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Pirmas Lietuvi

No. 301

SANTARVE PRIPAŽINO LIETUVA
Al. Stulginskis —
Lietuvos Prezidentas

Lietuvių Registracijos Laikas Pratęstas

Prasideda angliakasių gynimas

Nėra amnestijos
Ambasadorių Konferencija 
pripažino Lietuvą de jure.

klausimas ir amerikiečiai ne
kantriai lauks aiškesnių žinių 
apie tai.

Kitas su tuo pripažinimu su

Ale^sandras Stulginskis išrin
ktas Lietuvos prezidentu.

Lietuvos Informacijų Biu
ras VVashingtone praneša:

‘ Lietuvos Prezidentu išrink
tas Aleksandras Stulginskis..

“Ambasadorių Konferencija 
pripažino Lietuvą de jure”.

Apie p. Stulginsko išrinkimų 
Lietuvos prezidentu yra pada
ryta kai kurios pastabos šios 
dienos redakciniame straips
nyje. O kai dėl ambasadorių 
konferencijos pripažinimo Lie
tuvos de jure, tai reikia pir
miausia pataisyt tų žinių. Kon
ferencija, žinoma, pripažino 
Lįetuvą de jure, bet tiktai nu
tarė rekomenduot Santarvės 
valstybių valdžiom pripažinti 
jų. Lietuva skaitysis pripažin
ta de jure tada, kai jų pripa
žins Anglijos, Francijos, Itali
jos ir k. šalių valdžios.

Vienok ambasadorių konfe
rencijos rekomendacija reiš
kia, kad pripažinimas de jure 
Lietuvai bus suteiktas.

čia bus vietoje priminti, 
kad ta Santarvės valstybių įs
taiga jau apie pusė metų atgal 
buvo nutarusi pripažinti Lietu
vą de jure, bet tas nutarimas 
buvo surištas su sąlyga kad 
Lietuva neutralizuotų Nemu
nų. Lietuvos valdžia, atsaky
dama į ambasadorių konferen
cijos sųlygų, pranešė, kad Ji 
sutinka jų išpildyti, bet pir-

likimo klausimas. Klaipėdos 
kraštas yra pažadėtas Lietuvai, 
kuomet Lietuva susitvarkys, 
kaipo nepriklausoma valstybė. 
Pripažindami (Lietuvą de jure, 
Santarvės valdžių atstovai tuo 
pačiu pripažino, kad ji jau yra 
susitvarkiusi; todėl iš jų pusės 
butų logiška nuspręst Klaipė* 
dos krašto susivienijimų su 
Lietuva.

Bet ar ambasadorių konfe
rencija taip nusprendė, ar ki
taip — dar nieko negirdėt. Ne- 
užilgio tečiaus tatai turės paai- 
škėt.

Nepaliuosuos politiniu 
kaliniy

WASHINGTON, gruodžio 
22. — Prezidentas Hardingas 
kalėdinius pardonus suteikė 
tik trims kriminalistams, ku
rių du sėdi kalėjime už žmog
žudystę, o vienas už klastavi- 
mą. Bet nė vieno politinio 
kalinio nepaliuosuojama ir ne
bus paliuosuota.

Prasidėjo Herrino anglia 
kasią gynimas

22. 
tei-

Suvalkų sutartį, t. y pas’trau- 
kti iš užgrobtųjų Lietuvoje te
ritorijų. Ambasadorių konfe- 
icncija šita Lietuvos valdžios

nančiu ir parašė jai tokioje 
prasmėje notų, i ką Lietuvos 
valdžia vėl divė atsakymų, 
pa matuodama savo nusistaty
mų.

Jeigu dabar ambasadorių 
konferencija atrado galimu su
teikti Lietuvai pripažinimų, 
tai išrodo, kad ji priėmė Lie
tuvos motyvus ir šioje valan
doje nebespirs Lietuvos įvykin
ti Nemuno neutralizacijų. O 
gal paskutinėje valandoje nusi
leido Lietuvos valdžia

Tai yra be galo svarbus

tojų, kuris grįžo namo tuo 
liu, buvo paleista ilki 50 
vių.

A. Žmuidzinavičius 
sveiksta

Gal.

Lietuvos valdžia pratęsė piliečiy registracijos terminą
Vakar “Naujienos” gavo iš Lietuvos Atstovybės Washin- 

gtene sekančio turinio telegrama:
““Valdžios parėdymu Lietuvos piliečių registracijos laikas 

pratęsiamas iki naujo termino, kuris bus nustatytas vėliau.
— “Čarneckis.”

r INKSMŲ, Malonių Kalėdų 
Švenčių linkime visiems 
musu draugams — Skaitę- 

tojams, Bendradarbiams, Skel
bėjams, Rėmėjams ir visiems 
geros valios žmonėms.

NAUJIENOS.
ar, o rrra'inittai'i

Pirmas amerikiečiu 
laimėjimas.

šita telegrama reiškia aiškų 
Lietuvos valdžios nusileidimą 
Amerikos lietuvių viešajai opi
nijai.

Lietuvos piliečių registracija 
dar nėra sulaikyta ir nėra at
šaukta, kaip reikalavo milžini
ška Amerikos rietuvių daugu
ma; bet jos terminas jau yra 
pratęsiamas. Jeigu to pratęsi
mo nebūtų, tai registracija bu
tų pasibaigusi vakar, gruodžio 
22 dienų, ir visi Amerikos lie
tuviai, kurie iki vakar neužsi
registravo, butų automatiškai 
iškritę iš Lietuvos piliečių skai
čiaus.

regi s t racijos klausinių visoje 
platumoje, pravedė anketų dėl 
registracijos ir, jos rezultatais 
pasiremdamos, kreipėsi kable- 
granAi j Stoimą, reikalauda-

šaukta, o pilietybės įstatymas 
pakeistas.
■Reikia nesiliauti darius spau

dimų į Lietuvos valdžių ir to
linus, tuomet ji turės išpildy
ti visa, ko amerikiečiai reika
lauja.

Bandė nusižudyti negalėdama 
nupirkti vaikui dovaną.

ke- 
šu-

Kalėdose -apleis ligoninę.

SO. OMAHA, Neb. — Kaip 
jau žinia, susirgo atvykęs į 
čia su prakalbomis, Lietuvos 
Šaulių atstovas, dailininkas A. 
Zmuidzinavičius-Žemaitis ir 
turėjo atsigulti į šv. Juozapo 
ligoninę. Čia jam buvo pada
ryta operacija ant aklosios 
žarnos (appendicitis). Opera
cijų darė garsus Omahos dak- 
taras-chirurgas Šimonik, če- 
chas. Operacija pasisekė gerai 
ir A. Žemaitis jau sveiksta. 
Apie Kalėdas, tikimės, jis ga-

MARRION, III., gruodžio 
— Šiandie teismas atmetė 
siamųjų Herrino angliakasių 
advokatų reikalavimą panai
kinti tolimesnį bylos nagrinėji
mą, išbraukti valstijos liudy
tojų liudijimus dėl stokos tie
sioginių įrodymų ir įsakyti 
jury išnešti nuosprendį 
kaltas”. Buvo paduota ir 
giau reikalavimų, bet jie 
tapo atmesti.

Tada kaltinamoji 
dėjo statyti savo liudininkus.! Atstovybės darbininkų Wash- 
Pirmieji liudijimai ėjosi apie ingtone. Ligonis gauna taip- 
kelią palei kasyklą, kur ištiko jau daug pasveikinimų ir išrei- 
susirėmimas su mušeikomis ir škimų užuojautos nuo laikraš

čių redakcijų, Šaulių Rėmėjų 
būrelių ir pavienių asmenų.

i — A. A. Zalpis.

/ Omahos lietuviai širdingai 
atjautė gert). Žemaičio nelai- 

“lie 1 mę, taigi lankytojų netruko. 
daUJ Vietos SLA. 87 k p., pildydama 

j į ! susirinkimo nutarimą, įteikė 
i ligoniui gražų gyvų gėlių bu- 
! kietą; taipjau tapo prisiųstas 

pusė pra- Į rožių buketas nuo Lietuvos

streiklaužiais ir ant kurio mu
šeikos pirmiausia nušovė du 
angliakasius. Visi liudijo, kad 
tai yra viešas kelias, einantis 
iš Herrino į Marion ir kad tų 
kelių laikė uždarę mušeikos ir 
net nepraleisdavo tuo keliu 
apielinkės ūkininkų, kurie tuo 
keliu turi nuolatos naudotis. 
Be to mušeikos grūmoję, kad 
jie sicvaMysią angliakasius 
parodysiu. kas čia 

valdžia.
Kiti liudytojai, 

toli kasyklos, prie 
dijo, kad mušis su streiklau
žiais kįlo dėl nušovimo ant 
to kelio trijų angliakasių. Ka
da kįlo mušis,, jis buvo vien
pusis, nes streikieriai nebuvo 
ginkluoti ir pirmų dienų šaudė 
į juos vieni streiklaužiai, ku
rie vartojo mažiausia ir du 
kulkasvaidžius. Į vieną budy-

Turkai vėl priešinasi
Reikalauja priimti jų sąlygr 

Dardanelų klausime.
ir'

yra tikroji

gyveną ne
keliu, paliu-

Iš Turkijos delegacijos prane
šimo aiškėja, kad susitaikimas 
Dardanelų klausime neprogre
suoja taip greit, kaip buv< 
skelbiama ir kad derybose ded 
tų pertakų vėl įvyko užsikirti
mas.

Tą užsikirtimą derybose pa
gimdė Turkijos paslkelbimas, 
kad ji tik tada priims interna
cionalinę kontrolės komisiją, 
kai bus išpildyti niekurie kiti 
jos reikalavimai, u ~ — v .. I U —i

Chicagiečiy delegacijos 
pasidarbavimas VVasing- 

tone.
Pasimatė su prezidentu Har- 
dingu, Valstybės ir prekybos 
sekretoriais ir įteikė jiems me- 
knorandumą Klaipėdos krašto 

reikalu.

Kct vergo vakare sugrįžo iš 
Washingtono Chicagos lietuvių 
delegacija, kurių buvo pasiun
tęs veikėjų konferencijoje iš
rinktasis komitetas surengimui 
masinio mitingo dėl Klaipėdos 
krašto klausimo.

Pirmutinis delegacijos tiks
las buvo pasimdtyti su valsty
bės dėpartamento vedėjais ir 
įteikti jiems masiniam cliica- 
gieČių mitinge priimtąją rezo
liuciją. Vienok komiteto įga
liotiniai, kaip pasirodo, atliko 
dauginus, negu tai. Jie atsilan
kė ne tiktai valstybės departa
mente, bet ir matėsi su prezi
dentu Hardingu, su komercijos 
sekretorium Hooveriu ir sif vi
sa eile senatorių ir šiaip įtakin
gų valdžios sferose žmonių.

Be to, delegacija įteikė tiems 
vyriausybės atstovaans ir tam 
tyčia pagamintą memorandu
mų.

Delegacijos pirmininkas, p. 
J. J. Elias, pasakodamas apie 
savo įspūdžius Washingtone, 
sako, kad tai buvusi pasek- 
mingiausia misija, kokių kad; 
nors esu atlikę Amerikos lie
tuviai, kreipdamiesi į šios 
šalies valdžių Lietuvos reika
lais.

—Jisai ir kitu du chiicagie- 
čitt, p. Kodis ir <p. Komaiko, 
atvykę j VVashingtoną pereitą 

pirmadienį. Ant rytojaus, 
gruodžio 19 d., jau jie gavę 
“appointment” valstybės de
partamente. Pirm atsilanky
siant tenai tečiaus, jų pažįsta
mi patarę jiems parašyt trum
pą memorandumą 
klausimu. Taigi, 
talkon Lietuvos
personalą, chicagiečių delega
tai ant greitų pagaminę rei
kiamąjį raštą ir 3 vai. po piet

įteikę jį kartu su minėtąja re
zoliucija veikiančiam valsty
bės sekretoriui, p. Phillips’ui.

Scredos rytų delegacijai pasi
sekė pasimatyt su republikonų 
partijos nacionalinio komiteto 
pirmininku, p. Addams (kuris 
yra nemažai prisidėjęs prie to, 
kad Jungtinių Valstijų admini
stracija pripažintų 'Lietuvą de 
jure); o vėliaus — su prezi
dentu ir su komercijos sekreto
rium.

Kiekvienam jų chicagiečių 
pasiuntiniai trumpai išdėstė 
Lietuvos reikalų sulig Klaipė
dos krašto ir įteikė rezoliuci
jos ir memorandumo kopijas. 
Ir p. Hardingas ir p. Hoover’is 
labai palankiai priėmė delega
tus ir žadėjo atkreipti savo 
domę į jų išdėstytąjį reikalų. 
Ypatingai daug pritarimo pa
rodė prekybos sekretorius.

Kuomet p. Elijošius nurodė 
jam, kad kaip tik dabar San
tarvės ambasadorių taryba Pa
ryžiuje sprendžia Klaipėdos 
krašto klausimą, ir paprašė 
jo pavartoti savo įtaką valdžio
je, kad Jungtinės Valstijos pa
remtų Lietuvą šiame reikale, 
tai p. Hooveris atsakė:

“Taip, aš žinau Lietuvą ir jo
sios padėtį. Ją skriaudė ir 
užgauliojo artimiausieji jo
sios kaimynai, bet ji vis lai
kėsi. Ir ji laimės, jeigu ir 
tolinus ji taip laikysis... Ji 
man išrodo geriausia mažiu
kė respublika Europoje (the 
best little republic in Euro-

Butų gerai, kati šitas Ameri
kos valdžios palankumas Lie
tuvai nepaliktų tiktai žodžiais. 
Amerika kaip tik dabar ren
giasi įsikišti į Europos politi
kų. Josios įtaka lengvai gale- tų padėt Lietuvai kaip Klaipč- 

dos krašto, taip ir Vilniaus 
klausimuose.

(Augščiaus paminėtąjį me
morandumų dėl Klaipėdos kra
što įdėsime sekamų antradie
nį).

Klaipėdos 
pasikvietę 

Atstovybės
ATHENAI, gruodžio 22. — 

Laikraščiai rašo, kad buvo pa- 
iarytas pasikėsinimas nužudy
ti Graikijos užsienio reikalų 
ministerį.

Dabar to nebus. Lietuvos 
valdžia duoda progos neužsire
gistravusiems dar kurį laiką 
naudotis Lietuvos pilietybės 
teisėmis. Iki kurio termino, 
ji žada pranešti vėliaus.

Bet kuomet ji mėgins nusta
tyti naują registracijos termi
ną, tai ji, be abejonės, turės 
pasvarstyti ir patį registracijos 
klausimą, ir tuomet ji gal at
ras, kad visi tos registracijos 
patvarkymai reikia išnaujo per 
žiūrėti. Amerikiečių draugai 
Lietuvos Seime tuomet galės 
prabilti.

Lietuvos valdžia nebūtų kei
tusi registracijos termino, jeigu 
Amerikos lietuviai butų tylė
ję. Jų skaitlingi protestų mi
tingai, rezoliucijos ir straips-

CHICAGO. — Mrs. Florenie 
F. Golden neturėdama iš ko 
nupirkti kalėdinių dovanų sa
vo fi metų sunui, kurių jis taip 
laukė, nuėjo su juo prie Des- 
plaines upės ir prisirišusi prie 
savęs sūnų, bandė prisigirdyti. 
Bet kad vanduo buvo negilus 
ir kad juos matė čiužinėjan- 
tįs vaikai, tai spėta juos išgel
bėti. Jos turtas buvo tik 50c.

Narutavičius palaidotas.

VARŠAVA, gruodžio 22. — 
šiandie su dideliausiomis ce
remonijomis tapo palaidotas 
užmuštasis Lenkijos preziden
tas Gabrielius Narutavičius.

susirūpinti.
'Mes' drįstame pasakyt, kad 

šitame judėjime nemaža yra 
atlikusios “Naujienos”, kurios 
pirmutinės iš visų Amerikos j 4:22 v. Mėnuo leidžiasi
lietuvių laikraščių iškėlė tą!vai. vak.

šiandie ir ryto — giedra; ne
didele permaina temperatūroj.

Saulė teka 7:15 v., leidžiasi
8:58

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

Šie žodžiai yra Jums tik priminimas: nepa
mirškite siuntinėti pinigų Lietuvon: tame yra 
jūsų giminių ir Lietuvos išganymas. Ir siųsda
mi siųskite pinigus Lietuvon per Naujienas, nes 
čia yra jūsų gyvybės centras šioj šalyj.

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, 
l^ietuvoj vienok, pajęal 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.
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Iškilmingą Didelį

BALIŲ
Rengia

S. L. A. 208 MOTERŲ KUOPA

Trečiad.,Sausio 10,1923
AUBURN PARK MASONIC

TEMPLE SALĖJ
7832 Union Avenue

Puikiausia šokamoji salė.
Šaunus p. J. Byansko orkestras.
Visi kviečiami.

