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Turkai vėl reikalauja Mosul f4 NAUJAGIMYS

Rengiasi prie karo

Francija dar bando taikinti

Turkai vėl reikalauja 
Mosul aliejaus lauky

LAUSANNE, gruodžio 29.— 
Amerikos delegatai tautinių 
mažumų subkomitete padavė 
atsišaukimų varde šimtų tūk
stančių pabėgėlių iš Turkijos. 
Jie prašo turkus, skelbiant am
nestijų, leisti tiems pabėgė
liams sugrįsti į savo namus, 
jeigu jie nori, užtikrinant, kad 
jų nuosavybės nebus konfis
kuotos. Amerikiečiai sako, 
kad geriausia butų, jei turkai 
tai padarytų savanoriai.

Turkijos ^delegacijos galva 
Ismet Paša pasiunti laiškų An
glijos užsienio reikalų mihis- 
teriui Curzonui, pakartodamas 
reikalavimų, kad Mosul dist- 
riktas su dideliais aliejaus lau
kais butų sugrąžintas Turki
jai. Nota užginčija anglų tvir
tinimui, kad kurdai, kurie gy
vena tame distrikte, nepritaria 
turkams ir nori pasilikti po 
arabų-anglų valdžia.

Curzon mano nedėlioj išva
žiuoti į Paryžių, kur jis pasi
liks iki utarninko, kad pasi
tarus su premjeru Uonar UtUv 
apie artimųjų rytų padėtį.

Talkininkai tuo tarpu ren
gia tekstų sutarties kaip jie ją 
norėtų padaryti ir paskui ją 
įteiks turkams.

Žinios, kad Anglijos Vidur
žemio jurų laivynas plaukia į 
Konstantinopolį, sujudino 
Lausannų ię dar kartą parodė 
visų rūstumų padėties.

Talkininkai dabar mano, 
kad užsikirtimas derybose tę
sis iki turkai pamatys kaip tal
kininkai įstengs premjerų kon
ferencijoje ' susitarti apie Vo
kietijos kontribuciją.

Talkininkai spiriasi ir už ka
pituliaciją, reikalaudami, kad 
svetimšaliai Turkijoje butų 
teisiami ne turkų teismuose, 
bet specialiniuose svetimšalių 
teismuose.

Rengiasi prie naujo karo
Graikai ir turkai rengiasi prie 

karo. Kitos šalįs irgi 
neatsilieka.

RYJMAS, gr. 29. — Žinios iš 
Balkanų rodo, kad kaip Graiki
ja, taip ir Turkija rengiasi prie 
naujo karo. Graikai, kaip pra
nešama, koncentruoja kariuo

v Kipras Bielinis
Tik-ką atvykęs iš Lietuvos, buv. atstovas St. Sei
me, Lietuvos Soc.-Dem. Partijos Centro Komi
teto narys ir “Socialdemokrato” redaktorius, 
kalbės temoje:

“Lietuvos Respublika ir Darbininkų Klasė”.
Be jo kalbės da ir “Naujienų” redaktorius, P.
Grigaitis, ir adv. K. Gugis ir grieš Jaunuolių 
Orkestrą.
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23-rd PL.

Nedėlioję, Gruodžio 31 d., 
1:30 vai. po piet.

Įžanga 20c. Visi yra kviečiami ątsilankyt.
1 L. S. S. Pild. Komitetas.

menę palei Trakijos frontų, o 
turkai rengiasi pasipriešinti 
puolimui.

Jugo Slavija mobilizuoja di
delę kariuomenę ir rengiasi 
įsimaišyti į visuotiną Balkanų 
karą, kuris kiltų, jei iškiltų 
karas tarp Graikijos ir Turki
jos.

Mobilizacija Jugo iSlavijoje 
iššaukė nepasitikėjimų Ryme. 
Sakoma, kad Jugo Slavija no
ri padaryti didelę karinę de
monstracijų, apie kurių italai 
plačiai svarstys kada bus svar
stomas ratifikavimas Santo 
Margherito sutarties.

Jugo Slavijos ambasadorius 
Ryme apsilankė užsienio rei
kalų ministerijoje ir buvo 
klausinėjama^ apie mobilizaci
ją Jugo Slavijoje. *

Premjeras Mussolini paskel
bė, kad jis nevažiuos į Pary
žiaus premjerų konferencijų.

Graikai gabena kariuo
menę Turkijon

LONDONAS, gruodžio 29. 
— Iš Athenų pranešama, kad 
visa Graikijos armija eina lin
kui Trakijos ir karas yra 
skaitomas nešvengtinu.

Buvęs premjeras Venizelos 
telegrafavęs savo valdžiai, pa
tardamas siųsti daugiau karei
vių į Trakijos frontų ir klau
sdamas kiek kareivių ten bus 
pastatyta. Po to sekė kabineto 
susirinkimas ir armijos pa
siuntimas.

1920 m. atsarginiai ir 1923 
m. naujokai tajK> pašaukti prie 
ginklo. Karo ministeris Panga- 
los tapo paskirtas vyriausiuoju 
komanduotoju Trakijoje ir iš
vyko kartu su savo sekreto
rių į Salonikus.

Francija bando taikinti 
anglus su turkais

Padavė savo sumanimų išriši
mui Mosul klausimo.

LAUSANNE, gruodžio 29.
Francijos delegatai artimųjų 
rytų konferencijoje pradėjo 
veikti šiandie, kad sutaikius 
anglus su turkais ir <peprilei- 
dus iškįlimo naujo karo tarp 
tų dviejų šalių. Jie padavė 
kompromisinį pasiūlymą išri-

JAIMINGU NAUJU METU linkime visiems 
I—j musu draugams — Skaitytojams, Bendradar
biams, Skelbėjams ir Rėmėjams. NAUJIENOS

Šimui Mosul aliejaus laukų 
klausimo.

Ismet Pašą sayo atsakyme 
Curzonui, kuriame xvčl rei
kalaujama Mosul provincijos 
sugrąžinimo, sako, kad jo val
džia įsakė jam nenusileisti ta
me klausime.
Atsišaukia į Jungt. Valstijas.

Tuo pačiu laiku Rusijos de
legacijos galva čičerinas išlei
do viešų notų, atsišaukiančių 
į Jungt. Valstijas padaryti Wa- 
shingtono laivynų mažinimo 
sutartį abelna, kad tuo pašali
nus iš Juodųjų jurų pavojų 
svetimų šalių karinių laivų

Rusijos nota taipjau prašo, 
kati Jungt. Valstijos pagelbėtų 
Rusijos industriniame atsistei- 
gime.

Rusai jau senai kovoja už 
tų, kad pašalinus svetimų ša
lių karinius laivus iš Juodųjų 
jurų.

Galva Francijos delegacijos, 
Barror, prisibijodamas didėjan
čios rusų įtakos ant turkų, 
pradėjo veikti, kad tų įtakų su
mažinus ir tuo tikslu pradėjo 
bandyti turkus sutaikinti su 
anglais. ,

Reikalauja suteikti 
Vokietijai paskolą

Apie tai įneštas bilius 
kongrese. .

WAsrflNGT(>N, gr. 29. — 
Šiandie senatorius Bursom iš 
Ney Mcxico, farmerių bloko 
narys, įnešė kongresai! bilių, 
kad Vokietijai butų suteikta 
$1,000,000,000 kreditų nupir
kimui Jungt. Valstijose mais
to ir žaliųjų medžiagų. Tie 
kreditai butų teikiami po prie
žiūra iždo sekretoriaus.

KOMPANIJOS VARGAI.

Lime, Ohio. — The Granun- 
Bernstein Motor Truck kom
panija pateko į resyverio ran
kas. Šioj kompanijoj turėjo ir 
nemaža lietuvių pirkę šėrų. 
Kompanijos turtas buvęs $1,- 
600,000.

Anglijos darbininkai prie
šinasi kontribucijai

% ' ‘ -
LONDONAS, gr. 29.— Pre

mjeras Bonar Laiw išdirbęs 
naujų pienų, kuriuo butų su
mažinta Vokietijos kontribu
cija. Tų savo pienų jis pada
vus svarstyti kabinetui, kuris 
jį užgyrė.

Vienas laikraštis spėja, kad 
Bonar Law pienu Vokietijos 
kontribucijos butų sumažin
ta iki tokios sumos, kokių ji 
pajiegtų užmokėti, su didelė
mis pabaudomis, jei ji mokė
ti atsisakytų. Kartu butų su
teiktas moratoriumas keliems 
metams. Taipjau butų susitar
ta apie talkininkų karo sko
las.

Tas pienas bus paduotas pre
mjerų konferencijai.

Philip Snowden atstovų bu
te 'paskelbė oficialinį Darbo 
partijos programą linkui kon
tribucijos? Jis sakė, kad dar
bininkai reikalauja, kad Vo
kietija užmokėtų karo nuos
tolius, * bet nebūtų verčiama 
mokėti nė vieno ceiito kon
tribucijos ne pinigais, nė pre
kėmis, nes pinigais Vokietija 
nepajiegia užmokėti, o mokė
jimas prekėmis yra pražūtin
gas Anglijos industrijoms. Jei
gu nuo Vokietijos butų nuim
ta kontribucija, tai ji ir visa 
Europa greitai atsistotų ir 
vėl sugrįžtų prie darbo, sakė 
jis.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gruodžio 29 d., užsienio pi

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

Anglijos 1 sv. sterlingų....... $4.65
Austrijos 100 kronų..............
Belgijos 100 frankų ..........  $6.64
Danijos 100 frankų ........... $20.72
Finų 100 markių ................... $2.53
Francijos 100 frankų ........... $7.22
Italijos 100 lirų .................... $5.08 
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00
I^enkų 100 markių ................... %c
Norvegijos 100 kronų...........$19.02
Olandų 100 guldenų ........... $39.75
Šveicarų 100 markių ........... $18.96
Švedijos 100 kronų ................ $26.95

Vokietijos 100 markiu ........... l^c.

Turkai pasirengę apleisti 
Lausanną

įLAUiSANNE, gr. 29. — Tur
kijos delegacija gavo įsakymą 
susidėti savo daigins ir prisi
rengti grįšiti namo j Angorą.

Turkai skaito/ kad Anglija 
kapitualicijų klausimą naudo
ja lik kaipo priedangą pasi- 
griebimui Mosul aliejaus lau
kų, kurių turkai niekad ne
atiduosiu Anglijai.

Pilnas nesusitaikimas įvyko 
ir Dardanelų kontrolės klausi
me.

Pilnas pajrimas artimųjų ry
tų taikos konferencijos darosi 
veik neišvengtinas. To paįri- 
mo galima butų išvengti tik 
tada, jei turkai pasiūlytų vie
nų metų pertrauką derybose 
ir tuo pačiu laiku apsiimtų 
pravesti teismines reformas ir 
pravestų tokius prekybinius 
įstatymus, kurie butų ):riimti
ni kitoms šalims. Bet tai var
giai atsitiks ir ar talkininkai 
tuo pasitenkins.

Paliuosuos 12 politiniu 
kaliniy

Bet visuotinos amnestijos 
nebus.

WASHJINGTON, gr. 29.
Baltajame name oficialiu iai 

paskelbta, kad prezidentas 
Hardingas ryto paskelbs pa- 
liuosavimą 12 politinių kali
nių, kurie dabar sėdi federa- 
liniuosc kalėjimuose. Tečiaus 
visuotinos amnestijos politi
niams kailiniams nebus.

Dabar kalėjimuose vis dar 
kankinasi 62 politiniai kali
niai.

3 žmonės užmušti
CHICAGO. Užvakar au

tomobiliai užmušė tris žmones. 
Jie visi tapo užmušti jiems 
bandant pereiti skersai gatvę.

Svarstys Vokietijos 
moratoriumą

Premierų konferencija svars
tysianti visą Vokietijos kontri

bucijos klausimą.

PARYŽIUS, gruodžio 29.
Iš priežasties apsimainimo 
nuomonėmis po Londono kon
ferencijos, santarvės premje
rai nutarė svarstyti smulkme
niškai visą Vokietijos kontri
bucijos klausimą busiančioje 
premierų konferencijoje, kuri 
prasideda "Paryžiuje ateinantį 
antradienį. Oficialiniuose ra
teliuose kalbama, kad apsvars
tymui viso klausinio reikės 
mažiausia poros savaičių.

Bus svarstoma abelna Vokie
tijos padėtis, ar galima butų 
pakelti Vokietiją suteikiant jai 
internacionalinę paskolą ir 
moratoriumą ir kaip ilgai turi 
tęstis tas moratoriumas. Tai 
veikiausia bus svarstoma pir
miausia. Talkininkai jau ren
ka apie tai reikiamas žinias.

Nors bus svarstoma apie 
abelną sumažinimą Vokietijos 
kontribucijos sumą, bet fran- 
euzų oficialiuiai rateliai mano, 
kad nedaug bus pasiekta šioj 
konferencijoj, apart gal nusta
tymo moratoriumo ir priimti
nų iš Vokietijos gvarantijų.

Boraii atsiimsiąs įnešimą
VVASIIINGTON, gruodžio 29. 

— Senatorius Borah šiandie 
senate užklausęs administraci
jos vadovų ar tikrai jo įneši
mas sušaukti internacionalinę 
ekonominę ir nusiginklavimo 
konferenciją butų kenksmin
gas administracijos veikimui ir 
jos vedamoms deryboms apie 
suteikimą Europai ekonomines 
pagelbos ir gavęs patvirtinanti 
atsakymą, paskelbė, kad savo 
įnešimą šaukti tą konferenci
ją atsibusiąs.

Nušovė anglą.

CAIRO, Egypte, gruodžio 
28. — 14-tas puolimas ant An
glijos valdininkų Egypte įvyko 
šiandie, kada tapo nušautas 
važiuojant dviračiu žymus ad
vokatas Dr. iNesdby Bobson, 
vietos teisių mokyklos moky
tojas. žmogžudys pabėgo. 
Manoma, kad jį užmušta poli
tiniais tikslais.

i

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

-c.

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 tokių pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Išties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

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

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

3 mirė nuo munšaino
CHIGAGtO. — Koroneris ir 

šerifas pradėsią smarkią kovą 
prieš munšainerius i-r stengsis 
išnaikinti jų lizdus visose Chi- 
cagos apielinkėse, delei jų par
davinėjimo užnuodyto mun’šai- 
no.

