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Amerika mailinaJMOOO rusų 
Rusija kaltina pašaliečius
Lenkijos ministerija rezignavusi

Maitina 1,500,000 Ru
sijos vaiky

V/ASHINGTON, gr. 15.
Hei oert Hoover šiandie pas
kelbė, kad Amerikos šelpimo 
administracija dabar maitina 
pusantro miliono Rusijos v« 
ką. Jis mano tečiaus, kad ne- 
uži go reikės padidinti skaičių 
mi tinamųjų vaikų ir kad gul
be; iki ateinančio birželio rei
kė” maitinti 3,000.000 vaikų.

Rusija kaltina paša
liečius

Už paįrimą nusiginklavimo 
konefrencijos, Lenkija kaltina 

Rusiją.

MASKVA, gr. 15. — Rusi
jos ir Pabaltijos šalių nusi
ginklavimo konferencija paįro 
ne dėl smulkmenų ar proce
dūros, bet dėl pamatinių skir
tumų nuomonių. Iš pat pra
džių pasirodė viena grupė. Len
kija, Latvija, Estonija ir Suo
mija veikė išvien ir galėjo per- 
balsuoti Rusiją, kurią rėme j 
tik Lietuva. Tos keturios Pa
baltijos valstybės turėjo išsi
dirbę programą ir pilnai pase
kė Francijos elgimąsi tautų 
sąjungos susirinkime dėl misi- I 
ginklavimo. Jos išsisukinėjo 
nuo svarstymo tiesioginio nu-' 
siginklavimo ir tik reikalavo 
pasirašyti nepuolimo ir arbit- 
racijos sutartis. Rusija sakė, 
kad nepuolimas yra pasirašy
tas taikos sutartyse ir reikala
vo tuojaus svarstyti nusigink
lavimą.

Litvinov, pasikalbėjime, sa
kė, kad tų keturių valstybių 
elgęsis rodo, kad arba jos bu
vo iškalno susitarusios, ar se
kė nurodymus didesnių valsty
bių. Jis mano, kad antroji iš
vada esanti teisingiausia. Esą, 
jei konferencija butų sėkmin
ga, tai ir kitos valstybės butų 
panorėjusios svarstyti pasauli
ui nusiginklavimą. Parėmus 
Jungt. Valstijoms, militarinės 
valstybės nebūtų įstengusios 
pasipriešinti. Rusija buvusi tai 
gerai apgalvojusi ir gerai pri
rengusi pienus. Ji maniusi, 
kad Pabaltijo džiaugsis gavus 
progos atsikratyti militarizmą, 
o rusai buvo pasirengę daryti 
didelių nusileidimų ir išklau
syti ir apsvarstyti kitų nuo
mones. Rusija parodžiusi, kad 
ji nusiginklavimo klausime 
sutinka eiti daug toliau, negu 
kuri kita šalis. Konferencija 
m pavyko, kadangi kitos val
stybės atvyko nusisprendusios 
moko nedaryti. Bet Rusija ne
nusimenanti, nes be valdžių

Šiandie — veikiausia snie
gas; biskį šilčiau.

Saulė teka 7:11 v., leidžiasi
4:20 v.; mėnuo teka 4:52 v. n. 

esą dar ždionės, kurie priver
siu savo valdžias išnaujo pa
kelti klausimą ir kada delega
tai vėl atvyksią Maskvon, jie 
busią prisirengę veikti; Rusija 
norėjusi, kad konferencija bu
tų atvira ir kad pasaulis ži
notų kas joje dedasi, bet kitos 
šalįs tam pasipriešino.

Lenkija kaldina Rusiją.
PARYŽIUS, gr. 15. —« Len

kijos ambasadorius Francijoj 
Zamoiski sako, kad jo gauto
mis žiniomis, priežastis paįri- 
mo Maskvos nusiginklavimo 
konferencijos yra Rusijos atsi
sakymas pasirašyti nepuolimo 
sutartį su Lenkija penkiems 
metams. Lenkija buk visados 
pritarianti nusiginklavimui, 
bet ji turinti atsižvelgti į tai, 
kad jos ilgas rytinis rubežius 
(Rusijos-Lenkijos) nėra tau
tų sąjungos apsaugotas, nes są
junga dar nėra pripažinusi to 
rv.bcžiaus, todėl ji dabar ir ne
galinti svarstyti nusiginklavi
mo. Be to Rusija atsisakiusi 
svarstyti jurų nusiginklavimą, 
taip kad Rusija ir toliau pasi
liktų pavojinga Pabaltijos ša
limi iš jurų pusės. Taipjau 
Lenkija esanti ištikima tautų 
sąjungai ir negalinti daryti 
nieko, kas prieštarautų jos nu
tarimams. Lenkija laikėsi ta
me dalyke labai atkakliai.

Lenkijos ministerija
rezignavusi

Lenkijos fašistai grumoją 
pasigriebti valdžią.

COPENHAGEN, gr. 15. — 
Ii Varšuvos pranešama, kad 
Lenkijos politinis krizis, kuris 
padidėjo išrinkus Narutavi
čių Lenkijos prezidentu, pri
vertė rezignuoti visą ministe
riją.

Lenkijos fašistai (naciona
listai?) grūmoję pasigriebti 
valdžią į savo rankas.

Narutavičius perėmė 
valdžią

Seimas paleistas iki po Naujų 
Metų.

VARSA VA, gr. 15. — Juozas 
Pilsudskis jau perdavė Lenki
jos prezidentystę Gabrieliui Na
rutavičiui. Perdavimas val
džios praėjo ramiai, policijai ir 
kariuomenei patruliuojant gat
ves apie parlamento rumus.

Seimas užsidarė iki po Nau
ju Metų, kadangi dabartiniai 
sumišimai neleidžia seimui ra
miai dirbti savo darbą.

3 žmonės užmušti
ČHICAGO. — Užvakar auto

mobiliai užmušė tris žmones, 
o du sunkiai sužeidė. Visos už
muštosios yra moterįs ar mer
gaitės.

Tardimai pertraukti
Keller atsisako toliau vesti 
tardimus prieš IJaugherty.

WASH/IN»GTON, gruodžio 
15. Tardimai prieš atstovų 
buto teisių komitetą dėl kal
tinimų prieš generalinį proku
rorą Daugherty tapo pertrauk
ti, neatsilankius į tardymus 
kaltintojui Keller, nežiūrint 
formalinio pašaukimo.

Jo raštinėj pasakyta, kad jis 
nutaręs nepaisyti pašaukimo 
po to, kaip jis vakar griežtai 
pareiškė, kad jis pasitraukia 
iš komiteto tardimų kaltinimų 
prieš Daugherty. Niekurie ko
miteto nariai sako, kad jis ar
ba turės stoti prieš komitetą, 
arba turės būti nubaustas už 
komiteto paniekinimą. Vėliau 
Kellerio advokatas Ralston pri
davė komitetui raštelį, kuria
me prašoma komitetą tardi- 
mus pertraukti iki rytdienai. 
Komitetas po ilgų ginčų suti
ko tai padaryti.

Keller susikirto su komitetu,, 
kada Kelleris bandė perskaity
ti prirengtą pareiškimą, o ko
miteto nariai atsisakė leisti tai 
padaryti, reikalaudami, kad jis 
sudėtų prisaiką. Kįlo labai 
aštrus ginčai, laike kurių Kel
leris numetė ant. stalo pareiš
kimą ir išėjo iš posėdžio, parei
škęs, kad jis daugiau komiteto 
tardimuose nebedalyvaus. Po 
to komitetas nutarė jį formali
niai pašaukti, prisaikinti ir jį 
patį išklausinėti dėl kaltinimų 
prieš Daugherty.

Turės užmokėti $20,009
CHICAGO. — Federalinio 

teisėjo Page nuosprendžiu, mi- 
lionicrius komunistas Wm. 
Bross iLloyd turės užmokėti 
$20,000, arba neteks savo pui
kaus namo VVinnetkoje. Tai 
dėl pabėgimo dviejų aidoblis- 
tų, už kuriuos jis buvo užsta
tęs kauciją. Už Haywoodą jis 
užstatė $15,000 kaucijos, o už 
Henry Rothfischer $5,000. 
Jie abu pabėgo Rusijon. Tuo 
pačiu laiku užvesta byla dar 
prieš du, kurie pasirašė po tų 
aidoblistų kaucija. Jais yra 
Mary Marcy, socialistų rašyto
ja, kuri nesenai pasimirė nuo 
per klaidą išgertų nuodų, ir 
advokatas Otto Christensen.

UŽDARĖ ANGLIJOS 
PARLAMENTĄ.

LONDONAS, gr. 15. — Ka
ralius uždarė parlamentą iki 
vasario 13 d. Darbiečiai ban
dė nepirleisti uždarymo parla
mento iki nebus išrištas be
darbes klausimas, bet kad ne
galima buvo pakliudyti užda- 
rimui, jie nusileido. Uždarant 
karalius pasakė kalbą nuo sos
to, paaiškindamas ką veikia jis 
ir jo ministerija ir prižadėda
mas, kad ministerija rūpinsis 
kiek aprūpinti bedarbius ir 
kartu stengisi bedarbę paša
linti.

WASHINGTON, gr. 15. — 
Manoma, kad Vokietijos kon
tribucijos klausimas ir talki
ninkų negalėjimas susitaikn- 
ti dėl jos, buvo šiandie svar
stomas kabineto susirinkime. 
Taipjau buvo svarstoma ir su
sitelkimas internacionalines 
paskolos Vokietijai, kad ji ga
lėtų pakelti savo nupuolusias 
markes. Jokio nuosprendžio 
betgi nepadaryta.

Turkai usnusileidžia Ar
mėnijos klausime

LAUiSANNE, gr. 15. — Tur
kijos delegatai šiandie vėl 
griežtai išsireiškė prieš sutei
kimą armėnams atskiro že
mes ploto, kur jie galėtų apsi
gyventi ir kuris skaitytus! jų 
šalis. Turkija to padaryti jo
kiu budu negalinti. 

------------- ...... --- .

. Poincare sutinkąs 
rezignuoti

PARYŽIUS, gr. 15. — Pre
mjeras Poinearė atstovų bute 
optimist ingai nupiešęs padėtį 
ir progresą derybų su Turkija 
ir kontribucijos klausimais, 
pasakė, kad jis sutinka pasit
raukti iš premierystės, jei par
lamentas turi kitą kabinetą, 
kuris galėtų geriau atlikti dar
bą.

Jis sakėsi ištikimai pildęs 
duotus užimant valdžią paža
dus. IamkIouo konferencija 
esanti tik pertraukta ir atsi
naujinsianti patogesnė j atmos
feroj, o derybos su Turkija ei
na patenkinančiai ir yra vil
ties, kad bus veikiai padaryta 
taika.

Pasirašė sutartį
PARYŽIUS, gr. 15. — Fran

cija ir Kanada šiandie čia pa
sirašė prekybinę sutartį, kuri 
užims vietą dar prieš karą pa
darytos sutarties. Francija ir 
Kanada gaunau patogesnes są
lygas tarpusavinėj prekyboj, 

nes Kanada sumažina muitus 
Fi uncijos prekėms, o Francija 
sumažina muitus Kanados per- 
kėnis.

SPRINGFIELD, III., gr. 15. 
—Frank Farrington tapo iš
rinktas Illinois angliakasių uni
jos prezidentu 25,000 balsų di
džiuma. Jis kątik sugrįžo iš 
Marion, kur buvo nuvykęs da
boti Herrino angliakasių bylą.

Mažoji Lietuva
SMALININKAI, - - Klaipėdos 

krašte raupai. Šilėnuose ties 
Smalininkais pasirodė raupų 
liga, vokiečiai manydami, kad 
ta liga atnešta iš Lietuvos 
nuo lapkričio 15 d. visiškai už
darė Ramoniškių pereinamąjį 
punktą. Dabar Sudargo apy
linkė negali susisiekti nei su 
Maž. Lietuva, nė su Vokietija.

Susirinkimas Klaipėdos 
krašto reikalu

Chicagos lietuvių veikėjų susi
rinkimas* Klaipėdos krašto rei
kalu įvyks RYTO, GRUODŽIO 
17 d., 2 vai. po piet, McKIN- 
LEY PARKO SVET., 35, Ar
cher ir Westurn gat. Kalbės 
Klaipėdos klausimu “Naujie
nų” Redaktorius P. Grigaitis, 
“Draugo” Red. kun. česaitis, 
žydų veikėjas Komaiko, prof. 
Merriam, buvęs leit.-guberna- 
torius O’Hara ir kiti. Be to 
programe dalyvaus žymiausios 
solistės ir orkestrą. Visi suin
teresuoti Klaipėdos krašto liki
mu kviečiami ajtsilankyti.

Lietuvos valdžia praleido patogų laiką, sako K. Bielinis
-------------------------------- i

Autonomijos pripažinimas Klaipėdos kraštui
Klaipėdos krašto likimo 

klausimą svarstant 
į —■------------- 1—.

Rašo K. BIELINIS, 
buv. St. Seimo narys.

Pastaruoju laiku vietos 
spauda ir, žinoma, visuomenė 
yra susidominusios Klaipėdos 
krašto arba- Mažosios Lietuvos 
likimu, kurį šiomis dienomis 
žada išspręsti Ambasadorių 
Taryba. Lietuvoje, kur visuo
menei tasai klausimas nema
žiau rupi, spauda savo laiku 
ir dabartiniu momentu greita 
buvo ir yra gvildenti kurį nors 
visai ne šio pasaulio dalyką. 
Tai įrodo, kad Lietuvoje vi
suomenė dar neturi tikro savo 
minčių atspindžio spaudoje.

Bet jeigu taip einasi su pla
čiąja Lietuvos visuomene ir 
jos spauda, tai, rodos, netaip 
turčių dėtis su Lietuvos vald
žia ir tomis politikos grupė
mis, kurios tą valdžią - remia ir 
sudaro. Ne kitų, lik tų grupių 
ir jų pastatytosios valdžios ran 
koše yra daug tokių klausimų, 
kuriais snausti kepurėje jokiu 
budu negalima. Prie tokių 
klausimų priklauso ir gvilde- 
namasai dabar Klaipėdos kraš
to reikalas. Vadaujančiom- 
sioms Lietuvos politikos gru
pėms ir valdžiai labai retai 
tenka laiku atsakyti į gyveni
mo statomuosius reikalavi- 
uus ir klausimus; joms iš 
irigimimo lenką eiti * įvykių 
užpakalyje ir stvertis jų uode
gos galo.

Gvildenant Klaipėdos klau- 
>in\ą, pirma, kas galima paste
bėti, yra tai, kad ir šitame rei
kale Lietuvos valdžios ir vado
vaujančiųjų sluoksnių laukta, 
belaukta ir praleista patogus 
momentas jam išrišti. Nuo 
oasirašymo Versalės sutarties 
traktato, kuriuo Klaipėdos 
kraštas buvo atskirtas nuo Vo
kietijos ir paimtas laikinon 
Santarvės globon, praūžė apie 
1 melai. Per Inos metus iš 
Lietuvos pusės buvo mažai te
įdaryta, mažai rūpintasi, kad 
susipratus su Klaipėdos kraš
tu, jo gyventojais, kad pasku
binus klausimo rišimą. Tau
tos “vadams” tuo laiku rūpė
jo kas kita. Jie drąsiai mąs
tė apie Liepojaus, Daugpilio 
įjungimą į Lietuvos ribas, o 
ne apie Klaipėdos kraštą, kuris 
jų nuomone, savaimi turėjo 
priklausyti Lietuvai.