Komitetas.TEATRAS
FABRIKANTAI IR DARBININKAI

Trijų veiksmų klesinė Drama
Draugai darbininkai ar jau visi žinot, kas tai yra “Fabrikantas ir 
darbininkas”? Gal būt, kad ne. Todėl ateikit ir pamatysit kas yra. 
Tas veikalas yra statomas pirmą kartą Amerikoje, gal ir paskutinį, 
jis įvyks \ i

Nedėlioj, Gruodžio-Dec. 24 d., 1922 m.,
C. S. P. S. SVETAINĖJ,

1126 West 18th Street.
Pradžia 7-tą vai. vakare.

įžangos tikietus galima gaut pasipirkt iš kalno pas lošėjus, arba 
•‘Vilnies” spaustuvėje, 2513 So. Halsted St.

PASARGA. Iš kalno perkant bus daug pigiau — kur 75c, bus 
galima gaut po 60c., kur prie dunj po 50c. — galima gaut po 40c. 
todėl nepraleiskit neišnaudoję progos.

širdingai kviečia RENGIMO KOMITETAS.

Kas Dedas Lietuvoj
Kas buvo Liubave. Spekuliantai apsigavo.

Š. m. lapkričio 9 d. apie 7 
vai. rytą į Liubavą atėjo 12— 
15 lenką partizaną. Pirmiau
sia įėjo valsčiaus raštinėm kur 
gyveno valsčiaus sekretorius ir 
vyresnysis milicininkas. Sekre
toriaus kambary mete granatų, 
bet kadangi šis gulėjo po pa
talais, liko nepaliestas. Iš iš
gąsčio jis šoko iš lovos ir čia 
jį nukovė. Kitame kambaryje 
nukovė vyresnįjį milicininką.

į liaudies mokytoją
Kadangi priemenės

liais atidarė kambario
Įsiveržęs pirmutinis 

brauningu rankoje už- 
“C z y t y n a u c z y- 

(ar tu mokytojas?)” ir

Toliau nuėjo pas jaunesnįjį 
milicininką. Jam prašant iš 
kart jį paliko gyvą, o išsivedė 
rinkon, kur ir sušaudė. Toliau 
nuėjo 
Černių,
durys buvo uždarytos, tai iš
kart jas išlaužė. Mokytojas 
nieko bloga nemanęs, išgirdęs 
bildesį, 
duris, 
lenkas 
klausė: 
c i e 1?
paleido galvon kulką. Šis krau
jais paplukęs, urnai mirė. Išei
dami po pagalviu paliko už
statytą granatą. Paskui nuėjo 
pas vielos krautuvninką Žilins
ką ir, reikalaudami pinigą, do- 
’erių, jį peršovė, 
buvo 
ir jo 
gyvą, 
vinių

Žilinskas ne
iškart mirtinai nukautas 
žmona prašė palikti jį 
Nežiūrėdami jos malda- 

antru šūvių pribaigė su- 
. Toliau, nėjo dar į ki- 

Ten buą lietuvio krautuvę.
vo nesenai atėjęs į žentus (prie
'orą savai
Bartininkų.

vaikinas nuo

Nenoredai 
nuošė prie 

seserų, išvedė į rinką, pastatė 
prie stulpo ir norėjo šaut į, bet 
jam įprašant ir aiškinant, kad 
jis visai ne vietinis ir beveik 
nieko čia nepažįstąs, paleido.

Išeidami dar apipiešė keletą 
krautuvių, atėmė pinigą, me
džiagų ir grįžo atgal.

H . 
jo žmonos ir jos

Paskutinėmis žiniomis girdi-

■lėią operuojančių Liubave, 
Paliuba vėjo atstume —2 
varstų nuo Liubavo atsargoje 
stovėję apsiginklavę šautuvais 
ir granatomis dar į 40 parti
zanų. [“L-va”]

SEIRIJAI, (Alytaus apskr.)

Pasirodžius litams, pirkliai 
pradėjo žmones gąsdinti, kad 
tai esą blogi pinigai, ir kad 
jie busią tik ligi Naują Metą. 
Vienu žodžiu, visaip stengėsi 
litą žeminti. Kuomet lito -kur
sas buvo 300 auks., tai pirk
liai už poperosų pakelį ėmę 80

auksinų, gi kas mokėjo litais 
iš to ėmė 1-ną litą. Maistinėse 
krautuvėse litais irgi dvigubai 
buvo brangiau, negu auksinais. 
Pirkliai laikinai gerai pelnė ir 
įsikabinę laikėsi auksiną. Mai
nyti juos į litus taip pat nesi
skubino, bet dar žemiau nukri
tus markes kursui, spekuliantai 
gerai už savo suktybes užsimo
kėjo. iMat nors ir visą mai
šą markią prisirinko, bet kuo
met atėjo laikas jas iškeisti tai 
litą už jas gavo tik žiupsnį. 
Tokiam stoviui susidarius vie
tos inteligentai ūkininkus apie 
litus pradėjo informuoti tai

to kursą, tai ragindami neklau
syti šmugelninką. Ir žmonės 
iš ją raginimą ir aiškinimą 
suprato, kame dalykas: staiga 
auksinai iš prekybos išėjo. 
Pirkliai dar stengės juos palai
kyt, brukte brukdami juos ūki
ninkams, bet jau dabar galima 
sakyti, kad auksinų prekyboje

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

M AJ ESTI AFItheatre-m

DAVID RLTTER & CO.,1 
Anglis ir Koksai

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius^ 

ŠeŠtad., Sekmad.
Šventėmis

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

10c (išskiriant ieštad., 
sekmad. ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

i!

i tK:

litus pradėjo mtormuoti tai feovtn 
viešose vietose iškabindami Ii- y. T. „

Pirkite anglis tiesiai ii retai!
Iciomų. Visu> prostatom.
SoYith Side ofisas 8301 Noraml Av.

Tel. Yards 2296.
---------------------------------------------------------------;------------ ,................

j",,

KALĖDINISVAKARAS
A. L. D. L. D. 45 kp. ir K. Mišraus Choro

Gruodžio-December 25 dieną, 1922,
M. MELDAŽIO SVET.,

?242 W. 23rd PI.p •
Pradžia 4 vai. po pietų

Bus sulošta komedija farsas
Programe dalyvaus chorai, solistai, bus'dialogas ir monologas, 

"programo -— Šokiai iki vėlos nakties.
dovysto Pilipavičiaus.

Tikietas 75ę., šokiams 50c.
• • ‘f ' ‘

. Po
Grieš puikiausia orkestrą po va-

Kviečia RENGĖJAI.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Tel. Central 4411. VaL nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
3823 So. Halsted 8t, 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvi* 
ną vakarą, išskyrus utaminką ii 
kętvergą. Nedaliomis nuo 9 iki U 
ryto.

... ................ ■■■ ■■ - i /

Mjį
I

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kerti Leavitt 8t.
Telephone Canal 2552

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir ne« 
7 fld 9 vakaro.

Veda visokias bylai visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak 
lua ir padirba visokius Dokumen 
tus, perkant arba parduodant Lo 
tus, Namus, Karmas ir Biznius 
Skolina Pinigus ant pirmo morgo 

•••>”« ant lengvų Išlygų.
J

A

Tol. Rando J ph 4758

ADVOKATAS
Ofisas ridurmicatyj; 

ASSUU1AT1ON liLDu
19 Se. La Saite tsi. 

Room 1363 
balandos; 9 ryto ikj b pu piett

Namų Tel.. Hyde Park 339b

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Saite Si. Kuom 530
Tel.; Centrai 6390

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago
Tek Varde 4681 I

T-

Tėl. Haymarket 3869
JOSEPH W. GR1GAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukce ir Ashland A\e* 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki

9 vakare. Į
Vi •• -..t.'... .......... ...i

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Vai.! 9 A. M. iki 5 P. M. 
1311 Recter Bullding 

79 West Monroe Street, Chlcaga 
Phone Central 2561 

Rez. 3203 So. Halsted SL 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Herman P. Haase
ADVOKATAS

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

Phono Main 1308 
Chicago, III.

' J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy* Advokatai 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wąbash Avė.

Tel.: Pullman 6377. ,

v

ft PIRMAS PRYZAS $50.00 “BIRUTĖS” PIRMAS PRYZAS $50.00 g

MASKARADAS
NAUJIEMS METAMS SUTIKTI SBPTINTADIENĮ GRUOD. (DEC. ) 31, 1922 — 8 v. v.

Pulaskio Svet., 1711 S. Ashland Avė.
Tikietąi 50c.

M
$500.00 Pryzy

H

Fj

i
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Pirmas Pryzas didžiausiai grupei — $50.00
t».ti too-o-f-f-t t y-t t y t tv* f »111 f r f w t t tt f tn ro

Lietuvos Valstybines Operos 
ONCERT^iS 

LĖbkEVIClUS,
M?

rtistų
O

PETRAS OLEKA,
Basas

Utaminke, Gruodžio-December 26 d., 192.
8:00 valanda vakare.

ORCHESTRA HALL,
220 SO. MICHIGAN AVĖ., TARPE ADAMS IR JACKSON

3EQEO-OI3DDEK3E3E3£3K3ESQE2QK3E3 E3S

<.♦/ / K

rą

MYKOLAS
Šmuikininkas-yirtuozas

BILIETŲ GALIMA GAUTI Iš KALNO:
“NAUJIENOSE”, 173Q So. Halsted St., “DiRAUGE”, 2334 fr-So. Oakley Avė., 
UNIVERSAL STATE BANK, 3252 So. Halsted St., METROPOLITAN STATE 
BANK, 2201 W. 22nd St., ELTA COMMERCE CO., 3251 So. Halsted St., Dr. K.

jbNAS BYRA,
' Tenoras

KLIAUGA, 1801 So. Halsted St., “BIRUTĖS” NARIUS, KULIO APTIEKOJE, 
8259 So. Halsted St., Ą. J. KAREIVA, 4537 So. Wood St., BETHOVEN CON- 
SERVATORY OF MUSIC, 3259 So. Halsted St. ir pas visus vargonininkus. 
Įžanga 75ęv $1.00, $1.50 ir $2.00 Kyiečia Bendras Cbicagos Koncerto Komitetas.

LZii
rami.30

M

inn
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Kada Kalėdų Dėdukas 
Per Kaminą Atėjo

Ar Tiki Kalėdą Dėduku ?

KORESPONDENCIJOS į

.«
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Jei netikėjai būdamas mažas, tai prara
dai didžiausj džiaugsmą, kokį kuomet žmo
gus turi. Kaip atsimename , Kalėdų Kū
čios atgabena mums daugiau sujudino negu 
visi kiti mėnesiai sudėti j krūvą.

Mes negalėjom užmigti. Mes nerimavome 
gulėdami lovoj. Mums norėjos atsikelti ir 
pamatyti, ar neprikišti kojiniai. Mes klau
sėmės, ar neišgirsime elnių trypimo ant sto
go. Ausis atstatę klausėmės, ar neišgirsime 
varpelių ir linksmo susijuokimo senio rau
donu švarku su baltu kailiu.

Taip, Kalėdos buvo nuostabiausias, metų 
laikas ir jei mes galėtume sugrąžinti tikruo
sius kalėdinius vaikų pojūčius kiekvienam 
šito laikraščio skaitytojui, tai mes padary
tume didžiausią laimę, kokią galime pa
daryti.

Mes labai norėtume, kad galėtume sugrą
žinti jums senus laikus ir norėdami to, mes 
linkime tokių Linksmų Kalėdų Švenčių, ko
kios tik yra įsivaizdomos ir geidžiam to visi 
viršininkai, direktoriai ir tarnautojai 
banko.
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The Stock Yards Savings Bank
4162-72 So. Halsted St.
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Kita Priežastis kodėl 
Jums Pareina Atida

ryti Sąskaitą
&

SS
c|el gįt a t e p a lik j
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Noel State Bankas asmeniškai domisi 
Tamsta ir Tamstos bendruomene. Visuo
met rūpinasi gerove abiejų, jus atrasite šitą 
banką priešaky kiekvieno judėjimo, einan-j 
čio prie geresnių namų, geresnės bendruo
menės ir geresnės Chicagos. Ir, kadangi jū
sų asmeninė gerovė jungias su šitais tiks
lais, tai mes visuomet geidžiame jums pa
gelbėti, tikėdami kad

“TAS PELNO DAUGIAUSIA, KAS 
PATARNAUJA GERIAUSIA”.

Prisidėk prie musų 1923 
m. Kalėdinio Taupi-

mo Kliubo
Klesos prasideda dabar

Taupyk po 50c., $1.00, $2.00 ir $5.00 į savaitę, o

Turėsi Pinigą Atairiančinmš Kalėdoms
Mes mokam 3% nuo Taupomųjų Sąskaitų. 

Pinigus siunčiame į Europą. 
Išnuomojame saugiausias dėžutes. 

Mes skoliname ant nekrutamo turto.

RACINE, WIS.

Šio miesto lietuviai neturė
dami nuosavos svetainės ken
čia daug nepatogumų ir pats 
jų veikimas esti vien dėl tos 
priežasties trukdomas. Taigi 
yra būtinas reikalas vietos lie
tuviams įsigyti nuosavų namų, 
svetainę.

A. L. T. Sandaros 35 kuo
pa, matydama tų svarbų rei
kalų daro ką galėdama. Darbo 
pradžiai įkūrė Sandhriečių

Šg A'rrirtlA 1014 A l miitm OOA 44444 l:41tW ----------------- KitaisM ........... ..

fl Sveikinam Visus Musų Rėmėjus ir Kostumerius 
i fi .Su H
g E KALĖDŲ ŠVENTĖMIS į

.w yW1

E NAUJAIS METAIS J
g VALDYBA IR DIREKTORIAI. į
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MRS. A. MICHNIEVICZ , 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampa* II gal 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri-, 

o« kolegė 
t; Ug* 
orakti ka
usi Peni* 
■dlv^nijos 
*wspitalk- 
■i Pasek- 
dpgai pa
tarnauja 
de gin> 
ymo. Du* 
a rodą 

.oldose 
-ose ir 
ūkiuose
.aluose mo 
erimi h 
nerginoma.
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žą kambarį vidurmiestyj. Ja
me bus atidaryta suaugusiems 
vakarine mokyklėlė gruodžio 
27 d., 7 vai. vakaro. Norintieji 
mokintis gali ateiti. Mokestis 
tik 50c. į menesį. Bus dvi pa-ĮJKl 
mokos savaitėj, trečiadieniais SS 
ir penktadieniais. Sekmadie- SS 
niais bus paskaitos iš įvairių SS 
mokslo šakų. Šiaip vakarais 
sykį į porą savaičių bus ren
giamos diskusijos dienos klau
simais. Kliube kas vakaras bus 
įvairių laikraščių pasliskaltyti 
Otc. Sandariečių Kliubas yra 

j namuose 500 Main Street, prie 
kertės 5-os gatvės, ant antrų

Draugijos bei kuopos, ku
rios vargstate negaudamos su
sirinkimams svetainių, ateiki
te į kliubą — bus kiekvienai 
suteikta vietos. Pradėję iš ma
žo, jei mums seksis šis kam
barys palaikyti, imsimės už di
desnio ir tokiu bildu laipsniš
kai, supratę svarbų turėti sa-. 
vo svetainę, jų įsigysime.

Gruodžio 17 d. Kliubo kam
baryje A. L. T. S. 35 kuopos 

■ mitinge prisirašė vienas nau
jas narys. Nutarta gruodžio 
27 d. 7 vai. vak. atidaryti su
augusiems vakarinė mokykla. 
Nutarta skubotai kviesti drau
gijų ir kuopų pirmininkus pa
sitarti Klaipėdos krašto reika
lais. ,Jei draugijų pirmininkai 
atsisakytų ir atmestų pakvieti
mą, tai vieni sandariečiai tų 
vykins. Mes negalime pamirš
ti savo brolių klaipėdiečių, 
finišų privalumas stengtis, kad 
jie nepatektų svetimiems, bet 
kad draugiai visi butume su- 
^ijungę. Klaipėdos kraštas — 
Lietuvos pajūrio industrijos ir 
kultūros kraštas, jis yra mu* 
ių, o ne kieno kito! ;

— Meldinietis.
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Pasirinkot Banka?a
c 2

Dabar geriausias laikas, kad nesugadinus nuošimčiu perkelti lie
tuviams savo pinigus iš svetimtaučiu banku i grynai lietuviu

UNIVERSAL STATE BANKĄ
Didžiausį ir Stipriausi Lietuviu Valstijinį Banką Amerikoje

Priduokite mums bile kokio Banko knygelę, mes patys perkelsim
Tamstą pinigus su nuošimčiais į Lietuviu Banką, be jokiu iškaščiu SS

Doleris Padėtas i Banką Kišeniųje Skylės Nepadarys
1 ......................................................11 1 ..................................■'F"1 ...........■■■■II H ,
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Banko Kapitalas ir Perviršis 
$290,000.00
Turtas Virš
$2,500,000.00

-Si
Si

§s
Si
SS

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

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

DETROIT. MICHiGAN
Vest 1394 Herai. 6678

WM. J. STOLL CO., 
J. Balchiunas pagelbininkea 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1629 — 25th St, 9509 Cardenl 
Detroit, Mieli.

