekalto Prasidėjimo Panos 
šventos bažnyčią, i“ ‘ 
pažįstami bukit malonus dalyvauti laidotuvėse

Tegul tau bunie lengva’šios šalies žemelė; ilsėkis mano my
limas vyre. Paliekame nuliūdima Moteris Elzbieta, kūdikėliai ir 
broliai. •

M

Lietuviu Rateliuose
L.S.S. 22 KP. SUSIRINKIMAS.

I Pijanai ir Gramafonąi
I
 Galima pirkti už negirdėtai žemas kainas iš Liet.

Rakandų Korporacijos Krautuvės (The Peoples Fur- 
niture Company)

gro-$550 vertės naujas Meldori 
jikliai pijanai išdirbti per geriau
sias Amerikos pijano dirbtuves, 
pagal vėliausios mados su geriau
siais pagerinimais, su kuriais ga
lima išreikšti tikrai artistišką pi
jano skambėjimą. Su paprasčiau- Į 
siu vartojimo budu. Grajina vi
sokiu išdirbisčių rolus. Galima 
gauti visokio baigimo, ir kurie 
pirks jį šią savaitę duosime, sykiu 
visdi veltui šilkinę Pijano lempą, 
suoleli ir 20 Music 
Roll už

Ateidami į krautuvę nepadarysite klaidos, gerai įsitėmykit Korpo
racijos vardą if musų KrautUvėa adresus.

Didžiausis pasirinkimas Gramafo- 
nų ypatingai dabar prieš Kalėdas 
galite rasti didžiausią pasirinkimą 
įvairių išdirbysčių gramafonų mu
sų krautvėse, kaip tai Columbia, 
Victory, Pathe Mandel, Linesphoy 
ne ir daug kitokių, kur kiekviena 
yra pilnai gvarantuota ir parduo
dame už negirdėtai žemą kainą ir 
nekuriu verte siekia virš $150, da
bar yra proga C A
pirkti po
Ir duosime dykai su # kiekvienų 
gramafonų 12 rekordų, 300 adatų

. f iFurnittire. Ruqs. Stovės.Pianos, .1930-32 S. Halsted St. phonographs. iuints.Haixtware. 4177-79 Archer Avė.
HtAn PLAC« and General Household Goods CO’’NB,» WCHMOHD •*

Parduodama už pinigus ir ant lengvų išmokėjimų. Krautuvės at
daros kas vakaras iki 9 vai..

Biznio vedėjas J. A. NAKROSIS.
Branch krautuvės vedėjas M. KEŽAS.

Lietuvon Daugiau Negalė
site Parvažiuoti

JEIGU DABAR PAŠPORTO NEIŠSIIMS1TE.
I

Sulyg Lietuvos valdžios naujo įstatymo, kas iki Gruodžio 22, 
1922, neužsiregistruos, (neišsiim-s Pašporto), nužudys Lietuvos pilie
tybės teises. Nužudę pilietybės teises, negaus Pašportų, negalės Lie
tuvon išvažiuoti ir praras savo žemę kokią Lietuvoje turi.

Todėl tie, kurie manote kada-nors Lietuvon apsilankyti, ir tie, 
kurie turite žemę ar namą Lietuvoje, išsiimkite Pašportun prieš Gruo
džio 22, 1922, nes kitaip viską pražudysit© ir daugiau nei svečiuosią 
Uetuvon negalėsite apsilankyti.

A. OLSZEVVSKIS
3235 So. Halsted Street, Chicago, III.

Ofisas Viršui Star Shoe Co. štoro.

PARŪPINA PAšPORTUS 
PARDUODA LAIVAKORTES 

SIUNČIA PINIGUS LIETUVON
OFISO VALANDOS KASDIEN:

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

Pereitą septintadienį, Nau
jienų name, įvyko L.S.S. 22 kp. 
susirinkimas. Be svarstymo 
paprastų kuopos reikalų. buvo 
dat nominuojami L.S.S. virši
ninkai: sekretorius-vertpjas,
pildomasis komitetas ir litera
tūros komitetas.

Kuopa-gavo žinią, kad neuž
ilgo atvažiuos į Ameriką Lie
tuvos socialdemokratų atstovas 
d. K. Bielinis. Nutarta tapo 
rengti jam kiek galima bus 
daugiausia prakalbų L.S.S. 22 
kp. veikimo apygardoj ir da
ryti viską, kad d. Bielinio ap
silankymas butų sėkmingais. 
Kuopa žino, kad d. Bielinis 
atveža labai svarbių žinių apie 
dabartinę Lietuvos padėtį, bu
vusius rinkimus ir bėgančią 
politiką ir tikisi, kad Ameri
kos lietuviai darbininkai pasi
tiks jį labai prielankiai, kaip 
dar nėra pasitikę jokio kito at
stovo iš tolimosios,, hlusų tėvy
nes. Jis be to atvyksta Ame
rikon ne tik, kad pranešti kas 
dedasi Lietuvoj, bet ir padėti 
patiems aiherikiečiams organi
zuotis ir išvystyti platesnį vei
kimą, kuris pastaruoju laiku 
yra pas mus taip apmiręs.

Bet kad dar nežinia kada 
jis atvyks į Chicago, tad ir jo
kio prisirengiamojo dai<bo jo 
pasltikimui negalima pradėti. 
Bet kuopa yra prisirengusi 
veikimui ir kaip tik bus gauta 
žinių apie d. Bielinio atvyki
mą, ji tuoj pradės veikti.

Kadangi kp. organizatorius 
d. J. J. Strazdas yra išvažiavęs, 
tad L., S. S. 22 kp. organizato
rium tapo išrinktas d. J. Au- 
ryla, jaunas ir energingas dar
buotojas.

Kuopon įstojo dar vienas 
jaunas ir energingas narys, d* 
Ant. Garbauskas. Tikimės iš 
jo susilaukti gero darbuotojo. 
Įstodamas jis kartu pauakojo 
$2 Lietuvos socialdemokra
tams. Žada ir'daugiau naujų 
narių prisirašyti ateinančiuose 
susirinkimuose. Tad musų 
kuopa auga, o augant nariais, 
reikia tikėtis, , padidės ir jos 
veikimas. —-Krspt.

ir direktorių vcikluhio * pri
klauso bendrovės veikimas, 
šėrininkai priešmetiniame susi
rinkime išsireiškė, kad po 
Naujų Metų turėsime dau
giau dirbti dėl bendroves, kad 
įsigijus nuosavą namą su sve
taine sekančią žiemą. Rose- 
landiečiai ir kensingtoniiečiai, 
sukruskit, kad šėrininkų pa
reikšti žodžiai išsipildytų.

—L.D.N.B. Korespondentas.
M.i ..—L. .

BRIDGEPORTAS.

“MARIUTĖS” KONCERTAS.

šį sezoną bus rengiamas 
Marionai Rakauskaitei kon
certas, kuris bus labili įdo
mus ir nepaprastai interesin
gas inusų visuomenei. Tai bus 
paskutinis Mariutės koncertas 
prieš jos išvažiavimą Lietuvos 
Operom Ji bus prisirengus iš
pildyti daug naujų dainų ir, 
publikai pavelkalav u$, pakarto
ti girdėtas dalbas, kurias Ma
riutę taip graliai sudainuoja.