Tą kovą su munšain 
verčia pradėti tai, kad 
pastarųjų 48 valandų pi 
re nuo munšaino trįs žii 
o daugybė žmonių guli J 
budi irose delei užsinūjfl 
munšaino. Visuose 
runose, kur atsitik?^® 
nuo munšaino, bus sten^ 
si patirti kur 
gavo 
šaino 
mas

riais
Likę

i

miręs 
to munšaino ir 
pardavėjas bus 

teisman kaipo

/ -. i .1

I ra ii

dys. Jfl
------------ m 

■CHICAGO. — Du pašH 
spektoriai išvyko į Mansi 
Wis., išbirti užmušimą, 1 
ba prisiųstos bombos, jfl 
Chapman, gal mirtinai^ 
dimo vieno vaiko ir njl 
mo rankos užmuštosiofl 
vyrui. Visa tai
Chapmano ūkės netoli 
field. Siuntinis buvo 
jų .pašto dėžutę kaipo 

atsiti

dovana. Jame buvo paslėpta 
bomba, kuri atrišant siuntinį 
sprogo.

Policija spėja, kad lai pada
rė artimieji priešai, nes nors 
ant siuntinio buvo užlipinti pa
što ženkleliai, jie nebuvo sužu- 
mėti ir nėra žymės, kad siunti
nis butų ėjęs paštu, bet vei
kiausia paties siuntėjo tapo į- 
dėtas į pašto dėžutę.

Šiandie — galbūt lietus; nedi
delė permaina temperatūroje.

Saulė teka 7:18 Vai., leidžia
si 4:27 v. Mėnuo leidžiasi 3:49 
vai. nakties.

Del Švenčių
Del Naujų Metų švenčių 

Naujienos neišeis pirmadie
nį, sausio 1 d.

Naujienų ofisas sekmadie
nį gruodžio 31 d. bus atda
ras nuo 10 vai. iki 2 vai po 
piet; o pirmadienį sausio 1 
d. bus uždarytas visą dieną.

Naujienų Administracija.
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Kas Dedas Lietuvoj
geiAelių pajamos.

Spalių mėn. Lietuvos gelž- 
koliai turėję pajamų 561,898 li
tus ir 33,001,332 auksinus. Iš 
tos sumos platieji gelžkeliai 
davę 503,663 lit. ir 31,614,443 
auks., gi siaurieji 58,235 lit. ir 
1*386,889 auksinus.

IŠ TAURAGĖS PADANGES.

NAUJI VAGONAI.
Į Kaunu atvežti dalis gautų, 

sulig taikos sutartimi, iš Ru
sijos iagonų, kurie buvo tai
somi ■*'----T- -—
keleil 
nas 1 
sai

Hygoje. Jų yra keletas 
įiių ir prekinių, gi vie- 
ji vagonas šaldykla (mė- 
Įžuvims gabenti). Susi- 
L M-jos sudaryta tam 
■pmisija, inž. Vaitkevi- 

^^■misinkaujant, tuos va- 
I® Bba'ndys, o paskui jau 

Įkloti Lietuvos gelžkc-

buvo daug miškų 
ir kurį varo dido- 
malusų. Prie jos 
laiku B-ve *‘Rubas”

Tauragės apskritis apima 
gana žymų Paprusy išsitiesusį 
Žemainių plotų, susidedamą iš 
Tauragės, Skaudvilės ir dali
nai Vėžaičių buvusiųjų vokie
čių okupacijos “kreizu.” Žy
mesnieji apskrities centrai: 
Skaudvilė, šilalis, Švėkšna, 
Naumiestis ir apskrities mies
tas Taurage. Apskritį perjuo
sia kalnuota upė Jura, kuria 
savo laiku 
plukdama 
kų skaičių 
pastaruoju
stato didokų elektros stotį, 
kur manoma netolimoje atei
ty įrengti ir audimo fabrikų.

Susisiekimo srity reikia pa
minėti per Tauragę einantis 
Tilžės Mintaujos plentas ir to 
paties vardo karo metų vokie
čiais pratiestas gelžkelis, o 
šiaip visur paprasti vieškeliai. 
Tie vieškeliai, vokiečių laikais 
betaisyti, pastaruoju laiku 
biauriai atrodo: grioviai už
leisti, tiltai mirę, duobes di
džiausios, kad sunku nors ke
lis kilometrus pavažiuoti, ypač 
rudens metu. ~ 
šiam savo daugume. O tie til
tai, tiltai! 
tų Juros 
iki šiam 
ties, kad 
tylų. Prie Kvėdarnos per Ju
rų ilgą laiką buvo susisiekia
ma brada, kas neapsėjo be au
kų ir tik spalio mėn. pasibai
gus pradėjo naudotis dar ne
užbaigtu atstatytu tiltu, kuris 

Išleista parodos pavasario matomai irgi nesu- 
buti dar blo- 
G-al būt todėl

V prievorius, o tų gudrybių ve- PAVOJUS KIEKVIENAM 
žinantis turi išsižadėti arklitj 
ir savo sveikatos. Žmones gai
lės vokiečių, nors jie ir 
kinę, tačiau keliai • buvę 
Dabar sako, kas taisys, 
niekas nevaro!...

Ir visa kita statyba menkos 
vertės. Nekalbant apie mažes
nius miestelius, Taurage už
statoma to|kiomis lindynėmis ________rj
ir taip tvarkiai, kad jau į at- ;kos DraU 
sistatančius Šiaulius griaudu ’ troliuoti 
žiūrėti, nors Tauragė sieniau 
Šiaulius konkuravo ir turi gy
vų prekybų. Juk lai bus atgi
musios Valstybės žymesnio
sios rūšies miestas!

Ištiesų liūdna šiandien ma
no tėvynėje ir nieko linksmes
nio negalima pranešti, geriau
sių norų turint. Seniau nors į 
daugiau šviesių žmonių buvo, 
o dabar nyku ir tamsu: juos 
pašaukė Kaunas Valstybei kur
ti ir liaudis viena likus — mie
ga, naikinamų miškų mirono 
įsiklausius. —P. B—tis [L. ž.]

feneroš ligų paroda 
[ provincijoj.
ht- spalių mėn. pabaigoj ir 
Bh mėn. Veneros ligų pa- 
Btlankė Panevėžį, Šiau- 
■ Tauragę, Kiekviename 
B paroda buvo atidaryta 
Bas. Veneros ligų parodų 
»joj atlankė išviso 3744 

jų vyrų 2736, mote- 
į ^Panevėžy atlankė pa- 

B žm. (vyrų 1049, mo- 
V; Šiauliuose — 2001 
[ų 1350, motorų 699; 
B— 387 žm. (vyrų 286 

Išviso parduota 
(ėjimo bilietų 3022, kiti (karei
viai) aplankė parodų dovanai. 
Iš 3022 bilietų buvo parduota 
2190 b. po 15 centų ii’ 832 b. 
po tOZsurinkta išviso 661 li
tas 20 centų.
rtjįkalanis (.be gelžkelio perve- 

išlaidų, nes Gelžk. Val

dyba dar nepatiekė sąskaitų) 
455 1. 20c. Bendrai per dienų 
lankė parodą 312 žmonių, 
pąugiauaia lanke parodų Šiau
lių miesto gyventojai, čia gali
ma matyti nemažai sodiečių. 
Moterys sudaro vos 26,3% vi
sų lankiusiųjų.

Daug jų pereitų ine 
potviniai nunešė i 
laikui nematyt vii 

juos kas nors atsta

jei nėra gali

ožių ir laukia, 
nusineš. Ir ten

paga minta šų
jų kas užtvir-

lauks, nenorint 
geaniu pranašu.

nebaigtas jis ir tebestovi, nes 
tik gaila darbo,
mybes pastatyti prigulinčiai ir
apsaugoti. Prie Pajūrio iki šiai 
dienai dar tebestovi “laikinas”, 
kaip reiškias apskrities techni
kas, tiltus ant

į kada Jūrate jį 
kaži ar apsieis

GELEŽKELIEČIŲ UNIFORMA ba, buk buvus 
Susisiekimo M-ja nutarė mala, bet kol 

įvesti visiems važiuatės tarny- tino, tų sumų'jau nebetekę til- 
bos gelžkclių agentams bei sto- tiri tenai pastatyti. Su mažes- 
čių tarnautojams tam tikrus nių upelių tiltais vieškeliuose 
nustatytus uniforminius ru- tas pats: tiltas sugriuvo —• va- 
bus.

sidėjo lentpjūvių ir malimų 
darbininkų streikas. Streikuoja 
viso 1300 darbininku. Jie rei- 
ka'auja padidinti atlyginimų 
50%.

žiuoja sale tilto per upelio

Ašmenis apskrityje praplito 
labai pavojingos gyvulių ligos 
(roža septicemija). Kol kas 
apsirgo 129 kiaulės. Nuo to 
apsisaugoti įsteigtas kiaulių 
karantinas.

Kai kuriose Vilniaus dirbtu
vėse, atsižvelgiant į begalo sun
kias ekonomines sųlygas pra
dėta mažinti darbo dienas. 
Taip dviejose šukų dirbtuvėse, 
pradedant nuo lapkričio 20 d., 
busiu dirbama tik 3 dienas 
kas savaite.

Lietuvos per 10 iieny 
Vienatinis vandeniu kelias Lietu

von per Svuthamptouą ant 
Milžinų laivu 

AQUITANIA MAURETANIA 
45,647 tonų 30,794 tonų 

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

Į (2ra kl. $156.00) Karės tuk- 
Piliavą (3čia kl. 106.50) sai ekstra 

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

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir ju
sli mieste arba afrielinkėj.

Statistika mums,sako, kad 
1 riloteris iš 8 ir 1 vytas iš 
14, pergyvenę keturiasde- 
šimts metų amžiaus miršta 
nuo vėžio. Tas parodo, kad 
vėžys yra pavojumi kiekvie
nam. Bet galima jo išveng
ti. Neseniai išleista Metrop. 
Life Insurance Kompanijos 
brošiūra, patvirtinta Ameri- 

Lgijos Vėžiui kon- 
_iuhuul1, New Yorke. sako! 
“Saugokis vidurių užkietėji
mo ! Pataisyk įsisenėjusį ne
virškinimą!” Trinerio Kar
tusis Vynas turi geriausias 
sudėtines, kurias medicinos 
mokslas šiandien pažįsta nuo 
vidurių užkietėjimo ir. ne
virškinimo. Jis išvalo vidu
rius ir laiko juos švariais, 
jis padeda virškinti ir patai
so virškinimą. Kiekvienas 
aptiekininkas ar vaistu par
davinėtojas laiko Trinerio 
Kartųjį Vyną. Turėk jo vi
suomet namie ateinančiais. 
1923 m.! Ar turi gražų Tri
nerio Sieninį Kalendorių at
einantiems metams? Jei ne, 
tai pasiųsk 5c persiuntimo 
lėšoms padengti į Joseph 

. v. t . Triner Company, Chicago, 
i asicutinis šių mėty ir hl LAIMINGŲ NAUJŲ 

Pirmas Naujy Mėty METŲ!
Rengia 

LIET. PASILINKSMINIMO DRAU 
GIŠKAS KLIUBAS’

kan- 
geti. 
kad

LINKSMAS BALIUS!

Ned., Gruodžio 31, 1922 !
Auditorium svet,,

Grand Blvd. & Michigan Avė., 
Indiana Harbor, Ind.

Pradžia 6 v. v. ir baigsis 2 v. ryto. 
Gerbiamieji ir Gerbiamosios!

Nepraleiskit šito linksmo baliaus, 
! atsilankykit kas sveikas praleisti link
smai senus metus ir sulaukti Naujus 
Metus. Grieš labai puiki muzika. 
Įžanga Vyrams 50c.; Moterims 25c; 
Vaikams 15c.

Kviečia L. P. D. Kliubas.

Dieną 36c-87c (ir taksai).
Vakarais 40c-39c (ir taksai).

UĄJESTIf*
iH-THCATRe. *-

Monroe gat. arti State 
Beperstoginia Vodevilius 

šeštai!., Sekmai!.
Šventėmis

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

10c (iiwkiriant še&tad., 
sekmad. ir šventes.

•
 Dideli komediniai aktai ir 

krut. paveikslai.
“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

SMAGIAUSIAS BALIUSi
Rengiamas

Lietuviškos Tautiškos Draugystės-Vienybės
Prieš Naujų Metų Vakarą

Nedėlioję, Gruodžio-December 31 d., 1922

M. Meldažio Svetainėje, 2242 West 23rd Place
Pradžia G vai. vakare. Įžanga 35c. ypatai.

širdingai kviečiama jaunuomenė skaitlingai atsilankyti.
iNječia Komitetas.

7as Metinis Balius
Rengia

LIETUVIU LAISVĖS KLIUBAS

Laukiant Nauju Metu

Medėlioj, Gruodžio 31 dien<]91922 m>
MILDOS SVETAINĖJE

3142 So. Halsted St.
Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 35c. ypatai.

Kviečiame visus atsilankyti į šj vakarą, nes tai bus vienas pui
kiausių vakarų. Galėsime sutikti Naujus Metus ir gražiai pasilinks
minti prie geros muzikos. Vadovaujant J. Rakauskui.

Kviečia KOMITETAS.

Metinis Balius
LietuviŲ Neprigulmingo Kliubo

• įvyks
šeštadienį, Gruodžio 30 d., 1922 m.

Mildos Svetainėj, 3142 S. Halsted St.
Pradžia 7 vai. vak. Įžanga Moterims 25c. Vyrams 50c.

Bus jęcra muziku ir tenise* Hntramai icfVo nvolAiafi

din • ’ • V!

METINIS
Komitetai

Simano Daukanto Jaunuomenės Teat. Kliubo

įvyks
Pirmadien, Sausio 1 d., 1923 m.

DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SVET
prie Union Avė. ir 18 gatvės

Prasidės 6 vai. vak.

Gerbiami Draugai ir Draugės, malonėkite atsi
lankyti į šitą balių. Taipgi atsilankykite ir visi chi- 
cagiečlai j šitą iškilmingą balių.

Įžanga 30c. Užprašo Komitetas.

IŠKILMINGAS. METINIS

Surengtas.
Draugystes Lietuvos Mylėtoju, Ciceroj, III.

Liuosybes Svetainėj, prie 14 gatvės ir 49 Ct.
Septintadienį, gruodžio 31 d., 1922 m.

Pradžia 6:30 v. v. Muzika bus J. F. Pociaus.

Balius trauksis iki Naujų Metų pradžios. ■
Visus kviečia Rengimo Komitetas.

Balius Kvietkinis Balius
Rengia

LietuviŲ Tautos Atgimties Draugija
Įvyks

Šeštadienį, Suktoji Gruodžio 30 d., 1922
BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ,

prie So. Union Avė ir 35tos gatvės

Pradžia 7 vai. vak.

Gerbiami draugai ir draugės! Malonėsite atsilankyti į šitą balių. 
Bus visokių pamarginimų, graži muzika, minkštų gėrimų, saldainių ir 
kvietkų. Įžanga 35 centai ypatai.

Užprašo KOMITETAS.