Gi- ,......

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

DETROIT. M1CH.
■ Ofiso valandos: 1—8 dieną

tel. Market 6284, Market 4526
........- " 1 -—*---------- -

Pinigus 
Lietuvon
Mes pristatėm per Lietuvos naują valstybini 
banką. Siųskite kuodaugiausiai per musų 
banką.

Dabar laikas perkelti pinigus, nesutrukdinus 
nuošimčių. Musų taupymo skyrius moka 3% nuo 
padėtų pinigų.

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.

Pristokite šiandie į musų Kalėdų kliubą. Gali
ma pradėti su 25c., 50c., $1.00, $2.00, $5.00, $10.00 
ir daugiau.

Musų

nis

yra

1923

Kalėdi-

Kliubas

atdaras

metams

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

Visos bankininkybes šakos

Turėdami $500.00 ar daugiau, investikite j musų 
Pirmus Morgičius, kur moka 6%, visados yra 
saugus.

J. C. ASTRAŲSKA, cashier

Kimbark State Bank
10758 Michigan Avė., kampas 108 gatvės. 

Roseland, Chicago.

Bankas atdaras vakarais seredą ir 
subatą nuo 7 iki 8:30.

Pinkert State Bank
South West Irusi and Savings Bank

Valstijos bankas.

Turtas virš $4,000.000.00

35th Street, Archer ir Hoyne Avė

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

I2th STREET
Cd. I«dsl« NUAtdaras Antradieniais ir šeštadieniais vakarais .

6 iki 8 vai.

CMICASO, IW<

ČIUŽENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

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

Si 
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/^■uR.HEBZMAN^B
Ifl RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas; chi
rurgas ir akušeris.

Gydo ažtrais ir chronlikaa ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1026 W. 
L8th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
.ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

t Dienomis: Cana) 
8110 arba 857

N akt. Drexal 956 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties \

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

3149 S. Morgan St., kerti 82 St.
OFISO VALANDOS:

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:80 — 7 
vakare. Nedėliomis nuo 12 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 labos 

Chicago, Illinois. »
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriikų ir 
Vaik4 ligų 

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ik?
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
▼akaro. Nedaliomis nuo 10 vai. 

ryte aki 1 vai. po piet. 
Telefonas I)rexel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Kčiniene)

Akvierkii
3113 S.Halsted ai
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa 
sėkmingo prak 
tikavimo turi© 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau-

š>kvju prie gimdymo 
s, • Kiekviename at> 

sitikimo 
į^ypatiškų 
parėjimą.

Patarimui 
^terims ir 
^noms veltui.

Tel. Pullman 5432

teikiu 
trižiu- 
Puodu 

mo 
mergi

A.SHUSHŪ 
AKUŠERKA

Turiu patyrimų 
moterų ligose; ru- 
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St 

Chicago, III.

1 Telefonas! Boulevard 7041

DR. C. I. VE2ELIS
Lietuviu Dentiatai 

4712 South Aihland Ave^ 
arti 47-tos gatvių

DR. S. BIEŽIS 
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampu B 

Leavitt St. Tel. Cana! 6222.
Rezidencija 8114 W 42W 86.

Tel. luafayette 4988

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHA1

T«L BOU ImH UM

Kampu
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Editor P. Grigaitis.
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Chicago, III.
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Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paltu:

Metams_______ _____________$8,0f
Pusei metų................. ......... ...___ 4.M
Trims mėnesiams___ -_______ 2.1f
Dviem mėnesiam —____ -____ 1.71
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Mėnesiui  ......................... ....——. 75«

Suvienytose Valstijoje ne Chicagoje
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«^1etams .....$ i
Pusei metų __ 4.01
Trims mėnesiams 3.9*
Dviem mėnesiam____________  1.54
Vienam mėnesiui-------- -----------

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams......................................... $3.0'
Pusei metų............... ..................... 4-5
Trims mėnesiams_ 2.2
Pinigus reikia siųsti pašto Mone*

Orderiu, kartu su užsakymu.

botagas yra klerikalų ran
kose.

Taigi ir ministerių kabi
netą dabar veikiausia teks 
sudaryti klerikalams arba iš 
savo partijos žmonių, arba 
iš savo “gerų pažįstamų”. 
Labai galimas yra daiktas, 
kad ministerių pirmininku 
paliks Galvanauskas.

Kai dėl naujojo Lietuvos 
prezidento, tai reikia pasa
kyt, jogei p. Stulginsko as
menyje Lietuvos respublika 
apturėjo nepuikiausią “Ka- 
ėdų dovaną”. Negana to, 
kad jisai yra klerikalas, bet 
žmonės, kurie jį ^erai pažį
sta, skaito jį ir labai nega
biom. Apie savo pirminin-

kavimą St. Seime jisai pali
ko visai prastą atmintį: sun
kiai susivokdavo debatų ei
goj, dažnai apsilenkdavo su 
Seimo statutu ir visuomet 
aklai pildydavo savo parti
jos įsakymus.

Į respublikos prezidento 
vietą toks žmogus mažiau
sia tinka. Bet geresnio kan
didato “krikščionys” tur-but 
neturėjo (gabesnieji jų žmo
nės užsiima bankų bizniu, 
spekuliacija, šmugeliu ir t. 
t.). Ir todėl Lietuvos žmo
nės dabar turės raminti sa
ve: “Kad ir negudrus musų 
ponas Prezidentas, bet už 
tai moka gražiai poteriau
ti!”

Padegėlis Kasmatė.

Giltinės šešėliai.

irtų, kaip tas
i ją

nebekišti,
sa-
bet

Duok Dieve unoitina švenčiau
sia, kad tie anoniminiai laišr 

bet nei į Lietuvos notą nieko kai butų tiktai isteriką, isteri-

mą, o santarvė ne tik kad len
kams nei žodelio nevaniptelėjo,

Stulginskas Lietu
vos prezidentas. '.

Gauta oficialinė žinia, kai 
Lietuvos prezidentu yra iš 
rinktas p. Stulginskas.

Tenka tat spėti, jogei par 
tijos Seime neįstengė susi 
tarti dėl valdžios sudarymo

Mes žinome, kad eiti į vai 
džią neketino socialdemo 
kratai, nei “darbininkų kuo
pų” atstovai. Taigi galėjt 
būti kalba tiktai apie vald 
žios, sudarymą iš krikščionii 
demokratu ir liaudininki 
blokų. Juodu kartu turi Sei 
me 57 atstovus iš 78, arbf 
73 nuošimčius visų Seime 
vietų.

Bet jeigu tuodu bloku bu 
tų susitariusiu sudaryt vai 
džią, tai, žinoma, juodu bu 
tų pasidalinusiu svarbiausio 
mis vietomis valstybėje. Da 
bar gi išrodo, kad tokio pa
sidalinimo nėra. “Krikščio 
nys” pastatė savo žmogi 
(kun. Bistrą) į Seimo pir
mininkus ir vien savo žmo
nėmis užpildė visas kitas 
sprendžiamąsias vietas Sei 
mo prezidiume; o dabar dai 
jie išrinko savo partijos na 
rį ir valstybės prezidentu.

Jau tuomet, kai klerikalų 
blokas paėmė į savo rankas 
visą Seimo prezidiumą, liau
dininkai buvo labai pasipik
tinę. Galima numanyt, kac 
jie pasitiko dar didesniu pa- 

' sipiktinimu klerikalų pasi 
ryžimą užimti ir prezidente 
vietą.

Bet kuomet klerikalai pa- 
siėniė šitas vietas, nesusi
tardami su liaudininkais, tai 
vargiai galima laukti, kad 
pastarieji norės tartis su 
jais dėl ministerių kabinete 
sudarymo. Klerikalai vei
kiausia mielu noru sutiktų 
pavesti ministerių portfe
lius liaudininkams — viena, 
kad juos palenkus savo pu
sėn; antra, kad galėjus pas
kui visus valdžios nepasise
kimus suversti ant liaudi
ninkų galvos, — kaip jie da
rydavo tuo laiku, kai mini
sterių kabineto priešakyje 
stovėjo Dr. K. Grinius. Bet 
liaudininkai jau turėtų bū
ti visai be nugarkaulio, jei
gu jie apsiimtų kinkytis į 
valstybės' vežimą, kuomet

Tiktai tas, kuriam teko il
gesnį laiką toli nuo tėviškės 
kursti, tiktai tas žino, kokiuo 
įasii'lgimu, kokiuo gadumu ga- 
ima laukti žinių iš Lietuvos! 
ūksiantį 

icbesidomėti, 
o rankų
š jau nebežinau ar tokia žmo
gaus fiziologinė struktūra ar 
ai koks piktas užkerėjimas, 
>ct gauni pluoštą laikraščių — 
r rankos dreba, kol purviną 
uostelę perskrodi, kol margas 
kiltis išsikėti... Ir ko tiktai 
uose 
aip 
iliu 
ego, 
‘ilsudskis 
ėjo, ir 
kryžiaus 
a tuojas!
ietuvos opiausius reikalus — 
asiimk padidinamąjį stiklą, 
žsidčik kelius akinius ir teš
lok siaurų skilčių, pavadintų 
Kauno kronika.” Tenai kar
ais be pranešimų, kam teleg- 
anios neįteiktos ar kur kokie 
ydai nubausti, tenai kartais 
pasitaiko užklydusi žinutė iir 
pie gyvuosius Lietuvos reika- 
us. Žinoma, 
os, Lietuvos darbo 
albai svarbu žinoti, 
arė f

išskėti...
laikraščiuose nerasi! Ir 

turkų sultonas automo- 
iš garemo į anglų laivą 

ir kokiomis kelnėmis 
sekminių rytą dė
kai p kokiame nors 
bulvare šunes mas- 
Nori ką rasti apie

nėra žodžiui vie- 
žmonėms 

kada Poin- 
kada Bul- 

vasarnamio 
skaito

a tą geria, 
‘arų 4nihi§teris iš 

 

įamo grįžta! Tegu 
lis, tegu mokinasi, tegu 
;aip pasaulis gyvena!

Bet tai dar ne viskas! 
u vos laikraščiai 
atokios medžiagos, 
iaudis gali irgi daug ko pasi- 
nokiilti! Nei jokioj pasaulio 
pandoj aš neradau tokio rū
pestingumo, kaip pas mus, ka
la rankiojama, kaip kur koks 
•oporteris-pletk įninkąs, paša nu
lytas ir iš savo gero ūpo ką 
parašo apie musų gyvenimą ir 
varką! Tiesa, rankiojama ne 
riskas, — rankiojama tiktai 
os vietos, kur pagyrimai kaip 

Tltejuml tepama: tegu skaito 
argo žmoneliai, tegu žino 
uck kur koks diplomatas Šila
lės išmovė, ir ką jis prie stik- 

’iuko įsismaginęs apie musų 
‘erą natūrą ir pavyzdingą tvar
tą pliauškė! Juk tai taip svar
iu žinoti! Kam pagyrimas ne
teka! Gi pasakyk kokiam de- 
)artaniento direktoriui, kad jis 
►avo soste iškilmingiau atrodo 
iž patį Mahometą rojuj — 
tam taip nepatiks! Juk ne vol
ui lapė iš varnos sūrį išvilio- 
o, kaip pasakoja dėdė Krylo- 
zas! Ir jeigu liaudis paskendo 
Lepšy, jeigu brangiausios, 
ivenčiausios idėjos sodžiuj jau 
pasitinkama kaip nauja forma 
ipgavinio, — na, tai žinoma 
’eikia ją liūliuoti, migdyti, 
įlipti, kad smegenų sukempė- 
Imą pakeistų sąmones inerci
ja, — reikia ją supti, svaigin
ti saldžiomis pasakomis!

Deja, sunku tikėti, kad mu
sų spaudos galvos net tokio 
liudnaus tikslo turėtų! Vis tik
tai tikslas, koks nebūtų, vis 
tiktai butų žinoma ko siekia
ma ir ko norima pasiekti! Bet

liau- 
žino,

Lie
tuvi dar ir 

kuria

ir to nėra! Dedama viskas, 
kas tik po ranka pakliuvo, ką 
nelyginant kokia mefistofdin
gą ranka, žiauriai pasityčioda
ma pakišę! Skundlžianios, kad 
žmonės laikraščių neskaito! 
“Lietuva,” valdžios oficiozas, 
beveik veltui dalinamas, di
džiausias visų Kauno laikraš
čių, išeina 'berods nedaugiau 
kaip 10,000 egzempliorių! Pri- 
skaitant, kas siunčiama ka
riuomenei ir visokioms val
džios įstaigoms! Tuo tarpu, 
kai tokioj Latvijoj menkiau
sias šun'Iapis siekia 30,000 egz.! 
Bet, jei Lietuvos žmonės taip 
maža laikraščių teskaito, tai 
berods, tiktai pasidžiaugti ga
lima! Lietuvos liaudy perdaug 
dar yra gyvo gyvybės instinkto, 
kad ji galėtų pasitenkinti laik
raščiais, kurie tėra nabašnin- 
kains rašomi! Jeigu Lietuvos 
liaudis taip užsispyrusiai ne
skaito — tai jos užsispyrimas 
yra reikšmingas! Dar pernai 
buvo pasklydęs gandas, kad 
Kaune organizuojąs didelė ak
cinė žydų bendrove leisti lie
tuvių kalba laikraštį. Jeigu iki 
šiol tas gandas dar nepasitik
rino, tai dar nereiškia, kad jis 
nebus realizuotas! O žydai mo
kės pastatyti laikraštį taip, 
kad jas tiks ne vieniems numi
rėliams! Galės tuomet lietu
vių intell i genhi j a ipasidžliaugti, 
kad liaudis pradėjo laikraščius 
įkaityti! Tai butų ironija, jei
gu ji neliestų musų gyvybės 
pagrindų! Bet dabar nelaikąs 
tokiais daiktais juoktis!

Kitų spauda yra ne tiktai gy
vas visuomenės balsas, ne tik- 

, t f

i;ai visuomenės nusistatymo 
reiškėją, bet ji yra vedamoji 
visuomenės idėja! Kitų tautų 
spauda ne tiktai kad sudaro 
visuomenės ūpą, formuoja jos 
nusistatymą, ne tik kad, nor
muoja visuomenės pulsą, bet 
duoda toną visai politikai! 
Pas mus spauda tėra tiktai 
kaž kokia politinių biznierių 
pastumdėlė, besinaudojanti

gali sudaryti visuomenės ūpą, 
jei ji yra tiktai akla tarnaitė 
politinių rietenų, skolastikos 
papiauta! Aš jau nekalbu apie 
valdžios oficiozą, Ikurio vie
nintelis ir uždavinys tėra — 
daug plepėti, nieko nepasaky
ti, ir dar mažiau pačiam žino
ti! Bet kuo pateisinti privatinę 
spaudą, privatinės, visuomeni
nes spaudos skolastiką?

Ar tam, km\ nors kiek sekė 
musų spaudą, — ar dar rei
kia pavyzdžių ... Jei reikia — 
gaili būti juo ir užsienio poli
tikos sritis. Ką valdžia mano 
daryti- Vilniaus klausimu? Ar 
ji dar nori Vilnių atgauti, ar 
jau kur kokią' koncesiją yra 
suteikusi? Jeigu ji nori at
gauti, kokį ji planą turi, ką ji 
daro? Jeigu valdžia jokio pla
no neturi, tai ką mano visuo
menės vadai, kaip jie tą klau
simą dabar stato? Kaip visuo
menė mano dėl to dalyko: Lie
tuvos valdžia įteikė santarvei 
protestą, kad Lenkai daro Vil
niuj rinkimus į Varšavos Sei-

atsakyt nesiteikė! O gal ką at
sakė, gal Lietuvos visuomenė 
nėra pribrendusi apie tai ką 
žinoti, gal vėlei ir vėlei kad 
kokią bendro turinio žinią su
medžioti reikia raustis po vo
kiečių, prancūzų, lenkų laik
raščius! Jeigu musų užsienio 
reikalų ministerija yra nely
ginant kokia mandrybės Bas
tilija, tai vistiktai iš tos jos 
mandrybės nieko nebus, jei ji 
nebus visuomenes valios ar 
bent ūpo konsolidavimas! Juk 
ne kas kitas, kaip lik toji man- 
drybė iki debesų ir Vilnių pa
laktojo! Tiek to: iš numiru
sių nebeprikelsi! Bet šiandie 
mes gyvename dienas, kada ir 
kitas pagrindinis Lietuvos 
klausimas — Klaipėdos klau
simas — laidojama! O visuo
menė— saldžiausiu optimiz
mu svaiginama! Lietuvai duo
ta aiškiai suprasti, kad norima 
Klaipėdos krašto Lietuvai ne
duoti.. Ir ką gi — Lietuvoj ty
lu, raunu, niekas nei pusė žo
delio. Dar “Lietuvos Žinios”— 
dar jos nors olimpiniu tonu 
pranešė visuomenei, o “'Lietu
va” — net pranešti nesiteikė! 
Jeigu taip visuomene pasitin
ka tokio svarbaus klausimo to
kį barbaringą sprendimą (Tau-, 
tų Sąjungos 15 metų protek
toratas ir Klaipėdos uosto val
džia iš Lenkų, Vokiečių ir Lie
tuvių!), tai žinoma, kad mes 
jo ir negausimi Atsiminkim 
tiktai dar musų ne taip toli
mą praeitį, kada dar mumy
se buvo nors kiek idealizmo, 
kada Lietuva buvo varu ver
čiama priimt Hymanso uniją! 
Sujudo visa Lietuva, pasakė
lė protestai, Galvanauskui’ net 
bombą įvarėtelr lai visa į už
sienį padare tokio įspūdžio, 
kad galų gale Hymaiuso pro- 
oktas nedielnivo reikalu u jama 
priimti cn bloc, kad iš jo bu
žo galima' padaryti mums vi
sai priimtiną projektą. Ir jeigu 
nes tuo liepa si naudojom, tai 
tik tenka dūkui pasakyti mu- 
>ų mandrybės bastilijai! Ką ir 
būkalibeti, (eroro sistema veik
ti į politinius nusistatymus — 
bankruto politika. Bet Lietu
voj visuomenes sukudimas, 
.šsiliejęs^K teroristinį aktą žy
nių rezimatų pasiekė. Ir tai 
iiidaro dirvą tolimiesicuns ak
tams, kurie galas žino kur įga
li nuvesti! Ne visi Lietuvos 
žmonėm turi noro būti tokiais 
m a n d ri a i s išgleb ėl ia is, kaip
kai kurie “pašauktieji” — ir 
ne visi turi noro skaityti apie 
turkų sultono keliones tuo me
tu, kailį) opiausieji Lietuvos 
reikalai pražiopsoma!