Entuziazmb nemažai sukels 
ir salė, kurioje bus jos kon
certas rengiama’s. Ta salė yra 
Elne Arts Beeitai Hali, Fine 
Arts Budinke, prie 410 3- Mi- 
cbigan Avenuė. Salė yra la
bai tinkama tikrai muzikaliŠA 
kui koncertui ir joje publika 
galės po progranto labai gra
liai pasišokti. Kadangi toj 
svetainėj Cliicagos lietuviai 
dar neturėjo koncerto, tai 
lauksime šitos progos išgirsti 
musų lietuvaitę-artistę Fine 
Arts Beeitai Hali, nedėlios va
kare, Sausio 14, 1923.

“Birutė.”*

CICERO.

ROSELAND.

Lietuvių Darbininkų Namo 
B-vės susirinkimas.

tucijos paragrafais užkerta- kie tvarkytojai, tokią ir tvar- ( 
mas kelias amerikiečiams grįž- ka: įstaigos nesutvarkytos, ky-’į PRANEŠIMAI

Padaryk Einamąją 
Pradžią

Ar žinai, kad visai nėra per anksti pradėti sąskaitą 1928 
m. Kalėdų Taupymo Kliubui? '

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

Apsimoka padaryti einamą pradžią ir, anot žmonių kalbosj 
juo anksčiau pradėsi, juo daugiau sutaupysi.

Ir, dar geriau, daugiau smagumo turėsi gruodyje, 1923 m., 
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 padaryti.

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

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

1

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

kainas: už ketvirtainę pėdą:
Švarių aržuolo išgrindimui po ........  -...... — 12ė.
Parinkto aržuolo išgrindimui ................i............. 10c.
Švarių klevo išgrindimui ..... ............ -—..............  10c.

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

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

Gruodžio 4 d. (Lietuvių Dar
bininkų Namo Bendrovės įvy
ko priešmetinis susirinkimas 
K. Struniilo svetainėje. Aštun
tų valandą vakaro organizato
rius atidarė susirinkimą. Na
rių susirinko neperdaugiausiai. 
Tvarkos "vedėju išrinktas M. 
Bacevičius. Protokolai B-vės 
ir direktorių susirinkimų pri
imti. ' f

Tolinus sekė komitetų ir kę- 
misijų raportai. Organizato
rius pranešė, kad šaukiamas 
visų draugijų valdybų susi
rinkimo atidėtas iki po Naujų 
Metų. Kasiorius pranešė, kad 
keli desetkai dolerių įplaukė 
už šorus. Kontrolės ir revizi
jos komisijos nieko naujo ne
raportavo; prisižadėjo meti
niam susirinkimui prirengti 
raštišką pilną raportą. Komi
sija renginio vakaro pranešė, 
kad buvęs B-vės vakaras davęs 
pelno virš pora dešimtų dole
rių. Išrinkta komisija peržiū
rėjimui bilų.

Išrinkta nauja direkcija se
kantiems metams ir dešimts 
kaniddaty į direktorius. Tajpgi 
išrinkta revizijos ir teisių ko
misijos. Nutarta metinį susi
rinkimą sušaukti atvirutėmis, 
taipgi tapo išrinktas korespon
dentas aprašyti. laikraščiuose 
bendrovės parengimus ir susi
rinkimus. Jis už savo darbą 
atsakys prieš bendrovę. Senieji 
ir naujai išrinkti direktoriai 
tėmyl^it laikraščiuose prane
šimus. Kai busite pakviesti į 
priešnietinį susirinkimą, visi 
atsilankykite, nes susirinkimas 
airės išrinkti valdybą sekan
tiems metams. Nuo valdybos

Sandąriečių vakarėlis. 
y.’ryiB'T" /

Pereitą trečiadienį, gruodžio 
6 d., Lietuvių Liuosybės sve
tainėj, įvyko sandariečių 76 
kuopos šemyntškas vakarėlis. 
Svečių susirinko apie penkias
dešimts. Prie;Jiųksm los muzi
kos buvo šokami tautiški lie
tuviški šokiai. Atsilankė ke
letas svečių ir iš Chicagos. Jų 
tarpe buvo ponia Petraitienč ir 
j). Valančauskas. Keletas sve
čių pasakė po trumpą prakal
bėję. Ponia 'Petraitienč nuro
dė, kad moterys turi veikti 
kartu su vyrais politikos dir
voj. p. Palančauskas kalbėjo 
apie organizacijos darbuotę, 
turėdamas minty vietinės kuo
pos veikimą.

Vietiniai kalbėjo apie orga
nizacijos reikalingumą, jos 
naudą ir nuveiktus darbus, 
fakažauskas kaipo pavyzdį 
prie to įrodė įsigijimą Lietuvių 
Liuosybės svetaines ačiū vie
linių draugijų pastangoms. 
P-a s Dambrauskas pagyre va
karėlį ir pageidavo, kad pana
šių vakarėlių butą parengta ir 
daugiau.

Svečiai linksminosi iki - pir
mai valandai ryto. Po to, visi 
linksmais veidais leidosi į na
mus. -^-Vietinis. •
-----------------------------U L__ ... i', ____________

Iš LAIŠKO IŠ LIETUVOS.. 
j*-v 
ity* ... .........

[Rašyto vienam čiėagieČiui] 
. „+J. .—

Kas dėl amerikiečių nepasi
tenkinimo Lietuvos valdžia, 
tai vistik turiu su tavim su
tikti, kad tas įiepasitenkinimas 
yra visai pamatuotas. Dar 
daugiau: musų valdžia ir Sei
mas verti net pasipiktinimo. 
Yra ministerijų, kurios suge
na drauge su žydais spekulia
ciją varyti (pav. sacharinu ir 
t. t.), o nesugeba, o gal ir ne
nori aprūpinti grįžusių ame
rikiečių žeme arba padėti jiems 
užmegsti kokį nors biznį. Stei
giamojo Seimo priimta Kon
stitucija tiesiog eina prieš gy
viausius ir skaudžiausius ame
rikiečių (na ir Visos Lietuvos) 
reikalus, nes kaikuriais kohsti- 
-----7 ’ . — Į ‘ : 1 Ij'....................-r ,,, ■ |__ 

....

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į ias Sankrovas, kurios 

( skelbiasi Naujienose.