Kiek tos rųšies žmonėms rū
pėjo Klaipėdos likimas įrodo 
nors ir šis faktas. Iki praeitų 
metų spalių mėnesio tuo klau
simu neturėta jokio nusistaty
mo nei valdžioje, nei vadau- 
jančiosiose grupėse. Krikščio
nys demokratai su liaudinin
kais to nusistatymo nei nejieš- 
kojo. Klaipėdos krašto reika- 
his teko iškelti aikštėn “nelem
tąją! opozicijai” —< Liet. Sei
mo soc.-dem. frakcijai.

Spalių 25 dieną 1921 m. soc.- 
dem. frakcija įnešė St. Seiman 
skubotą interpeliaciją valdžiai, 
statydama jai šiuos tris klausi
mus: 1) ką yra dariusi vy
riausybė, norint suartinti Klai
pėdos kraštą su Didžiąja Lie
tuva, 2) kuriais pamatais ji 
skaito galimu nustatyti to kra 

sto santikius su Lietuvos Res
publika, sudarant vieną su ją 
valstybę ir 3) ką ji mano da
ryti norint pasiekti Klaipėdos 
krašto prie Lietuvos prisidėji-
nio?

Įvykusioji St. Seimo ginčai Lenkijos, sudaryti sieną tarp 
dėlei šios soc.-dem. skubotos Rusijos ir Vokietijos. Tos sie- 
interpeliaci jos aiškiai parodė J uos Franci ja nori tam, kad, 
kad reikalingo nusistatymo vokiečiai neturėtų progos at
šilto klausimu neturėta. St. gyti, naudodamies Rusijos ža- 
Seimas po ginčių vienbalsiai liaja medžiaga. Lenkija nori 
priėmė soc.-dem. frakcijos pa-* uos Francija nori tam, kad 
siūlytąją rezoliuciją, kurioj ai- įsitvirtinusi Dancige ir Klaipė- 
škiai pasakoma, kurių santikių doje, ji galėtų apsupti Rytpru- 
reikia siekti, rišant Klaipėdos sius su Karaliaučium ir tokiuo
krašto klausima. » c

Nekalbant čionai kuriais 
ekonominiais, politiniais ir kt. 
motyvais Klaipėdos kraštas 
turėtų prisidėti prie Lietuvos, 
nes jie yra pakankamai išaiš
kinti spaudoje ir kiekvienas 
reikalingą nusistatymą jau tu
ri, noriu pastebėti lik vieną 
dalyką, būtent: soc.-demokra
tai ir prie Klaipėdos klausimo 
eina iš tos pusės, kail kraštas, 
dedamasis su Lietuva, turi pa
silaikyti visišką*ir pilną auto
nomiją savo vietos reikaluose, 
šitaip lo klausimo išsprendi
mą supranta Klaipėdos darbi
ninkai ir nepriklausomieji 
soc.-dcmokratai. x

Kad lą dalyką išaiškinus, 
soc.-dem. frakcija St. Seime 
buvo pasiuntusi Klaipėdon pa
sitarimams su vietos darbinin
kais dr. Venslauskį, Čepinskį, 
ir mane. Lietuvos ir Klaipė
dos krašto darbininkams se
niai yra Aiškus tie santikiai, 
kuriuos tuodu kraštu turi su
daryti. Lietuvos vaitaujančio
sios grupės iki minėtos inter
poliacijos svarstymo manė ne 
apie ką kitą, kaip tik apie Klai
pėdos prijungimą prie Lietu- 
Vos be jokių vietos reikalams 
gvarantijų.

Klaipėdos likimu yra susirū
pinusios Lietuva, Vokietija, 
Lenkija su Francuzija. Vienui 
viena Lietuva tečiaus, priimta- 

Kalėdoms
Dovanų
Lietuvon

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

ją St. Seimo formula, pasisa
ko, ką ji mano apie vietos 
žmonių reikalus ir teises ir 
jų tinkamą apdraudimą. Fran- 
euzijai rupi Klaipėdoje pačiai 
įsistiprinti ir, prikergus ją prie 

budu prislinkti prie Baltijos 
juros ir sudaryti “Didžiąją 
Lenkiją.” Hymanso projek
tas buvo pirinasa-i etapas prie 
to plano vykdymo. Pasiprieši- 
šinus Lietuvos demokratijai, 
Hymanso pinklės dingo. Dabar 
bandoma kitu keliu apsupti 
Lietuvą, bandoma sutarptau- 
tinti Nemuną, duoti Lenkijai 
teisių Klaipėdos krašte, kad 
tuo budu įjungus Lenkijon vi
są Lietuvą ir paskui priker
gus prie didžiosios Lenkijos 
dar ir Rytprūsius.

Jei savo laiku butų tinkamai 
rūpintasi Klaipėdos reikalais, 
jei butų jieškota kelių ir būdų 
susiprasti su to krašto gyven
tojais, tai šitoms imperialisti
nėms Lenkijos svajonėms da
bar nebebūtų vietos. Bet lo ne
padaryta ir atsakomybę tepa
siima tie, kurie to savo laiku 
nepadarė.

ri'IMGU KURSAS
Vakar, gruodžio 15 d., užsienio pi

jų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių, 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.66
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ........... $6.63
Danijos 100 frankų ........... $20.90
Finų 100 markių ..................  $2 53
Francijos 100 frankų ........... $7.21
Italijos 100 lirų .... .............. $5.06
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00
I/Onkų 100 markių ..................
Norvegijos 100 kronų ....... $19.17
Olandų 10'1 guldenų ........... $40.05
Šveicarų 100 markių ........... $18.99
Švedijos 100 kronų ............... $27.00
Vokietijos 100 markiu .. ........ P/^c
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Jūsų Vaikai

— užsipelno geriausio.
Turite užtikrinimą, kad 

jie apturės sveikatą tve
riančias medžiagas iš Bor- 
deno Pasteurintojo Pieno.

■i i HUMią i i.......... .

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

;s $ 2 9
c .S Tam Dideliam

M AUESTI f*
Ul.TMEATRP-V

Monroė gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

Šeštad., Sekmad. 
Šventėmis 

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

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

8 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę?’

A*

Šeštadienis, Gruod. 16, 1922

Lietuvių Motery Draugija Apšvieta
Rengia

Puikų Bazarą
MILDOS ABIEJOSE SVETAINĖSE, 

3142 So. Halsted St. ......
Kuris bus

Gruodžio 17 diedą, 1922 m

Kalėdų Dovanos
Palinksmins Jūsų

Durys atsidarys 5-tą vai. vak.

BORDENS
/įrm Products Co. of Illinois

Franklin 3110

Milžiniškas Balius
LIETUVOS MYLĖTOJU DRAUGYSTĖS

įvyks
šeštadieni, gruodžio 16 d., 1922 m

Mildos Svetainėje, 3142 So. Halsted St.
Pradžia 7 v. vakarą. lžan«a 35c ypatol

Kviečiame Gerbiamą Visuomenę kuoskaitlingiausiai atsilankyti i
Jj musų ižkilmingą balių, kur turėsit progos linksmai laiką pralei
sti, nes gros puiki mimika. Ateikit visi jauni ir seni, visi busite už- 

’ .. ‘ v KOMITETAS.
ganedinti.

Debatai Biblijos Studentu
Su kunigais visokių tikėjimo rūšių

r laikas nuo laiko mėgina vadint Bib- 
kur neužlaiko 
žmonės spau-

Kadangi kunigai hetimauja ir 
liios Studentus į debatus į sdvb bažnyčios svetainę, 

•.  i yratvarkos nei sutartos tiesos kalboje, dar ir Kūniškai
džiami, kas mums labai nepatinka,

Todėl su malonumu užprašoni visus kunigus kaip iygiai n

Kalbėsimės lygiomis tiesomis vienas su vienu, o kiti pasiklausys.
Kalbėsimės apie dūšią ir pragarą.
Neatsiradus kam stoti | debatus—bus išaiškinta tie 5-ki klausimai.
Įžanga liuosa. Kolektos nebus.

Panedėlį, gruodžio 18 d., 1:30 vai. vrtkare. Lietuvių Liuosybės svet.
1400 — 49-th Ct., Cicero, III.

Rengia ir kviečia Biblijos Studentai.

nes
2)
3)
4)
5)

NAUJI KRŪTIMI PAVEIKSLAI IŠ LIETUVOS
Bus rodoma Gruodžio 16-17,1922

Elijošiaus svetainėj, 
Ant Town of Lake

Gruodžio 21, 
Parapijos svetainėj 

Gary, Ind.

Gruodžio 22, 
Kasciuškos svetainėj 
Indiana Harbor, Ind.

ATEITĖS ŽIEDO VAIKU CHORAS
West Sidės Skyrius 

rengia
PUIKŲ KONCERTĄ 

Septintadienį gruodžio 17 d., 1922 
Meldažio Svetainėj, 2242 W. 23rd PI.

Malonėkit skaitlingai atsilankyti, o užtikriham, kad busite užganėdin
ti, ir priduosite daug energijos jaunuoliafti’s toliaus veikti. Pradžia lygiui 
7 v. vak. įžanga 50c ypatai. _ ,

Kviečia A. Z. V, D. Komisija.

AR TAS TAU VERTA
.................

BENT KIEK

gauti teisingą ir sąžiningą patarnavimą 
Daugiau kaip 16 metų šitoj vietoj ir visuo
met apsiėjome su savo kostumeriais teisin
gai. Kas dėl kainų ir prekių kokybės, tai 
mes galim patarnauti jums geriau 
kiti. Z .

Specialiai numuštos kainos
LAIKRODĖLIAMS, DEIMANTAMS 

COLUMBIA FONOGRAFAI IR

H. JOFFEY
4625 S. Ashland Avė

negu

Tam Dideliam

FONOGRAFUIM

Angliški 
už $1.00 

visokius

Pirmiau pardavinėta 
po $150. Dabar tik 

už $29 
Lietuvių ir Lenkų 

Firma
500 mažinu sandely 

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

NORTH-WESTERN 
Phonofftaph Šupply 
1683 Wilwaukee av.

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 Apšvieticčių nenu
ilstančio darbštumo, kuris reikalauja didelio jiegų įtcmpifno ii’ didelio 
pasišventimo, kokį tik apšvietietės teturi. Beto 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.

■

PRANEŠIMAS
Plačiai pagarsėjęs 20 metų prak

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

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St. 
Tel. Boulevard 0852

Extra Mildos Teatras Extra
3138 — 40 South Halsted Street

Negirdėta proga
Prasidedant nuo pirmadienio gruodžio 18 visą savaitę

bus vienas žymiausių iir garsiausių Prince Ali Sad hoo ir princess Isis, tikti lildusai minties spėjikai.

s
KLAUSK KLAUSK

biznį meilę 

atsakys

Apie 
barti

praeitę da- 
ir ateiti 
atsakys.

. ........ ..........................nn ; - ?-- -—. ' ■ k’ĄLL\ '<• >
Parašyk klausinius ir laikyk rankose jie pasakys, ką jus klausėte ir atsakys jūsų klausimus. Nepra

leiskite ‘ vienos progų. Be to bus uMijaUsi kr,litam i' paveikslai ir gyvų Wki) programas
mainoma kasdien. Neužmirškit dienos, gruodžio 18-I1IK-20-21-22 ir >23. Vaidinimas prasideda 7 v. va
karą ir tęsiasi iki 11-tai vai. vakaro. Ateikit anksti, kad nereikėtų laukti.

■ ..... , , u ... - ■ ■ ■ -— —------------ ----- - - ---  --- --
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PIRMĄ KARTĄ CHICAGOJ

GIRIŲ KARALIUS”
FANTASTIŠKA OPERA

f

Stato Pirmyn Mišrus Choras

Namus
i

Geras Phonografas atstoja visokius muzikališkus 
groja garsiausių dainorių įdainuotas arijas, ypatingai 
mašina groja geriaus ir aiškiaus visokius rekordus, todėl, kad šitos 
mašinos išdirbtos su naujausiais techniškais pagerinimais. Vienatinė 
lietuviška įstaiga, kuri turi BRUNSWICK Phonografus pardavimui ir 
tai didžiausiame pasirinkime geriausias mašinas. Taipgi visokiose kai 
bose rekordus.

Mano krautuvė užpildyta visokiomis prekėmis, tinkamoms Kalė
dų dovanoms, čia viską pirksite pigiaus ir geriaus negu kur pas žy
delį; patarnavimas greitas ir mandagus. Krautuvė vakarais atdara 
iki 10 valandai.

Kviečiu visus. Phonografus ir Pianus parduodu lengvomis mė
nesinėms išmokėjimo dalimis.

JUOZAS F. BUDRIK
3343 South Halsted Street, f Chicago, III.

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

instrumentus, 
BKUNSWICK

HALSTED MUSIC SHOP
(Halsted Muzikos Krautuvė)

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

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

Mes sutaupysime Jums pinigus.
Šis Puikus Fonografas

Vertės $125
Grajina visus rekordus su aiškiu, kaip varpo, 
balsu. Nuflnišiuotaa, aržuolo, Walnut arba

• rusvo Mahogany, kaip kad paveikslas rodo. 
Didžios vertes, specialiai Cfl

Kalėdoms

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

E 4090

E 4272

E 427a

4362

4415

4474

E 7025

Gerkit šaltvšiai. Įdainavo S. Šimkaus Choras.
Oi Kas Sodai, I)o Sodeliai. įdainavo S. Šimkaus Choras.
Spragilų Daina. Įdainavo Mikas Petrauskas, tenoras. 
Strazdelis. Įdainavo MikasPetrauskas, tenoras.
Padainuosiu Gražią dainą. Įdainavo Jonas Butėnas, basso.
Našlys. įdainavo Jonas Butėnas, basso.
Kur Upelis Teka. Įdainavo Jonas Butėnas, basso.
Viltis “Pasakyk Mano Mylimas Krašte”. J. Butėnas, basso.
Piemenėlis. Įdainavo Mikas Petrauskas, tenoras.
Pavasaryj. Įdainavo Mikas Petrauskas, tenoras.
Mielaširdystė. “Prie Baltijos krašto kryžeivis vaitojo”. 

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

........................ - ........... ............................................ .. .......................

Atydai Moterų
Kas norite turėti naujausios 

mados drapanas padarytas, atei
kit pas mane. Siuvu ir užlaikau 
gatavus pasiutus kotus, siutus ir 
dreses.

Esu praktikavusi 8 metus Pe
trograde, Prancūzų siuvimo mo
kykloje, ir Amerikoj 10 metų.

Darba suprantu gerai ir 
atlieku taip kaip kam reika
linga.

Mrs. G. J. BURBA
3214 So. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Boulevard 2469

Nedėlioj, Gruodžio 24, ’22
Meldažiofevetainej

2242 W. 23rd Place
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Šis veikalas yra vienas svarbiausių lietuvių kalboj, ideališku ir dramatišku, 
taip ir muzikališku atžvilgiu. Parašė M. Rastenis, pasiremdamas idėja “Neuž
mušk”, o muziką prirengė Mikas Petrauskas. Šiame veikale randasi nervus tem
piančių tarpų, bet taipgi daug juokų ir daug puikių ir umoristinių dainų.

Pirmyn’Mišrus choras po vadovyste P. Sarpaliaus, deda visas pastangas, kad 
pastačius šį veikalą kuogeriausiai. Prie to dalyvauja gabiausi artistai, kaip tai: 
P. Stogis, K, Sarpalius ir kiti, kuriais jus galite pilnai pasitikėti. Veikalą režise- 
riuoja M. Dundulienė.

Po pastatymui Balius prie geriausios P. Sarpaliaus orkestros.
Kviečia PIRMYN MIŠRŪS CHORAS.

ELGIN

*114-16 RooMveti tUL

OUČABO. ILL.