<^įį|Im iiiiiiiįiip ■ PASIRINKIMAS W 
muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač niuzikališkus instrumentus ir prisiunČiam i kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

K. GUGIS
advokatas
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Room 1111-1S 
Tai. Central 4411. Vai. nuo M

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halated St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergę. Nedaliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

I—....  «■ ■ —
~—r—.........-....... -

JOHN KUCHIN8KAS
LIETDVIS ADVOKATAS 

2211 W. 22nd St., kerti Leavitt St.
Telephone Ganai 2552

Valandos: 4 Iki 6 po plet, Ir nue 
7 fld 9 vakaro.

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Fermas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
'iars ant len<rv» ---

ryto iki 5 po

Tel. Randolph 4758

ploti

Namų Tel.: Hyde Park 8896

nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 
9 vakare.

ADVOKATAS 
Ofisas Tidurndeatyj. 

ASSOCLATION BLOG. 
1« S®. U Baile 8t 

Room 1808

V. W, RUTKAUSKAS 
) Advokatas

20/So. La Baile St. Room 588 
Tel.: Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Y arda 4681 

■t—™—”-

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Val.i 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building 

70 We«t Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2561

Rez. 3203 So. lalsted St 
v T d r 1015. Vai. • 6 iki • <al.

JOSEPH W. GR1GAL 
Lietuvis Advokatas

Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
j Kamp. Mjlwaukee ir Ashland Avė

Herman P. Haase
ADVOKATAS

I \ , | <1 f 5 . . V f

609-610 Chamber of Commerce
ji133';W. Wa»hington St., 

Phone Main 1308 
Cųicago, III.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietnvyz Advokatas 

Dienomis :Room 611 — 
127 N. Dearbom St., 

Telephone Dearbom 6096 
Vakarais: 10736 S. Waba«h Avė.

Tel.: Pullman 6^77.

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St. 
Tel. Boulevard 0352

PLOščIAI — PIGIAU 
NEGU Už PUSĘ. 

KALĖDINIS 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 daugybe gryni} vilnų ploščių 
tinkamų kasdien ir prie darbo, Dabar 
$12.50. Vyrams ir Jaunuoliams Gami- 
turai 2 kelinėmis $13.50 ir augštyn.

S. GORDON, 
(Pristatytojas smulkmenų prekybai) 

2 Įėjimai,
1401 So. Halsted S4„ 739 W. 14th St.

Atdara kasdien vakarais ir 
septintadieniais.

4 i o i ittit ii Mrrrrrrii 111 s a oo m o o nm i a ««
jį PIRMAS PRYZAS $50.00 “BIRUTĖS” , PIRMAS PRYZAS $50.00MASKARADAS

NAUJIEMS METAMS SUTIKTI SEPTINTADIENĮ GRUOD. (DEC.) 31, 1922 — 8 v. v.
Pulaskio Svet., 1711 S. Ashland Avė. . ,

Tikietai 50c. Pirmas Pryzas didžiausiai grupei —$500.00 Pryzy
$50.00 JĮ

T eatras* »
Penkių veiksmų drama

“ŽMOGŽUDŽIAI”
Su dainomis

Balius
Scenoje stato Dro Yinco Kudirkos Draugija 

Pirmadieni, sausio 1 d., 1923 ųi. 
Meldažio svet., 2242 W. 23 PI.

Veikalą suvaidins Laisvės Kanklių Mišrus Choras po vadovyste A. P. Kvedaro.

Gerbiama Publika: Ši Draugija visuomet stengiasi surengt vakaius, į kuriuos 
publika nesigailėtų ųtsilankius. Taigi ir šį kartą dedama visos pastangos tam, 
kad vakaras pavyktų visais atžvilgiais kuopuikiausiai. Be vaidinimo būs taipgi 
puikios žydinčios rožės, kuriomis jaunimas turės progos pasipuošti. Mergino-, 
kurios turės daugiau rožių, gaus puikias dovanas. Po vaidinimo Ijus' šokiai iki 
vėlumos, prie puikios Pilipavičiaus orkestros. Durys atsidarys 5:30; programas 
prasidės 7 vai. vakare.

Meldžiame nesivėhioti.
S

Kviečia RENGĖJAI.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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JRESPONDENCIJOS
1 gaitės. Mat Bure važinėdamas 

po Ameriką su prakalbomis 
mokina žmones doros, tuo tar
pu kad jo- moteris su kūdikiu

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

Unes Babickaites pasi
rodymas “muvise”.

riau suderinti, ir patys muzi
kantai su nauja energija pasi
ryžę vėl visuomenei tarnauti,

pusbadžiai gyvena, nes jis ją
jau daugiau kai motai yra ap 
leidęs. Taigi dabar savo vie 
ton pastatė kalbėti Pranaitį

“Amerikos Lietuvyj” jo ko
respondentė O. M. rašo:

“Dvi savaitės tam atgal vie
šėdama New Yorke užėjau į 
vieną iš gerąją teatrą — “ino- 
vies“ ir taip neišpasakytai ma
loniai buvau nustebinta pama
čius musą* artistę Unę Babic- 
kaitę tarpe pirmąją Amerikos 
žvaigždžių. Veikale “Tykioj 
Dramoj” ji lošė dar ne “stars” 
rolę, bet jos paveikslas, labai 
gražus, didelis, kabojo garbin
giausioj vietoj — salėj Rialto 
teatro. Už Unės Babickaites 
paveiksite iš salią kabojo pa
veiksimi: Gloria Svvanson, Ba- 
be Daniels, Wallace Beid ir 
daug kitą dabartinių kino 
žvaigždžią.

“Pamačius tai man ir mano 
draugėms, kurios sykiu su 
manim buvo, pasidarė labai 
malonu ir linksma, kad ir A- 
merika apkainavo musą gar
bingą lietuvaitę — pavyzdį 
dailios Gracijos ir talento. Ant 
paveikslo gražiu energišku raš
tu parašyta angliškai pašventi
mas, o pavardė pasirašyta lie
tuviškai — Unė Babickaitė.

“Ypatiškai aš jos nepažįstu, 
bet turėjau laimės matyt ją 
scenoje ir daug girdėjau pagy
rimą jos nuo kitą dailės mylė
toją ir jos mokinių. . Iš tiek, 
kiek mačiau iš scenos ir pavei
kslo, tai labai graži, patrau
kianti kiekvieną prie savęs iš
kalba, simpatiškumu ir ypatin
gai su labai gražiu skoniu rė
dymus. Aš J r mano draugai 
puikinomės i$ musą garbingos 
vientautės“.

Tik vienas dalykas, sako ko
respondentė, esąs negerai, kad 
“muviese” Unė Babickaitė 
pasivadinus visai kitokia pa
varde, amerikoniška, dėl ko 
amerikiečiams — žinoma, .ir 
patiems lietuviams — sunku 
bus žinoti, kad tai lietuvaitė, 
būtent, kad tai Unė Babickai
tė. Bet greičiau tas pavardės 
pakeitimas ne nuo jos noro 
priklausė.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

ją linksminti, duoti pramogos 
už prieinamą kainą. Tegu tik 
visuomenė pati neužmiršta jo, 
bet paremia, kviesdama griešti 
savo rengiamuose vakaruose 
etc.

Nuo savęs galiu musų muzi
kantams palinkėti tik geriau
sios kloties ir sėkmingo darbo. 
O vietos ir apielinkės lietuvių 
draugijos tegul į savo parengi
mus kviečia musų bcną grieš
ti, tuo būdu parems jo naudin
gą ir kultūringą darbą.

— An. Mažiuks.

RAC1NE, WIS.

Koncertas ir operetė “Adomas 
ir J ieva.”

Lietuvių Benas atgijo.

Kurį laiką gyvavo Lietuvių 
“Lenas”, kurį buvo organizavę 
mokytojas V. Žilius ir V. Nič- 
kus iš Boselando. iNors muzi
kai buvo daugumoj pradžia
moksliai, bet atsidavę darbui 
trumpu laiku jau gerai sugrie- 
ždavo. Tik visa lietuvių nelai
mė tai jų, taip sakant, puikybe 
didesnė už išmintį. Taip ir čia« 
atsitiko. Kai kurie ėmė keltis 
į puikybę, ėmė viens ant kito 
užsivarinėti, nesutikti, ir dėl to 
viskas suiro. Kita kaltė tai vie-

T. M. D. 121 kuopa buvo su
ruošus koncertą ir perstatymą 
c-peretės “Adomas ir Jie va” 
gruodžio 25 d. Dairia Hali. 
Visas dainas ir perstatymą iš
pildė atvykę svečiai iš Clrica- 
gos po vadovyste p. Kvedaro. 
Dainos ir pats losimas atlikta 
ge&i, artistus publika apdova
nojo aplodismentais. Pasek
mės finansais mažokos, bet 
dailės žvilgsniu didelės, nes kaip 
senai Racino lietuviai čionai 
gyvena, dar pirmu syk buvo 
statoma scenoje operetė. Daug 
lošta dramų, komedijų, bet 
operetėms kelią . pramynė pir
mieji tėvai, Adomas su Jieva. 
Pagal išsireiškimą p. Kvedaro, 
reikia apgailėti, kad tiek ma
žai susirenka į tokius paren
gimus. Lietuviai eina lig ko 
bijodami. Jie neatjaučia dai
lėje dirbančių darbininkų. 
Vieni daro tai iš nežinojimo, 
kiti varinėja ožius. Katalikai 
išgirdę, kad T. M. D-ja pasi
kvietė Adomą su Jieva, skubo
tai suruošė savo balių, neat
sižvelgdami nei į ką tik gimu
si kūdikėlį Jėzų, lyg savo 
trenksmais, kliksmais ir bal
take norėdami jį pasveikinti. 
Pirm pradėsiant programą M. 
Kasparaitis skaitė paskaitą 
apie T. M. D. tikslus ir nu
veiktus darbus, kviesdamas 
susirinkusius prisidėti prie ap
švietus platinimo. Prisirašė šie: 
Marė Sadauskienė, Heronimas 
Mockus, Ona Simonienė, John 
Cray ir Malzinskas, viso pen
ki nariai. Chicagiečiai aktoriai 
su savo vedėju p. Kvedaru da
vė garbės žodį, kad trumpoje 
ateityje atvyks jie prie musų 
vėl palinksminti dar su dides
niu buriu dainininkų. Dėkingi 
esame p. Kvedarui . už tokį 
mums palankumą. <Mes kitą 

^jik stengsimės pikliau atsi
lyginti už tokią gerąlširdį. Vi
są tą nelengvą priruosh^o dar
bą atliko Juozas Dukslius ir 
Juozas Balčaitis, kuriems be

Tasis keikė Kerenskį ir sene
lę Brieškovską (mat kada atsi
minė!), kad jie buvę aristo
kratai, bagočiai, o todėl ir bu
vę priešingi Lenino su Trockiu 
diktatūrai. Paskui paverkė, 
kad šnipai jiems viską gadiną, 
provokacijas darydami. Bet ko 
verkti, patys išdavikais būda
mi. Pasakykit, poneliai, kiek 
gavot nuo Lietuvos žvalgybos 
už išdavimą F. V. (M.) ir 
A. D.? Patys jus vartojate 
slapyvardžius, o tu žmonių pa
rašėte žvalgybai tikrus vardus. 
Jus išdaviką B—kį laikote sa
vo tarpe kaipo didvyrį, mat 
atliko gerą darbą!...

Pirmiaus da žmonės lanky
davos į komunistą prakalbas, 
bet dabar Eastono publika pa
matė, koki paukščiai komuni
stai, tai visai nebesilanko. Pir
mininkas klausė, gal kas norįs 
duoti klausimų, bet visi tyli. 
Kai kalbėtojas nusiskundė, kad 
jie esą padarę daug klaidų, tai 
vienas iš publikos atsistojęs 
pasakė: “Taip, jus padarėte ne 
tik klaidų, bet išdavysčių. Jus 
vis reikalaujate pinigų “Lais
vei” paremti, tai aš dedu už 
rankos 1000 dolerių ir jeigu 
neprirodysiu dokumentališkai, 
kad komunistai išdavė F. Vy
turį (Miškinį) ir A. D. Lietu
ves žvalgybai, tai tą tūkstantį 
galėsite pasiimti parėmimui 
savcT “Laisvės” ir “Vilnies”; 
bet ir jus užsistatykite“. Pris
pirti prie sienos didvyriai čia 
jau pasišaukė ir Burę pagal
bon, ir abudu pasakoja, kad 
Vyturis buvęs geras draugas, 
žuvęs dėl darbininką idėjos — 
ir suminėjo, kuriuos tik žino
jo, revoliucionierius žuvusius. 
Paskui dar paklausta: “Tai 
dabar pasakykite, mirusios 
“Darbininkų Tiesos” redakto
rius ar draugas jums?” Čia 
tai ir buvo didžiausias smūgis 
komunistams. Mat “Tiesos” 
redaktorius parašė No. 7, kad 
M. buvęs šnipų draugas, tai 
šnipai jį ir išdavę. Dabar kįla 
klausimas: kokių šnipų buvo 
M. draugas? koki šnipai jį iš
davė? Mirusios “D. Tiesos” 
redaktorius neniekina pinigų, 
tai aš jam sumokėsiu 500 dole
rių. jei jis prirūdys dokumen- 
tališkai, kas išdavė M. — Pas
kui paverkė padejavo, kad jų 
partijuke susidedanti iš trijų 
šeimynų su nepilnamečiais vai 
kais. Dabar pasakykite ponai 
Bimbos, Kaliniai, Tilvikai, Kle
vai ir visa Ferry gatve, kodėl 
jus nenorite imti tos tūkstanti
nės nuo to žmogaus? Naudoki
tės proga. - - Mirta.

DETROIT, MICHIGAN

F INKIME Laimingų Naujų Metų
Visiems Musų Gerbiamiems Kostu- 

meriams ir Rėmėjams ir Jų S eimynoms 
VALDYBA
METROPOLITAN STATE BANK
2201 W. 22nd Street Chicago, III

KUR DAUGYBE KITU
Čia ir Tamsta galite pasidėti savo pinigus ant 3% arba gauti S%. 
Daugybė draugijų, kliubų, verteivių ir tūkstančiai pavienių žmonių laiko pini
gus savame banke — METROPOLITAN STATE BANK, turie.stiprumą bei 
saugumą gali spręsti iš to, kad jo KAPITALAS su PERVIRŠIU yra $275,000; 
bankos turtas virš $2,400,000.00, o direk torių ir šėrininkų turtas virš 12 Mili
jonų Dolerių.