t: ir apsigyventi Lietuvoje, 
kaip tikriem to krašto pilie
čiams. Nuo to, be abejo, labai 
nukentės lietuviai, nes duos 
progos įsigalėti musų 
svetimiems gaivalams, kuriems 
terūpi vien s savos kišenės rei
kalai, o ne bendri Viso krašto 
reikalai: mus ims jodinėti žy
dai, lenkai, vokiečiai. Tilo tar
pu, jeigu Lietuvos Įstatymai 
duotų galimybės įsigalėti alne- 
rikiečiams lietuviams, tai jie 
beregint susidurtų su sveti
niais gaivalais, juoš sūkonku- 
ruolų. Tačiau nereikia many
ti, kad visi amerikiečių užmeti
mai yra teisingi. Kaltais ir 
patys amerikiečiai esti kalti dėl 
savo Nesugebėjimo arba nemo
kėjimo. Daug grįžusių ameri
kiečių tesugeba įkurti Lietu
voje tik smuklę, - kurių čia ir 
taip daug. Tokie, apsidairę 
Liethvoje ir dažniausia pra
švilpę restoranuose pinigus, 
grįžta Amerikon ir ima išsi
juosę plūsti Lietuvą; pripasa
koja įvairių buti| ir nebūtų da
lykų. Kas čia kaltas? Man 
regis, vienintelis kaltininkas 
čia yra žmonių tamsumas. 
Kad taip yra, rodo kad ir tas 
faktas, jog Lietuvoje daug 
alųerikiečių jau varo gan ge
rus biznius, pavyzdžiui: “Ame
rikos Prekybos ir Pramonės 
Bendrovė”, “Tarptautinis Ban
kas”, Am. Liet. B-vė ‘^Rubas”, 
B-vė “Drobė” ir 1.1. Yra ame
rikiečių, kurie įsikūrė sau ma
limus, tartokus, verpyklas, nu
sipirko žemes ir 1.1. Tad reikia 
pastebėti, kad Amerikos lietu
viai musų krašte yra labai įsi
galėję, o ateity, kada Ipis ati
taisytos dabartinės valdžios 
klaidos, amerikiečiai įsigalės 
dar labiau ir išmuš iš^svetimų 
rankų musų krašto likimą. Tik 
reikia, kad ir patys anierikic- 
čiai netylėtų ir padėtų kovoti 
su netikusiomis musų krašto 
valdžiomis. Iki šiol pas mus 
viešpatauja kunigų pastatytoji 
valdžia. Kunigai tebūtų geri 
prie altoriaus, o ne politikoje, 
nes jie tėra mokinami, kaip 
davatkoms akis dumti, o ne 
kaip kraštas tvarkyti. Tad ko

šių ėmimas, nesutvarkyti miš
kai ir žemė, žydai spekuliuoja; 
blogiausia-gi, kad per valdžios 
kaltę laiku neišleisti savi pini
gai, per ką musų žmonės pra
rado tiesiog niiliardus pinigų: 
kokių trijų metų viso krašto 
sunkuĮs uždarbis nuėjo niekais, 
ir vikis kraštast atsidūrė da
bar labai vargingoj padėty, 
ypač nuo to kenčia valdinin
kai ir iš dalies darbininkai.^--- -

Pranešimai

Amerikos Lietuvių Namų 
Savininkų ir Piliečių Kliubas 
laikys susirinkimą pirmadieny 
gegužio 11, 8 vai. vak., J. Le- 
tuko s ve t., 4523 So. Wood 
St. Visi yra kviečiami atsilan
kyti. —S. Kasmauski.

Lietuvių Darbininkų Am. Dr-jos 
priešmetinis susirinkimas įvyks su- 
batoj, gruodžio 9 d., 7:30 v. v., D. še- 
m-aičio svet., 18 ir Union Avė. Visi 
nariai prašomi atsilankyti.. Taipgi ta
po nupigintas per 3 mėn. įstojimas į 
draugiją iki $1. Tad visiems lietu
viams yra gera proga žemu įstojimu 
prisirašyti prie geros draugijos.

— Valdyba.

!

Draugyste Birutes Kaino rengia iš
kilmingą vakarienę apvaikščiojimui 8 
metų gyvavimo Liberty Hali, 3000 S. 
Union Avė., nedelioj, gruodžio 10 d., 
pradžia 6 v. v. Taipogi prašau Drau
gystes draUgų sugrąžinti pinigus už 
parduotus tikietus nevėliau penktadie
nio vakaro. Rengimo Komisija.

J. Balčiūnas, rašt. 
3200 Lowe Avė.

Town of Lake Dr-stės Šv. Kazimie
ro Karalaičio priešmetinis susirinki
mas laikomas sekmadienį gruodžio 10 
d., 2 vaL po pietų, šv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėj prie 46-tos ir So. 
V/ood gatvių. Kiekvienas draugas tu
ri pribūti, nes yra daug svarbių rei
kalų ir bus linkimas naujos valdybos 
ateinantiems 1923 metams.

— K. VValkavskas, Nut. Rašt.

Dr-stės Palaimintos Lietuvos prieš
metinis susirinkimas įvyks sekmadie
nį, gruodžio 10 d., 1 vai. po pietų, pa
prastoj svetainėj. Bus rinkimas nau
jos valdybos ant ateinančių 1923 m. 
ir bus svarstyta apie prisidėjimą prie 
statymo Lietuvių Ąuditorium Svetai
nės arba pirkimą Šerų. Dalyvaukit vi
si. , — Valdyba.

Tautiška Draugystė Lietuvos Duk
terų laikys priešnretinį susirinkimą 
Sekmadienį, gruodžio 10 d., 1 v. po 
pietų .Mark White Sųuare salėj, 30-ta 
ir Halsted g-vės. Susirinkimas labai 
svarbus — rinkimas valdybos atei
nantiems metams ir įvairiųl*kitų rei
kalų aptarimas. Visos narės kviečia
mos būtinai dalyvauti. Neklausykite 
garsinimų, kad buk teismas pasibai
gęs; tai netiesa. Ateikite ir išgirsi
te viską. — Valdyba.

Draugystės Meilės Lietuvių Ameri
koj priešmetinis susirinkimas bus lai
komas šeštadienį, gruod. 9 d., 7 v. v. 
G. M. Chemauskd svet., 1900 S. Union 
Avė. Visi nariai privalo atvykti, nes 
bus renkama valdyba 1923 metams. 
Ateidami atsineškite atvirutę it pa
duokite prie finansų stalo. Narys ne- 
dsilankęs susirinkiman 'bus baudžia
mas pinigine pabauda.

Pirm*. Ant. Morgevič, 
Fip. Sekr. Izid. Vėdeckis.

Šv. Alponso Dr-jos priešmetinis su
sirinkimas įvyks sekmadienį, gruodžio 
10 d., 1 v. po pietų, paprastoj svet. Vi
si nariai susirinkite ir atsiveskite nau
jų narių. Įstojimas nupigintas.

— J. V. Dimša, nut. rast.

Ciceros Lietuviai• t

Šitas bankas yra parankiausias bankas jūsų apylinkėje. Mes
laikome atdarą kas vakaras iki 6 valahdos,’ o Pirmadieniais,

I z
Ketvirtadieniais ir šeštadieniais iki 8 valandos. Mes visuomet
pasirengę jums patarnauti. Ateikite ir pamėginkite.

Musų 

his 

yra 

1923

Kalėdi-

Kliubas 

atdaras
I

i" jS’ tį v 

metams.

Visos bankininkybės šakos

Atlantic Kolonija. — S. L. A. 174 
kp. priešmetinis susirinkimas bus 
gruodžio 10 d., Fuller Park svetain., 
kampas 46 ir Princeton gdt., 1 vai. po 
pietų. Taigi draugai ir draugės bū
tinai turit ^tsilankjt, nes praeitą mė
nesį neįvyko susirinkimas ir turime 
daug svarbių dalykų svarstyti. Bus 
renkama nauja valdyba 1923 met.

— Sek r. J. R.

“žmogžudžiai” — tą veikalą D-ja 
Dr. Vinco Kudirkos statys scenoj Nau
jų Mętų vąkare sausio 1, 1923, Mel- 
dažio svetainėj. — Komitetas.

Chicagos Lietuvių Dr-jos Sav. Paš. 
pnesintums BUsiriiumnas jvyKs gruo
džio lu a., 2 v. po pievų, Związek ro- 
leK svet., idlb N. Asmand Avė. Yra 
daug svarbių lencaių. bus rinkimas 
vaidybos iaz3 metams.

— bekt. A. Lungevič.