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

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

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

IK GRAŽNOMS 
REKORDAI

IBBBBIS3£KilBBBlRBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBfl

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

TeL Kedzie SSI13
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4342 Archer Avenue Arti Kedzie Avenue *

Bankas Yra po Valstijos Priežiūra ir Turi Kapitalo ir Antviršio
$125,000.00

MOKA 3 NUOš. NUO TAUPINIŲ. SKOLINA PINI GUS ANT NEKRUTAMO TURTO. SIUNČIA PINIGUS 
UŽSIENIN IR PARDUODA VERTYBĖS POPIERIUS BEI MORGIČIUS.

Šitds bankas yra parankus jums visokiems ju- BANKO VALANDOS
9 ryto iki 4 po pietų.

są bankiniams reikalams atlikti. Antradieniais: 9 ryto iki 4 po pietų; 6 vak. iki 8 vakaro.
Šeštadieniais: 9 ryto iki 8 vakaro.

Leisk Savo Pinigams 
Pelnyti 6%

įdedant juos į musų saugiuosius pirmus morgičius ant 
nekrutamo turto. — Leisk mums papasakoti tamstai, 
kaip galima pirkti iš mus morgičius nežudant palukų 
nuo taupinių.

Nelauk, kol turėsi visus savo pinigus sutaupintus. 
Musp nauju planu galima pirkti absoliučiai saugiai pir
mo morgičio įdėlį su 6% įmokant $10.00 ir mokant po 
$10.90 kas mėnesis. Ateik šį vakarą, kad mes galėtume 
papasakoti apie tai. Bankas atdaras visą dieną iki 8 
vai, vakaro.

Ir neužmiršk pradėti savo Kalėdinę taupymo sąskaitų šį va
karą. Pradėk ją kiekvienam savo šeimynos nariui. — 2c. iki $5.00 
Suvirš du tūkstančiu sąskaitų jau pradėta. /

Central Manufacturing
District Bank

1112 West 35th Street

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas

S. L FABIONAS CO.
Ii*.*, Ą>.

. 1

A

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

ANT NAUDOS.
Pasekmingiausiai siunčiame pinigus 

ir parduodame laivakortes.
Esam Registruoti Notarai Lietu

vos Atstovybėje.

Pasirinkot Banka?
Dabar geriausias laikas, kad nesugadinus nuošimčią perkelti lie
tuviams savo pinigus iš svetimtaučią banką į grynai lietuvią

v

J

J. P. VVAITCHES
I aWYER Lietuvy* Advokatą* 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. VVahaa* Avė

Tei.: Pullman 6877

DAVID Rl'TTER & CO 
Anglie ir Koksai

Pirkite arų lis tiesiui ii retai!
kiemų. Visu- pristatėm.
South Side ofisas 8301 Normai Av

. ’ Tel. Yards 2296.
bS -.............................. . . ...... .... .

i
 IŠDIRBĖJAI IR INPORTUOTOJA

Geriausių Armonikų
Pasauly že-
mes nžmis^^gj/ tena M)
kaino m i s

INPORTUOTOJAI

UNIVERSAL STATE BANKA
Didžiausi ir Stipriausi Lietuviu Valstijinj Banką Amerikoje 

Priduokite mums bile kokio Banko knygelę, mes patys perkelsim 
Tamstą pinigus su nuošimčiais į Lietuvią Banką, be jokią iškaščiu 

Doleris Padėtas į Banką Kišenių je Skylės Nepadarys

Tas Bankas, kuris padeda

Varytis Priekin

DETROIT, M1CHIGANPasidarykite tokius namus, kuriais turėtų būti
Kietmedžio grindys, turi būt uždėta ant senų grindų už sekamas 

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

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

MORGAN PARK LUMBER CO.,
Te!.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatėm. 1955 W. lllth St.

West 1894 Heinl. 6678
WM. J. STOLL CO.,

J. Balchiunas pagelbininkcs / 
(arba asistentas)

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardeai 

Detroit, Mich.

Kapitalas ir Antviršis 
$900,000.00

Turtai suvirš $7,000,000.00

kaino m i k . 
negu kitu> 

kur prie! 
karą.

Gvarantuo- 
jam 10 me
tų. Nurody
mų Knyga 
pirki kam 
dykfd . In
formacijų ir 
katalogo ra 
Syk angliškai.

R U ATT A SERENELLI AC- 
CORDEON MFG. CO.

817 Bbie Islnpd Avė.. Chicago 111

Banko Kapitalas ir Perviršis 
$290,000.00
Turtas Virš
$2,500,000.00

Musų Kalėdinis Taupymo Kliubas
yra parankiausis vaikams ir suaugusiems. ĮSTOKITE!
PER ŠĮ BANKĄ GERIAUSIAI SIŲSTI PINIGUS LIETUVON

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. Halsted St, Chicago,Jll.

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo) 
PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE, 
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinis valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau- 
doj us

Ryffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonka Ruffles savo aptiekojo šiandie už G5c., arba prisiekite 75c. 

j>ašto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.
F. AD. RICHTER & CO.

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

■ : . .<■ .v ** .. ..... > .. V.. ... ĄvU L L../a,-. ................................................................... .......f. ■, ...: į»iiU .v.
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The Ljtheanoin Daily Nawg

Published Daily exeept Sunday by 
The Lithuanian Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500
Subscription Rates:

$8.00 per year in Canada.
$7.00 |>er year outside of Chicago.
$8.00 per year i n Chicago.

8c per copy.
Entėred as Second Class Matt&r 

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
(11. - Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ..................   $8.00
Pusei metų ______    4.50
Trims mėnesiams.......................... 2.J5
Dviem mėnesiam ________  1.75
Vienam mėnesiui_____ 1.00

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ..........   3c
Savaitei ____   18c
Mėnesiui _____   75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
pastų:

Metams  $7.00
Pusei metų ________________ 4.00
Trims mėnesiams _____  2.00
Dviem mėnesiam ___________  1.50
Vienam mėnesiui _________ 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams.......................... $8.00
Pusei metų ..............    4.50
Trims mėnesiams __________  2.25
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Fašistų 
pėdomis?

Amerikos lietuvių katali
kų judėjime ima reikštis to
kių dalykų, kad kiekvienas 
protau jus žmogus (turi susi
mąstyti. • \ n

Vakarykščioje “Draugo” 
laidoje tapo išspausdinta du 
be galo įdomus straipsniai: 
vienas — redakcijos straip
snis, antras — L. R. K. Fed. 
Chicagos apskrities atsišau
kimas. Pirmame straipsnyje 
kalbama apie Lietuvos par
tijų nesugebėjimų susitarti 
Seime dėl valdžios sudary
mo. Nurodoma, kad pikčiau
siais to nesusitarimo kalti
ninkais esą liaudininkai, ku
rie, girdi, teturį tik 19 at
stovų Seime, bet stengiasi 
“užgriebti visas svarbiau
sias vietas”. Po-to sakoma:

“Kas bus? Šalis nera
miai seka pirmuosius Sei
mo žygius. Seimo salė pri
sigrūdusi publikos, o Sei
mas nei iš vietos ir galo 
nematyti.

“Galima spėti, kad Sei
mui įklimpus į tokių nesu- 
sitarimo ir erzini mosi 
klampynę, turės atsirasti 
vienas stiprios rankos ir 
tvirto proto a la Mussoli- 
ni, kurs padiktuos Seimui 
darbų ir drausmę.

“Šalis negalės ilgai kę
sti tokios padėties ir nebe
tekusi kantrybės pasiduos 
įtekmei vienos galvos dik

tatūrai. Fašizmas labai 
Lietuvai gręsia.”
“Draugo” redakcija tuo 

budu atvirai grūmoja Lie
tuvai fašizmu, jeigu priešin
gosios “krikščionims” parti
jos nenusileis jiems. Tas 
grūmojimas čia dar yra iš
reikštas lyg įspėjimo, per
sergėjimo formoje.

Bet L. R. K. Federacijos 
apskrities atsišaukimas jau 
sako visai aiškiai, kad kata
likai privalų imti fašizmų, 
kaipo pavyzdį sau! *

Pasak tos organizacijos 
raštininko, kun. B. Bumšos, 
Lietuvos atstatymo darbų 
pakelę ant savo pečių be
veik vieni tiktai katalikai. 
Bet į katalikų tarpų, girdi, 
“kaip vilkai, įsisuko” viso

kie tikėjimo ir doros priešai 
ir ardo jų eiles; todėl kata
likams reikią sukrusti:

“Musų būrys dar dide
lis, neapsakomai didelis”, 
sake jisai. “Kad tie skait
lingi tūkstančiai dorų ge- 
rų žmonių sustotų eilėmis, 
kaip kareiviai, iš vieno, 
kokius galingus darbus 
nuveiktume. Šių dienų pa
vyzdys, Italijoje 100,000 
Mussolini vedamų žmonių 
paėmė visų šalį valdyti. 
200,000 komunistų vieny
bėje valdo 200 milionų rti- 
sų. Lietuvių vienoje ’Chi- 
cagoje yra tiek, kiek Ita
lijoje fašistų. Vien tik va
karinėse valstijose jų ran
dasi daugiau negu 200,- 
000. Kokių darbų mes ne
padarytume, jeigu susto
tume į geležinę vienybę...”
Pasakyta kuoaiškiausiai: 

imkime už pavyzdį Italijos 
fašistus ir Rusijos bolševi
kus, stokime į “geležinę vie
nybę” ir valdykime lietuvių 
tautų! Darykime su “tikėji
mo ir doros priešais” taip, 
kaip Italijos fašistai padarė 
su darbininkų organizacijo
mis ir demokratinėmis vi
suomenės įstaigomis; uždė
kime savo priešams tokių 
diktatūrų, kokių yra įsteigę 
Rusijoje komunistu parti
ja!

Jeigu' šitaip kalbėtų koks 
zamsus fanatikėliš, tai saky
tum, kad neverta jo žodžių 
nei paisyti. Bet kada šitaip 
kalba atsakomingi partijos 
vadai, ir dagi ne kaipo at
kili asmens, bet vardu 
aikraščio ir stambios orga

nizacijos, tai jau priseina at
kreipti į tai rimčiausios do
mės.

Katalikų judėjimo viršu- 
Jėse, matyt, jau yra subren
dęs pasiryžimas sumobili- 
.uoti savo pasekėjų minias 
ir padaryt generalę atakų 
mt viso, kas yra laisva, pa
žangu ir demokratinga lie
tuvių visuomenėje. Jau yra 
ruošiami pianai, jau yra 
šaukiamas ir tam tikras su- X Į .važiavimas.

Pažangiems ir demokra- 
tingiems musų visuomenės 
sluogsniams todėl reikia be 
atidėliojimo pagalvot, kaip 
atremti šita pavojų.

Klerikalų vadai šaukia ka
talikų minias eiti Italijos fa- 
u’&tų pėdomis. Mes žinome, 
kokiu keliu fašistai įėjo į 
valdžia: per kraujų, per 
žmonių žudynių, ginkluota 
pajiega ardydami savivaldy; 
bių įstaigas, degindami dar
bininkų sąjungų namus, 
griaudami laikraščių spau- 
stuves, terorizuodami žmo
nių išrinktuosius atstovus. 
Ar lietuvių visuomenė nori, 
kad ir Lietuvoje įsigalėtų 
tokio pat kruvino smurto 
skelbėjai?

Klerikalų vadai geidžia 
Lietuvai tokios pat diktatū
ros, kokių įsteigė Rusijoje 
bolševikai. Mes žinome, kų 
ta diktatūra reiškia: visų 
pilietinių ir politinių teisių 
panaikinimų liaudžiai, dar
bo žmonių pavergimų, tero
rą, pramonės ir ūkio suiri
mų, badų ir kanibalizmų. Ar 
lietuviai darbininkai, inteli
gentai, ūkininkai ir šiaip 
darbo žmonės norėtų maty
ti Lietuva po tokios diktatū
ros jungu?

Jeigu ne, tai reikia žiūrė
ti, kad tų juodųjų prievar-

tos apaštalų troškimai neįsi- 
kunytų. Fašizmas ir bolše
vizmas įsigalėjo, ačiū visuo
menės apatijai. Demokraty- 
bės gynėjai turi būt veiklus, 
jeigu jie nenori būt nugalė
ti. i
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KAMPANIJA PRIEŠ RADIKA
LUS JAPONIJOJE.

ne-

ko-

Japonijos valdžia, kaip ir vi
sos kapitalistinės valdžios, 
pasižymi savo išmintimi, 
proteguojama asociacija 
vai su “raudonomis doktrino
mis” šiomis dienomis paskel
bė naujų kampanijų prieš ra
dikalius. Ji paskleidė daugybę 
atsišaukimų, kuriais įrodoma 
“raudonumo” pavojus ir kvie
čiama publika su tuo piktu ko-

esą reikalinga kelias

skirtingą nuomonę 
apie Sibire buvusius 
militarinio Švietimo

i Ii kur atsirado ta baime? 
Dalykas štai kame: iš Sibiro 
pradėta grąžinti japonų karei
viai, kurie, geltonosios Spau
dos tvirtinimu, esą bolaeviz- 
mu užsikrėtę. Girdi, tam pa
vojui ir 
užkirsti.

Visai 
reiškia 
kareivius
inspektorius. Jisai sako:

“Kai kurie kareiviai, be 
abejojimo, dalinai yra priė
mę bolševikų idėjas. Origi
naliai jie buvo raudonai 
baltsgani, bet begyvenda
mi Rusijoje jie kiek pa rau
donėj o. Bet tegul jie kurį 
laiką pasimaudė naminėje 
vanojo ir jų originalinė spal-

žodžiu sakant, militarinio 
inspektoriaus galvojimu, nėra 
jokios prasmės susirūpinti me
namu kareivių raudonumu. 
ras bolševikiškas raudonumas 
era tik paviršutinis, kuris 
ireit nubluks begyvenant se
nosiose sąlygose.

Bet kampanija varoma ne 
tik prieš menamus bolševikus, 
o ir prieš socialistus. Asocia
cijos nariai į socialistus žiuri 
kreivomis akimis ypač nuo to 
aiko, kai Sugamoje įvyko in- 

cindenlas. Japonų aristokratai 
yra pratę suteikti savo numi
rėliams visokių brangenybių, 
'airius sudedama į kapus. Su
kamos socialistai manė, kad 
turtas yra labiau reikalingas 
gyviems, negu įnirusiems, ku
rie vis vien juo nesinaudoja. 
Socialistai atkasė keliu aris
tokratų lavonus ir pasiėmė ša
lip jų sudėtas brangenybes, 
kad jomis galėtų naudotis gy
vieji.

Tatai šukele aristokratų tar
pe didžiausį triukšmą. “Kri
minalistų” nubaudimui pasik
viesta policijos. Asociacijos la
peliuose sakoma, kad tokių 
“baisių dalykų” daugiau nebe- 
privalo pasikartoti.

Daug rūpesčių valdžia turi 
ir dėl moterų judėjimo. To
kio mieste net policijos skai
čius liko padidintas. Tai pada

lyta tuo tikslu, kad akyliau 
sekus sufražistes, kurios pri- 
skaitoma prie “pavojingųjų” 
elementų.

Kai sufražistes parengė sa
vo mitingą, tai prisikimšusi 
vyrų salė neleido moterims 
kalbėti. Tečiau jie nedarė jo-

jams, nors pastarieji ir gynė 
moterų reikalus.

Federuotosios presoš kores
pondente, Gertrude Haesslcr, 
sako, kad nežiūrint visų val
džios pastangų slopinti kiek
vieną laisvesnę mintį, darbi
ninkų judėjimas Japonijoje 
sparčiai auga.