Jei dar neturi musų bankinės knygutės, tai 
išsiimk ją tuojaus, padėdamas nors $1.00, jei 
turi musų bankinę knygutę, tai taupyk vis 
daugiaus, o jei laikai savo pinigus išsklai
dytus keliose vietose, tai sutrauk juos į vie
ną, dėl savo parankumo, padėk juos į šį 
Stipriausi ir Seniausi Lietuvių Valstijinį 
Banką.
Del Tamstos parankumo patariam, kad at
neštumei savo bankines knygutes bile kokių 
bankų, o mes perkelsime Tamstos pinigus, 
su visais nuošimčiais, į šį banką. Dabar 
yra geriausias laikas tą padaryti be sugadi
nimo nuošimčių.

Kurie padės, ar perkels savo pinigus į šį banką prieš 15-tą d. Sausio, gaus pro
centą nuo PIRMOS dienos Sausio.

TEISINGUMAS IR MANDAGUMAS PATARNAVIME 
YRA MUSŲ PAMATAS.

DAR YRA LAIKO ĮSTOTI Į MUSŲ KALĖDINĮ KLIUB^. Jei dar neprisi
rašei, tai ilgiau nelauk.

Metropolitan State Bank
Seniausis ir Stipriausis Lietuvių Valstijinis Bankas

2201 W. 22nd “X St. Chicago, Illinois
\ ...

Bankos Valanti.: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vak. Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 v. v.

................. 1 .............. ; ....... -.......-........ '■................................................. =—

Padaryk 1923 m. Sa
vo Geriausiais Metais!

tos draugijų. Patarle sako: sa
vas turi dirbti dykai, o sveti
mam mokame du kartu tiek. 
Taip ir čia. Vietinis bernas iš 
astuonių muzikantų paprastam 
baliuj nuo 3 vai. po pietų iki 
12 v. nakties grieždavo už 21 
dolerius, o piknike, už tiek 
pat valandų, už 35 dol. Ir dar 
draugijos vis rugodavo, kad 
labai brangus muzikantai. Da
bar, kai lietuvių benas mirė, 
tai teko mokėti kitiems muzi
kantams iš penkių žmonių 45 
dolerius, belo duot ir sendvi- 
čių ir išsigerti, o paprastam 
baliuj 4 muzikantams mokėti

triūso teko ir išlaidų pasidary
ti. Mes nž tai didžiuojamės tais 
draugais turėdami juos savo 
eilėse. —Meldinietis.

EASTON, PA.

Gruodžio 1 d. vietos komu
nistėliai buvo čia surengę pra
kalbas. Kalbėtoju buvo atva
žiavęs Burė, bet nekalbėjo. Bi
jojęs, kad žmona nepareika
lautų pinigų užlaikymui mer-

W«at 1394 Heml. 6678^
WM. J. STOLL CO„ 

■^rBalchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas)

GR A BORTUS
102* — 25tte St„ 9509 Cardral

Detroit, Miete.

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos} 1—8 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6284, Market 4526

Parankios valandos:
Antradienių vakarais 
6 iki 8 vai. šešta
dieniais 9 iki 8 val
kam Kitomis dieno
mis 9 ryto iki 4 po 

pietų.
s- ■ - - '

United-American-Lines Ine.
JOINT SERVICE WITH

Mažne kiekvienas daro naujus nutarimus 
Naujiems Metams. Ir tai yra labai geras 
dalykas, nes jis duoda naują pradžią.
Tarp savo nutarimų nutark padaryti šituos 
metus sau geriausiais.
Yra daug dalykų, kuriems tamsta taupai, 
saviems namams; savo ar savo vaikų ap- 
švietai; savo verslui, atostogoms; automo
biliui ir daugeliui kitų dalykų, kurie padaro 
gyvenimą laimingesnių.
Kad pagelbėjus tamstai apturėti šito stip
raus banko gerumus, mes mielai perkelsim 
jūsų knygutę, jei turite taupymo apyskaitą 
kokiam kitam banke, dykai.

I

Visiems depozitams padėtiems prieš sausio 
15, ar 15 dieną, 1923 m. palukiai eis nuo 
pirmos.

28 dol. už mažiau valandų. O 
muzika kur kas menkesnė ir 
kitokią šokių nesugrieš kaip 
“fokstrotą”, “žirni” ir dar ko
kią lietuviams nesuprantamų 
šokių. Na, tai gal musų drau
gijos bus dabar kiek pasimo
kinusios iš praeities ir ateityje 
bus kiek palankesnės saviem- 
siems. j-

Dabar draugo Žibaus ir kitų 
pastangomis mūsiškis Lietuvių 
Benas vėl atgijo, “prisikėlė iš 
numirusių”, ir dar stipresnis, 
daugiau instrumentų turi, ge-

HAMBURG-AMERICAN-LINE
TARP NEW YORKO IR HAMBURGO

Trumpiausias Susisiekimas su Visais Portais 
Cen’tralinės Europos.

Savatiniai Išplaukimai kas Ketvergas
Nuo Pier 86 No. River, 46-th St., New York.

Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visų laivų. Puikus val
gomieji kambariai, salionai ir erdvus dėkai trečios klesos pasa- 
žieriams. Ant laivų HANSA, BAYERN, WUERTTEMBERG 
ir MOUNT CLAY yra keli specialiai puikus kambariai.

DU NAUJI 20,000 TONŲ LAIVAI 
RESOLUTE ir R E L I A N C E

Išplaukia kas antrų utaminką su 1-os, 2-ros ir 3-čios klesos 
pasažieriais. Paskiaus bus mainoma. Klauskite agento 

JULIUS ROTTENBERG, 260 Hanover St., Boston, Mass.

WEST SlDE SvingšBaNkĮ
/ Ohe Bank o f “Safety and Friendly Semce"

Rooscvelt Road at Halstcd^Slreet’Chicado
_________ _ Q

Turtas virš $12,000,000.00.

Garsinkities “NAUJIENOSE”

1101 So. Halsted St., kampa* 81 <al 
Telefonai) Yards 1119

roaa ir 
okiuose

mo 
ir

Il
ki.

Baigusi 
Akuieri- 

io» koleg* 
41 ilga 
praktika- 
usi Peni* 
silvanijos 
hospital*-

Pasek-
ningai pa
tarnauja 

iria gim 
tymo. Du« 
la rodą H

^DR.fiEilZMAN^
It RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoma* par Ii 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuieria.

Gydo aitrais ir chronlikaa ligas, 
vyrų, moterų ir vaiką pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisu*.

Ofisas ir Labaratorijai 1026 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pletą: 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarai*.

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

N akt. Drexel 96* 
Boulevard 4186

8813 So. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai ?

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas)

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

' DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrižką ir 
Vaiki litą

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ik# 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2889

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akeierkii
3113 S.Halsted *1
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at- 
sitikim’O teikiu 
ypatišką prižiū
rėjimą. Dcodv 
patarimu* mo
terims ir margi 
noms veltui.

Tel. Pullman 1)432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

' Telefonas: Boulevard 7049

S DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvi* Dentista*

S 4712 South Ashland Ava^ į 

arti 47-to* gatvi*

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisą* 2201 W. 22nd St.» kampa* & 

Leavtti St. Tel. Canal 6888.
R*xldencij* 8114 W. 42aJ M

Tel. Lafayette 4988 
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 v. 
...........  .i ■■■■■'■■   ........................* 
Jei abejoji akimis^ pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OptMMtt-te 
^•L BOU Įvarant MST 
4*4* •. AsTaM* Av*. 
KampM gst
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Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paštui

Metams...... ________________ $8.00
Pusei metų___ _4.W
Trims mėnesiams____________ 2.86
Dviem mėnesiam__ 1.75
Vienam mėnesiui 1.00

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija.......... .... . .................8c
Savaitei ..........    18c
Mėnesiui ... .... ............................... 75c

Suvienytose Valstijoje ne Chicagoje 
paštu:

Metams ________—.... -....— $7.09
Pusei metų --- ---------------------- 4.00
Trims mėnesiams___ ________ 2.00
Dviem mėnesiam ___________  1-50
Vienam mėnesiui —----------------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams......................... $8.00
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Trims mėnesiams_____ ...—2.26
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu; kartu su užsakymu.

Seniems Metams 
baigiantis.

Pažvelgus į musų visuo
menės judėjimą šiais, prie 
pabaigos einančiais metais, 
reikia pastebėti, kad jisai, 
nors buvo gana gyvas, bet 
tūrėjo vieną stambų truku- 
fną: jame persilpnai reiškė
si socialistinė srovė.

Klerikalai, gavę savo par
tijos žmogų į Lietuvos at
stovo vietą, nepraleido nė 
vienos progos įsitvirtinfcPsa- 
vo pozicijose ir užkariauti 
naujas. Visa eilė jų kalbėto
jų Ir agitatorių nuolatos zu
jo iš vienos lietuvių koloni
jos į kitą, rinkdami aukas, 
keikdami “bedievius” ir or
ganizuodami savo pasekė
jus.

Apie pavasarį ėmė smar- 
kiaus subrusti ir tautinin- 

vkai, susilaukę iš Lietuvos 
dviejų liaudininkų atstovų. 
Po Natkevičiaus ir Žygelio 
įtaka jie žymiai pasuko į kai- 
,rę, atsižadėdami savo seno
sios broliavimosi su klerika
lais taktikos ir, ačiū tam, 
įgijo priturimo pažangiuo- 

< siuose musų visuomenės 
sluoksniuose, kurie pirma 
jau buvo visai nusigręžę nuo 
jy-

Kairioji musų visuomenės 
dalis neturėjo tokių progų, 
kaip klerikalai su tautinin
kais, ir dėlto jos padėtis bu
vo keblesnė. Jos didžiausia 
nelaimė yra ta, kad ji yra 
suskilusi į keletą kovojan
čiųjų tarp ‘ savęs krypsnių. 
Komunistinis krypsnys ne
davė musų visuomenės judė
jimui nieko, kaip tiktai 
triukšmą, suirutę ir demo
ralizaciją. Šiais metais jisai 
ne tiktai nepadarė jokio pro
greso, bet visais atžvilgiais 
nusilpnėjo: neteko pasitikė
jimo plačiosiose miniose, iš
barstė visus savo “revoliuci
nius” principus, susiskaldę 
ir prakišo daugelį orgahi- 
zuotų narių. Šie metai aiš
kiai parodė, kad bolševikiš
ko komunizmo srovė neturi 
jokios ateities Amerikos gy- v 
venime. »

Bet tos srovęs pasėtoji de
moralizacija darbininkų mi
niose sutvėrė tokias sąlygas, 

kad ir socialistiniam judėji
mui laikinai pasidarė sunku 
plėtotis. Kaip visoje šalyje, 
taip ir pas lietuvius tas ju
dėjimas dar ligi šiol nėra 
pergyvenęs krizio, iššaukto 
1919 m. skilimu. Šiais metais 
jisai vėl pradėjo konsoliduo
tis ir nusistovėti, bet orga
nizacijos atžvilgiu jisai dar 
tebėra silpnas.

Lietuviams socialistams 
per šiuos metus teko dau
giausia kreipti domės į tai, 
kad parėmus savo draugus 
Lietuvoje ir sustiprinus pla
čiojoje visuomenėje bendrai 
demokratines tendencijas 
prieš klerikalizmą ir reak
ciją. Jie stengėsi pddėti au
komis ir kitokiais budais 
Lietuvos socialdemokratams 
laimėti Seimo rinkimų kam
paniją, kėlė aikštėn atžaga
reivių darbus Lietuvoje ir 
čionai, atsiliepė į kiekvieną 
svarbesnį visuomenės gyve
nimo klausimą ir aktingai 
dalyvavo bendruose visuo
menės darbuose. Niekas ne- 
užgincys, kad šitais reika
lais socialistai nuveikė ne
mažai, pasirodydąmi stam
bia moraline ir idėjinė pa- 
jiega musų visuomenėje.

Bet to daugiausia tapo pa
siekta ačių socialistiniems 
laikraščiams — “Naujie
noms” ir “Keleiviui”. Atei
nančių metų uždavinys .turi 
būt stiprinimas socialistų or
ganizacijų. To darbo dabar 
ir reikia imtis be jokio ati
dėliojimo. Reikia darbinin
kus ne tiktai -šviesti, bet ir 
organizuoti.

JAI VIS DAR BULOTA 
ATSIRŪGSTA.

“Vienybė” rašo:
“Jau nuo Bulotos ir taško 

laikų Amerika nematė taip 
vadinamų sočiai demokratų 
atstovo čionais.”
Jau praėjo apie penki metai 

nuo to laiko, kai p. Bulota iš
keliavo atgal Europon, xbet 
“Vienybės” redaktorius dar vis 
negali užmiršti jo “taško”. Vie
nok, kalbėdamas apie Bulotą, 
“Vien.” redaktorius prasilen
kia su tiesa, nes Bulota nie
kuomet nebuvo socialdemokra
tas.

Jisai pasižymėjo senosios 
Rusijoje Durnoje, kaipo vadi
namosios Darbo Kuopos va
das. Ta g? Darbo Kuopa buvo 
niekas daugiaus, kaip Rusijos 
social-revoliucionierių partijos 
atžala. Lietuvoje artimausia 
jai srovė yra liaudininkai.

Kad p. Bulota yra es-erų 
orijentacijos žmogus, tai liu
dija ir tas faktas, jogei jisai 
užpernai keliavo į (Rusijos St. 
Susirinkimo narių suvažiavi
mą, kurį Kerenskis ir Avksent- 
jevas sušaukė Paryžiuje.

Kiekvienas laikraštininkas 
privalo žinoti šituos faktus ir 

nepasakoti publikai nesąmo
nių.

AMERIKOS NEGRŲ PADĖTIS

Visai dar nesenai Amerikos 
negrai vilko vergijos jungą. 
Raltveidžiai į juos žiurėjo su 
panieka. Buvo dedama pa
stangų įrodyti, jog negrai pro
tiniu žvilgsniu ne tik stovi že
miau už baltvcidžius, bet ir vi
suomet stovės. Ant galo, neg
rai lieka paliuosuoti iš vergi
jos. Jie įsigijo popierinę lais
vę—ant popierio jiems sutei
kiama visokių teisių ir laisvių, 
bet tikrenybėje jie ir dabar 
yra persekiojami ir niekinami. 