šit “Lietuvos 
paduoda žinią, 
Seimo nariai 
nius raščiukus, 
juos nužudyti, 
neišmintinga iiolitikos vyrams 
klausyti anoniminių grąsini- 
mų ir jų privengti. Bet Redak- 
dja, talpindama šitokį grąsi- 
nimą deda savo prierašą, kuria
me visu savo olimpiniu man- 
di'uniu spėjo, kad tą raščiuką 
bus parašiusi kuri nors rinki
mus į Seiliną pralaimėjusi par
tija ar bent jos žmonės (Pa
žanga.?) ! Naivumas, kokį ga
lima tiktai lietuvių spaudoj 
rasti! Dievaž, kaip gera butų, 
kad tai butų tiktai isteriką, 
kaip “Lietuvos Žinių” Olim
pas po skanių pietų geru ape
titu pasitenkinęs visuomenės 
gėlą aptiekoriškai apsprendžia! 
Tegu tokie anoniminiai laiš
kiukai parodo jų siuntėjų silp
nybę, tegu jie bus politinio ne- 
subilendimo barometras, bet 
jie yra musų gyvenimo laiko
tarpio barometras, to laikotar
pio, kada apakęs beždžionių 
mandrumas paskutinius spin
dulius idealizmo, to idealizmo 
kuriuo visas Lietuvos valsty
bės kūrybos periodas ryškėjo, 
visi karžygių darbai buvo ly
dimi, visi darbo žmonių svai
gulingi pasiaujkavimai 'buvo 
žymimi, —- kada idealizmo 
paskutiniai spinduliai žmonių 
širdyse baigiama smaugti!

kad kai kurie 
gavo anonimi- 

gru mojančius 
Žinoma, butų

ną eksperimentą. Tie visi, ku
rie Lietuvos reikaJlais susirūpi
nusius žmones su kipšais lygi
na, visi, kurie baudžia savo 
priešininkus už “visuomenę ne
raminančias žinias”, kurie 
skausmo, sąžinės balsą isteri
ką vadina, ir mandrybės aukš
tybėj sėdėdami filosofuoja, 
kaip turkų sultono' kelnės atro
dė, kai jis automibiliu važiavo

ka tokių ponų, kokie Lietuvos 
ministerijose bei laikraščių re
dakcijose sėdi! Bet prastas ta
sai daktaras, kuris gydo nepa
siteiravęs ligos priežasčių, pra
stas tasai visuomenės veikėjas, 
kuris opiausias problemas 
usus raitydamas sprendžia!

Ir tarytum pateisindama sa-|ir dar ramiau pranešamą, kad 
vo felčerišką žlibumą “Lietu-1 mes Klaipėdos neturėsime 
vos Žinių” Redakcija, vienintė-1 (žiur. “L. Ž.” No. 216-218), ir 
lio dienraščio Lietuvoje redak-1 ramina visuomenę, kad Atlantic 
cija, kuris, berods, laisviau at-|City (kaž kur Amerikoj) įvy- 
stovautų skolastikos nepa-Įko gydytojų susirinkimas 
muuigtą sąmonę, to laikraš-| (žiur. minėtą aukščiau laikr.), 
čio redakcija No. 218 daro I tegu tie visi bubnų tūzo ponai 
spaudos apžvalgą ir tarp kit-Į pabando nuvykti į Lietuvos 
ko užsipuola pažangininku!provinciją, tegu pabando užsi- 
“Krašto Balsą”, sulygindamas Į vilkti pilką sodiečio sermėgą, 
jo rašytojus su bolševikais ir I apsiauna naginėms, atsistoja 
baisiausia piktindamos jo pa-1 greta tūkstančių kitų tokių 
sakymais; “Visi gražiai žino, Ipat, ir pabando — ką jau ko- 
kad esame viduj nesusitvarkę, | kį “savo reikalą” aprūpinti — 
blogiau susitvarkę 
latvius ir estus, bet dargi netĮčio pareigas, 
už lenkus”, 
m i valdžios nuožiūra 
Šingai įstatymams.” 
“L. Ž.” “Redakcija nuo savęs! 
rašo: “Tai tik menka dalelė to 
isterinio šauksmo, kuris eina 
per visus ‘Kr. Balso’ numerius. 
Lietuva gyvas pragaras, visai 
nesusitvarkius, valdžia neturi 
jokios užuojautos ir paramos, 
didžiausia ekonominė suirutė,) 
valdžia pati įstatymus laužo, 
bedugnės krantas čia pat. Net [raminančių žinių 
pats kipšas labiausia i___
mas negalėtų juodžiau ^Lietuvą[isteriką ir šauktis 
nupiešti, kaip tai moka pada-1 medicinos pagalbo 
ryti pr. A. 
kompanija”, 
įrangai, kad tai rašo koks 
krikščionių demokratų <----
•įas, gindamas savo satrapų 
politiką, tai rašo Socialistų 
Liaudininkų organas, kuris 
ificialiniai yra krikščionių de
mokratų priešininkas, kuris 
aktinai yra jų... na, aš jau 

jiems atitinkamo vardo nebe
ieškosiu !

Jeigu tokias giesmes gieda 
’aip vadinamoji krikščionių 
opozicija, tai jus, draugai, ne- 
ųrėtuinėt jokio pamato stebė

tis, kad visokie viršininkai ir 
komendantai nuolatos baudžia 
ir konfisikuoja “Kr. Balsę” už 
‘skleidimą žinių, kurios visuo- 
nenę neramina“! Taip bent 
kamba Kauno Koniondanto 
Įsakymas, uždengiantis “‘Tėvy
nes Balsą”! O Kauno cenzo- 
ris yra tiek išmintingas, kad 
daro net šitokius šposus. Tos 
)at nelaimingos “Lietuvos Ži
nios” No. 218, matyt, neturė
damos ką dėti, įdėjo “Eltos” 
(Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos įstaiga, oficialinė 
Lietuvos 'telegramų agentūra) 
prisiųstą ištrauką iš “New- 
York Herald” spalių mėn/ 8 d. 
(Elta tą ištrauką gavo it( L. L 
B. — Lietuvos Atstovybės A- 
merikoje oficialinės informaci
jų įstaigos!). Ir šit Kauno 
mandragalvis cenzoris ir pra
leidžia tą straipsnį spausdinti 
tik ištraukomis — laikraštis iš- 
?ina išmargintas tuščiomis vie
lomis! Kas čia yra: idiotiz
mas, chamizmas, prostitucija 
ar pati kvailiausioji provokaci
ja?!... Bet “L. Ž.” Redakcija 
toliau tyli, o visuomenė — 
tuo labiau, — kas jai darbo, 
kad po kojų žemė supas!

Tai Lietuvoj — viskas 
koj, ir jeigu Voldemaras 
to atsitikimo iškirstų 
skandalą, tai krikščionių 
tatytas komendantas jam už
dėtų satrapo pabaudą, o socia
listų liaudininkų oficiozas, 
medioiniškaii-ajkušėriškai galvo
damas apie visuomenės santy
kius išeitų vėlei ginti valdžią 

kuri palei kun. 
ant baslio paka- 
“kiaulc dvaran

Ką gi, vyrai, girdėjau kad 
Amerikoj alų grąžins. Rinkitės 

karčiamas ir giedokite:
—Linksmą dieną apturė

jom I
—Aleliuja!

Sevcros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

KOSULYS
yra greitai sulaikomas jeigu 
vartojama i laiką

SEVERA’S
COUGH BALSAM.

Falir.gvir.s Kcsuię ir prašalins daug 
kcrJčjimu. Priimnas dėl vaikams

Kaina 26c ir 60c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

Krupavičiaus

ne tik už | tegu pabando atlikti savo pilie- 
tegu pabando, 

“mokesčiai renka-1 kaip paprastas sodietis turėti 
ir prie-Į ^ikalo su komendantais, vir- 

Toliaupininkais, iždininkais, inspek- 1 
toriais, intendantais.!.. Tegu ’ 
pabando atiduoti intendantūrai 
kokią jam net neteisėtai uždė
tą “rekviziciją”! — Jeigu jiems 
užteks pilietinės drąsos pada
ryti šitokį eksperimentą ir 
jeigu jiems neatrodys, kad jie 
yra nusipelnę tautos prakeiki
mo už skleidimą “visuomenę 

i” — o, tai jie 
norėda-1 iau turės teisės kalbėti apie 

greitosios 
kad pa- 

Voldemaras su|tiems kuogreičiaus skubėt į 
Nemanykite, [ psichiatorį!

Gyvenimas,» tvarka, gyveni- 
orga l o praktika visai kitokie, ne-

- ;.|gų. jie atrodo nedavirusios ko- 
šelenos filosofams, Kauno res
toranuose visuomenės tvarkos 
problemas sprendžiantiems! 
Ir reikėtų nors kartą bent kiek 
turėti pilietinės drąsos įr pri
pažinti Voldemarui, kad jis 
yra begalo daug nusipelnęs 
prieš lietuvių visuomenę! Ne 
dėlto, kad jis yra didžiausias 
atskalūnas ir atsilikėlis visuo
menės problemų sprendime, ne 
dėl to, kad jis savo tikslų pa-> 
siekinn|i nesustos nei prieš jo
kią demagogiją, nei prieš jokį 
faktų iškraipymą, pats žinoda
mas, kad sako -neteisybę, o mi
ną daro, tarytum kas dėl teisy
bės ant kryžiaus kala, — bet 
dėl to, kad jis neišpasakytu 
užsispyrimu, valios stiprybe, 
atkaklumu, nachahimu, nuo- 
,šakumu, įniršimu judina, kli
bina, smaukia, kaip velnias ai
tvarą, lietuvių visuomenės 
smi atgenu užkietėjimą ir sąmo
nės ištižimą, o taip vadinamos 
“driuksliugų skaudos” (kaip 
rusai sakydavo — presmyka- 
juščajasia pressa!—) prostitu
čių papročius į sąžinės teismą 
šaukia! Nežiūrint į visą Vol
demaro publicistinių priemo
nių, jo taip dažnai vartojamų, 
netikslingumą, jeigu ne jis, 
jeigu jis nesiraustų po užsie
nio spaudą, tenai sumedžioda
mas žinių apie Lietuvą ir tuo 
priversdamas kartas nuo karto 
prabilti pačią mandrumo bas- 
tiliją —- užsienio reikalų mini- 
sternę—bent nors netiksliai 
paduotų .žinių apšaukimui, — 
jeigu jis nesiraustų po įstaty
mus ir nenagrinėtų jų barba- 
ringo Lietuvoj vykinimo, — 
jeigu ne tas nelaimingais Vol
demaras, tai visa -musų spau
da senai butų pavirtus į tokią 
vietą, pro kurią praeinant iš- 
anksto reikėtų nosis užsirišti...

Kol Lietuvoj tebus tiktai 
tokia spauda, kuri temoka tik
tai prisilaižyti, ir spausdinti 
tiktai tą, ką jai ELTA per sa
vo apsileidimą pakiš, kol 
spauda ne tik neduoda politi
kai tono, bet net visuomenės 
lipo nepagauna, — tol' mes ei
sime tiktai pastumdėlių 
Idai s!

SEVERAS 
COLD AND GR1P TABLETS

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

Kaina bOo.

- W. F. SI VERA CO.
CEOAR HAPIOS, IOWA

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas 

S. L. FABIŪNASCO

809 W. 35th St., Chicago.
Tel. Blvd. 0611 ar 0774 

Atstovybėje.
Registruoti Notarai Lietu*

TAS BUS LABAI JUMS 
ANT NAUDOS.

Pasekminglaustai siunčiame pinigus

vos
Esam

ir parduodame laivakortes.

Nature Guro institute *
DR. J. A. VĖLOMS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Nąturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenejušias, 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.
Nedeldieniais nuo 9 iki 12.

Tel. Lafayette 5698.

Tel. Humboldt 7276-J

IM Avė. Pirtys
Turkiškai-Rusiškos Pirtys ir Barz- 
daskutykla, Elektrine Maudynė 

Atskiras skyrius moterims.
Atdara dieną ir naktį.
2039-41 W. North Avė.

prie Mihvaukee Avė., ir Robey St. 
“L.” stotis.

Chicago.

NURSĖ
Telefonas

Yards
3135

M. Burokienė, Nursė
5141 So. Ilalstcd St., Chicago.

tvar
dei 

kokį 
pas-

varo”!.. .
Aš rizikuoju būti apšauktas 

prakeiktu pažangininku, dar 
daugiau, būti apšauktas kokiu 
nors bolševikų agentu, gaunan
čiu pinigus iš Zinovjevo ar net 
iš paties Mussolini (Lietuvoj 
visokie įtarimai yra teisėti!), 
aš vistiktai noretau pasiūlyti 
Lietuvos Olimpui padaryti vie-

ke-

Ir jeigu jau šiandie 
Vilniaus ir Klaipėda 
ta, tai čia lygus nuopelnas val
džios ir spaudos, kuri neatliko 
net savo cleinonlaringinusių
prievolių!

greta

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

Kode! jus nešiojate akinius? Kad 
negalite su jais matyti ? Delko jums 
galva skauda kada nešiojate akinius? 
Todėl kad jus neturite priskirtus tei
singai akinius. Ateikite pas mane, o 
aš jums pagelbėsiu. Delko jus einate 
miegoti ir negalite užmigti? Ateiki
te pas mane, o aš turiu patyrimus.

Peter A. Miller
2128 W. 22nd St.
Tel. Canal 5888
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Amerikiečiams proga

Model “117

Kalėdų dovanasJUOZAS F. BUDRIK

pirkite

pas

Martinku

Darbą suprantu gerai ir 
atlieku taip kaip kam reika
linga.

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

Chicago, III.
Tel. Boulevard 2469

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

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

KODĖL?

H
 RA tai geriausios rūšies Phonogra- 

fas su naujausia technika, groja 
visokius rekordus geriaus ir aiš- 
kiaus negu kuri kita mašina. Mu

sų vienatinė krautuvė Chicagoj tarpe lietu
vių, ką užlaikome šitą modernišką BRUN- 
SWICK išdarbio Phonografus. Jeigu jieš- 
kote tikrai gero Phonografo, tai užeikite 
pas mus, pamatyti kokybę didžiausiame pa
sirinkime įvairios rūšies mašinų ir rekordų.

Daugelio dvarų triobėsiai 
bus tinkami užvedimui pra
monių, įvairių medžio išdirbys- 
tčms, malūnams, linų ir vilnų 
verpiamoms mašinoms, ce

mento, plytų ir kitų-kitokioms 
išdinbystems.

Kuris atpirko auksinių daiktų krautuvę 
nuo pono Strzineckio. Daug naujo tavoro 
privežė, vis tinkami šventėms dovanoms. 
Kaip, tai: Deimantai, žiedai, laikrodėliai, 
Lenciūgėliai, Perliniai Karoliai, Levalieriai, 
Kalonikai, visoki sidabriniai'daiktai ir t. t. 
Kainos labai prieinamos. Taipgi kviečia at
silankyti savo senuosius draugus, bus pa
tarnauta kuo geriausiai.

Krautuvė atdara visą dieną nedėlioj, 
gruodžio 24 d.