Dr-stė šv. Stanislovo V. ir K. lai
kys pnesmetini susirinkimą seknvadie- 
nj, gruodžio ru d., av. Kryžiaus parap. 
Svet., 4b ir Vvood gatvių^ 1 vai. po p. 
bus renkama vaidyba 19z3 metams.

— Vaidyba.

Dr-stė Meiles Lietuvių Amerikoje 
laikys priešnietinį susirinkimą sesta* 
dienj, gruodžio y, 7 vai. vaa. G. M. 
Ctiemaubko svet., 1900 fc>o. Union Avė. 
Visi draugai aleiKitė lamu, nes daug 
svarbių re.Kaių turime, taipgi iei*.es 
rinkti vaidyba ateinantiems nveorios. 
Beto, atsiveskit naujų diaugų kurie 
norėtų įstoti musų uraugijon.

Antanas Morgevitz, Piim.,
. Izid. V edecKis, Fm. iSekr. ....

Brighton Park. — Ateities Žiedo 
Vaikų Draugijėle stato scenoj operetę 
“Sniegų Karalaite'' sešadienj, gruodžio 
9, Meiuazio svet., 2244 W. zd-cias Pi. 
1-iadzia lygiai 8 v. v. Kviečiame vi
suomenę gausiai atsilankyti.

— Komisija.

Cicero. —- S. L. A. 194 kp. rengia 
vakarą, beVielinio telefono-radio kon
certą, su prakalbomis. Vakaras įvyks 
šeštadieių, gruodžio 9 d., 7:30 v. vak., 
Lietuvių svet., 49 Ct. ir 14 gat.

— Komitetas.

Cicero. — Vyrų ir Moterų Apšvietos 
Drstė rengia koncertą sekmadienį, 
gruodžio 10 d., 6 v. vak., Lietuvių 
Liuosybės svet., 1401-03 S. 49 Ct. Sve
tainė atsidarys 6 vai. vakaro.

• — Komitetas.

A. C. W. A. lokalas 2G9 rengia pro
testo prakalbas prieš Lietuvos pilie
čių registraciją. Prakalbos įvyks 
gruodžio 10 d., 2 v. po pietų, Kriaučių 
unijos svet. Kalbės geri kalliėtojKi 

♦— lietuviškai ir anglišaai. Visi lietu
viai atsilankykite. — Komitetas.

■ ą ■ ■ ■ i ■ ■ ■

Mes turim pen 
kioliką Kliu- 
bų pasirinki
mui. Gaukite 
vieną musų čir 
kuliorių.

Dr-stė šv. Jono Krik, laikys prieš- 
metinį susirinkimą, sekmadienį, gruo
džio 10 d., 12:30 v. dieną, šv. Jurgio 
parap svet. Visi nariai pribukite, nes 
yra daug svarbių reikalų. Bus renka
ma valdyba, 1923 metams. Atsives
kite naujų narių. Įstojimo mokestis 
numažinta. — Valdyba.

• \ “ ‘
S. L. A. 176 kp. laikys priešmetinį 

susirinkimą gruodžio 10 d., 1 v. po 
pietų, K. Kukuraitienės svet., 3059 W. 
į$8 gat. Nariai susirinkite skaitlingai 
— yra svarbių reikalų. Bus renkama 
nauja valdyba 1923 metams. Atsive
skite naujų narių. — J. P., rast.

Pinkert State Bank

Lietuvių švietimo Draugijos pra
kalbos su krutamais paveikslais bus 
sekmadienį, gruodžio 10 d., 7:30 v. 
v., Raymoncį Chapely, 816 W. 31 g-vė. 
Kalbės J. Ačius ir G. Pempė. Kvie
čiame publiką gausiai atsilankyti.

— Komisija.

4810-12 W. 22ra gatvė
Arti Westem Electric kompanijos

, t .

Jūsų Proga!!!
Darydamas savo pasižadėji
mus Naujiems Metams ar 
esi “Pasižadėjęs taupyti” po 
truputį kas savaitė? Pra
dėk tiesiog nuo Nauju Metų! 
Atidaryk sąskaitą šiandien 
pas mus.

i /
i T j/‘ t

/

Ek RMK
Milwatikee Avė. ir Division ot.

P. Sarpaliaus vedamo Jaunuolių 
Choro praktika bus Sekmadienį, gruod. 
10 d., kaip 10 v. ryto, Raymond Cha
pely, 816 W. 31 g-vė. Visi dainuoto
jai atvykite. — Valdyba.

Prakalbos “šėtono Karalystės Su
griuvimas0 įvyks septintadienį gruod. 
10 d., Mildos svetainėje, 3142 S. Hal
sted St., 11:30 v. rytą. Kalbės F. Za- 
vist. Kviečiama visi atsilankyti.

Biblijos Studentai.

Lietuvių Mot. Paš. Kliubas rengia 
bazarą septintadienį, gruod. 10 d., 
1922 m., Mildos svetainėj. Pradžia 6 
v. v. Kviečia visus Komitetas.

Vyskupo Valančiausko draugijos 
priešmetinis susirinkimas įvyks gruo
džio 10 d., A. Urbono svetainėje, 3338 
Auburn Avė. Pradžia 1 v. po pietų. 
Visi nariai privalote būti susirinki
me, nes bus rinkimas valdybos ateix 
nantiems metams.

J. Šidlauskas, Sekr. 
3512 Lowe Avė.

/ Bridgeporto Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubas laikys savo priešmeti
nį susirinkimą, nedėlioję, gruod. 10 d., 
1.30 v. p. p., Mildos svetainėj, 3142 
S. Halsted St. Visi kliubo nariai bu
kite malonus susirinkti pagarsintu 
laiku, nes tas susirinkimas yra vie
nas svarbiausių. Prie to kviečiama 
nauji nariai įstoti į Kliubą.

Su guodone,
M. M. Yuodis, Prez.



NAUJIENOS, Chicago, HL šeštadienis, gruod. 9, 1922

Masinis susirinkimas SIŪLYMAI KAMBARIŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI
Ragina protestuoti • prieš naują 

valstijos konstituciją.

Ateinatį sekmadienį, ryto, 
gruodžio 10 dieną, Chicago* 
darbininkų organizacijos ir 
unijos rengia bendrą masinį 
susirinkimą. Susirinkimas į- 
vyks Ashland Auditorium salėj 
(Čarmen’s Hali), ant kampo 
Ashland bulvaro ir Vau Buren

Kalbės įžymus kalbėtojai, kurie 
nuodugniai išaiškins, kodėl 
ateinantį antradienį, gruodžio 
12 dieną, reikia balsuoti prieš 
naują Illinois valstijos konsti
tucija. Susirinkimas sieksis 
išnešti protesto rezoliuciją prieš 
minimos konstitucijos pro
jektą. Pavieni asmenys ir vi
sos darbininkų organizacijos 
yra kviečiamos dalyvauti mi
tinge kuoskaitlingiausiai.

ASMENŲ MOJIMAI
JIEŠKAU VINCO JUCĮ AUS; paei

na Į3 Lietuvos Mariampolės miesto. 
Seniau dirbo pas Olszevvskj, Chicagoj. 
Jei kas jį žino malonės tuojau man 
pranešti,, busiu dėkingas. \

JUOZAS GUREVIČIA 
4623 So. Wentworth Avė. 

Chicago, III.