štai ką rašo apie tai “The 
Manchester Guardian”:

“Viena dešimtoji Jnugtinių 
Valstijų gyventojų dalis pri
klauso negrų rasei. To fak
to nemoka tinkaihai įvertin
ti net patys amerikiečiai. 
Penki šeštadaliai negrų gyx 
vena pietinėse valstijose, kur 
jie sudaro beveik pusę visų 
gyventojų. Jie gyvena to
kioje socialėje sistemoje, ku
ri yra niekas daugiau, kaip 
tik vergijos laikų liekaiV- 
Ant popierio jiems yra su
teiktos politines teises, bet 
tikrenybėje jie turi savus 
teatrus, mokyklas, vagonus. 
Sėdėti kartu su baltvcidžiais 
teatruose, vagonuose ir tram
vajuose jiems yra draudžia
ma. Kitais žodžiais sakant, 
jie yra pavergta tauta. Vie
nas milionas negrų buvo iš
mėtytas po šiaurinių valsti
jų miestus. Jie ten sudarė 
labai mažą nuošimtį, ir todėl 
‘rasinio klausimo’ lyg ir ne
egzistavo. Bet karo pradžio
je, kai imigracija užsidarė ir 
pradėjo trukti darbininkų, 
pietinių valstijų negrai ėmė 
skverbtis į šiaurio industri
nius centrus. Tatai sukūrė 
čia beveik tokią pat neapy
kantą prieš negrus, kaip ir 
pietuose. 1917 m. įvyksta 
rasiniai sumišimai East St. 
Louise, o 1919 m. Chestery- 
je, Chicagoje ir Washingto- 
ne. Tie įvykiai aiškiai pa
brėžė tą faktą, jog Amerikai 
reikia rimtai skaitytis su ra
sine problema. Illinois vals
tijos gubernatorius tuo lai
ku paskyrė atatinkamą ko
misiją rasinių santikių iš
tyrimui. Komisjon įėjo kaip 
baltveidžiai taip ir negrai. 
Jos raportas liko paskelbtas 

Mik dabar.

“Komisija buvo sudaryta 
iš baltveidžių ir negrų advo
katų, redaktorių ir biznierių; 
jie sudarė visą štabą tyrinė
tojų, kuriems buvo pavesta 
ištirti Chicagos negrų pa
dėtį, kreipiant ypatingos do
mės į jų gyvenamas vie
tas, prasižengimus ir jų
jų san tikins su baltvei-
džiais. Penkiolika baltvei
džių ir 23 negrai buvo nu
žudyti laike rasinių riaušių 
1919 m.; keli negrų namai 
liko išsprogdinti bombomis. 
Pusė miliono negrų persi
kėle į šiaurius laikotarpyje 
191b—1918 m. Chicagai te
ko 05,000 negrų, tuo bud u 

/jų skaičius čia dvigubai pa
didėjo. Naujai atkeliavusie
ji negrai paėjo iš kultūros 
žvilgsniu atsilikusių pietinių 
valstijų. Jie tankiai buvo 
neapsišvietę ir nešvarus. Pie
tinėse valstijose jie gaudavo 
apie vieną dolerį dienai; Chi
cagos fabrikuose jie susira
do sau darbo, kuris buvo ap
mokamas tris, šešis ar net 
aštuonis kartus daugiau. 
Pirma jie buvo izoliuojami 
nuo baltveidžių, į juos buvo 
žiūrima kaipo į pavergtuo
sius. Bet šiaurėje pirmą 
kartą jiems teko dirbti šalia 
baltveidžių, palaikyti su jais 
įvairius ^antakius ir kartu 
su jais važiuoti gatvekariuo- 
se. Natūralu, kad jie pasi
darė daug drąsesni. Jie už
pilde negrų apgyventas mies
to dalis ir pradėjo skverbtis 
į kitus distriktus. Net šiau
rinių valstijų miestuose ne
grai apsigyvena tam tikruo
se distriktuose. Negrų ap
gyventoje apielinkėje namų 
vertė paprastai nupuola. Tas 
reiškinys, komisijos many
mu, yra grynai psichologi
nis, paeinantis iš negrų ra
sės nepakentimo.

“Basinių riaušių priežastis 
komisija aiškina tuo, kad 
amerikiečiai yra pratę į kai 
kurias tautas žiūrėti iš aukš
to. Paprastai yra priimta 
manyti, kad proto žvilgsniu 
negrai stovi daug žemiau už 
baltvcidžius. Esą negrų pro
tas sustojus vystytis su ly
tišku subrendimu. Labai 
baltvcidžiais. Esą negrų pro

tas sustojas vystytis su ly
tišku subrendimu. Labai 
madoje yra platinti apie neg
rus lyties dalykų mitus. 
Baltveidės moterys papras
tai labai bijosi negrų vyrų. 
Linčiavimai ir visokie suvar
žymai negrams tankiausia 
bandoma pateisinti lytiniais 
prasižengimais. žodžiu, 
bandoma sudaryti tą opini
ją, kad negrai yra labai lin
kę į tos rųšies prasižengi
mus. Tas pasakas sklei
džiant buvo sukeltas Wash- 
ingtono riaušes; jos sukurs
tė brulalingas Chicagos žu
dynes, o taipgi Omahos ir 
Tulsos riaušes.

“Komisija nepaduoda jo
kių \pagrindinių reformų to 
pikto pašalinimui. Jos su- 
gestuojama tik, kad policija 
bešališkai atsineštų į negrus; 
kad negrų distriktuose butų 
labiau rūpinamasi santita- 
riniais dalykais; kad jiems 
butų steigiamos geresnės 
mokyklos ir pasilinksmini
mo vietos (negrų apgyven
tose vietose tie dalykai yra 
ypač apleisti). Be to, ji pa
taria darbdaviams žmoniš
kai atsinešti į negrus. Te
atrams ir restoranams pata
riama nedaryti jokio skir
tumo tarp negrų ir baltvei
džių. Negrai turi būt pri
imami j unijas. Laikraščiams 
rekomenduojama labai atsar
giai rašyti apie negrus, ypač 
nedėti nieko tokio, kas galė
tų sukurstyti neapykantos 
prieš negrus. Komisija' yra 
griežtai nusistačiusi prieš 
negrų deportavimą į pietines 
valstijas”.

KARO MELAI.

Nesenai New Yorko didla
piai įdėjo buvusio New Yorko 
porto kolektoriaus, Dudley 
Field Malone’o, raportą. Karo 
metu buvo Uždrausta tą rapor
tą skelbti. --Didlapiai tam ra
portui sugalvojo įvairiausių 
anlgalvių, kurių prasmė vie
noda: laivas “Lusitania” netu
rėjo savo įguloje sprogstančios 
medžiagos tuo laiku, kai vo
kiečiai jį paskandino. Vienok 
rąporto tekste aiškiai pasakyta, 
jog ‘Lusitania” vežė 4,200 dė
žių patronų ir 1,250 dėžių gra
natų. .

“Chięjpgo Socialist” ironin
gai klausia, ar 11 tonų pa
rako nėra sprogstanti medžia
ga. O ‘Leader” pataria tų ant- 
galvių atorianis padaryti ma
žą bandymą: atsisėsti ant to
kios amunicijos apšties ir už
degti ją.

Dabar jau prisipažįsta pačių 
didlapių redaktoriai (Bris
bane), kad karo melu buvo 
skleidžiama melai apie vokie
čius tuo tikslu, idant sukčius 
prieš juos neapykantą. Kai lai
vas ‘Lusitania” tapo paskan
dintas, tai vokiečius didlapiai 
pradėjo piešti didžiausiais bar
barais pasaulyje. Tada buvo 
tvirtinama, ‘ jog “Lusitania” 
nevežė jokios amunicijos, ir 
todėl vokiečiai neturėjo jokio 
pamato ją skandinti. Paskelb
tasis raportas įtikinamai sako, 
kad ant laivo buvo, amunicijos. 
Bet nežiūrint to, didlapiai ne
siliauja meluoti. Nors, tiesa, 
tas melas yra taip žioplas, jog 
jam tik kūdikiai tegali patikėti.
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KU KLUXAI ĮSPĖJA CHICA
GOS MIESTO TARYBOS NA

RIUS.

Chicagos miesto Taryba pa
skyrė komitetą, kad ištyrus K u 
Kluxų veikimą. Komitetai! į- 
ėjo Louis B. Audcrson, negras 
alderųumas. Šiomis dienomis 
Andersbu gavo tokio turinio 
laišką:

“Jūsų veikimas prieš Ku 
Khix Klaną kada nors jums 
ir jūsų šeimynai atneš daug 
nesmagumą. Atsiminkite, 
kad mes galime naudoti 
‘zupę’ taip jau gerai, kaip ir 
smalą bei plunksnas.

“Klcagle”.

Tokius jau grąsinačius laiš
kus gavo komiteto’ pirminin
kas, aldenmanas Robert J. 
Mulcahy, ir Ulysses S. Sch- 
wartz.

Vadinasi, maskuoti ricieriai 
grąsina sti tarybos nariais pa
sielgti taip, kaip jų “zokono” 
broliai kad elgiasi pietinėse 
valstijose: pirma nuplakti sa
vo aukas, o paskui ištepti jas 
smala ir apiberti plunksnomis. 
Bet nežiūrint tų faktų, jų vy
riausių vyriausias kryžiavo j a- 
si, kad kluxai niekuomet ne- 
naucloją prievartos.

Kaip Lietuvos valdžia “rū
pinas" savo mokslei

viais užsieny
“Lietuvos Žinios” išspausdi- 

no kopiją rašto, kurį Berlyne 
studijuojantieji Lietuvos val
stybiniai stipendininkai pasiun
tė Seimo pirmininkui, ministe- 
rių pirmininkui ir švietimo 
ministeriui. Tasai raštas gyvai 
parodę, kaip “stropiai” Lietu
vos valdžia “rūpinasi” savo 
moksleiviais stipendininkais.

Gerb. Seimo Pirmininkui.
Berlyne studijuojančių 

/ valstybės stipendininkų.
j Prašymas.
/Pirmiausia atsiprašome, kad 

šiuo savo raštu mes, stipendi
ninkai, kreipiamės ir į Jus, 
Gerbiamasai Seimo Pirminin
ke, (bet tai darome išimtinai 
skaudaus gyvenimo verčiami, 
nes visi kiti keliai jau išmė
ginti, gi jokių pasekmių nesu
laukta.

Į du mėnesiu, kaip vasaros 
atostogoms pasibaigus, sugrį
žome Vokietijon, kad toliau 
tęsti studijas. Sulyginamai su 
praėjusios vasaros semestru 
pragyvenimas Vokietijoj žy
miai pakitėjo. Per vasaros ato
stogas viskas pabrango 15,000- 
20,000%, šiuo gi momentu vi
sam kam kainos kyla ne sa
vaitėmis, bet dienomis. Musų 
gi stipendininkų, gyvenančių 
išimtinai iš teikiamosios sti
pendijos, einant Stipendijoms 
skirti Komisijos nusprendimu, 
nuo š. m. spalių 1 d. turėtų 
būti pajamų 50 litų į mėnesį, 
nors iš tikrųjų šiek tiek nor
malesniam pragyvenimui būti
na turėti iki 100 litų. Negana 
to, kad ta stipendija nesudaro 
mokslui eiti reikalingo mini
mumo, iki šiam laikui negau
name nei tų mažų lėšų. Reikia 
maitintis, pirkti knygų, apmo
kėti mokslą — visam tam šiuo 
laiku reikalinga dešimtimis 
tuksiančių markių. Diena iš 
dienos einame į Atstovybę gau
ti stipendijų, bet visuomet vie
nas ir tas pats neigiamas atsa
kymas. I sprūdžių keletas gavo 
po keliolika tūkstančių avanso, 
bet nustojo ir to duoti. Atsto
vas kategoringai pasakė: “Bū
damas Kaune sulygau su p. 
švietimo Minis ten ir stipendi
jos išmokėti doleriais, bet iki 
šiam laikui švietimo Ministe
rija neprisiimto pinigų ir dėl
to nei stipendijų, nei avansų 
negaliu išdavinėti.” Darėme ir 
patys pastangų — rašėme 
švietimo Ministeriui prašymą, 
telegrafavome, p. Atstovas sa
ko, kad ir jis jau keletą kar
tų kreipusi tuo reikalu į Švieti
mo Ministeriją, bet iki šiam 
laikui jokio atsakymo, jokio 
tos keblios padėties išrišimo. 
Antras menesis baigiasi kaip 
čionai gyvename, antras mene* 
sis ta pati neaiški padėtis! 
Kur tik galėjome užtraukėme 
paskolas, bet jau išseko tos ga
limybės. Lapkričio 30 d. pas
aulinis terminas apmokėti 
mokslą, jau bepasiliko tik ke
letas dienų, yra didelio pavo
jaus nustoti po vieną semest
rą! Kaip gyvensime ryt po 
ryt neįmanome! Nuolatinis 
padėties neaiškumas, nešimas 
lėšų; tiesiog paralizuoja mus, 
neduoda jokios galimybes 
mums dirbti. Tokios padėties 
juk negalima ne tik dienai, bet 
ir valandai užtęsti! Mes, musų 
valstybės remiami, einame 
mokslus, kad keletą melų vė-

Balys Sruoga

Vidunaktinš.
Tyli sodas ir takai, 
Kaip vidunakčio kapai, 
Tik šešėliai čia ir čia 
šlama verkdami nakčia.

Tik pelėda ant šakos, 
Kaip našlaitis, suvaitos, 
Tik paklydusi daina 
Susilieja su tamsa.

Po šešėlius, po kapus 
Prisiglausi—ir nebus 
Nei paklydusios dainos, 
Nei našlaičių vienumos...

Gal tik vejas ir tamsa 
Guosis aimana sausa, 
Ir vidunakčio kapai 
Verks pasauly, kaip vaikai...

Balys Sruoga

J tuokdamas.
Ūkai Ūkuos ir sapnuos.
Pasitinku spinduliuos 
Žiūriu teisiai ir juokiuos.

Kaip vakare kibirkštis 
Kur vyniodamos nukris— 
Spinduliuos ką pasakys?

Ūkai ūkuos ir sapnuos.
Žiūriu tiesiai ir juokiuos, 
Kaip saulėj a širpuliuos.

K tykia gulbės padangėj.
Ūkanotoj viešnagėj 
Skrenda laimė neregė.

Žiūriu tiesiai ir juokiuos.
Ūkų nkuos, ir sapnuos 
Aš žinau, kad pabučiuos!

Balys Sruoga

Kaip žinys senų dievų.
Už bažnyčių, už kalnų, 
Kaip žinys dievų senų, 
Nusileidęs įgyvenu.

Kaip Ibiblijiniai žirgai, 
Dega tolimi sniegai— 
Ir gyvenimo takai.

Vos pasikelia šalna
Ties manąja vienuma
Ūkų gailesio pilna—

■! ;■ i r. 19

Kaž kas baltas su sparnais 
Ties bažnyčioms, ties kalnais 
Verkia žodžiais užkeiktais.

Verkia gailesiu širdis.
Kas jai tyruos pasakys— 
Baltas Svečias ką lankys?...

liaus būti naudingais savo gim
tajam kraštui, o mums tai yra 
trukdoma, tarytum norima bu
tų sulaukti ne sveikų pajėgų, 
o pavargusių, invalidų! Tokia 
buitis toliau nei kiek nepa
kenčiama, neįmanoma ir ne-1 
leistina! Mes visu balsu šau
kiame išaiškinkite, sutvarkyki
te tą muisų padėtį! Toliau mes 
neišgalime, neturime pajėgų 
taip kęsti.