FAŠISTAI TURĖSIĄ 
IŠKRIKTI.

.------------->

Belgų socialistų laikraščio 
“Le Peuple” korespondentas 
turėjo pasikalbėjimą su Itali
jos socialistų vadu, Filippo

__________

Turati, apie Mussolini ir fa
šizmą. Turati yra tos nuomo
nes, kad dabartine fašistų or
ganizacija turėsianti pakrikti, 
nes jon pritapo jau perdaug 
įvairus elementai, kurių inte
resai griežtai skiriasi. Kores
pondentui Turati pareiškė:

“Kiekvienas Italijos poli
tikierius pasižymi anarchis
tiniu temperamentu. Fašis
tų žygiai yra tik išreiški
mas to, kas randasi kiekvie
name itale. Mes, socialistai, 
privalome priešintis tokiai 
prievartai.

“Tai buvo Ja u ros, kuris 
pasakė, jog socialistai turi 
vengti nuožmių pozų. Mes

Laiškas Leninui
Amcrikas, XI. 1922. 

TaVorščiui Leninui • 
Maskva, Rusija. 

Galingiausias TavoršČiau!
Nelinksma naujiena, kurią 

noriu Tavo Bolšenybei1 praneš
ti, bet kas daryti, kad reika
las versle verčia. >-(') dalykas 
toks. Kaip Tavo Bolšenybe 
įsakė mums kurti Darbininkų 
Partiją, taip mes Tavo įsaky
mą išpildčme: įkūrėme. Dalis 
musų tavorščių Tavo dekretui 
iš karto nepritarė, bet Tavo 

privalome smerkti fašistų | Bolšenyl 
nuožmumus, nes jie yra re-! privertė 
akcingi ir neigia dcmokrali- 
nes laisves.

“Fašizmas yra niekas 
kaip tik išvirkš- 

Jo "pag-čias bolševizmas.
riįvdas yra diktatūra. Kaip 
Ryme, taip ir Maskvoje vi
sai me(nka parlamento ma
žuma sukurė valstybę vals
tybėje, šalia reguliarinčs ar
mijos savo juodmarškinių 
armiją, kurios pagalba ir 
buvo valdžia užgriebta.

“Fašizmas ir bolševizmas 
yra panašus vienas kitam 
dar it tuo, kad juosna yra 
pritapę įvairiausių elemen
tų. Jie yra patraukę į savo 
mases suterorizuotų žmo
nių, kurių klasiniai intere
sai žymiai skiriasi. Tos prie
žasties dėlei konstruktyvį 
programą sudaryti nėra jo-

mokėti pra- 
Fašistūs 

verteivos, 
socialistu

• “Prie fašistų Įirisišiiejo 
d vari nin kai, .pramoni n inkai, 
lįsikarš)čiavę nacionalistai, 
kurie vis dar tebesapnuoja 
apie Fiumę, Dahnotią ir 
prancūzų Tunisą; stambieji 
ūkininkai, kurie nenori ūkio 
darbininkams
gyvenamos algos, 
reipia smulkieji' 
kurie nepakenčia 
suorganizi.uotų 
Fašizmas pritrauko kiek 
darbininkų ir smulkiųjų 
ūkininkų, kurie nebuvo įt
raukti į datbihiiikų ir socia
listų judėjimą.

“Visi, kurie akyliai 
fašistų judėjimą, turi
tikti, jog ankščiau ar vėliau 
Mussolinr turės atiduoti pir
menybę vienai kuriai nors

Sll-

Ii visų patenkinti. Kai ku
rie spėja, jog jis turės kryp
ti kairėn. Bet kaip ten nebū
tų, jam teks pasirinkti vie
ną iš dviejų — reakciją ar
ba revoliuciją.” '

Kitas Italijos socialistas ko- 
peratininkų laikraštyje reiš
kia irgi tokią pat nuomonę. Jis 
sako, kad visai trumpoje atei
tyje tarp fašistų pasireikš tar
pusavinė kova dėl vadovavimo 
valdžioje. Nuo tos kovos pa
reis busima Italijos politika — 
ji gali būti labai pažangi arba 
labai reakcinga, žiūrint į tai, 
koks elementas fašistų organi
zacijoje paims viršų. Bet vie
na aišku — dabartinė vienybė

tis. Suderinti griežtai skirtin
ius fašizmo .dalyvių interesus 

nieku būdu nebus galima.

Tel. Annitage 4331
Dr. C. A. KIRKWO()D 

Ištikima Dentisterija
Pioi'ijos gydymas specialumas 

1562 Milwaukee Avė.
Arti Robey gatves 

Chicago, III.

juos pas mus ateiti. 
Bet - .nors dabar oficialiai 
mes esame susijungę, tečiau s 
didžiulė dalis eilinių darbi
ninkų dar vis nėra su mumis. 
Jie nesupranta ir neįkainuoja 
Tavo Bolšenybes įsakymų, ir 
jie vis klaidžioja kažin kur.

Kas blogiau
kas valanda retėja ir menkė?' 
ja. Nežiūrint, kad

musų eilės

Aukščiau aš pastačiau klau
simą: Ką mes turime daryti? 
Kad Tavo Ralšenybe geriau su- 
sigaudytum ir tinkamiau ga
lėtum klausimą išspręsti, aš 
čia trumpai apibudinsiu musų 
Aineriko darbininkų judėjimą 
šią valandą.

štai dabar eina gyva agita
cija už kūrimą naujos darbi-

Tavo Bel
ines liovė

mės keikę, ir šmeižę pramo- 
niečius aidoblistus, be- 
šmeižiame ir bpkoliojame vien 
tik socialistus, tai ne kiek 
musų partijai nepadeda. Prie
šingai — kaip jau sakiau, ji 
smunka ir smunka. Kad ge
riau matytum dalykų padėtį, 
TavoršČiau, paduosu čia Tavo 
Bolšenybei balsavimų rezulta
tus paskutiniais rinkimais, 
štai jie:

Visame New Yorke musų 
Darbininkų Partijos kandida
tai surinko tik apie 700 balsų. 
Trečiame rinkimų distrikte 
musų kandidatas gavo 358 bal
sus, dvidešimtame —- 129, o 
septynioliktame tavorščius 01- 
ginąs, Fraihaito redaktorius, 
gavo tik... vieną balsą.

O Chicagoj dar blogiau. Te-1 
ijni musų draugai neturėjo iš 
ko sudaryti nei musų partijos 
kandidątų sąrašo. Nebežinoda i 
mi ką daryt, jie išleido alsi-; 
šaukimą į Illinois dąrbininkus, 
kad jie balsuotų už “Farmer- 
Labor” partijos kandidatus. 
Bet ir toji partija surinko vi
sai mažytį balsų skaičių — ir 
veikiausia tik dėlto, kad mes 
ią rememe ir raginome dar
bininkus už ją balsuoti...

Tai blogi popuriai, Tavor
šČiau, labai blogi.

Ką mes turime daryt?
Tiesa, musų spauda, 

Bolšenybes sendvičias 
riama, gali gyvuoti, 'lik

Darbo Partija. Takiai savaran
kei darbo partijai įkurti dau
giausiai darbuojasi Socialistų 
Partija — kad ji kur prasmeg
tų! taipgi Farmer-Labor par
tija ir Non-partisan Lyga. Joms 
labai pritaria ir šiaip aniatinės 
darbininkų unijos. Tat labai 
gali būt, kad rasfkmios tokio 
darbininkų organizacijų prita
rimo, turės ir pasisekimo. O 
dabar jau šaukiama Clevelan- 
dan suvažiavimas, kur norima 
patiesti naujai Darbo Partijai 
pamatus. g

Kokia Tavo Bolšenybes opi
nija dėl ios projektuojamos 
didžiules >Darbo partijos? Ir 
ar mums, Tavo išpažintojams, 
dėtis prie jos, ar ne? Neslėpsiu 
čia, kad kiek man teko kalbė
tis su kitais tavorščiais, tai jie 
visi kai vienas pritaria tam, 
motivuodami tuo, kad tuo bil
du mes patogiausiai galėsime

šeštadienis, Gruod. 16, 1922 
paslėpti nuo miųių savosios 
bclševistines Darbininkų Par
tijos mizernumą ir visišką su- 
sniukimą.

Atsiprašau už neganėtinai 
garbingus išsireiškimus. Mat 

esu paprastas mažo mokslo 
darbininkas — nesusigaudau 
tinkamų mandagių žodžių.

. Laukdamas nekantriai Tavo 
Bolšenybes atsakymo liekuos

Ištikimas tarnas
1), P. A. L. Sekcijomis, 

per Laisvės Mylėtojas.
\

List™ psr 10 dienų 
Vienatinis vandeniu kelias Lietu

von per Southamptoną ant 
Milžinų laivų 

AQUITANIA MA URĖTA NIA
45,647 tonų • 30,704 tonų 

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

Į (2ra kl. $130.00) KarSs tak- 
Piliava (3čia kl. 106.50) sai ekstra 

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

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų de! kainų ir reika- I 

lingu dokumentų atvažiuojantiems I 
keleiviams galite gauti nuo bile ’ 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir ju- f 
su mieste arba apielinkėj.

Ciceros Lietuviai
Šitas bankas yra parankiausias bankas jūsų apylinkėje. Mes 

laikome atdarą kas vakaras iki G valandos, o Pirmadieniais, 
Ketvirtadieniais ir šeštadieniais iki 8 valandos. Mes visuomet 
pasirengę jums patarnauti. Ateikite ir pamėginkite.

Musų Kaiėdi-

nis Kliubas

yra atdaras

1923 metams.

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

Visos bankininkybčs šakos
■ 'C • f I

Pinkert State Bank
•1810-12 \7t 22ra gatvė
Arti Westcrn Electric kompanijos

Tavo 
paše- 
beda,

kad skaitytojai vis mažėja iri 
mažėja. Kiek galėdami savo, 
laikraščius siuntinčjame ir dy- 
kai, kad lik skaitytų, bet ir to i 
daug negalime, nes dykai siun ; 
Įmeti laikraštį paštas nelei-

PLOŠČIAI — PIGIAU 
NEGU Už PUSĘ. 

KALflDINfiS PROGOS — DABAR.
Harto, Sschaffner’o & Marx’o, Ku- 

penheimero, L. System and Ardnvore 
ploščių rūšys pačių vėliausių madų ir 
geriausių materijų, Diržuoti ir Pus- 
liržiniai, languotu apačia, Ranglan ir 
Kiinona mados. Visokių spalvų ir 
petrinų, vertės iki $75. Parduodamoji 
kaina, dabar $32.50. Kitokio Chica- 
gos ir New Yorko darbo, vėliausios 
mados ploščiai Vyrams ir Jaunuoliams 
dabar $16.50 ir augščiau.

Didelė daugybė grynų vilnų ploščių 
.tinkamoj kasdien ir prio 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 
septintadieniais.

Lietuvos Atstovybes. 
SKELBIMAS 
Sulyg Lietuvos Respublikos Įstatymų, visi 

užsieniuose gyvenantieji 
LIETUVOS IŠEIVIAI 

kad pasilikti Lietuvos piliečiais 
PRIVALO ĮSIREGISTRUOTI 

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

nijos'Paskolos Stočių, Lietuviškų Įstaigų, arba 
LITHUANIAN LEGATION,

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

StokMusif :. L'
Kalėdų K :.bon

ŲS GALITE PRADĖTI SU 5 
CENTAIS AR SU 5 DOLE
RIAIS IR DĖTI PAD 'LIŪS 
KAS SAVAITE. TAI? D ’ Rf- 
DAMI PER METUS, JUS G BU
SITE SUMĄ IR NUOŠIMČIUS

•PRIEŠ KALĖDAS. MES ESAME VEI
KIANTIS KALĖDŲ KLIUDĄS NORTH- 
SIDĖJE.

PĮOME BANK>°THUST (g
MILWAUKEE & ASHLAND AVĖS. 

Turtas virš dešimties milijonų dolerių.

-• SAVINa-S'OA’NjKH

r

DEIMANTAI IR LAI- ’ I 
KRODĖLIAI

DOVANOS KALĖDOMS

Pirkite pas gerai žinomą Laikrodininką ir 
Deitnantų Eksportuotoją — gausite pigiau ir sa- 
vo pinigų verčios. Visas tavoras naujausios ma
dos.

Auksiniai ir sidabriniai laikrodėliai Breis- 
letai, Špilkos, Perlai.

Sidabriniai ir pasidabruoti šaukštai, peiliai 
ir tt. Viską gausite pigiomis kainomis pas Dide
lės Krautuvės savininką

A. R. JUNIEVICZ
3317 So. Halsted St., Chicago, III.
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4177-79 Archer Avė

Lietuvių Rakandų Korporacijos Krautuvės

—PIRKITE KALĖDŲ DOVANAS DEL JŪSŲ NAMŲ*
Daugumas žmonių lengsta prie papročio pirkti Kalėdų dovanas, ką tokio pastovesnio ir ką tokio naudingo dėl namų, idant padarius geresnį atmintį nu
mylėtai ypatai suteikiant Kalėdų dovaną, kuri galėtų būti naudingu per desėtktis metų, arba visą amžį. Taigi geresnes dovanos Tamistos negalite rasti, 
kaip daiktai dėl namų ir dabar prieš Kalėdas Tamistos veikus atsilankymas į musų rakandų krautuves suteiks tamistai daug smagumo, nes musų paty
rę pardavėjai pagelbės Jums susipirkti tinkamus.daiktus dėl kiekvienos ypatos, kurią jus norite apdovanoti ir musų žemos kainos sutaupys Jums 
daug pinigų.

Abi krautuvės atdaros vakarais iki 9-ai valandai. Nedalioj iki 1-ai valandai po pietų

Apgalvok kisr laikysi 
Savo pinigus
Kam laikyti savo sunkiai uždirbtus pinigus namie, ar žemė’ 
je įkastus ir bijoti, kad kas juos nepavogtų, kad gali juos 
padėti į didelę ir saugią METROPOLITAN STATE BANKĄ, 
kur netik busi užtikrintas, jog Tamistos pinigai nepražus, 
bet dar gausi 3% nuošimtį į metus, o jei investinsi ant mu
sų augštos rūšies pirmų morgičių, tai gausi net 6%.

Stipri kaip uola
METROPOLITAN STATE BANKOJE padėdamas savo pi
nigus taupymui ar checking account, skolindamas dėl namo 
ar kito reikalo, pirkdamas morgičius ar bonus, kurie atneša 
6%, siųsdamas pinigus Lietuvon ar kitur, ir vesdamas kitus 
savo reikalus, busi patenkintas patarnavimu ir apsauga, nes 
METROPOLITAN STATE B ANKA yra po Valstijos Val
džios ir Clearing House priežiūra.

\

Šėrininkų ir Direktorių turtas virš $12,000,000.00

Bankos Turtas Virš $2,400,000.00
t

Į Metropolitan State Bank 
Seniausia ir Stipriausia Lietuvių Valstijinė Įlanka 

2201 W. 22nd S ST.
CHICAGO.

Bankos Valandos. Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vak. 
Antradieniais ir šeštadieniais iki 8:30 vai. vak.

,'r

Tikro Cedar medžio dėžės, dailiai 
ir švelniai baigtos $12.50 
36 colių po

hL 
'V*.