JIEŠKAU MOTERS, kuri buvo pas 
mane atvažiavusi po num. 3434 W. 65 
St., su reikalu dėl kambario ir sakė
te, kad jūsų vyras yra užmuštas ant 
geležinkelio. Buvote pas mane apie 
porą sąvaičių tam atgal. Meldžiu at
sišaukti.

Tel. Republic 4876.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APŠlVEDIMUI mergi

nos, arba našlės, be vaikų; nuo 18 iki 
26 metų amžiaus. Aš esu 26 mietų vai
kinas. Turiu gen| darbą, gerai uždir
bu. Su pirmu laišku malonėkite pri
austi savo fotografiją, kurią reika
laujant grąžinsiu atgal. Vyrai tegul 
man nerašo. Kreipkitės laišku į Nau
jienas, 1739 S. Halsted St., Box 171.

JIEŠKAU SUSIPAŽINIMUI ir ap 
sivedimui moters, Gali būt mergina, 
pašlė ar gyvanašlė nejaunesnė kaip 
25 ir nesenesnė kaip 38 metų. E$u 
33 metų, penkių ir pusės pėdų augŠ-* 
čio, tūriu nuosavybę ir esu mechani
kas. Geistina be vaikų, kiek imsttu- 
ririti ir nemylinti munšaines. Davat
kos ir vyrai neatsišaukit. RašvkR ši
tuo adresu: 1739 S. Halsted St, bjo. 
175. . .

JIESKO PARTNERIŲ
BEIKAUNGAS PARTNE- 

rys prie Real Estatc biznio; 
t^ri turėti kiek pinigo. Taip
gi ‘pageidaujama, kad butų 
klek gabus prie, biznio ir tei
singas. Platesnėms žinioms 
kreiptis į
MIIJ>A REAL ESTATE CO., 

751 W. 31 St., 
prie kertės Halsted St.

Tel. Yards 6296.

. įSRENDflVOJIMUI
-RANDON 4512 S. Marsh- 

field Avė. Švarus pagyvenimas 
5 kambariais viršum saliuno. 
Virtuvė, pryšakinis ir 3 dvigu
bi miegamieji. Gazas, elektra. 
$25 mėnesiui.

. Tol. Yards 4255.

IŠDUODAMA RANDON ofi
sas, 3 ruimai, labai tinkama 
vieta gydytojui ar dontistui. 
Atsišaukti į: V*. Milaszewicz,

1723 W. 47th St.
Tel. Yards 4389

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠDUODAMA KAMBARYS INTE- 

ligentiškam vaikinui, didelis šviesus 
šiltu vandeniu šildomas, su visais pa
lankumais.

‘ Atsišaukite:
Tel. Republic 3397

GERAS KAMBARIS VIENAM 
geram vaikinui, be valgio. Ele
ktra, maudynė. Atsišaukite 

3338 Emerald Avė.

IŠDUODU RUIMĄ 
nui. Kreipkitės 3 lubos 

3342 So. Union Avė.

VAIKI-

IŠDUODU RUIMĄ VAIKI- 
nui su valgiu. Ruimas apšildo
mas. Maudynė, telefonas.

Kreipkitės
3031 So. Union avė.

ĮVAIRUS, SKELBIMAI

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė; visokių tautų apgy
ventoj kolonijoj. Biznis 20 me
tų senas. Pardavimo priežas
tis — kitas biznis. Galėsiu mai
nyti ant automobiliaus. Nau
jienos. Box 174. f

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė. Labai geroj vietoj. 
Pardavimui yra priežastis.

Kreipkitės:
5056 W. Archer Avc.

STOGŲ STIEGIMAS
Trys prakiurimai stoge pataisoma 

už $4.00 ir garantuojama. Automobi
liniu troku patarnavimas į visas mie
sto dalis ir priemieščius. {steigta 34 
metai. Didžiausias ir geriausiai aprū
pintas kiemu0 stogams stiegti Chica- 
goj. Tik prityrusieji unij'niai darbi
ninkai papaudojama. J. J. Dunn Roof- 
ing Co., 3411-3413 Ogden Avė., Tel. 
Lawndale 0114. Visi Skyriai.

Varduodama biliar-
dinė (Pool Room) pigiai.

Kreiptis vakarais.
4041 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI Storas; ciga
rų, saldainių, minkštų geringų, 
sodos ir smulkmenų, priešais 
viešą mokyklą; lietuvių apgy
venta vieta, biznis gerai eina. 
Atsišaukite: 2012 So. Pcoria St.

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI saliunas, senas 
biznis per 30 metų ir geroj apie- 
linkėj, visokių tautų apgyventoj. 
Kas nori pirkti pusę ar visą, man 
nedaro skirtumo. Kreipkitės:

3559 So. Union Avė.

PARDAVIMUI . BUČERNĖ, 
senas biznis parduosime už pi-

mo liga Kreipkiitęs 
t .508 W. 81-st St.

NAMAI-ŽEME

Namai Žemė
NAMAI-ŽEME MORTGECIAI-PASKOLOS

MOTERŲ
REIKALAUJAMA jaupų mer

ginų ar moterų prie lengvo dar
bo dirbtuvėj; nuolatinis darbas; 
gera alga. Kreipkitės tuojaus.

OLSON RUG CO., 
1508 W. Monroe St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Dirbtuvės darbininkų 
z prie

darbų, trokų ir tt. 
greitas pakėlimas, 

jei bus patenkinimo, 
geros darbo sąlygos.

Ateik pasiruošęs 
prie darbo.

ACME STEEL GOODS 
COMPANY,

135th St. & L C. Tracks, 
Riverdale, 1'11.

REIKALAUJAMA DAR- 
bininkų plieno kieme, $4.00

CONCRETE ENGINEER- 
ING CO., 

1926 So. 52nd Avė.

REIKALINGAS VYRAS 
dirbti lengvą darbą daktaro 
ofise.

Atsišaukite greitu laiku.
1545 W. 47th St.

JIEŠKAU jauno vaikino 
nejaunesnio kaip 16 metų, 
plumerio amhto mokintis. 
Atsišaukit asmeniškai pas 

M. YUŠKA, 
3228 W. 38th St.

i

VYRŲ REIKIA
FieitiViių kari) darbininkų dienomis 

ar naktimis.
Durkšlinių darbininkų
Presso darbininkų.
Trokų statytojų
Ašių tekintojų
Nepaprastai gerai apsimokami dar

bai naktiniams darbininkams. Streiko 
nėra.

PULLMAN CAR WORKERS
103-čia ir Cottage Grove Avė.

Pullman—Chicago,

BAIGĘS PRADINE MOKYKLĄ lie
tuvis vaikinas tarp 11—16 metų, 
gali gauti darbą ir drauge mokytis 
vaistininkystės. Atsiklauskite.

VENTA PHARMACY
4135 Archer Avė. Brightoi. Parke

REIKALINGAS GERAS agentas 
pardavinėti Cigarus. “Boostsr” turi 
t uti iš Gary kid. ar iš Indiana Har- 
hor, Ind. Gera mokestis. Atsišaukite

J. J. Stravinskas,
704 W. 31-st St. Chicago, III.

PARDAVIMUI
GRAŽUS $600.00 MAHOGE- 

no Schultzo grojiklis pianas, Į 
Turi būti parduotas už 145.00 
Kreiptis 3552 Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas, geroj vietoj; biznis iš
dirbtas per 10 metų. Parduo
siu pigiai, nes turiu du biz
niu. Atsišaukite: •

722 W. 120th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, KE- 
turių kambarių rakandai ir naujas au
tomobilius. Galima pirkti viską sy
kiu. ar atskirai. Savininkas išvažiuo
ja į Lietuvą.