Visų Berlyne studijojančių 
valstybės stipendininkų vardu 
šiame prašyme įgalioti pasira
šyti :

Seka parašai.
Berlynas, 1922 m. lapkr. 23 d.

Skaitytoja Baisa!
■■■

I<Zč ilretkitas ilame tkprtaįa 
nnomonea Radakcį/a noataako^j
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IR MANO ŽODIS.

Lai ir man bus leista žodis 
tarti dėl Lietuvos artistų kon
certo. Namanau kritikuoti 
gerb. Nemuzikanto, nes, maty
li, jis mėgsta visa, kas triukš
minga, garsu, dramalinga. 
Bet yra įvairių skonių ir dau
guma, ypač moterys, mėgsta 
delikatnias, švelnias melodi
jas. Ir aš plojau, net man del
nai skaudėjo, bet plojau artis
tams, o ne nabagei Lietu- 
vai, kaip gerb. Nemuzikantas 
išsireiškė.

Nekalbu už visą jiubliką. 
Kiekvienas pagal savo skonį 

dailę supranta. Ypatingai ma
ne žavėjo gerb. Lcškcvičiaus 
smuikas. Negaliu užtikrinti, 
ar kitaip skambėtų tie patys 
gabalėliai, jei juos griežių 
Kreisler’is. Taipgi gerb. Byros 
dainavimas man labai patiko. 
Jo balsas labai malonus ir jo 
gestai pritaikinti žodžiams. 
Gerb. Oleka mažiau man j>a- 
tiko, bet tai tik dėlto, kad aš 
nemėgau jo gestų, dramatin- 
gumo.

Ištikro, galima sakyti^ vis
kas buvo išpildyta artistiškai. 
Ir Lietuva gali didžiuotis savo 
menininkais, kurie lavinasi ir 
stengiasi prilygti kitoms tau
toms, kurios jau senai išauk
lėjo savo dailę.

Kai dėl balso, tai nevisi gali 
jį turėti vienodo stiprumo. Kiti 
kur turi stiprų ir grAžų balsą, 
tie dažnai ir rankas turi stip
rias, ir jie bevelija geriau pa
sirinkti profesiją, kur reikia 
stiprių rankų, pav. dentistiką, 
negu kad savo--graliu ir stipriu 
balsu linksminti ir žavėti pub
liką.

Dažniausiai mintys nuspren
džia. Jeigu žmogus žiuri iš 
blogos pusės, tai viską mato 
prastai, o kiti žiūrėdami į tą 
patį dalyką iįjjeros pusės, ma
to gera. Taigi mes niekuomet 
ųegalime kalbeli už visą pub
liką ir būti tikri, kad esame 
neklaidingi. Jeigu sukviesti 
visą publiką ir leisti jai bal
suotu tikrai mano pusėje butų 
daugiau balsų, negu gerb. Ne
muzikanto. — Roselandiete.
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Yra geriausios; patariamos ir 
naudojamos geriausių koncerti
nų Grojikų ir Mokytojų.

Iš Mokslo Srities

Amerika išeina scenon

Prisidėk prie musų Kliubo Dabar
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ŠITO BANKO VIRŠININKAI IR TARNAUTOJAI

Laimingu Nauju Metu
PEOPLES STOCK VAROS STATE BANK

O#ICAG^

AKIŲ DAKTARAS

Valstijos bankas

Turtas virš §4,000.000.00

35th Street, Archer ir Hoyne Avė.

TUR
TAS

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

Šitas bankas skaito juos gana saugiais savo pa
ties įdėliams. Kokios geresnės garantijos galite 
norėti jų pilnam saugumui? Musų bankas šian
dien bus atdaras visą dieną, nuo 9 ryto iki 8 va
karą, kad papasakojus jums apie šituos augštes- 
niuosius įdėlius.

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

širdingu šito banko linkėjimu jums yra, kad bū
tumėte ištekliuje ir dideliame pasitenkinime per 
ateinančius metus. \

Širdingai sveikina visus depozitorius ir draugus linkę 
darni jiems

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojau ir Chirvffa* 

25 E. VVnrtington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryt* 

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Av*.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijoi tai. Kedzi* 7716

LCalifomia ir Arizona 
garsius oksidus ir 

varį ištarpinti ir iš-

Musų 20,000 Kustumerių 
Laimingų ir Gausingų 

NAUJŲ METŲ

Padidink savo kalėdinius džiaugsmus atei- 
• t

nančiais metais. Prisidėk prie musų Kalė
dinio Taupymo Kliubo. Apie 7000 vyrų, 
moterų ir vaikų, Kliubo narių gauna dabar 
savo čekius visokiomis apštimis.
Gaukit savo čekį kitų metų.

Ar esate pasirengę padėti savo atliekamus pini
gus ant 6% ? Ateikite šiandien ir leiskite mums 
papasakoti jums Apie musy saugius pirmuosius 
morgičius ant nekrutamo turto ir bonus, šitie 
įdėliai yra apsaugoti vertingomis nuosavybėmis 
vertomis mažiausia dvigubai tiek, kiek išneša 
morgičius, ar bony laida.

Banko Kapitalas ir Perviršis 
$290,000.00
Turtas Virš 
$2,560,000.00

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.

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

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

Pataliniai suteikiami dovanai

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

nimui; bet už kelių melų po iš
radimui pučiamojo kakalio van
deniniu apvalku vario gamyba 
šituo budu toli pranešė atmuš- 
tinę sistemą.

Pučiamasis kakalys grįžta.
Sąryšyje su įvedimu pučiamų

jų kakalių įvyko naujas neda
ryto vario keitimas, vadinamas 
Lessemerinimu. Į didžiulius pu
čiamuosius kubilus tekėjo skys
tas varis iš atmuštinių ir pučia
mųjų kakalių ir iŠ jų išėjo iš- 
grynytas aukštos rųšies varis su 
dešimti! dalimi tos darbo pajie- 
gos ir laiko, kurie pirmiaus bu
vo reikaliftgi.

Šiandien Anglija vario paga
mina taip maža, kad jis nežy
mu gamybos lakštuose, kuomet 
kitados ji pagamindavo septy-

Atdaras Antradieniais ir šeštadieniais vakarais 
6 iki 8 vai.

J. P. VARKALA
PUBLIC ĄCCJOUNTANT 

Lietuvis
Atidarė ofisą ant Bridgeporto 

3241 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 5066 
Ofisas vidurmiestyje

203 So. Dearborn Str., 
Room 501

Duoda patarimus virš minėtuose 
klausimuose. Užveda sistemą kny- 
gvedystės. Revizuoja knygas. Su
taiso atokaitas valdžiai.

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

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai! 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 8301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

UŽEIK į
Bridgeport Tobacco Co., nusipirk! 

mui cigarų, cigaretų ir tabako.
Specialės kainos.

3267 S. Halsted St.
Boulevard 5894

Dr. K. P.
Miczoll, 

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

Prisidėkgpiie Minusų 11923
• ' * u*? •

m. kalėdinio Taupi-

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

kitais pataisytais 
principu, bet tokio 

didumo, kad pirmieji 
atrodo tik mažyčiais 

s pupoms virti. Durnų

Turėsi Pinigy Ateinančioms Kalėdoms
Mes mokam 3% nuO Taupomųjų Sąskaitų.

Pinigus siunčiame j Europių.
Išnuomojame saugiausias dėžutes. 

Mes skoliname ant nekrutamo turto.

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DANTISTAS
Valandos! nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedfilioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 8*. Halitcd St* Chicago, 11),

NAUJŲ METŲ NUTARIMAS
Pradėk Naujus Metus kaip reikiant, statydamas dabar. Visokia me
džio medžiaga. Į visus užsisakymus, didelius ar mažus atkreipiame 
kuo didžiausios domės.

Morgan Park Lumber Co., 
Kokybės ir Patarnavimo Kiemas

Tel. Bcverly 0397 ir 1279, 1955 West UI St.

Tel. Lafayette 4228
Plnmbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausial.

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

niasdešimt nuošimčių viso pa
saulio vario.

Darbininkų kovos.

Naujas geresnis vario gami
nimo būdas kaip ir nauji geres
ni gaminimo budai kitose pra
monėse nepadarė permainos va
rio darbininkų gyvenimuose. Pa
prasta dvylikos valandų darbo 
diena buvo įvesta vario darbuo
se pradedant Nuo Baltimorės, 
Marylande ir Perth Amboy, New 
Jersey, baigiant Selby gamykla 
pas San Francisko įlanką.

Didelės demonstracijos ir 
streikai 1885-86 ir 1887 m. pa
liko tarpyklų darbininkus vis 
tebedirbančius prie senojo karš
čio ir nepakenčiamo sulfurinės 
rakšties tvaiko. Tiesa, jų liki
mas buvo truputį geresnis negu 
likimas primityvesnio laiko dar
bininkų ačiū didesnėms mecha
ninėms pagalboms ir būdams. 
Valandos ir darbo sąlygos page
rėjo tik tiek, kiek techninė ai- 
ga to reikalavo.

Vėliausis pramonės augis.
Daug didelių permainų įvyko 

vėliausioj rudų tarpinimo pra
monėj begaminant varį viso
kiems pramones reikalams. Pir
mieji Bessemeriniai kubilai ta
po pakeisti 
tuo patim 
baisaus 
milžinai 
katilėli 
ir dujų\ trauktuvės šiandien su 
padėję j iA dirbančio skyldario 
gyvenime padaro truputį paken- 
čiamesniu, nes šitie durnai did
žiulėse cottrellinėse gamyklose 
nugula drauge su kitais durnais 
ir dujomis, iš kurių išeina ver
tingi antraeiliai išdirbiniai.

Šiandien atmuštinis kakalys 
vėl grįžta į savo vietą kaipo di
delis ekonominis patogumas va
rio gamyboje, šiandien žibalu 
kurianamieji atmušamieji ka
kaliai yra didžiuliai plytų ir plie
no milžinai turį nuo 100 iki 150 
pėdų ilgio ir nuo 40 iki 50 pė
dų pločio.

Vėliausiose ir geriausiai įtai
sytose 'liejyklose nugarą laužian
tis kaušas nėra jau be persto
gės vartojamu įrankiu. Jis sto
vi po ranka, bet graibstymas 
būva reikalingas tik išimtiniuo
se atsitikimuose, kada ruda bū
va sunkiai ištarpinajna.

Šitie kakaliai per dvidešimts 
keturias valandas perleidžia apie 
keturis šimtus tonų maišytos 
degintos rudos, koncentratų ir 
plonosios medžiagos, kuomet vos 
keli trumpi metai tam atgal Va
li jos viršžmogiai šukavo, kad jie 
pasiekė aukščiausį laipsnį vario 
gamyboje, kuomet jų kakaliai 
išleido keturis tonus tarpinimo 
aiga.

Ar tat nuostabu, kad vario 
gamyba duoda milionus pelno 

ivario kasyklų savininkams, kurį 
jie su nuosavybės teise ir orga- 

( nizuotu vieku ištraukia iš vergų 
dieną ir naktį triūsiančių prie 
šokinėjančių sieros liepsnos ža
ros ir kaitros?

J. II.: Ind. Pioneer.

DR. P. ŽILVIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3248 South Halsted St, 
T*L: Boulevard 7179

VALANDOS i
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijos Tel. Fairtar. 5574 

Chicago.

BIZNIERIAI!
Apkainuokite Inventoriy 
savo biznio kaip reikiant bai
giantis 1922 m.,nes nuo to pri
klausys kiek “Income Tax” 
reikės mokėti 15tą kovo.

Susipažinkite su naujai iš
duota Washingtone, D. C. 
“Regulation No. 62”, kuri nu
rodo palengvinimus taxų mo
kėtojams. /

AUDITO^ — ius

Tel. Humboklt 7276-J

North Avė. Pirtys 
Turkiškai-Rusiškos Pirtys ii* Barz- 
daskutykla, Elektrinė Maudynė — 

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

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

Chicago.

Peoples “ar* Bank
Kampas 47 gat. ir Ashland Avė. 

Chicago.

UNIVERSAL STATE BANKĄ
Didžiausi ir Stipriausi Lietuvi v Valstijinj Banką Amerikoje 

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

Doleris Padėtas j Banką Ki seniuje Skylės Nepadarys

IŠDIRBĖJAI IR INPORTUOTOJAI 
Geriausių Armonikų 

Pasauly te-
mes 
kaino m i s 
negu k i tu r 811 —■ lįtan .ji (j hll Ųff/įĮJSgįffl 

kur priešĮt-r— Mfcis 
karą. tf—— jEĮlt

Gvarantuo-lt —— [umįįjįl^įĮI^^Į
jam 10 me- Ii----
tų. Nu rody- 1J ——- 
mų Knyga tį 
pirki kanu IĮ 
dykai . In- Įjl .—J 
formacijų ir <!■
katalogo ra 
šyk angliškai.

RUATTA SERENELLI AC- 
CORDEON MFG. CO.

817 Blue Islnnd Avė., Chicago III.

Baltimore ilgus metus buvo 
) vienintėle didele Amerikos va

rio tarpykla, verta to vardo. Ji 
tarpino laidas iš Tennessee, Vir
ginijos, 'Marylando, Vermonto, 
Ontarijos ežero krašto ir gau
sias Čili indas. Naminiam karui 
pasibaigti 
siuntė savo 
nedarytą 
grynyti senuoju velšiniu budu.

Gausios pa-Superioro rudos 
taipgi buvo siunčiamos Ba'ltimo- 
rėn; vėliaus gi Clevelande ir De
troite tapo įkurta liejyklos šitai 
rudai lieti. Tuoju laiku buvo 
juokiamasai, • išgirdus, kad pu
čiamasis principas galima pa
naudoti atmuštinio budo pašali-

Central Manufacturing 
District Bank

6 1112 West 35th Street, 
Suvirs 

$7,000,000

Pearl ‘Queen Koncertinos

Mes taipgi turime gerįausį pa
sirinkimų ir kitų muzikalių in
strumentų.

Klausk musų katalogo, o gau
si jį dykai.

Georgi & Vitak Music 
Company,

4639 S.Ashland A v., Chicago, III.
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Jums Pareina Atida
ryti Sąskaitą
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Blaivybės klausimas Pa
baltas Valstybėse ir pasau
linė lyga prieš alkoholizmą

Voel §tate jyaiiik
įL M'lt^AUK Ė:E':’a N D ;‘n 6 H ' A V E N U E S*

Noel State Bankas yra populerus sėkmin
gais tam/ytojais. Trisdešimts tūkstančių žmo
nių veda reikalus su mumis šiandien.