550.00 nauji grojikliai pianai pil
nai gvarantuoti, visokiuose baigi
muose, duodam sykiu, suoleli, lem
pą ir 25 m. Rolls.
Pasirinkimas po , w 

Lengvi išmokėjimai

Vaikams triračiai, tvirtai subūda- 
voti. Diktais ratais su roberinė-

...... $2.95

Veidrodžiai, dailiose 
mose, didelės mieros

Elektrikinis prosas diktai nikeliuo

tas su ilgu $2.95
kordu

5 Mb .
\ • • • M

rO"
■įi'L.įįii-

Supamos 
kėdės did
žiausios ei
lios skirtin
gų madų 
po

Pilnai gvarantuoti gramafonai. Didžiau
sias pasirinkimas visokių išdirbyščių 
įvairiuose baigimuose. Verti $150.00. Sy
kiu 12 rekordų, tik prieš Kfl
Kalėdas po ................... U>O5J.UU

Lengvi išmokėjimai.

Gamtiški ir šventųjų 
paveikslai dailiose ro- 
mose po

$2.00 Carpet Sweepers. Sterling išdirby- 
stės, pilnos mieros, su ČO Qf% 
šerių Šepečiu ........... ,

$4.50

No 7M

Kalėdiniai rekordai ir Music Rolls. 
Turime didžiausius pasirinkimus 
Lietuviškoje kalboje.

* '■"'..u&J-aii

yLalėnvs vežimėliai. Nupin 
ti iš vičiu su roberinė- 
mis šenė- $3,50 

ir augščiau

Vilton aksominiai (Velvet) 
karpetai dailiai rašytos 27x56

r° $5.50

Šilko elektrines lem
pos, didžiausias pa
sirinkimas įvairių 
spalvų, sykiu su pa
statymu po •

$14.50
ir augščiau

Seklyčios staliukai, 
artistiškai padaryti 
įvairuose baigimuose 

p° $19.50
Smoking stands
Skirtingų rųšių

$1.25

Stalines elektrikos 
lempos. Iš įvairių 
spalvų stiklo su artis
tiškai pieštais metali
niais ro- CA 
mais, po

ir augščiau

Vaikams rašomi staliukai, sy
kiu su CC Ėfl

krėslu ^O.UU

PATĖMIJIMAS Dabar yra dalinami veltui musų krautuvėse, musų sieniniai Kalendoriai. Ateikite pasiimti.

Kita Priežastis dėl ko
Jums Pareina Atida

Padaryk Einamąją 
Pradžią

Ar žinai, kad visai nėra per anksti pradėti sąskaitą 1923 
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 žmoniij kalbos, 
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. J

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

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

ryti Sąskaitą
A-

I JLJ.y m i i.waūp f r And north avfnues ? .

Linksmas pasveikinimas “Labą dieną”, ma
lonus nusišypsojimas ar jautrus rankos paspau
dimas verčia jus jaustis, kad mums LINKSMA 
matyti jus ir patarnauti jums, čia mandagumas 
nėra tuščias žodis. Nėra jokio šaltumo, jokio 
išdidumo, o tik karštas, asmeninis priėmimas . 
kiekvieno vyro, moters ir vaiko.

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

Šitame banke tamsa esi ponas, ar ponia. 
Kas-tokio — o ne tik viens iš daugelio tūkstan
čių depozitorių.

DR. VAITU SH, O. D.
Uetuvifl Aldą Specialistu

svaigulio* akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
xreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos** egzaminavimas 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.

Phone Boulevard 7589

ROSE REITER
203 So. Dearborn St. Room 301 

Tel. Wabash 1816
Legališka patarėja, buvusi per 8 

metus tarnystei prie A'Vderal val
džios Suv. Valstijų, jKrbusi ateivių 
skyriuje, įplaukų taxų. Aš galiu pa- 
gelbėtti visokiuose dalykuose, tiems 
kurie nori, apleitsti Suvienytas Val
stijas ir išgauti paliudyjimus vald
žios, arba kurie nori atsitraukti sa
vo gimines, į Šią šalį; taipgi gavime 
pilnų pilietiškų popierų. AŠ- turiu pa
tyrimą šiuose dalykuose ir sučėdyšiu 
jums pinigų.



NAUJIENOS, Chicago, UI. Šeštadienis, Gruod. 16, 1922

MEDŽIŲ GARBINTOJAI.

Puikus Namas Su Įplaukomis Brighton Parke

KOSULYS
yra greita sulaikomas jeigu 
vartojama laiką

THE BABY STORE
1656 W. 47th Street.

’URSE

Reumatizmas Sausgee 5

■

R

R3

N

n

šią sa-

AKTŲ DAKTARAS

j

m
IR
M

MES ABSOLIUČIAI GARANTUOJAME, KAD ŠITO 
NUOSTABAUS PASIŪLYMO NIEKAS KITAS 

NEGALI PASIŪLYTI.

M. Burokienė, Nursč *
5141 So. Halsted St., Chicago.

Azijoje Ceilono saloj cin- 
galiečiai neturi reikalo bal
tojo žmogaus vaistams. Jie 
tiki medžių dvasiomis, ku
rios atsako už jų sveikatą. 
Tatai atsitikus ligai jie iš
puošia medžio kamieną gė
lėmis, sukuria ugnį, meta j 
ją jasminą ir aukoja jauną 
ožiuką. Mes čia Amerikoje 
negarbiname medžių šitokiu 
budu. V 
gerbia^

taipgi labai juos 
„ , tečiaus mes varto- i
jame jų žieves ir lapus ir de-' 
dame juos į savo vaistus. To
kiu budu Trinerio Karčiojo 
Vyno sudėtinės išimtinai 
priklauso augmenų karali
jai. Šitas vaistas, nepalygi
namas nuo menko apetito, 
vidurių užkietėjimo, gazų vi
duriuose, neturi jokių che
mikalų. Jis yrą puikus vais
tas, neapsieinamas jūsų ge
ram upui ateinančiose šven
tėse. Kiekvienas aptiekinin- 
kas ar vaistų pardavinėto-, 
jas laiko Trinerio vaistus.! 
Ar turi Trinerio Sieninį Ka
lendorių 1923 m., tą puikų 
dailės kurinį? Jei ne, tai pa
siųsk 5c. persiuntimo lėšoms 
padengti. — Joseph Triner 
Companv, Chicago, Illinois. 
LINKSMŲ KALĖDŲ!

Severas, Gyduoles užlaiko 
šęimynoV sveikatą.

SEVERA’S
COUGH BALSAM

Falir.gvir.s «co»ulą ir prašalins daug 
kcrJžjimu. Priimnas dėl vaikams 
ir < tkgurcnr.s

Kaina 20c ir 50c.

Klauskite pas aptiekoriaus,

3EVERA&
COLD AND GRIP TABLETS

Šalčiui ;r Gripu. >i Gaivus snaude- 
' ūmui paeina nuo peršabmo.

Kama bOo.

, W F. SEVERĄ CO.
k* ■ CEDAR RAPIDS, IOWA 

•A*- ■» *• •_________________________________________ ________________

Jūsų gyvenimo proga nusipirkti vieną šitų mūrinių namų; du apartmentai po šešis kambarius; ponamis ir pa- 
' šelmeny-s.

Tik $2000.00 įmokant, Likusius lengvais išmokėjimais. Randa neš«l $95.00 į mėnesį
Namai prirengti kraustytis.
Visi pagerinimai įtaisyti ir pilnai apmokėti, priskaitant gatvės išgrendimą.

o• fotografija namŲ, kuriuos siulom parduot. Ateikite kurią nebūk dieną, ar septintaeiienį į musu ofisą, 
mes nuvešime pas namus. L .
STATYBA: — Plytij su akmens aptaisymais; žaliu stiegiu stogas ant pryšakinio prieangio; saulėtos seklyčios; 
vidus ištaisytas kietu ir geltonos pušies medžiu; knygoms šėpos, bufetai.
ŠVINUOTĖ: — Vieno šmoto pryžada sinkai; kombinaciniai kranai; baltos emalijuotos vaistams skrynelės; skal
bimui cėberiai beizmante. u
ĮTAISYMAI: — Misinginės žvakės ir nukniubusieji žiburiai labai gražus. Tyčia sujungimai aslinėms žibyk- 
loms ir elektriniam prosui.
Fornaso šiluma pirmam augštui, taipgi specialiai rūsiai vaisiams.

RUBIN BROS. NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė., Tel. Lafayette 5153 ir 6438

Firma, kari apsirūpina jumis, jums sumirgus ar darbo netekus.

Sensacingiausis Pasiūlymas
TIKRAS $150.00 FONOGRAFAS

Naujutukas. Toks kaip paveiksle

Didelė Sąranka
Moterų, vaikų ir kūdikių aprėdahj 
Krikštui Rūbai Kūdikiams musų 
specialurnas.Kokybė ir kainos tinka 
mos. Patenkinimas garantuojama. 
Vieną ženklelį duodam su 10c pir
kiniu. Pusė dydžio knygeles — 
500 Ženklelių pripildo ją.

Akių, Ausų, 
Nosies, Gerk

les Kliūtis
Visokias gydo žinovas — per 25 

metus prie State gatvės.
Žvairos akys atitaisoma saugiai, 

tikrai, greitai mano specialiu bu
du; tonsilai išimama 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.

"elefonas

Yards
3135

S Savaitę
Į Tik
■ Nei cento daugiau

Tai yra tikrai sensacingiausias ir didžiausis Fono-
■ grafų išpardavimas kokį kada Chicago matė.

Negali nei supratimo turėti apie šitų siūlomų in-
■ strumentų vertę nematęs ir pats neištyręs jų.

Tamsta stebėsies jo GRAŽIU TONU, PADARY-
■ MO PUIKUMU, Pats tepąs, dvigubu springsu, ga
ji rantuojamas MOTORAS.

Jei kada manei turėti augštos rūšies fonografą 
įj šiandien, kitais metais, ai* už penkelių metų —tai
■ mes patartam jums pasinaudoti šita nepaprasta pro- 
a ga DABAR.

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

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

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

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

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.; Boulevard 7309.

Natine Gare Institute
DR. J. A. VELONIS

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

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

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

Tel. ’ Lafayette 5698.

k

Mes turim tik tam tikrą šitų augštos rūšies maši
nų skaičių ir mes patariant jums ateiti anksti — 
ŠIANDIEN.

Dykai pristatymas Chicaęoj ir priemiesčiuos.

3320 
West 261 h Street UNITED

MUSIC CO

Tiesiog iš musų urm’nes 
įstaigos pas jus 

5 metams garan
tuojamas

DVI 
KRAU
TUVĖS

Tik 
vaitę smul- 
knvenine ve 
rtė $150.00 
Musų 
menine 
na tik

di<;

■ Atdaras kas vakaras lig
• 9 va., nedėliomis nuo 10 

ryto lig 2 po pietų.

■ ■■■■■■■■■■■■■Abi krautuvės atdaros pirmadienį nuo 10 v. ryto

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
p ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam j kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago. III.

=j

u

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk 

South Side Beverage Co’s.

‘Malt Tonic”

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 praSulina virŠmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVE1 
K A TOS”, augalais gydytiem 
kaina 50 centų.

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

M

* V

i

)

i

?39 “

2023-25
S. Ashland Avė

Kampas 21-mos Str.
Atdaras penktadieniais ir 
šeštadieniais lig 9 vai , ne
dėlioję nuo 10 lig 2 po piet.

ra 
M

iki 2 po pietį]! ■ ■■■ BE B E ■ EEE.S.

Dr. M. T. StrikoFis
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7R20 
Namų Tel.: Lafayette 0263

SBte

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems
žmonėms. Rekomenduotas visu gydytojų.

FREDERICK BROS.
3700-10 So. Halsted St.

Tel.: Boulevard 2538.
Taįpgi “Vego” ir “Extra Pale” Brands.

Ant Bridgeporto

Pritaikau akinius, sudužusius stik 
lūs ir nulaužytus rėmus sutaisau j 
trumpą laiką; užtikrinu kuogeriau- 
sią patarnavimą ir užganėdinimą.

Patarimai suteikiami dovanai

DR. SERNER O. D. (ŠERNAS) 
3315 So. Halsted St. Chicago. 
Vai. 6 iki 9 vakare, Ned. 10 iki 1

UŽEIK j
Biidgeport Tobacco Co., nusipirki

mui cigarų, cigaretų ir tabako.
Specialės kainos.

3267 S. Halsted St.
Tel. Bduleyard 5394

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI 
Geriausi AMERIKOS IR EURO. 
pOS gydymo budai nn< 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo

Privatiniu

Lirų

n|i Kokią hgą 
A f važiuokit* kad 
i geriausi gy

•eigų jus turiu 
■♦'nusiminkite 

i» iš toli •<uteik<n 
Iv mj,

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

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

Priėmimo kambaryj* 506.
Chicago. III

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.
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PAVOGĖ DU AUTOBOBILIU
Užėjus šalčiui automobilių 

vogimas sumažėjo. Vakar pa
vogta tiktai du automobiliai. , 
Policija surado vienuolika pa
vogtų automobilių.

Kalėdų Dovanos,
Kurios Pasilieka

Jei- 
ne-

Atmintyj ant visados.
Musų krautuve 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 ym pigesnė negu ki
tur ir tavorai teisingai garantuojami.

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Spocialis Kalėdinis Išpardavimas
Dovana Namams

i GIEDANČIŲ KAMARAIČIŲ IR
iUUU KALBANČIŲ PAPŪGŲ

Specialiai numažintos kainos tik šią savaitę. Tikros 
ir Sieferto Kanaraitės Operos Giesmininkes. Populeriausi auksiniais 
liežuviais giedanti.- paukščiai pasauly. Visi pilnai garantuojami, kad 
giedos. Paprastos vertės $15.00. Šią savaitę po $6.95.
Jaunos Meksikinės raudonyah ės papūgos, garantuojama kai kalbės, 
arba bus atmainytos per 3 mėnesiu'. Paprastai KO
pardavinėjamos, no $15.00, dabar

MEYCR S BIRO COMPANY, 
Importuotojai ir B\portrotojai. Didmenomis ir smulkmenomis. 

Pardavės Skyrius 4 Augštas, 401-405
189 North Clark Street., Chicago, III.

Andreasbuigo

MNKSMOS KALĖDOS
Visiems, bet linksmiausios tiems, kurie girtis prezentus gauna. Kiek

vienas nori Jums ką nors parduoti, bet mes parduodame tiktai tokius 
daiktus, kurie bus geri prezentai ir sykiu geęi daiktai. Ir Jums pigiau
sia atseis. *

Visi aukso ir sidabro daiktai: laikrodžiai, branzaletai, žiedai, laik
rodėliai, levalieriai, deimantai etę. Mes patarsime kas kam tinka. Mes 
taisome laikrodėlius ir visus aukso sidabro daiktus ir akinius priren- 
kąm. Visiems dovanas duodame iki: Kalėdų.

Julius Zavlevicia ir Kastantas Andrijawskas, • M
3258 So. Morgan St. Chicago, III. Tel. Boulėvard 7027

Buvusi K. Michafawskio krautuvė.

BHIGHTON PARKE
Puikiausi Namai

Kokių da nebuvo lig šiol statyta

Patėmyk paveikslą šilų namų, — 4204 — 06 — 08 and 10 Maple- 
wvod Avė. Naujausios mados, dvejų lubų augščio —2 po 6 kamba
rius pagyvenimai, — du mūriniai porčiai ir “sun-parlors”, — pir
mas flioras garu apšildomas.

Kaina $12,500.00 ($2,500 įmokėt)
Pinigai jūsų įdėti į namus, atneš jums didesnį pelną negu ban- 

koje. Pirk tiesiai nuo savininkų, — sucėdysi agentų “koriiišiną”.