Kreiptis į:
A. P.

1445 S. Halsted St.

PARSIDUODA VICTORO VICTRO- 
la mažai vartota, su 15 rekordų, kai
li .vo $125.00 už $59.00.

3343 So. Halsted St.
Gramafonas aukštos išdirbystės 18 

karato paauksuotas. 4 springsais, au
tomatiškai sustoja kainavo $275.00 už 
£98.00.

3343 So. Halsted St.
Player Pianas lu volelia's (Rolėms) 

naujas, yra 10 metų garantuotas iš
dirbę jų; vertas $650.00 už $385.00. Kas 
hori įgyti aukštos rūšies pianą ?

3343 So. Halsted St.

RAKANDAI
BARGĖNAS.

Turį parduoti tuojaus, vėliausios 
mados seklyčios eilę, valgamojo eilę, 
miegamųjų eiles, kilimai, aslinė lem
pa, ranka piešti paveikslai ir didelis 
dvigubu springsu fppografas su re
kordais, turi stebėtina balsą ir groja 
visokio padarymo rekordus. Parduos 
isą sykiu ar atskilai už pirmą pasiū

lymą. Nepraleisk šito didelio barge- 
no.1

1926 S. Kedzie Avė. •

Ir paukšteliai savo namus 
turi; ir kožnas žvėrelis savo 
namą turi.
Tamsta savo namo negalė
tum turėti?

NAUJAS 2 lubų aukščio mūrinis 
namas su “sun-parlors”4 — 4 po 4 
kamb. pagyvenimai. Rdndos $130 per 
mėnesį. Randasi Brighton Park kolo
nijoj, kaina $13,500, $3000 įmokėti, — 
likusius lengvais išmokėjimais.
\ Dvejų lubų aukščio naujas mūrinis 

namas, — 2 po 6 kambarius pagyve
nimai, — garu apšildomi. “Sun-par- 
lor”, bufetai ir kiti vėliausios mados 
įtaisymai. Randasi Marųuette -Manor 
prie 63 St. ir Kedzie Av. Kaina $11,- 
500. $5000 įmokėti, likusius kaip ran
dą.

Trejų lubų aukščių mūrinis namas, 
— 1 pagyvenimas 6 kamb. ir, du pa
gyvenimai po 7 kambarius, garu ap
šildomi, lotas 50x150, gražus daržas 
su daug medžių. Randami 6815-17 So. 
Emerald Avp., kaina $16,500, — įmo
kėti $4000, likusius kaip randą be jo
kio komišino.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO., 

333.5 S. Halsted Street, 
Yards 6894

PINIGAI PASKOLAI
ANTRO MORGIČIAUS ANT 6%
Išmokot. galima mėnesiniais išmo- 
kesčiais Perkam bondsus, notas 
ir kontraktus.

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

MOKYKLOS

Tai kodelgi

ake-

PARDAVIMUI SALIUNAS; senas 
biznis, randasi tarp svetimtaučių, ly- 
sas 3 metams, ruimai gyvenimui. Naš
lė moteris parduoda. Atiduos už tei
singą pasiūlymą.

Kreipkitės:
2G9 W. 25th St.

PARDAVIMUI saliunas su 
fixtures, lietuvių apgyventa vie
ta. Pirkau didelį namą, todėl ne- 
pajiegiu abu laikyt.

835 W. 123 St.
W. Pullman.

PARDUODAMA 
VALGYKLA. 
LIETUVIŲ 
KOLONIJOJ/ ,

Tel. Yards 4442

to 
44.

PARDAVIMUI MARMO- 
kailio kotas. Didumas

Atsišaukite:
3109 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Koncerti
na, visa gerame stovyje. Par
duosiu pigia kaina.

Atsišaukit tuojaus.
424 W. 31st St.

Chicago, III.
NEGIRDĖTA PR(?GA KURPIAMS^ 

Ar m-inai pirkti čeverykų ta:synio ša- 
pa? Jeigu taip, kol pirksi kur kitur 
pirma ateik pamatyk tą vietą priver
stas parduoti į trumpą laiką. Svarbi 
priežastis, kadangi turiu aple'ftti ši
tą šąli. Parduodu labai nužeminta kai
na. Visos geros mašinos ir gerą pel
ną neša. Nepraleiskite geros progos.

3932 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI saliunas visokių 
tautu apgyventoj vietoj. Senas biznis, 
visados atdaras per 15 metų. Renda 
pigi, 4 ruimai dėl gyvenimo. Lysas ant 
3 metų. Parduosiu už teisingą pasiu- 
lymg. Priežastis pardavimo patirsite 
ant vietos. Kas pirmas tas laimės.

943 W. 33rd St.

GARAŽAS bargenan, 60 automobi
lių talpinantis, galima pirkti su biz
niu, arba vienas bildingas, parsiduo
da arba išmaino ant namo; kas norit 
padaryti nin’gu na s»*skubinkit. *

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641.

PARDUODAMA duonos kepykla 
apylinkėj, kur gyvena 20 tūkstančių 
lietuvių ir 100 tūkstančių lenkų, o yra 
tiktai viena'lietuviška duonos kepykla. 
Per metu^ gal'ma padaryti 12 tūks
tančių ir daugiau, bet yra daug vie- 
tos padidinti biznį. Savininkas nori 
eiti į garažo biznį, parduoda kepyklą 
su namu už šešiolika tuksrančių. Rei
kia įnešti 10 tūkstančių dolerių. Tai
gi pasiskubinkitetai yra aukso mai
nos: aš turiu ir daugiau biznių par
duoti ir fybai pelningų. Kas norite 
pirkti meldžiu atsišaukti ypatiškai, ar 
ne^ laiška, adresu: M. Algminovič, 
3660 So. Western Avė., Chicago, III., 
Phone Lafayette 7957.

AUKSO SALIUNĄ KAS NORITE 
pirkti, ar visą ar pusę, arba mainyti 
ant mažo namo. Namas kad ir butų 
su dideliais morgičiais nedaro skirtu
mo. Taip pat mainysiu ant g>*nser- 
nės, bučemės, loto ar automobiliaus.

Kreipkitės:
3347 So. Wallace St.

PARSIDUODA MINKŠTŲ GĖRY- 
mų. ei parų, cip'aretų ir saldainiu krau
tuve.’ Savininka galima matyti visa
da; biznis išdirbtas per daug metų. 
Randasi Lietuvių kolonijoj.

1747 S. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO- 
serąė labai pigia kaina. Biznis senas. 
Viskas parduodama už gyvus pinigus; 
lysassgeras 6 metams. Galiu mainyt 
ant namo ar kitokio biznio.

Atsišaukti: '
5744 S. Union Avė*

PARDAVIMUI rakandai la
bai pigiai. Setas, Viktrola, kar- 
petai ir kietoms anglims kuria- 
namas pečius. Galite pirkti vi
sus ar atskirai. Kreipkitės į sa
li imą. 3512 So. Lowe Avė.

AUTOMOBILIAI
PERDIRBTŲ AUTOMOBILIŲ 

BARGENAI.
Negirdėta proga pirkti šeimini automo

bilių Kalėdų dovanoms.
Žemiau yra sąrašas kelių tikrų bargenų.