‘ KALEDįl DOVANAS
GAUT DUOTI SAVO DRAUGAMS

Musų cigarai yra sutaisyti speciališkai tam tikrai su ku
liais jūsų draugas bus dėkingas. Lengvi rūkyti, sidabru apvy
nioti, Havanos tabakas. Keletą tūkstančių tų cigarų turime 
tik dėl Kalėdų numažinta kaina, galit ateiti j musų dirbtuvę ir 
persitikrinti.

JOSEPH J. STRAVINSKAS
704 W. 31st St.

lų lig šiol kaip ir neduodavo. 
Sekretas bus t.ur , būt tame, 
kad gsl beveik visi naujaku
riai (tiri Amerikoje giminių! 
kurie prigelbsti. Tikimasi, kad 
išeiviai prigelbės saviškiams ir 
ateityje. Tokiu budu savaimi 
išsiris svarbiausias klausimas 
naujų ūkių finansavimo.

Bet yra kuo ir patiems ame
rikiečiams susidomėti. Lietu
vos laikraščiuose skaitome, 
“kad visoj eilėj dvarų išskirti 
dvarų centrai su trobesiais ir 
plotu v žemės iki 80 hektarų. 
Tokių ūkių yra visose apskri
tyse. Jie skiriami Lietuvos 
žemdirbiams ir amerikiečiams, 
taigi grįžę iš Amerikos lietu
viai turi geros progos įsigyti 
Lietuvoje žemes.” (“Laisvė” 
207 N.)

Specialis Kalėdinis Išpardavimas
Dovana NamamsAtydai Moterų

Kas norite turėti naujausios 
mados drapanas padarytas, atei- 
kit pas mane. Siuvu ir užlaikau . \
gatavus pasiutus kotus, siutus ir 
d r eses. U W5.1

[LIB] žemės Remorma -— 
Lietuvos ekonominės ateities 
viltis bus jau pradėta vykinti 
pilname apemyje nuo ateinan
čių 1923-ių metų pradžios. 
Šiais metais dar baigiama ap
rūpinti žeme kariškiai. Atei
nančiais metais bus išdalinta 
100,000 hektarų dvarų žemės 
ir dar apie tiek sodžių žemės 
išskirstyti į viensėdžius. Iš vi
so esą apie 500,000 hektarų 
dvarų žemės, ir apie 150,000 
hektarų valdžios žemės; visa 
(a žeme sulig naujojo femės 
reformos Įstatymo turės būti 
išparceliuota ir perleista beže
miams ir mažažemiams. Įdo
mu tai, kad Lietuva nenusi
maną dėl kapitalų reikalingų 
tiems naujakuriams. Lig šiol 
valdžia duodavo tik grudų ir 
medžių. Tečiau ir su tokia pa
rama nauji ūkiai sekmai.i 
susikuidavo, pasistatydavo tro-

Iš kur 
kokiu budu Iš bankų paslo-

1 GIEDANČIŲ KAMARAIČIŲ IR
I UUU KALBANČIŲ PAPŪGŲ

Specialiai numažintos kainos tik šią savaitę. Tikros Andreasburgo 
ir Sicferto Kanaraitės Operos Giesmininkės. Populeriausi auksiniais 
liežuviais giedantis paukščiai pasauly. Visi pilnai garantuojami, kad 
giedos. Paprastos vertės $15.00. šią savaitę po $6.95,
Jaunos meksikinčs raudongalves papūgos, garantuojama kai kalbės, 
arba bus atmainytos per 3 menesius. Paprastai SKR KH
pardavinėjamos po $15.00, dabar 4*VavU

MEYER’S BIRD COMPANY,
Importuotojai ir Exportuotojai. Didmenomis ir smulkmenomis.

Pardąvos Skyrius 4 Augštaa, 404-405
189 North Clark Street., Chicago, 111.

GRAPHOPHONE CO., 
INC.

Mes moksliškai pritaikom akinius 
Columbia Grafonolos 

feLss**”* pilna eilė rekordų.
BgSSįjp KALĖDINIAI SPE-

. CIALUMAI 10823 S. Michigan Avė 
\ / ROSELAND, ILL

5^ Deimantiniai žietai vertės
ŠS $100.00 tik ............... $65.00 lįįjU į|
® Laikrodėliai $40.00 tik $32.50

10 ir 14 k. žiedai vyrams A ?
Si $2.00 iki.................. $15.00 £ §
S Moterims perliniai karo- SS
jįi liai $4.00 iki............. $45.00 jįjį
JR Laikrodinės Apyrankės 14 '
SS iki 18 k. $19.50 iki .... $32.50 |g
Šį Mes garantuojame, kad musų prekės 25% pi- gj 

gesnės negu kur kitoj krautuvėj Chicagoj. SS
Š§ Mes laikom pilną eilę Columbijos Kalbamų ma- SS
ŠS šinų ir rekordų. m
|| Mes tik-ką apturėjom puikią partiją Kalėdinių
Šį rekordų. į®

Ateikite ir pasirinkite savo dovanas dabar. . S
S

9242 So. Halsted St. Chicafifo, III.

M W 57 
cvj

SHOE

Krautuve

Pirktis
Kalėdoms

ir vaikams
$1.00

kojiniai pil-
$1.75

Siūlo" vispkios rūšies šliures do 
vanoms moterims 
titkai po 
porai *t 
Moterims šilkiniai 
nos mados

IBOSTON

Vaikams sveikos odos Waltonso 
čeverykai juodi ir rusvi tik
tai po ei QK
ir augščiau 4* ■

Mažoms ir paaugusioms mer
gaitėms. Ateikite pasižiūrėti 
naujų rusiškų batelių. Padova
nok jam porą gražių “Comfy” 
odos ar tūbos narni- fi* 4 .25 
mų šliurių po M* ■
Didelis. pasirinkimas augšto 
laipsnio sveikos odos vyrams 
čeverykai $4,85

STORE
“KOKYBĖS FIRMA”

W ./Taipgi įvairus vilnoniai (£'*i
leojiniai po ■

ĘĮo Sezono vėliausios mados paten-
tuotos odos satyno ir žomšo

® šliurės po $3.95
SS ir augščiau

Vilnoniai kojiniai, šilti
fiį kojoms, po ■ WV

K Visiems musų kostumeriams esamiems ir busi-
miems linkime Linksmų Kalėdų švenčių. M’

Saugi 
ir sezoninė 

KALĖDŲ DOVANA 
yra nr/usų

O 
O

1-mo morgičio ant Nekrutamo Tur
to Serijiniai Aukso Bonai 

Grynas uždarbis 6 kartus tiek ką 
didžiausia nuošimtis 

Visa laika $300,000 
Denominacijos: $1000, $500, $100 

Subręsta į 4—15 . metų 
Užsisakyk dabar 

pristatymui sausy.
Singer Bond & Mortgage 

Company,
Ilėliniai vertybes popieriai 

39 VV. Adams St. 
Tel. Wabash 0388

KUPONAS
Singer Bond & Mortgage 

Company,
39 W. Adams St.

Chicago, 111.
Malonėkit prisiųsti man savo cir- 

kuliorį apie jūsų į.% pirmojo mor- 
gičio serijinius nekrutamo turto 
bonus.

Vardas ........................................
Adresas ................................*.....

r ■ '■ 1 ■ .....

Didelis Išpardavimas
Ateik į musų Dirbtuvės 

Skyrių

Garantuojama 10 metų 
DYKAI REKORDAI 

IR ADATOS
Leader Phonograph Co. 

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

Pristatom dykai.L--------------------------------J

2) — pietus — ■ TRYS DIENOS LAIKAI.
3) — VAKARAS. )

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

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

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

f PRANEŠIMAS 1
Šiuo pranešu, kad atidariau naują geležies ir kitokių smulkme

nų krautuvę; namams reikalingų dalykų, šventėms turiu prirengęs 
iš visokių alumininių, potcelėninių ir stiklinių indų ir žaislų vaikams. 
Kaina visiems prieinama. Meldžiu atsilankyti. Patarnausiu kuoge- 
riausiai. -

F. JUCEVICIA
6037-39 So. State St.

Phone Englewood 1826
......  r

Visiems musų Kostume
riams linkime Linksmų 
Kalėdų Švenčiu.

Užeik į
Bridgeport Tobacco Co., nu
sipirkimui cigarų, cigaretų 
ir tabako. Specialės kainos.

3267 S. Haisted St.
Tel. Boulevard 5394

Poarl Qw Koncertinos

Yra geriausios; patariamos ir 
naudojamos geriausių koncerti
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,

4t>39 S.Ashland A v., Chicago, III.

$29
Tam Dideliam

FONOGRAFUI
Į— H p I " ». i

Pirmiau pardavinėta 
po $150. Dabar tik 

už $29
Lietuvių ir Lenkų 

Firma
500 mašinų sandely 
po $29 ir $39 
Naujausi angliški 
rekordai 2 už $1.00 
Darome visokius 
taisymus.

N0RTH-WE8TERN 
Phonograph Supply 
1683 Wilwaukee av.

~ O I
C «

« >•='
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Svetima spauda apie 
lietuvius

Re- 
aty-

19 d. “New

LIETUVOS ŽEMES. 
REFORMA.

[LIB] Lietuvos Žemės 
forma susilaukė Amerikos 
dos. Lapkri 
York Times
žvalgų pastarųjų laikų atmai
nų žemės klausime, įvykusių 
daugelyje Europos kraštų, ku
rie įvesdami žemės reformų 
•norėję apsisaugoti nuo bolše
vizmo ir aprūpinti buvusius 
kareivius. Tarpe kitų kraštų 
minima ir Lietuva, kurios že
mės re f • ia trumpai aprašy
ta.

ŽYDAI SKUNDŽIASI.
[LIB] “Jeivish Chronicle” 

Newark, N. J. lapkričio deda 
Žydų Telegrafo Agentūros pra
nešimų iš Kauno, kad Lietu
vos Valdžia iš šešių jiems pri
derančių seime vietų atėmusi 
jiems 4, palikdama tik dvi, pa
matuodama nutarimų “tekni- 
kos motyvais.” Del tų pačių 
priežasčių esu netekę vietų ir 
9 kitų tautų atstovai. Į Rinki
mų ‘ Komisijų davę spaudimo 
dvi didžiosios partijos: krikš
čionių demokratų ir socialistų 
liaudininkų. Tautų mažumos 
esančios labai inirtusios. Lietu
vių darbo partijos žadu pas
kelbti generalinį streikų, jei 
komisija neatšauksianti nuta
rimo. »

REIKIA PANAIKINTI PREKY
BAI UŽTVARAS.

[LIB J “Chicago Journal of 
Commerce,” lapkr. 10, skaito
me: “Naujos Pabaltijos Valsti
jos aiškiai nušviečia teigiamas 
ir neigiamas prekybos įtakas. 
Husų sutartis (tur būt čia kal
bama apie Rygos sutartį tarp 
rusų ir lenkų) trukdo išsivys
tymų Estonijos, Latvijos ir 
Lietuvos. Tuo tarpu Finlan- 
dija, būdama Skandinavijos 
įtakoje ir toliau nuo Rusijos 
ligų. labai žymiai sustiprino 
savo prekybų ir jos padėtis da
bar paneša į Švedijos padėtį. 
Prekyba nepripažįsta užtvarų. 
Pasaulis yra artimai sumegs
iąs, nežiūrint karo pasekmių. 
Paasulio pramonė turi griežtai 
susirūpinti panaikinimu nei
giamos įtakos zonų. Tarptau-
tinęs prekybos pasisekimas rei
kalauja, kad naujoms tautoms 

duota reikiamos galimv-

M
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JUMS didžiausia Kalėdy Dovana bus, jeigu nusipirksite vieną iš sity namy, kurie neša pelną. H
Tik keturi namai liko. Čia yra linksma Jums proga gauti sau namus mažais išmokėjimais. □

Puikus Namas Su Įplaukomis Brighton Parke Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos •kaudljimą, 
Jei skaitant raldia susilieja, 
Joi ii raidis darosi dvi, 
Jei turi uždegimą akli, 
Jai skaitant ąr siuvant akis skae 

d«, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių Bpecialietaa 

18Ū1 So. Ashland Ave„ 
Kampas 18-os gatrla.

Ant trečio augi to viri Platt’e ap- 
•iekos, kambariai 14, 16, 16 Ir 17 
Valandos nno 9 ryto iki 9 vai vak 
Ncdeklieniais: 9 ryto iki 12 dienai.

Jūsų gyvenimo proga nusipirkti vieną šitų mūrinių namų; du apartmentai po šešis kambarius; ponamis ir pa
šelmenes.
Tik $2000.00 įmokant, Likusius lengvais išmokėjimais. Randa neša $95.00 į mėnesį.
Namai prirengti kraustytis. '
Visi pagerinimai įtaisyti ir pilnai apmokėti, priskaitant gatvės išgrendimą.

I .

o

DR. VA1TUSH, O. D Metelį

Paiengvins akių Įtempimu, auris 
esti, priežastimi galvos skaiidijimoi 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karitį, atitaiso 
ireivas ddf nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos* H’zaniinavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

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

Phonp Boulevard 7589

AKIŲ DAKTARAS

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

Patarimai suteikiami dovanai

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

ra fotografija namų, kuriuos siūlom parduot. Ateiki te kurią nebūk dieną, ar septintadienį į musų ofisą, 
mes nuvešime pas namus. '
STATYBA: — Plytų su akmens aptaisymais; žalių 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. . ' ' • ' " 1' 1 ’ . '
ĮTAISYMAI: — Misinginės žvakės ir nukniubusieji žiburiai labai gražus. Tyčia sujungimai aslinėms žibyk- 
loms ir elektriniam prosui. .
Fornaso šiluma pirmam augštui, taipgi specialiai rūsiai vaisiams.

NAMŲ STATYTOJAI
i Tel. Lafayette 5153 ir 6438

RUBIN BROS
3804 So. Kedzie Avė.,

Firma, kuri apsirūpina jumis, jums sumirgus ar darbo netekus.
f t f f t f f i b f f f 11 mttt r 11 ttittttiiimt f mi1t111 tmi t ton t ff mt

bes.” 11

Didžiausia Lietuviška Krautuve

mentus. Už darbą gvarantuojama.
Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja i 

Lietuvą arba ant ukes.
Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.

S k eumatizm s bausgee:
■ ............. i...............  — b

■ Nesikankykite savęs skaus
B rnais, Reumatizmu, Sausgėle.
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
■ — raumenų sukimu; nes skau n
■ dėjimai naikina kūno gyvybę g
■ ir dažnai ant patalo paguldo.
■ CAPSICO COMPOUND mo B
■ stis lengvai prašalina viršmi- B
■ nėtas ligas; mums šiandie dau- ■ 

gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
vonės pasveikę. Prekė 50c per ■

■ pačtą 55c arba dvi už $1.05, ■
Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 

KATOS”, augalais gydytiea, ■
H kaina 50 centų.

■ Justin Kulis >
■ 3?59 So. Halsted SI. Chicago, III. !
ItaeBaaeeeHaHaeeaeem

Ant Town of Lake
Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuoja- 

mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų* 
armonikų ir balalaikų. į

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru

Dr. K. P.
Miczoll, 

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

St. Paul’s
Hospital

828 Wcst 35th PI.
Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 
$65 00.. . . . . . . . . . . . . . —

WOITOVICH BROS.
BUCERNĖ

921 W. 14 St., kampas Sangamon gat.
Tek Canal 5284

Valgomu Daikty Išpardavimo Savaitė.
ATPJAUJAMA JAU

TIENA
Palendvica .............. 28

Apskritasis steikas ...... 20
Šonkaulio kepsnis...........16
“Pot Roast”.....................14
Nuo sprando ............  13
Nuo blauzdos................. 13
Paslėpsnis ..................  8

Kiauliena-palcndvica ...17 
Kiauliena nuo pasturg. 16 
Kumpis...... . ....................15
Šviežias kumpis .............22
Šonkauliukai ................. 13
Nuo mentės.....................13

Veršiena nuo 9 iki___  16
žąsys num. 1 svarui .... 26
Antys.................... 27
Vištos.......................—- 25

Rūkytos mėsos
California kumpiai....... 25
Cal. kumpiai________ 17
Rūkytos mentės ............. 17

- --J

HALSTED MUSIC SHOP
(Halsted Muzikos Krautuvė)

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

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

Mes sutaupysime Jums pinigus.

Šis Puikus Fonografas
Vertės $125

Grajina visus rekordus su aiškiu, kaip varpo, 
halsu. Nufin’šiuotas, aržuolo, Walnut arba 
rusvo Mahogany, kaip kad paveikslas rodo. 
Didžios vertės, specialiai ' Kft
Kalėdoms

UŽEIK Į
Bridgeport Tobacco Co., nusipirki

mui cigarų, cigaretų ir tabako.
Specialės kainos.

3267 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5394

—....... —---------- -------- ■- —------- -U

Tol Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviam? vi Rado* 
patarnauju kuo geriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St... Chicagn UI.

DIDELIS PASIRINKIMAS LIET. REKORDŲ:
t . . \

žemiau pažymėti rekordai, tai tik dalis ką randasi musų krautuvėj.
E 4090 Gerkit šaltyšiai. Įdainavo’S. Šimkaus Choras.