M. J. KIRAS R. E. IMPROVEMENT CO., 
Savininkai

3335 So. Halsted Street Yards 6894

GERAI REIKIA IŠKEPTI 
KIAULIENĄ.

reikia kiaulieną 
ar išvirti,

šeimininkės to 
tai valgantieji gali ap- 

liga ' vadinama
(kiriliėlė). Ta li-

Gerai 
iškepti 

darys, 
sirgti baisia
“trichinosis” 
ga yra skaudi ir pfažutinga. 
Ji prasideda nuo mažo gyvūno, 
kuris randasi kiaulienoj. Tas 

yvunas toks mažas, jog tik 
mikroskopu, tegalimas įžiūrė
ti. Kiaulės, tų gyvūnų užkrės
tos, neturi jokių ypatingų žen
klų, ir kiauliena, kuri trichi- 
na užkrėsta, panaši Į gerąkiau-

(ievas naudingas mėsos per
žiūrėjimo būdas sulig kurio 
žmonės be pavojaus galėtų 
valgyti netinkamai ar negerai 
virtą kiauielną dar nerastas. 
Bet yra tik vienas geras būdas 
nukreipti tą ligą. Virimas su- 
uaikna gyvūnus. Todėl tik ge
rai išvirta kiauliena 
triebinų.

Trįcbina labiausia 
žiemą, su šventėmis, 
žmones valgo daug

Šalapinas Ghicagoj 
Dainuos keturis kartus “Mefis

tofelio” perstatyme.
Feodoras šaliapinas, paskil- 

bęs dainininkas basas, jau at
vyko Cbicagon. Jis dainuos 
keturis kartus “Mefistofelio” į 
jierstatymc Didžiojoj Chicagos 
Operoj. Pirmą kartą dainuos 
ateinantį antradienį, gruodžio 
19 dieną. Šaliapinąs kartu su 
savim atsivežė ir savo virėją 
arba kukorių, Nikolai. Pasak 
Šaliapino, Nikolai mokąs iš
virti gardžius barščius.

Šaliaipinas yra 49 metų am
žiaus, apie 6 pėdų ir 4 colių 
aukščio, svečia 250 svarų ir jis 
yra vienas didžiausias basas, 
koki galima rasti Didžiojoj 
Chicagos Operoj.

Lietuviu Kaleliuose
neturės

pasirodo 
nes tada 

visokių 
dešrų iš 

kiaulienos pagamintų, ir dauge
lis nekeptas valgo. Tos deš
ros, jeigu padarytos iš kiau
lių, kurios triebina užkrėstos, 
išplatins tą ligą. Kartais be
veik visos šeimynos užsikrečia 
iv iki šimto žmonių apserga 
nuo vienos kiaulės, kur dešros 
padarytos iš kiaulienos.

Apsisaugati nuo trieiliuos, 
- nevalgyk gerai neišvirtos 

kiaulienos arba kitokio valgio, 
kurs iš kiaulienos susideda.

Kiauliena tinka' valgyt tik 
torai išvirta. Reikia atsimin
ti. jog šiluma labai palengva 
pereina per mėsą, todėl dideli 
dabalai nors atrodo ir gerai iš
kepti, bet vidurys gal visai ne- 
•škeptas ar neišyirlas. Todėl 
eikia mėsos?. viiią 'šmotą gerai

REIKALAUS NAUJO ĮSTA 
TYMO PRIEŠ

“Asmuo, kuęs 
sveikatą, y Pa 
negu tas, kurs

sesijoj bus 
pripažinti vene- 

kriminaliniu pra-

Lawell B. Mason

VENERIKUS, 
pavagia jūsų 
pavojingesnis 
pavagia jūsų 

ųinigus”, pareiškė sveikatin
gumo komisionierius Bundes- 
?n savo pranešime, kad seka- 
noj Icgislaturos 
lareikalauta 
r iškas ligas 

< įžengimu. 
Senatoriaus

artimas draugas ir asmeninis 
'atarėjus komisionieriaus, 'ta
ki paskirtas Įnešti legislaturon 
uo reikalu bilių. Biliaus su- 
tormul'avimas jau prasidėjo.

“Aš manau pareikalauti, kad 
ižkrėtimas vieno asmens kitu 

venerine ligą butų baudžia
mas Jolieto kalėjimu”, tarė 
komisionierius.

“Asmuo užkrėstas sifiliu ar 
triperiu privalo turėti legališ- 
ką teisę z išimti areštą asme
niui, ku^s paskleidžia užsikrė
timą”.

i oliau Dr. Bundesen pareis-

Putnamo namas Chicagoje
I

7% Serijiniai auksiniai nuomotiniai bonai 
Denominacijos $100, $500 ir $1000 

Rakas sueina į 3 iki 8 mėty

Namas ir Vieta
15 augštų nedegamai pastatyta krautuvė ir ofi- 
sinis namas, naujovinis visomis smulkmenimis, 
randas po num. 8 iki 16 N. Clark gat.,100 pėdų 
nuo Madisono gatvės kampo, pačioj vidurmies- 
čio širdy.

PINIGU KURSAS
Siunčiant Lietuvon

Už 50-Litų 
” 100 Litų 
” 200, Litų 
” 300 ’ ' 
” 400 
” 500 
” 600 
“ 700 
” 800 
” 900 
” 1,000

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

Litų 
Litų 
Litų 
Litų 
Litų 
Litų 
Litų
Litų

15.50
11.00
21.75
32.50
42.86
53.50
63.46
78.7!
88.85 
94.3C

104.4b

BRIDGEPORTAS.
■. 1 • . 1

LSS. 4-tos kuopos narių 
domei.

Rytoj, gruodžio 17, 2 vai. 
po pietų I^SS. 4-toji kuopa lai
kys susirinkimą “Aušros 
luinoje, 3001 
Kiekviena narys
būtinai atvykti, kadangi 
nominavimas Sąjungos centro 
komiteto. — Valdyba.

sve-
So. Halsted. 

kviečiamas 
bus

ROSELAND.
Gruodžio 12 d. šių metų, 8 

v. v. įvyko susirinkimas Drau- 
ijų Sąryšio delegatų palaikan

čių Aušros knygyną. Skaity
kis ir priimtas iš praeito susi
rinkimo protokolas. Toliau 
eke raportai. Knygiai prane- 

’.e, kad sekmadieniais yra mo
kykla va;-kų> Mokytojauja 
Petronis ir Bacevičius. Ren
gimų pramogų komisija pra- 
icšė, kad iki šiol nieko nesu- 
engusi, ir negalinti svetainės 
jauti iki Naujų Metų. Para
ginta, kad pasirengtų ką su
rengti Sąryšio naudai. Kores
pondentas pranešė, kad para
šęs vieną korespondenciją. 
Antrą korespondenciją buvo 
larašęs kaipo pataisymą dvie
jų korespondencijų, tilpusių 
‘Vilnyje”, nes taip buvo de
legatai nutarę praeitame susi
rinkime. Bet “Vilnis” jos 
talpinusi. Vienas delegatas

ne-
pa-

rei-“Praeitame susirinkime 
kalavote, kad korespondentas

s Vilnies. Korespondentas pa
rašė ir pasiuntė į Vilnį atšauk
ti. Keli asmenys nuvažiavę 
Vilniai’ pranešė, kad jas ne

vais kaipo pasekmė veneriniu 
ligų, sergąs tokia liga iš gim
dytojų turi bu Ii baudžiamas 
antru žmogžudystė laipsniu. 
Jei abudu tėvai yra venerikai, 
tai abudu ir turi už tai atsa- _

Didžiuma delegatų tylėjo, ne
benorėjo užsiminti apie atšau
kimą tų korespondencijų; tur 
būti buvau gerai pataikęs, kaip 
atšaukti. Ar ne ant juoko sa
ve kai kurie delegatai pasista
tė!. Viename susirinkime kal
tinote korespondentą, kad ne
teisingai maskarado balių ap
rašiau, o antrame susirinkime 
pripažino!, kad tos korespon
dencijos buvo teisingai para
šytos. Aš ir tada sakiau, kad 
aš rašiau taip, kaip ištikrųjų 
buvo. Dabar ir jus persitikri- 
not, kad mano teisybe buvo. 
Patarčiau delegatams kitą kar-

(Tąsa ant 8 pusi.)

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

1) — Salutaras priduoda apetitą; ) .
2) — Salutaras vidurius išvalo; * • SVEIKATA
3) — Salutaras pataiso sveikatą. 1 1

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

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

KODĖL?
1) — RYTAS — )
2) - piktus - TRYS DIENOS LAIKAI.
3) — VAKARAS. )

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!
1) — Salutaras priduoda
2)
3) — Salutaras

Tik vienas

Salutaras vidurius

Popieriai
Namo ir nuomotiniai popieriai pilnai garantuo
jama Chicago Title and Trust Kompanijos, pil
nu garantuojamu palisu pilnai šitos laidos sumai

Globėjas
Chicago Title and Trust Kompanija.

Uždarbiai
Apskaitoma, kad brutto uždarbiai bus aštuonis 
kartus didesni negu pareina padengti palūkimai 
išmokėjimai. Grynieji uždarbiai bus keturis 
kartus didesni už sumą reikalingą palukiams 
padengti. ?

Kaina j
Parašytoji suma ir priaugusieji nuošimčiai turi 
duoti 7%. Ateik, ar parašyk,.o gausi cirkuliorį 
suteikiantį visas žinias apie šitų laidų.

VidurYniestinė Of isinio 
. Namo Korp., Savininkai 

846 North Clark St., Chicago, III.

Malonėkite

Vaida
Adresas

Loop Office Building Corp.
8-16 N. Clark St., 

suteikti man tolesnes žinias apie 7% Bonus

Nepaprastas Kalėdinis

Išpardavimas
Mes siūlom Kalėdų šventėms kelis tūkstančius porų čeverykų 

ir šliurių numažintomis kainomis net iki 35c. doleriui.
Didmenininkams ir fabrikantams pritruko pinigų ir mes nu

pirkom šituos čeverykus musų pačių pasiūlyta kaina gyvais pi
nigais.

Mes sužymčjom kiekvieną čeverykų 
skaitmenimis ir mes prašom tik ateiti, 
įėjus krautuves vidun paprašyti

Vaikan/3 augštais 
čeverykai, perdem 
kiekviena pora g: 
nai verti f 
tinę kaina

Vyrams juodos ar rusvos odos 
čeverykai, rankomis siūti perdėm 
sveikos odos ir garantuojami 
šokių madų. 
Šventinė 
kaina

auleliais šilti 
sveikos odos, 

arantuojama. Pil- 
iven' $2.45

V1~
Piinai verti $6.00.

$3.75

iv.
VE

ir šliurių porą aiškiais 
pasiskirti Sau languose ir

KELI SPECIA-
LUMAI

* U. . .Moterims satyhines šliuraites, 
augštais ar žemais kulnimis — 
Geriausia satyno rūšis — abidvi 
krūvoj. Pilnai vertos nuo $5_50. 
šventinė 
kaina
Mergaitėms antbač'ai, 
kokybės, 4 sagtimis ir kiekviena 
pora garantuojama, 
Pilnai verti $4.00. 
Šventine kaina

$2.75
geriausios

visu dydžiu.
$2.50

i
Mums nėra vietos čia suminėti visus geruosius pigumus, kuriuos 

mes turim, bet nvės vėl prašom jus pasižiūrėti į musų langus pirnia 
pirkimo ir pamatyti, kiek pinigų jus galite sučedyti.

Mes laikom pilną eilę gražiųjų čeverykų ir šliurių nepaprastų dy
džių didelėms moterirhs, taipgi pilną eilę kaliošių ir antbačių, visi 
numažintomis kainomis.

DYKAI — šilkiniai kojiniai vyrams ir moterims.
DYKAI — žaislai vaikams.
DYKAI — Kalendoriai su kiekvienu pirkiniu.
Krautvč atdara kas vakaras.

Warsawsky’sRBliabl8ShoB Slore
1341 So. Halsted St.

AUKSO IR BRANGENYBIŲ 
KRAUTUVĖ.

Daimontai, laikrodėliai, sieni
niai laikrodžiai ir auksiniai pa
puošalai. Didel's pasirinkimas 
— prilaukus patarnavimas. 
Taisau laikrodėlius ir visokius 
auksinius daiktus.
Pritaikau akinius. — Prieinamos 
kainos, tikras gerumas.

FA.ANDRIUS
LAIKRODININKAS
KS IR

PI JONE 
S255So.

-S V—/ YARDS 0760
■ted St. ChicagoJIL

Ateik i musų Dirbtuvės
Skyrių

• n h U V O

$100
y H

Dabar

10 metų

Leader Phonograph Co.
2116 W. Harrison St.

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

Pristatom dykai.

Peati Dumi Konssrtinos

Yra geriausios; patariamos ir 
n a ud o j am os • ger i a u si ų k oncerti- 
nų Grojikų ir Mokytojų.

Mes taipgi turime geriausį pa
sirinkimą ir kitų muzikalių in
strumentų.

Klausk musų katalogo, o gau
si jį dykai.

Gcorgi & Vitak Music
Company,

4639 S. Ashland A v., Chicago, UI.

Telephone Boulėvard 50&2
DR. A. JUOZAITIS 

DENTISTAS .
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedelioj nuo 10 iki 12 ryto. ,y
8261 Se. Halsted St., CVcago, III į
-- ----------------------------------------------- U

Phone Went\vortb 200
Anglis, malkas ir koksus mes pri- 

statom i namus. Užtikriname geriau
si patarnavimą.

Reikalaukit:
E. J. McOUAID, 

5822 S. Karine Avė., 
Chicago, III.

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
chiropkactor

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktini sus šlapinimą. dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 
vaikų. Patarimai dykai.
2159 W. 21 S't., kampas Leavitt St.

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

5, nuo 6 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 12 
a. m.
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Lietuviu Rateliuose PRANEŠIMAI
(Seka nuo 7-to pusi.)

tą nesvarstyti tokių dalykų 
tikrai nežinodami.

Mokyklos atidarymo komisi
ja pranešė, kad pradėjo regis
truotis mokiniai. Po Naujų 
Metų, bus galima atidaryti 
mokyklą suaugusiems.

Lietuviu Sc. M. Ratelio Nau
jienose tilpusis atsakymas

Draugišką vakarėlį rengia Pirmyn 
Mišrus Choras nedčlioj, gruodžio 17 
d., Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė. Pradžia 7:30 vai. vakare. Bus 
gražus programas; po programo šo
kiai. Skaitlingai atsilankykit visi 
busit užganėdinti.

Kviečia Komitetas.

ĮVAIRĮĮS SKELBIMAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME

Bripdgeport. — Jaunuolių orkestro 
narių atydai. Nuo ateinančio trečia
dienio praktikos bus Mark White 
Sųuare skaityklos ruime. Visi susi
rinkit, bus išduoti tikietai į rengiamą 
vakarėlį, .kuris įvyks penktadienį, 
gruodžio 15 d., š. m. Mildos svetainėj.

Eugenija Grušaitė, rašf.

STOGŲ STIEGIMAS
Trys prakiurimai stoge pataisoma 

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

ATSIMINK apie save, o 
pirkdamas geresnius drabu
žius ir ploščius atmink Lip- 
maną, kur .gali sutaupyti du
syk tiek. 1131 Milwaukee 
Avė., neužmiršk.

PARDUODAMA kepykla, geroj vie
toj. Tur būt parduota tuo jaus dėl 
nesutikimų šeimynoj. Gyvais pinigais 
ar išmokėjimas. Jokis priimtinas pa
siūlymas nebus 'atmestas.

552 W. 43rd St.

TĖMYKIT PIRKĖJAI
PROGA JIEŠKANTIEMS 

BARGENO

PIRMAS TOKSAI DIDELIS 
BARGENAS

REIKIA DARBININKp
PARDUODAMA SALIUNAS, 

du partneriai dalinas, 
pusė, pigiai parduoda 
pusę. Kreiptis 5912 S. State St

viena
savo

PARDAVIMUI bučernė ir vaisių 
bei daržovių krautuve. Gera yįeta. 
Garu apšildoma. Gyvenimui kamba
riai. Pigi randa, šauk Wentworth 
3679 po 7 v. v.