Dort Touring, kaip naujas .......
Chevrolet Touring, kaip naujas ....
Oakland Touring ............................
Durant Touring, eina 200 mylių 

Buick Žieminiu viršum ...............
Oldsmobile Touring, 7 pasažieriams

$350 
200 
250 
700 
425 
350 
425
125

700

1920
1920
1919
1932
E-49 
1919
Klasei Kar Sedan, 5 pasažieriams ....
Maxwell trokas, skryninis sąstatai ....
Chevrolet F. B. 5 pasažieriams Sedan 

kaip naujas...,..*.
1920 Oldsmobile Touring, žieminiai šonai 650 

Geros išlygos
W. V. FAUNCE MOTOR CO.

Atdara Septini adienlajs ir Vakarais
2035 Michigan Avė. Tel. Calumet 4229

Kada jus turite nuosavy
bę, jus turite tykų draugą, 
dirbantį pinigus jums visa
dos. Jūsų nuosavybės vertė 
didėja dieną ir naktį metas 
į metą kraudama turtą ir 
galybę. •

Tas reiškia Jums pelną ke
lių dolerių už kiekvieną do
lerį, kurį jus įnešate. Tas rei
škia turėti savo nuosavybę, 
turėti galybę. Padaryti pini
gų su savo pinigais.

Neužmirškite, kad tai bu
tų tamstos klaida, jei pralei- 
stumet šiandien šią didelę 
progą. Todėl šiandien teirau
kitės, kad rytoj nebūtų vėlu.

Mes parodome Tamistai, kaip 
lengvai įsigyti savo namas, ati
dedant po keletą centų kožną 
diena.v

VILLA LAKE, ILLINOIS 
FARMOS FARMOS
45 tnylios nuo Chicagos

Už morgičius atima ūkę 160
rių, gražioj vietoj, 120 akerių dirba
mos žemės, 40 akerių ganyklos ir ar- 
žuolinės girios. Parduos pigiai ar mai
nys ant namo. Pasinaudokit šita pro
ga, nes panaši retai gal atsitikt.

Kreipkitės prie:
M. J. KIRAS REAL ESTATE 

IMPROVEMENT CO.. 
3335 S. Halsted St., 

Yards 6894

PARDAVIMUI. Dabar laikas pirk
ti nekrutamą turtą. Kainos pakils 
pavasari. Tik $2650 už 3 augštų mu
rini namą: krautuvė ir 2 pagyveni
mai no 4 kambarius. Elektra, gazas. 
Nau.ini maliavotas ir ponieruotas vi
dus. Taipgi namelis užpakalv.

1627 So. Morgan St., arti 18 gatvės.

PARDAVIMUI ĄŲTOMOBILIS.
Mes turim kėliau vietas parduoti, 

<ur aš g^liu priimti automobilių kai- 
ao pirmą mokestį už ištaisytą nekru- 
;amą nuosavybę, kuri atneša gerą 
randą. Kainos tos pačios pirkimui ar 
mainui.

STANDARD RĘALTY CO., 
736 W. 35th St.

Tamstai laikas pradėti mokė
ti vendą pačiam sau ir tuomi iš
gelbėti savo šeimyną. Tamstos 
gyvenimas reikalauja linksnių 
vietų, gražių parkų, mokyklų ir 
bažnyčių, čysto oro, geros trans- 
portacijos, tai yra tokių vietų, 
kur jūsų vaikučiai išaugti) tik
rais žmonijos draugais. Tokio
mis vietomis yra šios apielinkės 
Westwood & Westfield prie šv. 
Kazimiero vienuolyno, dideli lo
tai parsiduoda su visais improve- 
mentais nuo $4Š0 ir aukščiau.

PARDUODAM A. STEARNS Knight 
Limozinas su visais pritaisymais 
Taxi Cab’ui ir kompanijos vardų pa
rašytu, sėsk ir dirbk. Parduosiu pigiai 
nes turiu du Taxi cabus ir vieną jų 
turiu parduoti. Pasiskubinkite, greitai; 
gei’hs karas, o Stearnso mažai tėra 
uis parduotų. Kuris nusiperka ir lai
ko. Galima matyti nuo 4 vai. po pie
tų, septinfadienj iki 6 no nietų. 
Thomas Šalkauskas, 1221 Dickson St.

Teb Brunswick 3087.

Padaryti savo gyvenimą taip 
gražų yra labai lengva.

NAMAI-ZEME
PAMATYKITE TUOS BARGENUS

2 pagyvenimai, Storas ir 4 kamba
riai. ant 2 lubų 6 kambariai, kaina 
$3,000. i..

6-6 kamb. mūrinis ir aygštas, kn. 
$9000. *- 7 kamb. kampinis lotas, kn. 
$3250. 4 kambariais mūrinis, kn. $2,- 
650. —) įnvokėt $500. 7 kambariai, 3 
lotai prie karų linijos* kn. $5500: įmo- 
kėt $600 ir priima lotą. Turim bizne- 
vų loti) prie Kedzie Avė. ir Archer 
ir prie kapinių. — J. N. Zewert & 
Co., 4400 S. Kedzie Avė.

KAS NORIT* GREIT- PARDUOT, 
PIRKT, AR MAINYT

Namus, lotus, farmas, bučernes, 
grosemes, automobilius ir kitokius bi
znius. Jeigu turit kokį namą išmo
kėję, .galim tamstom išmainyt ant di
desnio namę, Taip ,pat lotus, bučer- 
nes, grosemes, automobilius mainom 
ant namų. Dar kas ieškot pirkt, tu
rim visokių namų didžiausius barge- 
nus pasiskyrim’ui visose Chicagos da
lyse. Atsišaukit tįioj, arba telefonuo 
kit. JPas mus greiląs, teisingas pa
tarnavimas, 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO. 
808 W. .33-rd Placę, Chicago, III. Tel. 
Boulevard 1550.
J. Namon Proprietor Notary Public

Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto lig 
8 vai. vakaro. Šeptintadieniais nuo 9 
lig 1 valandos po pietų.

PARDAVIMUI NAMAS, 6 PAGY- 
venimai po 4 ruimus, elektros šviesa, 
gazas. Naujai pertaisytas geria tįsis 
beizmentas, ir stogas aukštas labai 
parankus namas ir geroj vietoj. Ran
da $154.00 į mėnesį kaina labai priei
nama. Ateikite persitikrinti. JohnAteikite persitikrinti 

1SL2 Wabansią A-*?.

TUŠČIAS BIZNEVAS KAM- 
pas prie Westem Avė. Didelė 
ateitis, šito laikraščio skaityto
jai yra apsipirkę arti šito kam
po. Tu diiliai savo pinigams, 
o dabar priversk savo pinigus 
dirbti tau. Dalį įmokėsi o kitus 
mėnesiniais išmokėjimais.

Tel. Vincennes 6899.
r

VALENTINĖS DRESSMAK1NG 
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
cialia 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.
DIDŽIAUSIA MOKYKLA 

CHICAGOJ

PUIKUS statvmui ir namams lotai 
snarčiai augančioję anvlinkėje. Gat
vės ir šaligatviai ištaisvta, srutynė'-. 
vanrluo, vazas suvesta ir viskas už
mokėta. Gera transportacija. arti mn- 
kvWu ir bažnyčių. Nuosavybių verte 
spa>Tin.i kvla. Geriausia nirk's nietva- 
>-nvinėį daly. Lengvos ’šlvgn<’. Jei jie 
škai namu ar greitai augančio invest 
”nnto, rašyk tuoiaus platesnėms ž: 
o’’oms pos: T. W. Mndersohn. 6410 
Maryland Avė., Tel. Midway 8749.