Jums taipgi patiks musu GREITAS*, VEIK
MINGAS, MANDAGUS PATARNAVIMAS, 
paranki vieta, naminė atmosfera, malonios apy- 
stovos ir daugelis patogumų teikiamų jūsų sma
gumui.

Šitas bankas priklauso mažne 400 žmonių; 
dauguma jų gyvena šiaurvakarinėj daly.
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Padaryk Einamąją 
Pradžią

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

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

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

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

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

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

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

>. I . ........... . .................................... ........... ............. . ... ............................ . /

ČIUŽENS STATE BANK
MELROSE P ARK, 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 ■ 
Bankinė* valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

Šio straipsnio autoriai, 
prof. V. Ernits iš Estonijos, 
ir pris. advokatas G. Kem
pei . iš Latvijos, keletas die
nų atgal atsilankė “Naujie
nų” redakcijoje tiksliu patir
ti daugiau žinių apie lietuviu 
ir kitų Pakaitės tautų gyve 
irimą Amerikoje. Juodu bu 
vo atvykusiu čionai iš Ka
nados miesto Toronto, kur 
juodu dalyvavo, kaipo dele
gatai, viso pasaulio blaivy
bės kongrese.

Žeminus sekantis straips
nis* gvildena klausinių, kuris 
dar ligi šiol beveik nebuvo 
rinitai diskusuotas lietuvių 
spaudoje, todėl manome, 
kad musų skaitytojams bus 
įdomu jį perskaityti.

Redakcija.

Pabaltos valstybes — Lietu
va, Latvija ir Estonija — bū
damos dar Rusijos teritorijo
mis daug kentėjo nuo alkoho
lizmo, kurį buvo išplatinę vo
kiečiai ir rusai pavergtųjų tau
tų naudojimui. Bet tos tautos 
nežiūrėjo sudėtomis rankomis 
į alkoholiu daromų blėdį: Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estonijoje 
judėjimas prieš alkoholizmų 
buvo didesnis, negu bile kur 
Rusijoje, išėmus Finlendijų.

Karo metu įvestoji prohibi
cija pradžioje davė labai gerų 
rezultatų, bet vėliau karo lai
kų demoralizacija iki tūlo laip
snio susilpnino prohibicijos 
pamatus. Naujai susikūru
sioms valstybėms reikėjo, ne
atsižvelgiant į niekų, gauti pi
nigų, — todėl prohibicija liko 
atšaukta ir vėl pradėta alko
holis pardavinėti. Tatai savo 
keliu labai padidino girtybę su 
visais jos padarinuną. Bet tuo 
patini laiku karo meth apmi
rusi kova prieš alkoholizmų

darbininkų stoja už proribici- 
jų, nežiūrint į lai, kad S. Gom- 
pers ir jo kompanija neužjau
čia prohibici jai.

Kongrese vyravo įsitikinimas, 
jog prohibicija yra reikalinga 
visam pasauliui. Tų mintį pa
brėžė visi kalbėtojai. Tuo 
žvilgsniu kongresas sustiprino 
taip Amerikos pozicija, taip ir 
)ozicijų visų šalių blaivininkų, 
ustiprindamas jų dvasių. Ma- 
ant kongreso ūpą, net pašalie- 
is galėjo padaryti išvadų, jog 
teityje prohibicija tikrai bus 
vykinta. Žinoma, tai idėjai, 
kūnyti reikės nemažai laiko. •

Pasaulio Lyga gerai supran- 
a reikalų įvesti Pabaltės val- 
tybese naujų prohibicijų, kad 
no budu palaikius rusų ir fi-

valstybėse.

jog Amerikos 
ir estai pri-

’inus Švedijai atsiekti blaivy- 
>ės. Reikia manyti, jog atei- 
yje Pasaulio Lyga prieš alko- 
lolizmų atkreips rimtos do
nos į rėminių blaivininkų ju- 
Iėjimo Pabaltės

Iš savo puses 
indėli tik tai, 
lietuviai, latviai
valo tame reikale remti savo 
tautiečius Europoje kaip mo
raliniai, taip ir materialiniai. 
Amerikiečiai gyvena geresnė
se sąlygose, negu jų broliai 
Europoje: Amerikoje blaivy
bes judėjimas yra stiprus, o 
antra, dolerio kursas yra aukš
tas.

Jeigu Amerikos lietuviai, 
latviai ir estai susirūpins blai
vybes reikalu, tai jie padarys 
daug gera ne lik sau, o ir 
Amerikai, savo naujai tėvynei, 
kaip lygiai savo broliams Eu-

Sveikatai ir Linksmumui
I Gerk .

South Side Beverage Co’s.

I “Malt Tonic”

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

FREDERICK BROS.
3700-10 So. Halsted St.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Td. Kedile IMU

CUCA«O. ILU

M14-1C RooMrelf RdL

savęs, pa- 
delegaciją j Pasaulio

Vėl žmonių minios spiečiasi 
I>o blaivybės vėliava, vėl stu
miama pirmyn prohibicijos 
obalsis — šį kartų jau galuti
nos prohibicijos. Lietuvos, 
Latvijos ir Estonijos blaivinin
kai, susitarę tarp 
siuntė
Lygos prieš alkoholizmų kon
gresų, kuris įvyko
mieste Toronto lapkričio 24- 
29 dienomis. Delegacijon įėjo 
Latvijos antialkoholinės drau
gijos pirmininkas p. Kempei 
ir Estonijos Blaivybes Lygos 
pirmininkas, Estonijos parla
mento narys V. Ernits.

Toronto kongresas buvo la
bai skaitlingas: jame dalyva
vo 67 tautų atstovai. Nuo visų 
tautų, o taipgi ir nuo Pabaltos, 
buvo pasakytos kalbos. Visų 
kalbų nėra galimybės refor
muoti, todėl pabrėšime tik 
svarbesnes, kurios gali suinte
resuoti “Naujienų” skaityto
jus. Pasaulio Lygos prieš Al
koholizmų sekretorius Dr. 
Cherrington nurodė į tų faktų, 
jog Amerikos prohibicija, ap
skritai imant, davė gerų re
zultatų, nežiūrint 
jos vykiu imas tarp 
Čių yra surištas su 
mis sunkenybėmis.
nynias dėlei aukštos Amerikos 
kultūros nėra galimas: gele
žinkeliai, automobiliai, orlai
viai ir naujausia aukštai išsi
vysčiusi pramonė reikalauja 
blaivų darbininkų ir nepaken
čia girtybės. Amerika dabar 
yra tyrimo stotis ir pavyzdys 
kitoms šalims.

Dr. Saleeby iš Anglijos nu
rodė į tų aplinkybę, jog alko
holis yra rasinis nuodas, kuris 
kenkia protoplazmai, ypač ta
tai atsiliepia į ateinančias gent- 
kartes. Tautos, kurios nori bu
di sveikos ir stiprios, negali 
girtybes toleruoti.

Amerikos kongreso narys ir 
geležinkelio mašinistų 
gos pirmininkas, 
nurodė į tų faktų, 
didelis nuošimtis

Kanados

į tai, kad 
svetini tau
kai kurio- 
Jos atmai-

są j im
li. Cooper, 

jog labai 
Amerikos Į

ropoję ir visam pasauliui. Mes, 
Europos lietuviai, latviai ir es
tai, laukiamo iš jūsų tos pa
ramos, nes musų mažukės 
tautos galės palaikyti savo ne- 
piklausomybę tik tada, kada 
jos bus blaivos.

Lietuviams nurodysime Lie
tuvos blaivininkų adresų: Dr. 
F. Eretas, Laisves Alėja 29, 
Kaunas.

Lietuvos, Latvijos ir Estoni
jos delegacijos nariai Toronto 
kongrese: į

V. Ernits,
G. Kempei.

TELEGRAMAS
Bepartyvis laikraštis “Telegramas”, 
1923 metų pirmas numeris išeis atei
nančią savaitę, subatoj Sausio 6 d., 
1923 ip.'

šiame numeryje bus labai įdomių 
straipsnių, kurie visiems reikalinga 
žinoti. Taipgi bus naujausios mados 
geriausia kalendorius, kokio dar nie
kas nėra matęs. Nepamiršk gauti ir 
perskaityti, arba prisiųsk savo adresą, 
o mes prisiusime pasižiūrėti “Telegra
mą” j namus, arba dar geriau, pri
siųsk 25 centus prenumeratos visiems 
1923 metams. Adresuok:

TELEGRAMAS,
666 W. 18th St., , Chicago.

f

kentl galvom •kaudijinoą 
•kaitant raidit auiiliaja 
ii raidės darosi dvi. 
turi uždegimą aidą 
skaitant ai siuvant atib «k»

i Ciceros Lietuviai
Šitas bankas yra parankiausias bankas jūsų apylinkėje. Mes 

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

Reikalingi akiniai
Jei 
Jai 
/•i 
lei 
lai

• momat reikalaukit akiaiv,

loto j. Smetan?
Kklnią «>eciali«ta» 

H01 So Ashland Avė 
Campas 18-os gatvts 

tu 'rečio auglto viri Platt’i «, 
»kot> kambariai 14 16 1fl <t 1 

■ nuo 9 ryto tid ° <al vak 
Nedėldieniais: 9 ryto iki 12 dienai.

DR. VA1TUSH. O. D

t <. akių įtempi.
*«tl, •*‘iastimi galvot* skaudėjimo, 
vaigun- akių aptemimo, nervuotu- 

no, sirau »amą aidų karštį, atitaiso 
ireivas <iu nuima kataraktą, atitai 
«o trumparep’ystę ir toliregystę. Pri
renka te’<*ina*i akinius. Visuose at
sitikimuos' M’zaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiamą | 
mokyklos vaikus. a

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

Phon? Roulevard .7589

Musų Kalėdi

Kliubas

yra

1923

atdaras

metams

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

Visos bankininkyb^š šakos

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

Linksmų Naujų Metų
' V , > 1 / - •

VEIKINAM su šiais Naujais 1923 Metais vi
sus musų esančius ir busimus kostumerius ir 
pažįstamus, iš širdies linkėdami Jums, Jūsų 
šeimynoms, giminėms ir draugams didžiau
sios laimės ir pasisekimo. Širdingai dėkavo- 
jam visiems Chicagos lietuviams, kurie pil
nai užsitikėdami rėmė.

Lietuvių Rakandų Krautuves kaipo tei
singas ir užsitikimas.

Lietuvių Rakandų Krautuvės.

Pasiliekam su pagarba 
V. PIKTURMEN, 

' JULIUS J. JONELIUNAS.

Furnii ure C o.
NOT INC.

FURNITURE. RŪGS, STOVĖS, PLAYER, PIANOS, PHONOGRAPS 
AND GENERAL HOUSEHOLD GOODS

3224-26 SO. HALSTED ST. . 4262-64 ARCHER AVĖ.

nmnnnmnnnncMinnūnoDDnnnnDBnūDnūaDBEūnūEa

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

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

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

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

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.
. STEPONAS P. KAZLAWSKI,

4632 So. Ahland Avė., Chicago, III.
Tel.: Boulevard.7309/

Į -------------- — ..........- ? ■———
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Nature Bure Institute
DR. J. A. VELONIS

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathaft

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

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

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

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

Tel. Lafayette 5698.

Reumatizmas Sausge'e
----------------------------------------y.

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

CAPSICO COMPOUND mo- 
ctis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybe žmonių siunčia padėk*- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- 
KATOS”, augalais gydyties. 
kaina 50 centų.

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

/—-—• \
Tel. Armitage 4331

Dr. C. A. KIRKW00D
Ištikima Ųentisterija

Piorijos gydymas specialumas 
1562 Milwaukee Avė.

Arti Robey gatvės 
Chicago, 111.

Hospitai
828 West 35th PI.

Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 

nn

r---------------- ----------------- ------------ ,
Serganti žmonės yra užprašomi 

pasitarti su Dr. Ross.
‘ DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
šlapumo

ir
Privatinių
Lig,
Jeigu jus turite bile kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
( PAČIOJE VIETOJE.
Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 

liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

V__-----------------!------ ---------------/
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CHięAdOS 
:: ŽINIOS ::

BAISI ♦TRAGEDIJA 
ŠEIMYNOJE.

Vyras subadė peiliu savo 
moterį.

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

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

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

Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 8 vai. po piet.

Fordo pardavimy rekor 
das sumuštas.

svetaine. Turėtų (jhoras “Gi
rių Karaliij” dar kur nors per
statyti. —Buvęs vakare.

tu naujų daininikų ir scenos 
mylėtojų. Karaliaus rolę vai
dino P. Stogis, o Meškos rolę 
—K. Sarpalius. „ Tuodu artistai 
dainininkai yra gerai žinomi 
chicagiečiams kaipo žvaigždes 
musų vakaruose. Ir šiuo kar
tu juodu buvo “Girių Kara
liaus” tais pagražinto jais, be 
kurių nebūtų buvę tikrojo “Gi
rių Karaliaus”.

J. Čepaitis pasirodė pirmu 
kartu lietuvių scenoje. Jis jau
nas ir nemenkas vyras, turįs 
gana priimnų ir didelį teno
rų. Iš jo gali išeiti geras dai
nininkas, jei jis ir ant toliau 
veiks ir lavinsis dainavime ir 
lošimuose. Vilko rolę atliko 
A. Vilis. Jis taipgi pasirodė 
pirmu kartu ant scenos. Apsk
ritai imant, jis atliko savo ro
lę vidutiniškai. Zuikių rolėse 
dalyvavo sesers Margintos. 
Kaipo jaunos mergaitės ir pir
mu kartu ant scenos gana gra
žiai ir sutartinai sudainavo ir 
savo roles

Rytoj, tai yra gruodžio 31 
dienų, 1:30 valandų po pietų, 
Meldažio svetainėj, įvyks labai 
svarbios ir įdomios prakalbos. 
Drg. K. Bielinis kalbės tema 
“'Lietuvos respublika ir dar
bininkų klasė”. Iš temos jau 
galima spręsti, kad atsilankiu
siems Į prakalbas bus galima 
išgirsti iš kalbėtojo labai įdo
mių dalykų. Drg. K. Bielinis, 
kapo senas ir nenuilstantis ko
votojas dėl darbo klasės rei
kalų ir jos teisių, yra labai ga
bus kalbėtojas. Jis savo pra
kalbų iliustruoja gyvais pavyz
džiais iš gyvenimo taip, jog 
kiekvienas gali jį lengvai su
prasti. Visi lietuviai, ypatin
gai tie, kurie yra susidomėję 
Lietuva ir jos padėtimi, turi 
atsilankyti k prakalbas.

Drg. P. Grigaitis, visiems 
amerikiečiams plačiai žnomas- 
ir mėgiamas kalbėtojas, turės 
daug ko naudingo pasakyti. 
Kaip visuomet, taip/ ir šiuo sy
kiu, atsilankiusieji bus pilnai 
patenkinti jo prakalba.