E. .L BROVVNE,
353 W. 79 St.

valdybai padėtas į šalį neskai
čius; buvo susirinkime delega
tų mažai. . Nutarta 
laiškai su padėkavone Redak
cijoms, kurios siuntinėja laik
raščius veltui Sąryšiui.

Kurie norite šio to pramok
ti, esate kviečiami kas vaka
rą į Aušros mokyklų užsire
gistruoti. Kaip I>us pakanka
ma mokinių tuoj bus atidary
ta mokykla suaugusiems 
nčms Aušroje. Galima 
knygų veltui pasiskaityti 
roję; užstačius kąuciją,
gos duodama ir namon parsi
nešti. Knygynas atdaras kas

pasiųsti

Pirmyn Mišrus Choras stato pirmą 
kartą Chicagoj fantastišką operą, 
“Girių Karalius”, muzika Miko Pet
rausko, nedėliojo, gruodžio 24 d., 1922 
m. M. Meldažio sveta;nėje, 2242 W. 
23rd PI. Pradžia-7:30 v. v. Veika
las yra vienas gražiausių, kuris turi 
taip gražių dainų. Choras yra prisi
rengęs gražiai pastatyti. Kviečia vi- j 
sus. Komitetas/

______ MOTERŲ_______
REIKALAUJAMA MERGINŲ 

prie lengvo ddrbo dirbtuvėje, 
rankomis sinti; geras mokes
nis. International Spring Seat 
Corp., 4925 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
Roselande, puikioj apgyventoj vietoj, 
biznis pelningas su kambariais pagy
venimui ir garadžu, garu apšildoma, 
lysas 5 metams, randa pigi. Par
duosiu pusę ayba visą. 'l’uriu išva
žiuoti į kitą mibstą. Kreiptis į

V. M. STULPINAS, 
3313 So. Halsted St., Chicago.

Tel. Yards 6062.

AUTOMOBILIAI
DOMĖS, GRABORIĄl IR 

TAXrNINKAII
Hudson 1919 uždarytas karas 1-mos 

klesos stovy už $450. Galima maty
tis nuo 8 iki 9:30 ryto, ar nuo 6 iki 
7:30 vakaro. — 1034 W. 18th St. 
2ros lubos.

Bridgoportas. — Šv. Domininko 
< 1 vii vi ■pi'ieSme’tinis svzsivinlci'rrvžKScįvyks sekmadieny, gruodžio 17 d., 1 v. 
po piety, Šv. Jurgio parapijos salėj, 82 
ir Auburn Avė. Nariai susirinkit lai
ku nes turime daug svarbių reikalų 
tarti. Taipgi bus renkama valdyba 

i ateinantiems 1923 m. Atriveskite 
draugų dcl misirašymo prie draugy- 

kny- stės. — Nut. rašt. A. Bugailiškis.

PATYRUSIU merginų ran
komis karolius nerti dirbtuvėj

žino-
šaukit; ė t x

Italian Amer. Embroidery Co.
830 Bhie Island Avc.

PARDAVIMUI krautuve minkštų 
gcryinų, šaltumynų, saldainių cigarų, 
cigaretų ir visokių smulkmenų, lietu
vių apgyventoj apylinkėj biznis eina, 
gerai, vieta išdirbta per daug metų; 
pardavimo priežastis svarbi. Tikras 
bargenas. Turi būt parduota greitai. 
Atsišaukti: 1978 .Canalport Avė., Tel. 
Ganai 2700.

PARDAVIMUI automobiliai limuzi
nai Packard ir Cuninghajn. Gerame 
stovy abudu randasi. Parduosim® pi- 
grieti cash ar- lengvais išmokėjimais.

Kreipkitės:
3222 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9757

Pardavimui 4 aukštų mūrinis na
mas, 3 pagyvenimai po 8 kambarius,
1 pagyvenimas 7 kambariai. Garu 
ap.'iklomas 12 metų kaip statytas. 
Aukštas cimentuotas beizmantas, 
elektra, maudynės, visur kietmedis. 
Viskas po šiai madai įtaisyta. Na
mas randasi South Sidėj arti Wash- 
ingtono parko, netoli nuo visokių biz
nių ir prie geriausios transportacijos. 
Randos 2 pagyvenimai neša po $85.00,
2 pagyvenimai po $75.00. Mūrinis ga- 
radžius, puikus 4 mašinoms, vanduo 
viduje, garas, tenkas gazui; už kiek
vieną karą gaunama randos po $12.00 
į mėnesį. Iš viso pareina randos 
£368.00 į mėnesį. Kaina lik $18 500, 
įmokėti reikia $8,000, o kitus savinin
kas duos pats morgičių be .jokių iš- 
kaščių . Skubinkitės greitai’, nes ne- 
visados teks bargenas pasitaiko.

J. NAMON.
808 W. 83rd PI., arti Halsted St.

Tel. Boulevard 1550.

Parsiduoda 2jų aukštų naujas mū
rinis biznevas namas, storas ir prie 
storo 4 kambariai pagyvenimui, viršui 
6 kambarių f lėtas, karštu vandeniu 
šildomas, elektros šviesa, maudynės 
aukštas cimentuotas skiepas ir kiti 
parankumai vėliausios mados įtaisy
mais, užpakaly namo randasi mūrinis 
garažas, 5 marinoms, galima talpinti 
ir 6; Parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant mažesnio namo, farmos, loto, au
tomobilio bučernės arba kitokio gero 
biznio; imsiu namą nepaisant apylin
kės. Namas turi būt parduotas ar 
išmainytas į trumpą laiką nepraleis
kite tos progos; kas pirmesnis, tas 
laimės.

Kreipkitės pas
FRANK G. LUCAS, 

4116 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

MORTGEGIAI-PASKOLŪS

REIKIA DARBININKŲ
RAKANDAI

Franešimai
Lietuviu Moterų Draugija Apšvieta 

rengia puikų bazarą Mildos abejose 
svetainėse, gruodžio 17 d. Bazaras 
susidės iš visokių rankdarbiu ir namie 
gamintų valgiu. Gerbiamoji publika 

mitetas, Subatoj, Gruodžio-December širdingai yra kviečiama gausiai ^usi- 
23 d., 1922, Hull House salėj, 800 So. 
Halsted St. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. įžanga asmeniui $1.25.

Tikietų skaičius yra aprubežiuotas. 
Kas norės dalyvauti šioje draugiškoje 
vakarienėje privalo tik etą įsigyti ne
vėliau kaip iki 20 d. gruodžio.

Tikietus galima gauti visuose Nau
jienų ofisuose ir pas Sąjungiečius.

DRAUGIŠKA VAKARIENĖ , 
Pasitikimui LSDP, atstovo d. V. 

Bielinio, rengia LSS. Pildomasis Ko-
rinkti. Duwm atsidarys 5 vai. vakaro. 

, šokiai prasidės 7 vai. K’ ieči t ren
gimo Kom'sija.

Ateities žiedo Vaikų Dr-lė, rengia 
koncertą nedėlioj, gruodžio 17 d., Mel
dažio svetainėj; pradž a 7 vai. vak.

Lietuvos Mylėtojų Draugystė rengia 
iškilmingą pasilinksminimo balių, še
štadienį, giuodžio 16 d., 1922 m. Mil
dos svetainėje, 3142 So. Halsted St. 
Pradžia 7 vai. vakarą. įžanga 3Cc. 
ypatai. Kviečiame narius, taipgi ir 
visuomenę kuoskaitlingiausiai atsilan
kyti. — Komitetas.

Lietuvių Neprgiilmingo Kliuho 
priešmetinis susirinkimus bus šešta
dienį, gruodžio 16, 7:30 v. v., K. Ukiay 
lio svet., 3436 So. Auburn Avė. Visi 
nariai atsilankykite laiku, nes yra 
daug svarbių re kalų. Bus renkama 

r valdyba 1923 metams. Už nebuvimą 
susirinkime vienas doleris baudos.

— J M. Vainauckas, nut. rašt.

LSS. 4 kuopos susirinkimas bus 
sekmadienį, gruodžio 17 d.. 2 vai. p~> 
pietų, Aušros svet., 3001 So. Halsted 
St. Draugės ir draugai malonėkite 
pribut laiku nes turės ine išsirinkti 
valdybą sekantiems metams.

— J. M. Vainauckas, org.

VYRU
j nietų, gruodžio 17 d . Dievo Apveiz- 
| dos parapiios svet., S. Union Avė. ir
18 gat. Bus rinkimas valdybos 1923
m. ir daug kitų reikalu tur'me.
Pr. Mikliunas, pirm., V. F. Andrulis.

Dr-stė šv. Antano iš Padvos. Ma- 
. lonėkit būtinai atsilankyti į priešme-

dien nuo 8 išryto iki K) vai. ■ tnį susirinkimą, sekmadienį 1 v. po 
vakaro.

—Korespondentas.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ 
Taisymo elektrine šapa. Turi 
būt parduota dėl mirties.

1908- Canalport Avė.
Tel. Lavvndalc 8546

dirbtuves darbininkų
prie

darbų, troko, ir tt., greitas 
pakėlimas, jei bus patenkinimo, 

geros darbo sąlygos.

Cicero Lietuviu Kooperacijos visa
tinis šėrininku priešmetinis sūri rinki
mas įvvks gruodžio 18 d., 7:30 vri. 
vn.k.. T iuosvhčs svet. 14 ir 49 Ct. šč- 
rininka5 būtinai turite susirinkti bii- 
i'U, nes bus svarstoma svarbus dalykai 
ir rinkimas naujos valdybos 1923 met.

— W. Strumillo rast.

Norihside Vaiku Draugiiėlės “Biiu- 
nė’io” nenaT»ra<’tr’s susirinkimas b”” 
laikomas nirm^dienį. gruodžio 1Q. 7:30 
v. v?k. LiUosvbės svet. ,1822 Waba’1- 
sia Avė. Visi nariai kviečiami būti
nai aptarti. — Valdyba.

Liet, švietimo dr-ia rengia prakal
bas su k’’utam?’s paveikslais nedėlioi, 
<*vųod. 17 d. 7;80 v. 
r-1 816 w. 31 St.
silankyti

. PavmAnd Cha- 
Visi Vi’iočinrni nt-

— Komitetas.

B’hliject studentų su viso'u u 
rusiu kunigais nirnv’dlem

^oh^tai
t'kėi’mo

į g*nod. 18 d,, 192? m. Liuosyk2s svntai- 
i nei 1400 — 49 Ct. Cicero, PI. Jža"- 
į "a l’nosn’ l'olektn nehns. Rengia ir 
kviečia Bibliios Studentai.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Ateik pasirengęs prie darbo.
ACME STEEL.GOODS CO.,

135th St. A 1. C. Tracks 
Riverdale, III.

REIKALAUJAMA
MOLDEŲIŲ 

ATSIŠAUKITE

REIKALINGAS vyras (jani- 
toriui) pagelbininkas. Patyri
mas nereikalingas. Atsišaukite 
greitu laiku. 1532 S. Albany 
Avė. Kreipkitės pas janitorių.

KRANK STANIONIS

JIEŠKAU lietuviško virėjo^ 
kuris mokėtų gaminti lietu-, 
viškus valgius. Atšišaukit:

Miebigan Restaurant, 10822 
S. Michigan Avė., Roseland, III.

Tel. Piillman 6995

Extra
Parsiduoda beveik visai naujas pianas 

vertės $500 parduosiu tik už $165 ir suole
lis sudėti gaidoms, kad nusipirks tą 
ną tikrai džiaugsis, kas pirmesnis tam 
mes. Priežastis pardavimo, išvažiuoju 
tuvon.

K. VAŠKUNAS
1524 Eik Grove Avė.

(Tarpe Lincoln ir Gįrard Sts.)

BARGENAS.
Turi parduoti tuojaus, vėliausios 

mados seklyčios eilę, valgamojo eilę, 
miegamųjų eiles, kilimai, aslinė lem
pa, ranka piešti paveikslai ir didelis 
dvigubu springsu fonografas su re
kordais, turi stebėtiną balsą ir groja 
visokio padarymo rekordus. Parduos 

sa sykiu ar atskirai už pirmą pasiū
lymą. Nepraleisk šito didelio barge- 
no.

PARDAVIMUI namas ir grosernė, 
viskas 
būti 
kaina, 
te ant

f

randasi gerame stovyje. Turi 
parduotas šią savaitę ir pigia

Priežast's pardavimo patirsi- 
vietos. Kreipkitės į savininką 

3604 So. Wallace St.
Tel. Yards 4171

BRIGHTON PARK
Parduodama geras kampas prie 

Archer ir Francisco avės. 50 
125 pėdas.

per

Pi a- 
lai- 

Lie-

RŪTŲ DARŽELIS
AUKSO SĄLIUNĄ KAS 

norite pirkti visą, ar pusę, ar 
mainyti ant mažo namo. Na
mas kad ir su dideliais morge- 
čiais nedaro skirtumo.J pat mainysiu ant 
bučernės, loto ar 
liaus
mai gyvenimui. 
Kreipkitės 943 W. 33 St. 

Tel. Yards 0949

Ta ii) 
grosernes, 
automobi- 

lysas 3 metams 4 
Banda

rui- 
pigi.

PARDAVIMUI saliunas, daugiau
siai svetimtaučių apgyventoj apielin- 

par-kėj. Biznis geras. Priežastis 
davimo patirsite arįt vietos..

Kreipkitės:
558 VZ. 37th St.

PARDAVIMUI . lučernč ir groser
nė visokių tautų apgyventoj vietoj; 
biznis daugiausiai cAsh. Lysas dve
jiems metams. Garažas mažai maši
nai.

Kreipkitės:
2612 W. 47th St.

r' PINIGAI PASKOLAI
ANTRO MORGICIAUS ANT 6% 

Išmokėt galima mėnesiniais išmo- 
kesčiais Perkam bondsus, notas 
ir kontraktus.

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

1926 S. Kedzie Avė.
-.............—------ - ... I I. ■■■'*•

RAKANDAI, BARGENAS
Pardavimui rakandai 8 kambariams. 

Parduosiu pigiai. Atsišaukit -tuoj 
Oda muštas setas. Valour setas. Rie
šuto medžio miegamo kambario setas. 
Grojiklis pianas. Fonografas. Lem
pos ir tt.

1108 N. Robey St. 1 fl.

NAMAI-ŽEME
DIDELIS BARGENAS, NAUJO- 

V1NIS NAMAS
Union avė. ir 32 gatvė, 2 pagyveni

mų muro namas po G kambarius,, už
pakaly mūrinis namelis 4 kambariais, 
1 augštas fornasu š ldomas. Atneša 
$110 raudos. Kaina $10,500.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMl’ROVEMENT CO., 
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

EXTRA!
Parsiduoda mūrinis namas 2 pagy

venimais ir Storas (grosernė); namas 
yra įtaisyta pagal šipp mados, garu 
ąpš'ldomas; parsiduoda pigiai r“v" 
išsimaino ant didesnio namo kur 

vietoj.
F. J. SZEMET & CO., 

4180 Archer Avė., 
Tol. Lafayette 6824

arba 
ge-

roj

SPECIAiLIS Bargenas, 
duodama 5 lotai prie 43 
tarp Rock.well ir Tallman

par 
gat 
avė

A. J. KODYKOWSKI, 
4265 Archer Avė. 

Real Estate 
Tol. Lafayette 4295.