Oi Kas Sodai, Do Sodeliai. Įdainavo S. Šimkaus Choras.
E 4272 Spragilų Daina. Įdainavo Mikas Petrauskas, tenoras. 

Strazdelis. Įdainavo MikasPetrauskas, tenoras.
E 4273 Padainuosiu Gražią dainą. Įdainavo Jonas Butėnas, basso. 

Našlys. Įdainavo Jonas Butėnas, basso.
E 4362 Kur Upelis Teka. Įdainavo Jonas Butėnas, basso.

.Viltis “Pasakyk Mano Mylimas Krašte”. J. Butėnas, basšo.
E 4415 Piemenėlis. Įdainavo Mikas Petrauskas, tenoras.

Pavasaryj. Įdainavo Mikas Petrauskas, tenoras.
E 4474 Mielaširdystė. “Prie Raitijos krašto kryžeivis vytojo”. 

Įdainavo' Mikas Petrauskas.
Vai verčia, laužo. Įdainavo Mikas Petrauskas, tenoras.

E 7025 Plaukė žąselė per Nemunėlį. Jonas Butėnas, basso.
Noriu miego, saldaus miego. Jonas Butėnas, basso.■

PLOŠČIAI — PIGIAU 
NEGU Už PUSĘ. 

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

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

Didelė daugybė grynų vilnį) ploščių 
tinkamų kasdien ir prie darbo, Dabar 
^12.50. Vyrams ir Jaunuoliams Garni- 
turai 2 kelinėmis $13.50 ir augštyn.

S. GORDON, 
(Pristatytojas smulkmenų prekybai^ 

2 Įėjimai,
1401 So. Halsted St., 739 W. Į4th St. 

Atdara kasdien vakarais ir 
septintadieniais.

- DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. < 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfaz 5574 

Chicago.
....... ■ i i i, ............... . ✓

______i_____ _____i__________________
z--------------—------------- *------------------X

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

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118 
v.--------------------------------------------

-----------------------------------------------------
Tel. Armitage 4331

Dr. C. A. KIRKWOOD 
Ištikima Dentisterija

Piorijos gydymas specialumas 
1562 Milwaukee Avė.

Arti Robey gatvės 
Chicago, 111.

V—------------- ---- ------------------------------- /

Serganti žmonės yra užpraiomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo
Chroniško •»

Nervingumo
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių
Ligg

DR A. MONTVTD 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wauhingtnn St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Tėlephone Central 8362 
1824 VVabanaia Avo.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaru 
Rezidencijos tel. Kedzia 7715

Jeigu jus turite biie kokią ligų, 
nenusiminkite Atvažiuokite kad 
ir iŠ toli suteiksiu geriausį gy
dymą . »

DR. B. M. ROSS

Telephone Boulevard 601:. ‘
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAt?
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 Su. Halsted St., Chicago, III. J

35 South Dearbom St. 
(Kampas Monroe ir Dearborn St) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augito 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl 
dieniais 10-1 po piet. Panedilyj, 
Seredoj ir Suhatoj vakarai* 6-8 v

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

I

i.-- u J



NAUJIEM OS, Chicago, III

Lietuvos Operos Artistai

KRAUTUVE
PAKILS PIENO KAINOS

nuošim

Tel. Austin 787

1.00

meniyra vienas

Areštuotas ir įkalintas.

sve

73103

65132

E-7256

72781

72821

Kalėdoms Dovanos72908

73050

73056

3102

73103

3266

73268

siduoda už

75c
75c
75c

75c 
75c

IH &

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.25 
1.00 
1.00 
1.00

tiečiirs”, 
ir kitose 
įstaigose.

Duodu priedą Edisono rekordų, Edisono re 
kordai $2.75 vęrčios, parsiduoda už 75c

Saule, nudegus nosį 
Vartok apščiai šaldančio

PETRAS OLEKA
Stilingas basas.

Patarnauju laidotuvėse kubgeriausia; i] 
pasamdau automobilius visokiems reika 
lams. i

Visokiuose reikaluose kreipkitės pas ma
ne; o busite užganėdintais.

DR. M AR YA 
DOWIATT—SASS

5208 W. Harriso* St.

Sveikatos departa

CIHCAGOS 
:: ŽINIOS ::

Tai bus didžiausia puota chicagiėčių ir apylinkių lietuvių

Wrist watches dėl moterų auksinis, verčios 
$64.00 14 k., parduodu po ... $34.00

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska 

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted Si.

Gyvenimo vietai
4193 Archer Avė. 
2 iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098

KNYGVEDIS PASIGLEMŽĖ 
$72,000.

DR. A. J. BERTAšIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tol. Boulevard 5913

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

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4681 So. Ashland Avf
Tal.i Yards 994

Ofiso vai.; 8 iki 10 ▼. ryto, 1 iki S 
ir 7 iki 9 v. nedildianiais nufl U 
iki 1 vai. po pietų.

PRANEŠIMAS
Plačiai pagarsėjęs 20 metų prak

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

$1.00. Popieros su
Colum-

ŽADA PAKARTI.
VGal'stijos prokuroro raštinė 

skelbia, kad du jaunuoliai, ku
rie nušovė policistą Ralph 
Soundcrs, busią pakarti. Jais 
yra W. Krauser 19 metų ir B. 
Granl 18 metų. Juodu prisipa
žino prie žmogžudystės. Byla 
prasidės sausio mėnesy.

nlenihotalūm
Lengvai gydo, greitai Ir 

antiseptifikai.

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

5349 Sheridan Road 
Tel. Edgewater 838®

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

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

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, Iii. 

kampas 18th St.
Valandos i 9—12 ryto ir 1—8 vak. 

Phone Canal 0257

Edisono gramofonai $200.00 verčios, par-

$140.00

Canal 5257
Naktinis Tat Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryta 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted Si

liks musų sieloje iper gana ilgą 
arką. Ne vienas iš musų ne 
iraleisimp šios nepaprastos 
progos jų pamatyti ir išgirsti.

Kad geriausiai išnaudojus 
tą nepaprastą progą reikia 
Mitinai pasiskubinti įsigyti kon 
cerio bilietus iš anksto, nes jų 
neužilgo gali pritrukti. Beliko 
tik kelios dienos iki koncerto. 
Taigi visi rengiamės į jį ir įsi
gyk ime bilietus, kurie parsi
duoda “Naujienose”, “Drauge”, 
Lietuvių Bankuose pas “Biru- 

visus vargonininkus 
svarbesnėse lietuvių

— Tėvinainis.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

Telefonas Roosevelt B135
Vai.: 5:30 iki 9 p. m. Sub. 1 iki 

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

NUTEISĖ VIENIEMS ME
TAMS KALĖJIMAN.

William A. Bither, buvęs 
mokyklos tarybos advokatas, 
laipo nuteistais nuo vienų iki 
penkių metų kalėj iman dėl da
rymo falsifikacijų, kad paken
kus mokyklos tarybai. Apart to 
jis turi užsimokėti $2,000 pini
ginės baudos.

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 11d 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

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

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

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

Tel. Boulevard 0451.

Dr. M. M. MaM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3267 S. Halstcd St. kamp. 33 gat
Ofiso valandos: 9

11 * ima i * *** * ***** * * *

Kur kiekvienas gali pirkti, aukso, deiman
tų, sidabro dziegorėlių, žiedų, tikro aukso 
ir visokių dalykų. Parduodu už pusę kai
nos tą patį daiktą. Kodėl jus mokate dide
les kainas kada galite pirkti už pusę kainos. 
Visiems kostumeriams duodu dovanų, kurie 
perka už $5.00 verčios, dovanos vieno dole
rio verčios. Elgin, Waltham 21 Jewels, ar
ba Illinois $68.00, parduodu už $34.00

Seth G. Anderson, 35 metų 
tmžiaus, 6915 S. Green gatvės, 

•‘uiygvedys Pirmo Nacionalinio 
kinko, tapo areštuotas ir įka

lintas. Banko viršininkai su
nkę,'kad jis pasiglemžęs apie 
{572,000 banko pinigų.

Andersonas buvęs labai išti
kimas banko danbminkas, ku- 
i’iam išdirbęs per dvidešimts 
notų. Pirmiausiai jis pradė

jęs dirbti bankui kaipo ofiso 
jagelbininkas, būdamas 15 me
tų amžiaus. Metas po meto, 
jis buvo paaukštinamas iki pa
siekė knygvedžio vietos.

Dabar jis sėdi pavieto 'kalė
jime. Banko viršininkai daro 
knygų reviziją, kad sužinojus 
kiek tikrai trūksta pinigų. Sa
ko, kad jis daręs įvairias fal
sifikacijas \ per pastaruosius 
penkerius metus. Jo moteris 
labai nustebo išgirdusi apie sa
vo vyro areštą. Vėliau busią 
nutarta, kaip su juo pasielgti.

CHICAGIEČIAI IR APYLINKIŲ LIETUVIAI:
Antrą Kalėdų dienos vakarą, gruodžio 26 dieną, gražiau

sioj vidurmiesčįo salėj, ORCHESTRA HALL, jus išgirsite did 
žiausią naujieną •LIETUVOS OPEROS ARTISTUS dainuojant. 
Tokios naujienos dar jums neteko, o gal daugiau ir neteikti, 
girdėti. Tą dieną Įvyks Lietuvos Operos Artistų KONCERTAS. 
Tai bus didžd.h.iušia ir iškilniiingiauisa puota chicagiečių ir apy
linkių lietuvių.

Ar mums 4^'ko kada girdėti 
griausjpingą ,/^sų (Petrą Ole
ką? Ne. ,Tai.l|ųs geriausia pro- 
(a jį išgirsti antrą Kalėdų die- 
ios vakarą, Orchestra* Hali sa
lėj, iškilniin^AusIame lietuvių 
koncerte. Jis palinksmins mil
ais šdvo gražiu balsu, skland

žiu ir stilingu dainavimu. Ta 
puikia proga męs visi pasinau
dosime.

Ar mums teko kada klausyti 
kalbiau sio ti ri šiko tenoro ię, pia
nisto Jonio Byros? Supranta
ma, kad ne. Tą labai įžymų 
irtistą-mcnininką mes išgirsi
me tame pačiame koncerte, 
kurį rengia bendrai Chicagos 
lietuviai meno mylėtojai ir rė
mėjai. Savo dainomis iš ope-

Tlephonaa Yards 5032

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

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nerišlioms ofisaa yra 

uždarytai

Eina gandų kad pieno kai 
uos pakilsiančios 42 
čiu sausio mėnesy. Jei tai įvy
ktų, tai pieno kvorta parsiduo
tų po 17 centų. Tokių kainų 
pareikalausianti pieno gamin
tojų asociacija. Bent panašiai 
pareiškė tos asociacijos prezi
dentas Frank T. Holt.

Tikrieji pieno gamintojai, 
ukininkai, dabar gauna $215 
centų už 100 svarų pieno. Sau
sio mėnesy jie pareikalausią 
j>3.00 už 100 svarų. Išpildymas 
ūkininkų reikalavimo ir pri- 
versiąs pakelti pieno kainas 
naudotojams.

Russell J. Poole, miesto ta
rybos pragyvenimo brangumo 
komiteto sekretorius, aiškina, 
kad miesto autoritetai dėsią vi
las pastangas savo galėj laiky
ti pieno kainas kaip galima že
miausiai 
nęntas sako, kad per brangaus 
oieno biednupmene negali įpir
kti. Ačiū tam tame sluogsny 
ipsiręiiškia mirimų normos ki
limas. Busią daroma viskas 
lo išvengimui.

LAIMINGU NAUJI! METŲ
Linkiu visiems mano draugams kostume 
riams ir pažįstamiems

rų “Zozp”, “Rigeletto” ir liau- 
dies dainelėmis pasieks musu 
sielos giliausius jausmus ir 
suteiks mums neužmirštamo 
smagumo. Visi vietos ir apy
linkių lietuviai suplauks jį pa
matyti ir išgirsti.

O kaip su musų talentingu 
virtiiozu-smiiilcininku Mykolu 
Ldš'kcvičiu ? Juk ir jo mums 
clucagiečiams lietuviams dar 
niekad neteko girdėti. Atsilan
kydami Lietuvos Operos Arti
stų koncertai! mes jį ne tik 
pamatysime, bet ir išgirsime 
dainuojant gražiausias Lietu- 
Vos liaudies daineles. Jis savo 
dainavimu mums suteiks gy
vinusio smagumo, kurs užsi-

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

943 W. 33 r d Place 
Phone Boulevard 9313 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietavis Gydytojas ir Chirurgas 

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

8259 So. Halsted St., Chicage.

S.|M.- SKUDAS
Gr j Korius ir Balsamuotojas 

1911 Canalport Avė., Tel. Roosevelt 7532

Trejas Devyneres, pakelis po 
įvairiais paskaitymais, laiškams rašyti į Lietuvą 12 uz 25c. 
bijos” išdirbystės lietuviškų Rekordų, turime pilną pasirinkimą, tik 
čia dėl brangumo vietos negalime vardais paskelbti. Tik parašykite 
laiškelį, o mes tuoj prisiusime jų sąrašą, KATALOGĄ. Perkantiems 
sykiu už mažiaus kaip $3.00 vertės prisiuntimo lėšų negalime apmo
kėti. Išs kirpkite šį paskelbimą, kad žinotumėte musų vietą.

1 Lietuvos Himnas ........... $1.00
2 Vyčių Himnas .................... 1-00
3 Jojau dieną .............. !....... 1-00
4 Kas man darbo ............... 1.25
5 Laiškas pas tėvelį ........... 1.00
6 Suskintas kviętkęlis ....... 1.00
7 O Lietuva numylėta ....... 1.25
8 Vai kalba žada ....... .......  1.00
9 Gana broliai mums m-iegot 1.00
0 Pas darželį 3 mergelės .... 
.1 Skyniau skynimėlį ...........
2 Siuntė mane motinėlė .... 
.3 Plaukė sau laivelis .......
4 Saulelė raudona ...............
5 Oi tu rūta, rūta...............
6 Noriu miego ...................

.7 Oi, Oi, Oi,...........................

.8 Pasisėjau žalia rūtą .......

.9 Pamylėjau vakar ...........
10 Ak myliu tavę ...............
11 Meilė..................................
12 Vai aš pakirsčiag .... ......
13 šių nakcialy per nakcialy
14 Kas nuramins m/m širdelę
15 Sudiev gimtinė v.............
16 Esu ant šio svieto ...........
17 Era mano brangi ...........
!8 Už šilinge!; .......................
19 Nesigraudink mergužėle i

Einu per dvarelį..............  1.00
7 Lietuva brangi.................... 1.00

UNIVERSAL STATE BANKAS 
MOKA 5% DIVIDENDŲ.

Mėnesiniame Direktorių Uni- 
versal State Banko susirinki
me, laikytame Gruodžio 12 d., 
š. m., liko nutarta išmokėti 
3% reguliario dividendo ir 2% 
extrai visiems Banko šėrinin- 
kams. Metinis susirinkimas 
Banko šėrininkų įvyks Sausio 
15 dieną, 1923 m., Mildos

Tel. Canal 5838* '

sSHs Victrolos ir 
Lietuviški 
Rekordai

j] Dideliam pasirinkime 
Už pinigus ar leng- 

va*s iinais.
kaipgi visokį kiti mu- 

w zikaliai instrumentai, 
p tokie kaip Pianai, 

s' ■ • r‘ Smuikai, Koncertin- 
K kos ir Armonikos.

Rekordai:
Aš augau pas tėvelį, Rakauskaitė 7 tų A
Linksma diena, Rakauskaitė ................... ■ VU
Giesmė į P-lę švenčiausią, Naujalio soprano "7^5 A 
Skubink prie kryžiaus, Soprano ........... ■

Gul šiandiena, Butėnas
Sveikas Jėzau mažiausis, Butėnas .......

Kur josi ? Antanas Sodeika
Naują svietą ėmėm griaut, A. Sodeika
Kukliai, Mikas Petrauskas
Skamba kankliai ir Trimitai 
šaltyšius, Antanas Sodeika 
Vijo vilkas voveraitę, Antanas Sodeika 
Bernužėli nes’voliok, Mikas Petrauskas 
Valio dalgele! Mikas Petrauskas ..... .
Dėdienė polka (Dr. Kudįrka-Nickus) 
Victoro kap. 
Dunojaus vilnys vale. (Ivanovicis) 
J. L.-E. Olson 
Lopšinė, Marijona Rakauskaite 
Aš augau pas tėvelį, Marijona Rakauskaitė 
Gul' šiandieną, Marijona Rakauskaitė 
Linksma diena, Marijona Rakauska;tė 
Gersim broliai uliavosim, M. Petrauskas 
Matušėle miela, Mikas Petrauskas 
Baliui pasibaigus vale. E. B.-O. Johnson

Aplink Kalėdų eglaitę maz. E. B.-O. Johnson

Jis yra vienas iš tipingiausių Lietuvos Operos artistų 
ninku. Chicagiečiams toks jį pamatyti Koncerte, gruodžio 26 
dieną, Orchestra Hali ir išgirsti dainuojant gražiausias ir svar
biausias dainas iš operų “Užburta Fleita,” “Faust,” “Mefisto
felio“ ir kitų. Visiems bus labai įdomu jį išgirsti.