Designing, kirpimo, fitavimo ir siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
iliškai kerpa, mderuoja 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 lubu

PARDAVIMUI BIZNEVAS namas. 
8 metai kaip statytas, Halsted St 
priešais 33rd PI. Parduosiu už antra 
teisingą pasiūlymą. Taipgi parduodu 
2 biznevus lotus, prie 59th St., netol’ 
Kedzie Avė. už $1,300.00. K. Dagis. 
3313 S. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI beveik naujas mu 
rinis namas ant dviejų lotų keturi pa
gyvenimai, šešiolika ruimų, viskas ar- 
žuolo baigtas, randos $140 į mėnesį. 
Namas randasi prie 72 ir So. Carpen- 
ter St. Atsišaukite pas savininką. 

3258 Emerald Avė.

EXTRA!
Parsiduoda mūrinis namas 2 pagy

venimais ir Storas (grosernė); namas 
yra įtaisyta pagal šios mados, garu 
apšildomas; parsiduoda pigiai ; 
išsimaino ant didesnio namo kur 
roj ""vietoj.

F. J. SZEMET & CO., 
4180 Archer Avė/. 

Tel. Lafaybtte 6824

arba 
' ge-

Mes priimame labai mažus 
įmokėjimus ir mėnesines są-l 3 FARMOS MAINYMUI. Geriau- 

mirenoinrup he ink iii kliu' sios netnli Chicagos su vi-sKaitas surengiame ne jokiu khu qais itaisyniais> narsiduoda pigiai ar
čių. Gaunate “deed” SU gvaran- M išsimaino ant miesto nrapertes 
cija visoj Amerikoj žinomos Chi- Platesnėms

Ųy. • . O I ' Iv" ’IVlo.IV • VV'j
cagos Title & Trust Kompani
jos. Duodame namus kokių tik 
Tamsta norėsi — vieno, dviejų, 
trijų, ar keturių pagyvenimų.

ADAM MARKŪNAS 
General Manager

3346 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

856 First National Bank Bldg.
68 W. Monroe St.,

Chicago, III.
Telephone Randolph 7400

NAMŲ KAINOS JAU NUPUOLĖ.
Parsiduoda Medinis namas Storas, 

elektra, telefonas, gazas, 2 pagyve
nimai po 4 ruimus viršui ir med nis 
namas užpakalyje 4 ruimų 
< 
labai lengvais išmokėjimais. Mūras 
iki antro floro viršus medžio 2 pa
gyvenimai namas su beizmentu po 4 
ruimus ir trečias pagyvenimas atike 
4 ruimai randos neša $55.00 į menesį; 
kaina tiktai $4,000 pinigais arba len
gvais išmokėjimais. Pusė akro West 
Pullmane netoli lietuvių bažnyčios, 
Tiktai $1,500 Adresuokite:

LITRE SALES CO. 
342-154 W. Randolph St.

MAINYSIU KAMPINI MURO NA- 
mą, krautuvė ir 2 pagyvenimai, for- 
nasu anšildomas, elektros šviesa, kie
to medžio aslos — mainysiu ant gvo- 
semė«. skpnskonių krautuvės, ar ką- 
gali duoti?

Tel. Prospect 9340.

PARDAVIMUI ar mainymui 
didelis mūrinis namas. Parduo
da pats savininkas be agentu 
tarpininkavimo ir parduoda la
bai prieinamai. Labai gera pro
ga. Artesnėms žinioms kreiptis Į 
Naujienų ofisą Num. 172.

ATNAUJINTAS namns nardavi- 
nąmas užpakalyje 4 ruimų gerame muį ar},a randavojimui. Tuščias što- 
stovyje Westsidėj. Kaina tiktai $305 | ras> mimai gvvenimui, garažas ir biz- IVTiivaQ ■ • ...'i?... ..y. i .. . •____ ____ ____ ____

EXTRA! Parsiduoda namas 
dviem pagyvenimais ir apačioj 
saliunas. Biznis išdirbtas per 
kelis metus. Pardavimo prieža
stis patirsite ant vietos. Namas 
randasi po no. 10503 Edbrooke 
Avė., Roseland, III. W. Savickis.

PARDUODAMA PIGIAU $1,500 
mūrinis namas 7026 Justine St., be
velk naujas, 2 augštų, 5 ir 6 kamba
rių, vonios, elektra, gazas, karštas 
vanduo cimento skiepas, kaina tiktai 
$9000.00. {mokėti reikia $3000.00.

PARDUODAMA mūrinis namas i 
So. Pamell avė. ir 79 gatvės ge 
ra m* stovy, 2 augštų, 5 ir 6 kamba
riai, elektra, ga«as, cimento skiepas, 
1 augštas fornasu šildomas. Kaina 
$7000.00. $500.00 įmokėti. Kreiptis —

Z. S MICKEVIČIUS 
7925 S. HaLted St.

Ofisas atdaras Pirmadieniais, Tre
čia beniais ir Fenktud.eniais nuo 9 ki ’ 
6 ir .Antiadieniais, Ketvirtadieniais , 
bei šeštadieniais nuo 9 iki 9. i

nį galima uždėti tuojaus. Namas ran
dasi Brighton Parke, 2736 W. 47 St.

Kreipkitės pas savininką, 
3čios lubos.

950 W. 33rd St.

PARDAVIMUI saliunas ir namas 
visok’u 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.

REIKALINGAS AUTOMOBILIUS.
Turiu 2 lotus, gražioj apylinkei, 

mainysiu ant automobilio; automobi 
liūs gali būt bile kokios išdirbystės 
kas turėtumėt mainvti atsišaukit tuo- 
jaus, FRANK G. LUCAS.

4116 Archer Avė.
Phone Ijafayette 5107

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

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

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

PR1VATES AirroMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
tr pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu Hudu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais
čius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
VfUNSON SCHOOL OF MOTORING

1K07 W Madison st

Amerikos Lietuvio Mokykla
3106 S. Halsted St, 

Chicago, UI.
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, Dąilrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystes.

Klesos dienomis ir vakarais.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
ir grosernė, 6 kambariai gvvenimui 

; elektra, gazas, garažas mašinai. Vis- 
j ka parduosiu ^pigiai už teisinga pa p 
siulvmą arba mainysiu ant saliuno 
ar bučernčs.

Kreinkitės pas savininką.
3604 So. Walįące St.

...... ..... .................. ................... ...................... .........

PARDUODAMA namas su groser
nė ir pieno bizniu. Taingi galima už 
rendąvot sandeliui visokių daiktų, šil- 

. tu ir šaltu. Pardavimo priežastis pa
tirsite ant vietos.

i 1533 W 6th St.

AUŠROS
=*>

MOKYKLOJE
Mokinama:

1) Lietuvių kalba

2) Anglų kalba
3) Visokios rūšies mate

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St 

Chicago.

REIKIA
VYRŲ SKUTIMO MOKYTIS.

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

MO’LER RARBER COLLEGE, 
105 S. Wells St., Chicago.

MOKYKLOS

Vyrams ir moterims mokin
is barberio amato dienomis ar 

vakarais. Kuomet mokiniesi, 
gali uždirbti gerą pinigą.
International Barber College, 

653 ir 609 W. Madison St.
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