NORIU PASISKOLINTI nuo 
ko nors $1000.00 ant pirmo 
morgičio. Kreipkitės j Naujie
nas, Box 177.

MOKYKLOS

Dr-stė Pažintis Lietuvių Amerikoje 
laikys priešmetinį susirinkimą nedė- 
lioj, giuodžio 17 d., 1 vai. po pietų, 
Antano Stanevičio svet., 4625 S. Pau; 
liną St. Atsilankymas yra būtina’ 
reikalingas, nes bus rinkimas naujos 
vyriausybės ant ateinančių 1923 m. 
ir yra daug svarbių dalykų tarimui. 
Už nepribuvimą bausmė $1.09 be iš- 
siteisinim®.

Stanley Barsh s, Pintį., 
Jos. J. Yucius, Prot. Rašt.

4508 S. Paulina St. .

p A .TiniKA H An+anA Kavaiiatr-ko, 
nąpjn'' iš Joniškio. š'auHų an«kr. Tu
riu lobai svarbu reikalo. Jis naf.% 
orhn kas žino apie jį meldžiu praneš-
ti

10822 Sp. Michi^nn Avė., 
Roseland III.

SIIIIYMAI KAMBARIU

Dr-stės Lietuvos Gojaus priešr.ieti- 
metinis susirinkimas įvyks s kmadi?- 
gruodžio 17 d., 1 vai. p9 pietų, D. 
Shemaičio svet, kampas 18tos ir 
Union gatvių. Visų narių yra parei
ga atsilankyt1. Turime svarbių reika
lų svarstyti; taipgi bus rinkimas val
dybos sekantiems 1923 metams.

Fr. Ažusenis, Rašt.

KAMBARYS ant ramios vie
nam aria dviem vaikinams; 
naujas namas, garu apšildo
mas. Atsišaukit po numeriu:

3324 N. Springfield Avė 
Netoli Mihvaukee avė. 1-os lub

REIKALAUJAMA
VAIKINŲ

16 metų vyresnių prie dar
bo dešrų skyriuje. Prityrimas 
nereikalingas, 8 valandos į 
dieną; 30c. į valandą. Nuola
tinis darbas.

Arnold Bros.
660 W. Randolph Street

PARDAVIMUI grosernė la
bai pigiai, verčios $1,200 už 
$800. Pardavimo priežastis — 
partnerių nesutikimas. Kreip
tis į savininką 3 lubos iš už
pakalio 3212 S. Wallace St..

3124 S. Morgan St.

PARDAVIMUI
Namas, garu apšildomas, 

randos $45 mėnesiui, lysas 2 
metams:

5136 S. State St.

^REIKALINGA VYRŲ
Reikalauja springsu lovoms 

surinkėjų. Atsišaukit:
Kinney-Rome Co.

PARDAVIMUI grosernė la
bai pigiai. Verčios $1200 už 
$800. Priežastis pardavimo ne
sutikimas partnerių. Kreipki
tės prie savininko; 3 lub. užp.

3212 So. Wallace St.

PARDAVIMUI med'nis 4 kamba
rių namelis.ir garažas, vienai maši
nai, šalia tuščo lėto; randasi prie 84 
ir Morgan galv.

Kreipkitės? prie savininko.
Y. YONIKAS.

2612 W. 47th St.

Draugijos Lietuvos Ūkininko prieš- 
metinis susirinkimas ivyks sekmadie
nį, gruodžio 17 d., Meldažio svet., 1 
vai. po pietų. Apart svarbiu reikalų 
svarstymo bus valdybos rinkimas. Vi
si nariai kviečiami atsilankyti.

— Valdyba.

Cicero.'— Draugystės Lietuves Ka
reiviu priešmetinis susirinkimas įvvks 
sekmad'enj. gruodžio 17, Simcno Žvi- 
bo Svet., 1347 So. 50th Avė. Visi na
riai malonėsite atsilankyti: bus daug 
nauji) sumanymų ir bus valdybos lin
kimas ant ateinančių metų. Nariai 
piivalo būtinai užsimokėti šių metų 
mokesčius ir pomirtines už du nariu, 
kurie šiemet mirė.

— Korespondentas.

Jaunuolių Choro vedamo K. Sarno- 
liaus, da'nų lavinimasis bus nedėlioj 
10 vai. ryte Raymdnd Chapol 816 W. 
31 St. Visi norintis prisirašyti prie 
choro vaikai kviečiami atsilankvti.

— Komitetas.

IŠRENDAVOJU šviesų ir pa
togų kambarį vienam arba 
dviem vaikinam su valgiu; 
elektra, maudynės. Reikalaukit 
tuojaus. 3-čios lubos.

3247 So. Union Avė.

ANT raudos kambarys vie
nam inteligentiškam vaikinui. 
Elektra, maudynės, garu šil
domas ir su visais patogumais 
Klauskit:

Tel. Republic 3397.

ANT RANDOS kamabarys dviem 
vaikinams arba vedusiai porai. ’ 
tra. maudynės ir visi patogumai, 
tyti galit šeštadieniais nuo 4 
vakarais. šiaip dienoms nuo 
10 vai.

Kreipkitės:
1504 W. 20th St.

Elek-
Ma- 

iki 9 
6 iki

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BIZNINĖ PROGA.

III.
GRAŽUS $400.00 

Kimiball pianas, turi 
duotas už $75.00.

Mahogėno 
būti par-

IŠBUVAU verslo čia Chicagoje 32 
metus. Turiu pasiūlymui nuolatinius 
susirišimus atatinkamam žmogui 1923 
metais. Turi mokėti angliškai, būti 
apšviestas savo kalboj, gerbiamas sa
vo žmonių, finansiniai atsakomingas ir 
Chicagoje išgyvenęs mažiausiai 5 me
tus. Box C. P. S. Chicago.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir gigsėr- 

nė. , Priežastis pardavimo Wibai 
svarbi,

Kreipkite s:
Nau iienu Skyrius,

3210 So. Halsted St., 
No. 13. *

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė; geras ir senas biznis, išdirbtas 
per daug metų, v'sckių tautų apgy
venta vieta. Atsišaukit greitai, par
duosiu pigiai.

2611 W. 44 St.

3552 Roosevelt Rd.

3 FARMOS MAINYMUI. Geriau
sios Farmos netoli Chicagos su vi
sais įtaisymais, parsiduoda pigiai ar
ba išsimaino ant miesto prapertes. 
Platesnėms ž'nioms kreipkitės pas:

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9G41

PARSIDUODA saliunas ge
roj vietoj; visokių tautų'apgy- 
ventoj vietoj. Priežastis parda
vimo: einu į kitą biznį.

1229 So. Jcrferson St.

PARDAVIMUI saliunas; senas biz
nis, randasi tarp svetimtaučių, 
3 metams, ruimai 
moteris parduoda, 
gą pasiūlymą.

Kreipkits:
2G9 W.

lysas 
gyvenimui.* Našle 

Atiduos už teisin-

25th St.

PARDAVIMUI ar mainymui pui
kiausia vieta saliunui ar bučernei. 
Lysas baigias. Namas Souths'dėj, 3 
augštai, 2 pagyvenimai po 7 kamba
rius, krautuvė ir 4 kambariai prie 
krautuvės. Mainysiu ant mažesnio 
namo ar loto. Kreiptis i savininką 

548 W. 32 St. Chicago.

BARGENAS.

Dvilypiais namas, vienas mūrinis, 
kitas medinis; mūrinis namas 3 aukš
tų, medinis narna?; 2 aukštų, 2 Storai ir 
5 pagyvenai ai; 2 pagyvenimai po 6 
kambarius, 2 — P° 4 kambarius ir 1 
— 7 kambarių, randos neša $230.00 į 
mėnesi, parsiduoda greitu laiku. At
sišaukit: Elta Commerce Co., 3251 So. 
Halsted St.

$oft Drinks (saliunas) geroj, lietu
vių ir lenku apgyventoj vietoj, ant
Town of Lake, parsiduoda gana pigia 

' karna. pardavimo priežasli patirsit

ALEKSANDRA PIPALIUS
Rastas negyvas savo name; gyvey 

no jis pats v;enas. Jo kūnas randasi 
pas graborių Butku 18 g. ir Union 
Avė. priešais bažnvčia. Jo žmona gy
vena Wcst Sidėi, o brolis Northsidgi. 
Laidotuvės bus šeštadieni gruod. 16 d. 
vakar buvo paduota klaidingai — ku 
no išlydėnmas 9 vai. rvto. Visi gimi- 
nės ir pažvstanvi teiksitės atsilankyti į Jjjngų 
jo šermenis. u_: ‘

Jurgis VeseU. 8? t W. 19th St. Ka'*

ŽMOGUI su kapitalu susirišti su iš- 
dirbystes bizniu oficialiniame tūry. 
Alga ir pelnai. Nematyta proga. 
Ruimas 706, 309 So. I,a Šalie St., 
Chicago.

PASILIKUSIEJI ir pa
vieniai drabužiai ir ploščiai 
nuo $9.00 ir augštyn. Klausk 
tyčia apie šituos pigumus.

LOUTS LIPMAN, 
1131 Mihvaukee Avė.

PARSIDUODA cigaru, cigaretų, ta
bako, saldainiu žaislu ir kitokių smulk
menų Krautuvė. Gera proga vedu- 
s'ems, nes motelis gali vesti biznį ir 
iš to pragyventi, o vvro alga atlieka. 
Krautuvė vra Southsidčj. Naujienos, 
1739 So. Halsted St., No. 178.

■ Kama, pa
Į ant vietos: Atsišaukit: Elta Com- 
merce Co., 3251 So. Halsted St.

Bučernė ir grosernė, biznis išdirbtas 
nėr 20 melu, parsiduoda grei'u Įa'ku 
ir labai pigiai, nes savininkas išvažiuo
ja T/etuvon. Atsišaukit: Elta Com
merce Co.. 3251 So. Halsted St.

Goriausias namas Brighton Park, 2 
nukštu po G kambarius ir štokas su 
dviem kambariai.”., randos neša $100 00 

' į mėnesį, bet galima gauti dar dar
biau; narsiduoda labai prieinama kai- 

Atsi^aukit: FHa Commerce Co., 
3251 So. Halsted St.
ra.

NAUDOKIS parsitrauk musų speci- 
jalį pasiūlymų sąrašą. Yra labai nau- 

dy-daigtų. Sąrašą siunčiam

PARDAVIMUI galiūnas geroj vie
toj ir gerai biznis eina; biznis išdirb
tos per daug n-’etų. Vieta apgyventa

PARSIDUODA namas su groserne 
Sauthsid'"i Rcikin įnešti $1.600, o 
likusius išrmkėsit kaip randa kas mė- 
nnsiq po .$80. Namas yra vertas 
$6 000 het aš parduosiu už $4,709

PARSIDUODA PUSĖ SALIUNO 
Biznis geras išdirbtas. Apylinkė ap
gyventa visokių tautu. O taipgi pa- visokių tautu. Pardavimo priežastį dėlto, kad esu priverstas parduoti dėl 
rendavojimui pusė 
Čios kokiam- nors 

549 W.

Kreipkitės
3214 South

KAS NORIT GREIT PARDUOT 
PIRKT, AR MAINYT

Namus, lotus, farmas, bučemes, 
grosernes, automobilius ir kitokius bi
znius. Jeigu turit kokį namą išmo
kėję, galim tamstoms išmainyt ant 
didesnio namo. Taip pat lotus, bu- 
černes, grosernes, automobilius mai
nom ant namų. Dar kas jieškot p rkt, 
turim visokių namų didžiausius bar- 
genus 
dalyse, 
nuokit.
patarnavimas.
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO., 
808 W. 33rd Place, netoli Halsted St., 

Chicago, III. Tel. Boulevard 1550 
J. Namon Proprietor Notary Public.

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

pasiskyrimui visose Ch'cagos 
Atsišaukit tuoj, arba telcfo- 
Pas mus greitas, teisingas

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

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

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

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
6 flątų mūrinis namas ant kampo, 
parsiduoda labai pigiai arba mainy
siu ant mažesnio namo, ar ant ko
kio biznio. Priimsiu lotus už pirm? 
įmokėjima. C. P. SUROMSKI & CO., 

3346 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641.

PRįVATES AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasiniatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbinio automobilius. Lais
vus ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais kiesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W Mądisnn St,

PARDUODAMA ar mainoma biz
nevas namas, 3 storai ir du pagyveni- 

j mni ant kampo N. W. Sacramento ir 
■ Pershing Rd. Jei ma’nais, tai norėčiau 
j garaža ar bungalo. Turį mainyti atva- 
l žinokit pamatyti savininką rytmečiais 
i ame 10 vai. kasdien. — 3000 Pershing 
; Rd. 2 lubos. Tel. Lafayette 1271.

PARDAVIMUI 3 nuosavybės, 
namas su saliuno daiktais, 80 
akrų farma ir grosernė; turiu 
parduoti greitu'laiku, ar išmai
nyti ant vienos nuosavybes.

J. J. 1822 Canalport Avė.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., 

Chicago, 111.
Mokinama: Anglų ir Dėtuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typevvnting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etiraalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

GREITAS IR TEISINGAS 
PATARNAVIMAS

Parduodu namus, lotus, farmas. bu- 
' černes ir kitokius biznius, taipogi mai- 
' nau namus ant farmų, lotus ant na- 
1 mų. Turiu daug v'sokių namų pasi- 
! rinkimui visose dalyse miesto arba, 
i kurie norite išmainyti nanrą ant biz- 
’ nio, arba biznį ant namo greitai at- 
1 neškit: pas mane kostumeriai laukia, 
vra didž:ausis pasirinkimas pas mane 
Durys atdaros nuo 9 v. ryto iki 9 vai. 
vakaro.

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė..

Phone Lafayette 5107.

PARDAVIMUI. Dabar laikas nu- 
krutamoji nuosavybė pirkti. Apie pa
vasarį kainos pakils. Tik $2650 už 3 
augštų medinį namĄ. Krautvė ir 2 
pagyvenimai po 4 kambarius. Elek
tra gazas. Naujai maliavotas ir po- 
pieruotas vidus. Taipgi namelis už
pakaly.

1627 So. Morgan St. arti 18 gat.

PUIKUS BARGENAI 
BRIGHTON PARKE

Pardavimui 2 augštų mūrinis 
mas 5 ii- 5 kambariai 
tu ir dideliu lotu, 
įvesti ir apmokėti. Kaina

na
šu beizman- 

Visi pagerinimai 
$7800

Pardavimui namelis 5 kambariais.
Kaina ............................................ $3500

Pardavimui namas su pagyvenimais 
— 3 pagyvenimai po 6 kamabarius; 3 
no 4 kamabarius. Geros įplaukos. 
Kaina........................................... $13,009

F. WOZNIAK 
2703 W. 47th St.

Tol. I/afayette 4607

DIDELIS BARGENAS
Kampinis biznevas namas geram 

stovy; vonios, elektra, žodžiu moder- 
n:škas namas. Mainysiu ant didelio ar 
mažo namo, ar farmos.

Atsišaukti
MIKE ABROMOVTCZ, 

2015 S. Robey St.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA
CHICAGOJ

:i;ap'"iiiu

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGjVING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Sfr., ant 4 luhų

AUŠROS
MOKYKLOJE

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

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.

I

Prisirašyti galima vi
sada.

3001 S. Halsted St 
Chicago.

Rd.O. Box 640 
Haven, Conm

P.
New

2463 W. Roosevelt
Tel. West G630

nesutik'mo šeimvnoje 
n?s J. Bviizą, 2 lubos, 
Halsted St.

saliuno vietos tu§-; ištirsit ant vietos, 
bizniui.
18th St.