Pakėlė algą.

CHICAGO. — Organizuo- 
lienis šoferiams ir vežėjams 
Capo pakelta alga po $3 į s; 
*aiibę. Tos pakėlimas veiks iki 
pabaigai ateinančių metų.

( Tąsa ant 8 pusi.)

jį 4639 So. Ashland Avė. m
Chicago, III. B

Visokių Kepurių, Kalnierių, Kaklaryšių, Marškinių, Pančiakų, Piršti
nių ir daugybė kitų vyrams reikmenų.

Musų Speciališkas Skyrius 
Yra pilnas gražiausių lietuviškų: 1 Grafofonam Rekordų, 2 Player 
piano volelių, 3 Su visokiais skaitymais į Lietuvą rašymui popierų, 4 
Lietuviškų knygų, 5 Trejų devynerių ir tt. Musų ki‘autuvė yra viena 
lietuviška visam E. ST. LOUIS, ILL. ir didelėj apielinkėj kitų miestų. 
Viską parduodame taip pigiai kaip ir didžiausiose krautuvėse Amerikoj

VOLELIAI PLAYER PIANUI SU ŽODŽIAIS:
1 Pamylėjau vakar ir šėriau

žirgelį  ....................   1.25
2 Daugel buvo, linksriįa dai

na ................................... '1.25

ŠOKIAI:
Lietuviška muzika 
Sudiev mazurka ... 
Klumpakojis Ir pakeltkojis .75 
Žirgelis................................... 75
Aguonėlė, mazurka ..............75
Dėdienė, polka....................   .75
Vengerka .......................  .75
Suktinis ir rūtų darželis .75 
Varpelis, valcas ..?.................70
Dėdukas, polka .................... 70
Noriu miego .....................  .70
Vamzdelis .....................  .70
Ant bangų, valcas ....,...........70
Barbora, Polka ....................70
Vėjo vestuvės, valcas........ 70
Dunojaus bangos valcas .70 
Mėlynas Dunojau, valcas .70 
žvaigždelių lytus, polka 
Liepelė, polka ................
Lietuviškas šokis ...........
Jingle Bells (su žodžiais 
English) ................ :...........1.25
Krakoviakas (Polish) šo-

Tke I.ittlc Kurse 
jor LitUo liti'

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

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

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

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moterišką, Vyrliką, 
Vaikų ir visą chronišką Ilgą.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1189 Tndeoendence Blvd. Chicags
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Chicagos Žinios
(Seka nuo 7-to pusi.)

SAUGUMO TARYBOS PA- 
* SARGOS.

Chicagos saugumo taryba iš
leido keletą pasargų, kurių pri
silaikymas per Kalėdas suma
žintų nelaimes ir gaisrus. Štai 
keletas jų:

Nevartokite žvakių ant Ka
lėdų eglaičių.

Nevartokite lempų celiiriio- 
diniais uždangalais.

Neapvyniokite popiera elek
trines lemputes.

Nestatykite eglaitės arčiau 
ugnies kaip per dešimts ;

Nevartokite degančios ' 
prie eglaičių.

Nevartokite blizgučių 
elektrinių vielų.

Neleiskite elektrinėms 
putėms prisiglausti prie 
ž-io eglaitės. '

Nebūkite be atsargumo.
Prisilaikant aukščiau paduo

tų nurodymų per Kalėdas bus 
galima sumažinti gaisrų skai
čių apie dešimts kartų.

pėdų.
vatos

arti

lem- 
med-

KETURI ŽMONĖS UŽMUŠTI.
Vakar Chicagoj nelaimėse su 

automobiĮHais tapo iiižmušti 
keturi žmones. Visi jie pasi
mirė ligoninėse. Suvažinėtųjų 
tarpe randasi Įlenkiu melų ber
niukas, Carl Lange, 3816 So. 
Mapleftvood Avė.

ja: generolais, štabais, oficie- 
riais, liokajais, paručninkais 
ir paprastais kareiviais. “Gi
rių Karalių” su visa jo kompa
nija ir ka.peilija sutiko priimti 
Chicagos Pirmyn Mišrus cho
ras. Tapo sužinota, kad jis 
šiandie po pietų atkeliaus Chi
cagon. Jis bus iškilmingai pri
imtas Pirmyn choro.

“Girių Karaliui“ vyriausia 
buveinė tapo duota ,p. M. Mel- 
dažio svetainėj 2242 W. 23-rd 
Place. Gruodžio 24 d., 7:30 
vai. vakare, “Girių Karalius” 
savo vyriausioj buveinėj pasi
rodys viešai ir su savo štabu 
sulos tuo vardu kibai fantastiš
ką operą, po asmeninia prie
žiūra P. Sarpaliaus. Lošime pa-1 
kviesta dalyvauti ir žymiausi 
chicagiečiai artistai ir aktoriai 
bei vaidylos. Jų tarpe randasi 
P. Sto'gis, K. Sanpa-lius. P-nia 

Į M. Dunduliene reziseruoja vei
kalui. “Girių Karalius” žada 
nustebinti cliicagiečius savo 
pasirodymu.

Visi, kas tik įdomauja ir no
ri pasimatyti su “Girių Kara
lium“ privalo atsilankyti Mel- 
dažio svetainėn, anksčiau pa
minėto j dienoj ir valandoj. Tai 
bus labai iškilmingas pasilin
ksminimo vakaras.

— Adjutantas.

ASMENŲ ĮIEŠKOJ1MAI
PAJIEŠKAU savo giminių, dėdės 

Andriaus ir tntano Skucių, Mau- 
ričių kaimo. Garliavos purap. Prašau 
atsiliepti adresu:

MAGDALENA ^RUČYTĖ.
4-V6 So. Wood St., 
v Chicago, III.

JIEŠKAU savo brolio Domininko 
Jaunio, kuris išėjo į darbą gruodžio 7 
dieną ir nuo to laiko daugiau į namus 
negrįžo. Jis pats ar kas žino apie 
tokią ypatą malonėkite pranešti už ką 
busiu dėkinga. Jo sesuo.

ANASTAZIJA JAUNAITĖ, 
818 W. 33rd PI.,

• Chicago, III.

PAJIEŠKAU Romualdo Kasinskio; 
prieš karą jis fpfveno Alden Station, 
Luzerne Co., Pat Jo’ jiėško jo giminės 
iš Lietuvos — Vladas Kasinskas, Sar
gybos gat., Žemutiniai Šančiai, Kau
nas. Artesnėms žinioms kreiptis

804
Frank Nagauskas 

'hateau St.,
N. S. Pittsburgh, Pa.

SlSRENDAVOJIMUI
ANT RANDOS

G kambarių fletas, elektros šviesa, 
maudynės, iš visų pusių šviesus; pan
dos tik $30.00 j mėnesi.

Atsišaukite prie
A. GRIGAS, 

3114 S. Halsted St.

JIESKO KAMBARIU

Pranešimas

JIEŠKAU kambario prie ma
žos šeimynos, Northsidės apy
linkėj, su valgiu, ar be valgip. 
Kas turite atsišaukite į ‘ 
jienas” Num. 183.

Girdai
Chicagos 
moterys, 

jaund’kaitės (ar 
sakyt?) — pasi-

Pirmyn Mišrus Choras stato pirmą 
kartą Chicagoj fantastišką operą, 
“Girių Karalius”, muzika Miko Pet
rausko, nedėliojo, gruodžio 24 d., 1922 
m. M. Meldažio svetainėje, 2242 W. 
23rd PI. Pradžia 7:30 y. v. Veika- . .ų ulonį 
las yrą vienas gražiausių, kuris turi jienas laišku ar ypatiškai Nr. 182. 
taip gražių dainų. Choras yra prisi
rengęs gražiai pastatyti. Kviečia vi
sus. Komitetas.

JIEŠKAU kambario vienam vaiki
nui Halsted ir 18 gat. apylinkėj. Su 
valgiu ar be valgio. .Geistina, kad bu- 
!ų biskį apšildomas. Praneškit į Nau-

SIŪLYMAI KAMBARIO

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
VYRŲ

REIKALINGAS darbininkas, vidu
tinio amžiaus už dženitorių prie leng
vo darbo; pastovi vieta, valgis y 
guolis, mokestis nuo $30.00 ir aukš 
čiaus; turi būti nevedęs ir blaivas.

1606 So. Halsted St.

REIKALAUJA bonų ir akci
jų pardavinėtojų, nauja laida, 
1-mas morgičius 7%. Auksiniai 
Bonai. Kreiptis į pardavimų ve
dėją, kambarys 68, 39 West 
Adams Street.

PARDAVIMUI
GRAŽUS $400.00 

Kimball pianas, turi 
duotas už $75.00.

Kreipkitės: * 
3552 Roosevelt

Mabogeno 
būti par-

Rd.

PARDUODU pirmos -klesos 
bučernę su visais geriausiais 
įtaisymais. Pareina parduoti 
dėl partnerių nesusipratimo. 
Kreiptis 1734 Fullerton Avė.

AUKSO KASYKLA
Kampinis saliunas $1000 pelno į 

Randa $50, 6 ruimai, pagy- 
Parduosiu pigiai, nes išva-

ABRAMAVtčIUS, 
2015 So. Robey St. 

Tel. Canal 7083

mėnesį.
venimui.
žiuoju į Lietuvą —

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
vieta su visais įrengimais, ir namų 
rakandais, per 10 metų išdirbtas biz
niu. Parsiduoda labai pigiai; gera 
vieta, verta patirti.

15267 Vincennes Rd., 
Harvey, Phoenix, III.

PARDAVIMUI GERA UŽEI- 
gos vieta minkštų gėrimų. 
Parduosiu pigiai. Kreipkitės: 

1632 W. 46-th St.
PARDAVIMUI MINKŠTŲ 

gėrimų ir kavos salonas. Gera 
vieta pinigams daryti. Klausk 
3488 Archer Avė., Kampas 
35 gatvės. , '

KAMPINIS namas, 9 pagyvenimai 
su visais naujoviniais ištaisymais. 
Sun-Parlors, Bookcases, puikioj vie
toj, neša gerą pelną. Turi būt par
duotas į 10 dienų; savininkas apleidžia 
miestą. įmokėti $8000 ar $10.000; 
likusius išmokėjimais. Agentai ne
atsišaukite. L. Schvvartz, savininkas, 
649 E. 90 PI. Tel. Chesterfield 3192.

AUKSINĖ PROGA BIZNIERIAMS

Girdėt, kad visi 
lietuviai — vyrai, 
jaunikaičiai, 
taip galima
ruošę urmu važiuoti Lietuvos 
Operos artistų koncertai!, kurs 
bus antrą Kalėdų dieną. Or
chestra Hali salėj.

tie garsus kauniečiai dainuo
ja ir smuikuoja, bet ir savo 
akimis pamatyti, kaip jie patys 
atrodo.

Girdėt, kati Chicagon dar 
kartą atvyksiąs Mikas Petraus
kas — ’atsisveikmti, atsibučiuo
ti ir ta proga koncertų duoti. 
Busiąs č a neužilgo po Naujų 
metų. O apie pavasarį jau 
tikrai žadąs nupurtyti Ameri
kos dulkes nuo kojų savo 
nutūpti Lietuvos žemėj.

ir

SU-
• v
1S

ne
vieš-

O dar girdėt, kad veikiai 
Šliauksime naujų svečių 
Lietuvos. Tikriau sakant 
svečių, liet šiuo kar jau
nių. O tai pasiruošusios važiuo
ti, ar jau atvažiuojančios poni 
D. Šleževičienė — buvusio Lie
tuvos premjero žmona ir 
poni Viktorija Vencienė — bu
vusi amerikietė. Jiedvi čia vyk
stančios Lietuvos našlaičių rei
kalais. —Girdų Reporteris.

Lietuviu Rateliuose
Vakarienė tapo atidėta 

žiniai visų tu, kurie pirko ti- 
kietus vakarienei, rengiamai 
drg. K. Bleliniui, gruodžio 23.

Del priežasties susirgimo va
karienes renginio komiteto 
pirmininko, drg. A. Žymonto, 
vakarienė, 
šiandie vakare, -j 
dieną, liuli House salėj, 
atidėta tolesniam laikui, 
karionė įvyks gruodžio 29 
ną, toj pačioj salėj, 
bus geri tie patys.

Rengimo Komitetas.

SALIUNAS parsiduoda pi
giai arba mainysiu ant loto 
automobilio; biznis geras: 
priežastis pardavimo patirsite 
ant vietos. Frank Dobrovvol 

ski, 4454 S. Western Avė. ,

NORIU PIRKTI koncertui- 
ka; turi būti gerame stovyje 
International pitch Tri-ple.

620 E. 90-ith St. Chicago.
Tel. Čhesterfield 1591.

PARDAVIMUI saliunas su 
įtaisymais, geroj vietoj. Labai 
pigiai. Priežastis pardavimo — 
turiu kitą biznį.

562 W. Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
čemė; mainysiu ant automobi
lio ar loto. Turiu greitai parduo
ti, nes išvažiuoju ant farmos. 
Atsišaukit pas savininką. J. Jčy- 
nuška, 1822 Canalport Avė.

EXTRA BARGENAS NORTH 
SIDĖJ.

Parsiduoda 3 aukštų, 6 pa
gyvenimų, beveik naujas mūri
nis namas, 3 pagyvenimai po 5 
kambarius, ir 3 po 4 kamba
rius; extra garažas 2 maši
nom; namo parankumai vėliau 
sios mados įtaisymai, mamas 
randasi gražioj vietoj, netoli 
Huimboldt .pariko; parduosiu 
pigiai arba priimsiu kas ką tu
rite, — mažesnį namą, farmą, 
lotą, bučernę, automobilių 
kaipo pirmą įmokėjimą, arba 
kokius morgičius; likusius 
kaip randą; namas .turi būt 
parduotas, ar išmainytas į 
trumpą laiką. Nepraleiskite to 
bargeno, nevisados bus, kas 
pirmesnis tas laijnės, kreipki- 

.pas:
FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Avė. 
Phone Lafayette 5107

Parsiduoda bizniavus, kampinis, 
muro namas 3 augštų, 5 fletai ir di
delis štoras; garu apšildomas ir kiti 
visi naujausios mados įtaisymai; ge
roje apielinkėj, prie bizniavos gatvės. 
Taipgi priimsiu mainais mažesnį na
mą arba.lotą, kaipo pirmą įmokėjimą.

Reikale kreipkitės prie 
A. GRIGAS, 

3114 S, Halsted St.

MORTGECIAI-PASKOLOS
PINIGAI PASKOLAI

ANTRO MORGICIAUS ANT 6%
Išmokėt galima mėnesiniais išmo
kėsimais Perkam bondsus, notas 
ir kontraktus.

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

MOKYKLOS

les

Roseland. — “Aušroje”, 10900 So.
^ihjanT A^--pT\‘i5s vakarinS. r10'l KANDAI šviesus kambarys, kykla: Lietuvių kalbos gramatikos,
aritmetika ir anglų kalba. Todėl vi- elektros Šviesa ir vonios, vienam 
si norintieji mokytis priduokite savo ar dviem vaikinam, arba vedu- 
dos vakarais, kad komisija galėtų vi- j šiai porai. Atsišaukit: 
sus sykiu pakviesti kaip tik atsidarys 
mokykla. Kviečia visus Komisija.

PARSIDUODA saliunas ir 
troikas 2% tonU- Biznis geras 
ir 3 ruimai pagyvenimui, ran
da tik $30.00. Turiu du biznius 
vieną turiu parduoti. Klauskit 

516 Roosevelt Road. •

” GttIGHTON PARKE.
Geriausia proga kopėjui. Parsiduo

da keptuvė geroj vietoj su visais įtai
symais, didelis pečius, už labai sutin
kamą kainą. Kas bus pirmas, tas lai
mės.

3008 Pershing Rd.
Lafayette 1271

PARDAVIMUI NAMAS
Pigiai, 5 kambariais namas; nau

jas; labai geroj apylinkėj; elektra, 
gazas; lotas 50 per 171. Tur būt par
duota tuojau, apleidžiu miestą. $1,500 
gyvais pinigais, likusius $3,400 mėne
siniais išmokėjimais. Savininkas, 319 
Florence avė., arti Mulford st., 3 blo
kai nuo Howard g. ir N. Western avė. 
į šiaurę ir 3 blokus į vakarus Mulford 
g. iki Florence.

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643

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

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

Sara Patek, pirmininkS.

ČIA YRA JUMS PROGA

2320 W. 47th PI

* PIGIAI
Parduodu pusę gari žo biznio su vi
sais įtaisymais. Biznis gerai eina, 
tik reik a netingėk dirbti. Pati sto- 
rage (nuomotė) v-moka randą ir pa
daro pragyvenimo. Pardavimo prie- 
žąstį patirsite anb vietos.

J. M., 285 7 W. 39th PI.

AUTOMOBILIAI
PUIKI PROGA ĮSIGYTI UŽDA

RYTĄ AUTOMOBILIŲ.
Parsiduoda puikus Sedanas pirktas 

šiais metais, nauji tairai, ram-spring 
bamperis, mokėta $3200; parsiduoda 
labai pigiai. Atsišaukit į Naujienas 
arba pas K. Gugį, 3323 S. Halsted St.

antKurie norite išmainyti biznį 
namo; biznį priimsiu kaipo pirmą 
įmokėjimą.

Reikale kreipkitės prie
A. GRIGAS, 

3114 S. Halsted St.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

Draugiškas vakarėlis, rengia A. L. j 
T. Sandaros aspkritys Chicagoje sek- 
madienyjė, gruodžio 24 d., 1922 m., 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St. 
Bus muzika, programas, eglaitė, gar
di vakarienė ir daug kitų žaismių.

Kviečia visus atsilankyti.
Komitetas.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ STIEGIMAS

Trys prakiurimai stoge pataisoma 
už $4.00 ir garantuojama. Automobi
liniu troku patarnavimas į visas mie
sto. dalis ir priemieščius. Įsteigta 34 

Detroit, Mich. — Prelekcijas iš po- Į metai. Didžiausias ir geriausiai jipru- 
litiškos ekonomijos rengia Detroito 
Lietuvių Draugijų Sąryšis, subatoj 23 
d. gruodžio, svetainėj, 9179 Delmar 
Avė., pusė bloko nuo Westipinister St. 
Pradžia 7 vai. vak. Įžanga veltui, 
šios prelekcijos yrą gana svarbips ir 
kiekvieno darbininko ir darbininkės 
pareiga atsilankyti ir susipaž’nti, kas 
yra politiška ekonomija. Mokslas yra 
visiem reikalingas.

Kviečia Sąryšio komisija.

Biblijos Studentų Konvencija gruo
džio 23. 24 ir 25 d.. 1922 m. Mildos 
svetainėj, 3140 S. Halsted St. Bus 
12 kalbėtojų. Kviečia v sus'

Biblijos Studentai.

Lietuvių švietimo Dr-ja rengia pra
kalbas su krutamaisiais 
nedėlioj, j 
Raymond Chapel. 816’vV. 
kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

paveikslais 
gruodžio 24 d., 7:30 v. v.. , 31 st yisi

Palaimintos Lietuvos Dr-stės ext’’a 
susirinkimas įvyks nedėlioj, gruodžio 
24 d., 1 vai. po piet, Malinausko svet., 
1843 So. Halsted St. Reikalas — 
rengimas baliaus. Visi nariai prašo
mi atsilankyti. — Valdyba.

Apšvietos Jaunų Mergaičių Choro 
repeticijos įvyksta subatomis, 4 vai. 
po p;etų, Mildos svet. ir nedėliomis 
12-2 v. n. p., Fellovvship svet., 831 W. 
33 PI. Visos choristės būtinai bukite 
šiose repeticijose, nes sausio 7 d. turė
sime dainuoti Bridgeporto Liet. Pol. 
ir Paš. Kljubo vakare.

M. M. Yodis.

Liuosybės Draugystės priešmet'nis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, gruo
džio 24 d., 1:30 vai. dieną, A. Valin- 

kuri turėjo įvykti čiaus svet.. 1732 So. Union Avė. Yra 
mnirtriyin 93 daug svarbių reikalų. Bus renkama 

, valdyba ateinantiems metams. Visi
t tipo 
Va- 
die- 

Tikietai

i . . , . , ‘inariai susirinkit laiku.
J. Danta, rašt.

Brighton Parko L. L. Paskolos Sto
tis šaukia visų draugijų atstovu su
sirinkimą dėl perorganizavimo L. L. 
P. stoties. Draugijos, kurios nesusku
bo išrinkti savo atstovus, gali atsto
vauti valdybos. Susirinkimas bus gruo
džio 24 d. nedėlioj, 2 vai. no piet, 44 
ir So. Fairfield Avė. Kviečiama kuo- 
skaitlingiaušia atsilankyti.

!>. L. P. Stoties valdyba: 
Pirm. B. Namatonis,* 
Tžd. J. EucheriH, 
Rast. V. Paukštis.

4602 So; Fairfield Avė.

“GIRIŲ KARALIUS“ CHI
CAGOJ.

Dar viena nauja proga chica- 
giečiams.

Ateinantį sekmadienį, gruod
žio 24 dieną Chicagon lankysis 
pirmu kartu labai svarbus as
muo — “Girių Karalius”. Ka
ralius — labai svarbus asmuo, 
ir kaipo toks nidkad vienas ne- rokaičio ir sesers ______________

! tės po vyrui Jagminienės, gyveno Chi- 
v, . i cagos apielinkėse Aš atvažiavęs į

atvažiuoja Chicagon su šitą miestą norėčiau pasimatyti. Pra
šau atsišaukti. Jonas Petrokaitis, 1739 
So. Halsted St., Chicago.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PA.HEŠKAU savo brolio Vinco Pet- 

i Onos Petrokaičiu-

už $4.00 ir garantuojama. Automobi- 

*Rto. dalis ir priemieščius. Įsteigta 34

pintas kienvas stogams stiegti Chica
goj. Tik prityrusieji unij’niai darbi
ninkai panaudojama. J. J. Dunn Roof- 
ing Co., 3411-3413 Ogden Avė., Tel. 
Laivndale 0114. Visi Skyriai.

PRANEŠIMAS ..
Pranešu Gerbiamiems Lietuviams, 

kad ’ąš atidariau įvairių geležinių 
daiktų krautuvę. Mano krautuvėj 
yra visokių daiktų — stiklinių, porce- 
lėninių, alumininių, vaikams įvairių 
žaislų zabovų. Užlaikau maliavą, 
stiklą langams ir kitokių (laiktų. Kai
nos labai .prieinamos. Taigi, gorėda
mi nupirkti giminėms ar pažysta- 
mems' dovanas Kalėdų šventėms, at
silankykite į mpsų krautuvę, o busite 
pilnai patenkinti.

F. JUCEVIČIA. 
6037-39 So. State $t., Chicagc, III.

PARDUODAMA čeverykųAaisymo 
šapa. x Bizn's išdirbtas ir gerai eina; 
vieta apgyventą ŠĮyedij ir vokiečių; 

■javininkas nevedęs ir nenori ilgiau 
laikyti.

• '"Kreiptis -u ■■
3000 N. •CaliĮfomia Avė.

---------------------------------------------4-----4,----------------

PARDAVIMUI saliunas; senas biz
nis, randasi'tarp svetimtaučių, lysas 
3 metams, ruimai gyvenimui. „ Našlė 
moteris parduoda. Atiduos už teisin
gą pasiūlymą.,

Kreipkitės: 1
501 W. 38th St; ii? Normai Avė.

---- -±_------------------
. • , PUIKI PJIOGA 

pirkti sajiųnas, labai geroj vietoj ir 
labai pigiai*, — • • ’ - ^ -• ’*--
laiku apleisti miestą.
cash. Lyšaš ilgas . Kas nori pasida
ryti gražaus pmigo, tegul nepralei 
džla šitos progos. Ateik pamatyti. 
Pasiskubink,. nes į šava’tę laiko turi 
būt parduotas. 4503 S. * Ashland Avė.

• savininkas turi greitu 
Parduoda už

RAKANDAI

PARDAVIMUI ai’ išmainymui ant 
kitos geros nuosavybės bučernė ir gro
sernė. Vieta gera; kitos bučernės nė
ra per 4 blokus aplink, biznis išdirb
tas; suprantančiam biznį geresnės 
progos negali būt. Turi būt parduota 
tuojaus.

3016 Normai Avė.

keliauja. Taigi ir “Girių Ka-1 
ralius’
visa savo iinperialine kompani

PAREIŠKIMAS
Chernausko Daržas Lyons’e, III. ne

bus parduotas ir draugijos bei kliu- 
bai gali samdytis jį ateinančiais me
tais piknikams kaip ir seniau. Daržas 
su visais patogumais, kokie buvo se- 
niaus. Be to įtaisyta naujas restau- 
rantas su gazu.

Su pagarba, t. •
Geo. Chemauska\

PARSIDUODA cigarų, cigaretų, ta
bako, saldainių žaislų ir kitokių smulk
menų krautuvė. Gera proga vedu- 
s'ems, nes moteris gali vesti biznį ir 
iš to pragyventi, o vyro alga atlieka. 
Krautuvė vra Southsidej. Naujienos, 
1739 So. Halsted St., No. 178.

GERA PROGA

Norintiems biznio. Pirk restau- 
rantą. Parsiduoda pigiai. Atsi
šaukti j “Naujieną“ ofisą, 1739 
S. Halsted St., num. 180.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

MOTERŲ
Reikalaujama prityrusių ar neprity
rusių moterų išmetamas popieras 
skirstyti. Geros sąlygos. Nuolatinis 
darbas. Geras mokesnis.

Kreiptis
1451 S. Peoria St.

PARDAVIMUI du galiūnai, 
kurį kas 
Kreipkitės pas savininką

5703 So. Ashland Avė.

ori, gali pirkti.

REIKALAUJAMA MERGI- 
nų prie darbo skalbykloj: gali 
būt prityrę, ar neprityrę. 
AAGAARDS LAUNDRY CO., 

600 Root St.
REIKAIjAUJAMA rankomis siuvi

nėtojų ir karolių varstytojų darbui i 
namus, Tik prityrusios tesikreipia. 
Turi mokėti angliškai.

West Side Embroidery Co., 
1328 Milwaukee Avė.

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI
Šieno ir Pašaro Biznis, 25 metų se

nas, Bridgeporto apielinkėje, nešan
tis gryno pelno nuo $10,000 iki $15,003 
per metus, parsiduoda už $5000.00. 
Tame įeina 8 vežimai, 9 arkliai, 4 pa
kinktai, properčių lysas ir suvirš 100 
nuolatinių kostumeriu, kurie iš čia šie
ną ir avižas perka. Pardavėjas supa
žindins pilkėja su minėta's kostume- 
riais ir biznis eina kaip ėjo. Šis biz
nis yra lengvesnis už bučernės biznį, 
o pelnas jame kelis syk didesnis. Mė
sa be ledu sugenda, padaro nuostolį, o 
šienas nei avižos negenda. Bučernės 
kostumeriai, didumoje boardingieriai, 
išvažiuoja neapsimokėję, o šieno pir
kėjai yra pasiturį biznieriai, kur e sa
vo bilas reguliariai apmoka. Sali
ninkas yra 60 metų žmogus, turi did
miestyje dilelę restauracija, kurios 
priž’urėjimas užima jo visą laiką, už
tai Šieno bizni parduoda pigiai.

Atsišaukite pas;
A. OLSZEWSKĮ, 

3235 S. Halsted St., 2nd floor.
VYRŲ

DURKŠLINIŲ presų operato
rių — tik prityrusieji tegali 
kreiptis. Darbas nuo stukių. 
Operatoriai uždirba gerą algą.

THE WASHBURN CO., 
6126 S. La Šalie St.

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė 
Roselande, .puikioj apgyvento] vietoj, 
biznis pelningas fu kambariais pagy
venimui ir garadžu, garu apšildoma, 
lysas 5 metams, randa pigi. Par
duosiu pusę arba visą. Turiu išva
žiuoti į kitą miestą. Kreiptis į

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

Tel. Yards 6062.

BARGENAS.
Turi parduoti ttiojaus, 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 rekoTdus. Parduos 

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

1926 S. Kedzie Avė.

BARGENAS. Parsiduoda bi
zniavas namas Brighton 
prie kari linijo0. ;/or»s 
kambariai, garažas. 
$5,000. i

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake S t r., ant 4 lubų

Kaina

RAKANDAI, BARGENAS
Pardavimui rakandai. 8 kambariams. 

Parduosiu pigiai. AtsiŠaulvt tuoj 
Oda muštas sėtas. Valour setas. Rie
šuto medžio miegamo kambario setas 
Grojiklis pianas. Fonografas. Ixim- 
pos ir tt. <

1108 N. Robey St. 1 fl.

BRIGHTON PARK kampinis 
naujas muro namas 4 flatai 
vėliausios mados įtaisymais, 2 
lotai. Kaina $14,800. Mike 
Mince, 4454 S. Westcrn Avė.

AUŠROS

NAMAI-2EME
INDELIS BARGENAS, NAUJO- 

VINIS NAMAS
Union avė. ir 32 gatve, 2 pagyveni

mu muro namas po 6 kambarius, už
pakaly mūrinis namelis 4 kambariais, 
f augštas fornasu šildomas. Atneša 
$110 randos. Kaina $10,500.

M. J. KIRAS RE A L ĖST ATE 
IMPROVEMENT CO., 
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

NE VISADOS TOKIA PROGA 
PASITAIKO

Pardavimui beveik naujas mūrinis 
namas 2jų pagyvenimu 5-6 kambariai, 
elektra, maudynės, aukštas cimentuo- 
tas skiepas/skalbvnės, garažas 2 ma
šinom pečiais apšildomas, randos $102 
mėnesiui, kaina tiktai $9,500; nriim-siu 
lota, arba automobilių kaipo dalį įmo- 
kėjimo.

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

Tel. lafayette 6824

KALĖDŲ DOVANA 
Vienas puikiausių namų 

South-Sidėj.
Parsiduoda 2 aukštų naujas 

mūrinis namas, po 5 ir 6, kam 
barius, namo įtaisymai pagal 
šią madą, namas randasi prie 
bulvaro, netoli Halsted gatvės; 
ramios neša $85.00 į mėnesį, 
parduosiu už $9,500 arba mai
nysiu ant biznevo namo bučer
nės, ar kitokio biznio, nepai
sant namo apylinkes, tai yra 
proga įgyti puikų namą ir pi
giai. Platesnėms žinioms krei
pkitės pas, Frank G. Lucas

4116 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

MOKYKLOJE
Mokinama:

t »

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

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St 

Chicago.

KAINA $7500, namas 6 pagyveni
mais su 2 lotais. Moteris nori par
duoti tuojau. Tai yra medinis namas 
ant plytų ir muro beizmento prie 
Morgan gatvės arti Auburn Parko.

PLUMMER.
7848 So. Halsted St.

PARDAVIMUI, ar mainymui ant 
ko nors 2 augštų mūrinis runas po 
num. 6035 S. Racine Avė., krautuvė 
ir 6 kambarių pagyvenimas, krautu
vė apšildoma, elektros šviesi, didelis 
beizmantas, garažas 3 mašinoms, 
krautu”** tuoj perleidžiama, komišinas 
brokeriams. M. T. Plumme?. 7848 So. 
Halsted St,, Tel. Stewart '7'101.

Pardavimui ar mainymui mūrinis 
namas 6 pagyvenimais ant 2 lotų arti 
69 gatvės, garu apšildomas. Geia 
randa ir geram stovy. Parduosiu išmo- 
cėjimais, arba mainys ant namo 10 
ar 12 pagyvenimų, nesenesnio kaip 10 
metų.

Standard Realty Co., 
736 W. 35-th St.

—,—-----
Parduodu pigiai mūrinį namą 6 pa

gyvenimais; namas geras, 3 pagyve
nimai po 6 ruimus ir 3 po 4. Visi švie
sus. Randą atneša 18 procentų. Gera 
vieta.

2536 Coyne St.
prie N. Westem Avė

P1UVATES AUTOMOBILIŲ 
$20 Ihstrukcijos $25 

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL O F MOTORINO 

1507 W. Madison St

PUSE KAINOS.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbą; 
Grammar School, High School 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. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

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

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui grosernė ir namas la

bai pigiai, prie Storo yra 5 pagyveni
mui kambariai su elektros šviesa; už
pakalyje yra vieno pagyvenimo na
melis su 4 kambariais; properte ir 
biznį parduos už $3.500, galima rėkti 
lengvomis išlygomis. Atsilankykite 
rreitci d’pna, ar vakarais nas

JOSEPH YUSHKEWITZ , 
4034 Archer Avė., 

prie California Avė.

Naujas mūrinis biznio namas ant 2 
otų 2 štorai ir 2 f lėtai po 7 kamba
rius garu apšildomas, pietvakarinėj 

daly miesto; randa £3000 j metus. 
<aina $15000* Maža dalį įmokėt.

Chas Želiąs
4454 S. Westem, Avė.

PARDAVIMUI arba mainimui mū
rinis namas 3 aukštų, 2 pagyvenimai 

po 7 kambarius, štoras ir 4 kambariai 
irie Storo. Namas randasi South-sidėj 
nrie bizniavos gatvės. Lysas baigiasi. 
Mainau ant saliuno arba bučernės.

Kreipkitės į savinmką
548 W. 32 nd St.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 S. Jlalsted St.,

Chicago, UI.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedyst3s, 
Steyografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystes.

Klesos dienomis ir vakarais.

> 1♦ i