Pagalios advokatas K. Gu- 
gis yra labai energingas vyras 
ir karštas kalbėtojas, Jis chi
cagiečiams yra gerai žinomas 
ir visuomet jie mėgsta jo pra
kalbas paklausyti. Supranta
ma, kad žmonių minios susi
rinks į prakalbas. •

Apart prakalbų, grieš Jau
nuolių Orkestrą. Visiems bus 
smagu ir malonu praleisti 
naudingai laika. Prakalbos^ 
bus geriausia proga susipažin
ti su gerbiamu svečiu, drg. K. 
Bieliniu. Taigi visi į prakal- 
1: as.—Darbininkas.

LIBERTY LAND KOMPANI
JOS REIKALAI.

Privatis šęrininkų susirinkimas 
nepritarė kompanijos ardyto

jams.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Fordo Motor kompanijos išleistu 
pareiškimu, fordinių mašinų ir trokų 
pristatymas smulkmeną prekybai lap
kričio mėnesyje pasieicė viso skaičiif 
106,327. Tai yra naujas pardavimų 
skaičiaus didumas, kurio lig šiol kom
panija nebuvo pasiekusi šitų metų se
zonu ir kuris stovi dideliu kontrastu 
smulkmenų prekybos skaitmenims už 
lapkričio mėnesį 1921 m., kuomet bu
vo parduota truputį daugiau kaip 
58,000 mašinų ir trokų.

Per aštuonis pavymui mėnesius, 
pradedant nuo balandžio šių metų 
pristatymai kas mčnesis viršijo 100,- 
000 Fordo mašinų ir trokų. Visas 
skaičius per pirmus vienuoliką mėne
sių 1922 m. siekė apie 1,200,000. Nors 
kompanija sako, kad yra nepaprastas 
dalykas Fordo smulkmenų prekybai 
virpinti 100,000 skaičių pavasarį ir va
saros pradžios mėnesiais, kuomet rei
kalavimas yra didžiausis, tečiaus vers
lo pakilimas metų pabaigoj dar di
desnis.
, šito stebėtino pagerėjimo nuopelną 
Fordo Motorų kompanija priskaito 
daugeliui pagerinimų, kurie pastaruo
ju laiku tapo padalyti Fordo maši
noms ir ypatingai naujoms žemoms 
Fordo kainoms, kurios nesenai tapo 
įvestos. Šitos naujos žemos kainos 
ne tik padidina Fordo pirkėjų skaičių, 
o ir padaro Fordo mašiną geriausia 
verte smulkmenų pirkėjo žvilgsniu, 
kokia kada buvo.

Nors Fordo dirbtuvės operavo visa 
išgalia per pareitus mėnesius, bet 
pardavimai buvo tolygus gamybai ir 
sprendžiant iš nepaprastos daugybes 
užsisakymų, kurie gaunama šiame 
motų sezone, Fordo prekininkai ne
įstengs gauti per žiemos . mėnesius 
tiek mašinų, kiek jų pavasarį teks 
pristatyti.

Fordo Motorų kompanijos nuomo
ne pardavimai lapkričio parodo, kad 
daugelis ketinamųjų pirkėjų, matyda
mi nepaprastą vertę dabar siūlomą 
Fordo mašinose laukia nepaprasto jų 
pareikalavimo pavasarį ir todėl duo
da užsisakymus rudenį ir duos juos 
per žiemą, kad vėliaus napareitų jų 
laukti. Nors tas šiek tiek palengvin
siąs padėčiai, vienok, yra manoma, 
kad vienvalinis didej’mas reikalavimo 
fordinių mašinų tikrai padarysiąs 
trūkumą atėjus pavasariui. Tatai 
Fordo pardavos organizacijos pataria 
žadantiems pirktis fordus pasirūpinti, 
kad jiems butų pristatyta žiemos mė
nesiais, kad ateinantį pavasarį butų 
mažesnis pareikalavimas.

KOSULYS 
yra greita? sulaikomas jeigu | 
vartojama •! laiką

SEVERA’S
COUGH BALSAM. i

Palir.gvir.s Kosulę ir prašalins daug I 
kcrJijimv. Priimnas dėl vaikams j 
ir c.vkgufcms.

Kaina 26c ir 60c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Spedslistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicags 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nediliomis 10—12 dieną 
^es. 1139 Indenendence Blyd Chicag*

. ...... 1 'X
Tsl. Austin 737

DR. MARYA 
DOWIATT-SASS .

5208 W. Harrifoa St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakaro išskiriant nedėldieniua.

............................ ' Ii /

Pereitą petnyčią, gruodžio 
22 d., Mildos salėje susirinko 
apie septyniasdešimta Liberty 
Land & Invsetment Kompani
jos Šcrininkų.

Tai nebuvo oficialis ar tik
ras kompanijos šėrininkų susi-

Ponia Magdalena Beleske- 
vins (Baleškevičienę?), 33
metų moteris, gyvenanti po 
numeriu 4315 S. Hermitage 
avė., ant To\vn of Lake, už
vakar pasimirė pavieto ligoni
nėj nuo žaizdų, jai padarytų 
jos vyro peiliu, 
nu 
rai burdingieriai, dėl kuęįą ki
lo šeimyniniai nesusipratimai, 
o vėliau ir barniai. Jonas Be- 
liskevins (Baleškevičius?), jos 
vyras, sako, patėmijęs arti
mus ryšius tarpe savo moters 
ir burdingierių. Del to jis 
pradėjęs ieškoti priekabių, ku
rios privedusios prie barnių ir 
muštynių. Ypatingai barniai ir 
nesusipratimai išsivystę per 
Kalėdų šventes. Pagalios bar
niai pasiekė aukščiausio laips
nio dieną po Kalėdų, gruodžio 
26.
nas Beleskevins 
bučeriaus peilį puolė 
moters Magdalenos, 
jis ją pradėjo mušti 
perdurė jai krutinę

Dalykas ta-
Pas juos gyveno keli vy-

Tuomet įtūžęs vyras, Jo- 
,paėmęs ilgų 

ant savo

Vakar Chicagoj vagiliai pa
vogė penkis automobilius. Tų 
pačią dienų policija surado 
septyniĄ j>avoįjtus automoLi- 
lius.

VAIKAS PAŠOVĖ TĖVĄ.

PAVOGĖ PENKIS AUTOMO
BILIUS.

ir peiliu

Tuoj tapo pašaukta policija, 
eiliii subadyta moteris tapo 

nugabenta pavieto ligoninėn, 
kur jinai ir pasimirė antrą 
dieną. Užpuolikas vyras tapo 
areštuotas ir uždarytas šalto- 
jon. Burdidgieriai taipgi buvo 
areštuoti, bet neužilgo tapo 
paliuosuoti. Jie bus pašaukti 
liudyti. Tardymas prasidės 
neužilgo.

Rapolas Massucci, 45 metų 
amžiaus, 541 W. 13 gatvės, ta
po pašautas savo devyniolikos 
metų sūnaus Juozo. Kulka pa
taikė kairijin šonan padaryda
ma labai pavojingą žaizdą. 
Tėvas tapo nugabentas ligoni- 
mjn, ’o sūnūs areštuotas.
* Sumiš papasakojo policijai, 

kad jo tėvas parėjęs namop

ną. Simus užsistojęs už mo
tiną. Tėvas supykęs ir išsi
traukęs revolverį. Jis palei
dęs šūvį j savo sūnų, bet ne
pataikęs. Simus atėmęs revol
verį iš savo tėvo rankų ir, no
rėdamas, apginti save ir savo 
motiną, paleidęs vieną šūvį į 
savo tėvą.

LietoviD Rateliuose
Labai svarbios pra

kalbos
. y. --------- .

Kalbės įžymiausi kalbėtojai:

Kipras Bielinis, tik-ką atvykęs 
iš Lietuvos, buvęs Lietuvos St. 
Seimo atstovas, Lietuvos So
cialdemokratų Partijos Centro 
Komiteto narys ir “Socialde
mokrato” redaktorius. P. Gri
gaitis, ^Naujienų”, didžiausio 
pasauly lietuvių dienraščio, re
daktorius, paskilbęs mokslinio 
socializmo žinovas ir taktin
gas darbininkų klasės kovoto
jas. K. Gugis, plačiai žinomas 
lietuvių advokatas. Prakalbas 

/ rengia L.S.S. Pildomasis komi- 
( tetas. Visi lietuviai privalo 
J pąsfinaudoti šia nepaprasta 
| proga — išgirsti įžymiausius 

kalbėtojus.

(Tąsa ant 8 pusi.)
3EVERA& 

COLD AND GRIP TABLETS
Šalčiui ir Gripui h Galvos sKaudė“ 

’imui paeina nuo peršalimo.

Kaina bOo.
I . __________

“BIRUTĖS” MASKARADAS.
šįmet “Birutė” rengia didelį 

metinį Maskaradą, Pulaskio 
svetainėj, 1711 S. Ashland avė., 
sekmadienį, gruodžio 31 dieną, 
sutikti Naujus Metus. Tame 
/akare publika ras daug links
nių žaismių ir šokių. $500.00 

prizais bus išdalyti - tiems, ku
rie turės gražiausius kostiu
mus. Pirmas prizas—$50.00 
pinigais, bus duotas didžiau
siai grupei maskaradiečių. 
“Birutė” kviečia visus, kurie 
nori linksmai sulaukti Nau
jus Metus.—X.

“GIRIŲ KARALIUS”.
Gruodžio 24 d. M. Meldažio 

svetainėje, Pirmyn Mišrus 
cjroras pirmu kartu Chicagoje 
pastatė scenoje Miko Petraus
ko operetę “Girių Karalių”. 
Šiuo kartu pasirodė pirmu kar-

Jogai atliko.
ej K. Rypkevičienė 

išrodė ant scenos kaip tikra 
lape. Ši dainininke turėtų daž
niau pasirodyti lietuvių sce
noj, nes ji turi gana gražų 
balsų ir gabumų lošime. Jur
gaičio, medėjo vaiko, rolę at
liko P. Petraičiutc (Miiller), 
žinoma chicagiečiams kaipo 
lošėjo, gana gerai atliko.

Žinoma, aktoriai galėjo at
likti savo roles ir geriau. Tai 
butų buvę visiems geriau. Vie
nok iš jų, kaipo iš darbo .žmo
nių, perdaug negalima reika
lauti. Veikalų dirigavo P. 
Sanpalius; režeseravo p-ia M. 
Dunduliene. Ačiū jos storonei 
scena 'buvo gana gerai papuoš- 
«•

Iš finasiško atžvilgio vaka
ras gana gerai pavyko, nes 
publikos buvo pilna Rfeldažio

FRANCIŠKUS GLIOZERIS
Mirė grudžio 28 d., 1922 m., 4 
vai. vak., sulaukęs 36 metų am
žiaus, Amerikoj išgyveno 10 me
tų; iš Lietuvos paėjo iš Žarėnų 
parap., Kiliunėnų kaimo. Lai
dotuvės jvyks pirmadienį sau
sio 1 d., 1923 m.; išlydėjimas iš 
namų 2025 Cdnalport avė., 8 vai. 
rytą, j Apveizdos Dievo bažnyčią, 
iš ten j šv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečia gimines ir 
pažystamus atsilankyti į šerme
nis ir dalyvauti kūno palaidoji
me.

Nuliudusi jo Moteris Emilija.

____________________■"■-----------------------------------------------V--------------------------------------------~ 
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Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša- 
tinti pleiskanas. Tik kelis kartus panau- I 
Jojus Į]

Huffles j
tą pleiskaną mirtinąjį priešą — ir jusą 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir RuJJles pagelbės jums visuomet ją - 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais-— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką Ruples savo aptiekoje Šiandie už 65c., arba prisiąskite 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

F. AD. RICHTER & CO.
104-1 14 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Pranešimas
Simano Daukanto Skol. ir Bud. Dr-ja pra
neša Chicagos visuomenei, kad Seredoje, 
Sausio 3 dien, 1923 m., 8 vai. vakare atidaro 
naują seriją. Tai yra geriausis būdas pra- - 
dėti taupyti pinigus, įsirašant į šią draugi
ją, paimant mokėti po keletą Šerų. Šerų 
kaina yra 3 skyrių, po 12j4c., 25c., 50c. į sa
vaitę už kiekvieną serą. Už padėtus pini
gus draugija moka ketvirtą nuošimtį ir 
aukščiau.

Susirinkimus laikome kas seredos va
karą nuo 8 iki 9 vai. vakaro po num. 2244 
West 23rd PI., Chicago, III. Su pagarba,

Simano Daukanto Skol. ir Bud. Drau
gijos Valdyba

Ben. Kazaunauskas, Rast., 
2141 West 23rd iHace.

I --.-.n- - v-
( -> - iv • v’.-” v/VK“ u '^A'. / '
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KLIAUDIJUŠAS POVILIONIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 28 d., 1922, H 40 vai. 
dieną. Jis turėjo 28 metus am
žiaus. Išgyvėno 14 metų Ame
rikoj. Paliko nuliūdimą moterį, 
Kotriną; sūnų Edvardą, dukterį 
Emiliją; du brolius: Kazimierą 
ir Eginą.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
sausio 1 d., per Naujus Metus; 
11:15 vai. rde; bus palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse, iš namų 
2847 W. 39th St.

Visi giminės ir pažįstami ma
lonėkite dalyvauti jo laidotuvėse.

Kviečia Kotrina Poviloniene.

Tel. Boulevard 0451.

Dn M. M. Marbel
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3267 S. Halsted St. k am p. 33 gat. 
Ofiso valandos: 9-10; 2—4 ir 6—9

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

KODĖL?; -
2) - IietųS - ? TRYS DIENOS LAIKAI.
3) _ VAKARAS. )

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

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

SVEIKATA

f

Linksmų Naujų Mėty
Mes sveikinam su Naujais Me

tais visus musų buvusius ir bu
siančius pažjstamus ir koštu-' 
merius, kuriems mes patarna- 
vom ir esame pasirengę patar
nauti ateity. Su reikalais ma
lonėkite atsilankyti:

G. Benošiaus Aptieka
1616 W. 47th S't.

Phone Boulevard 0342 
ANTRA APTIEKA RANDASI: 

6220 Archer Avė.

G. BENOŠIUS, Savininkas 
Registruotas aptiekorius

Chicago, Illinois.

Specialis Kalėdinis Išpardavimas
Dovana Namams 1 J

1 GIEDANČIŲ KANARAIČIŲ IR QE
IUUU KALBANČIŲ PAPŪGŲ F

Specialiai numažintos kainos tik šią savaitę. Tikros Andreasburgcr 
ir Sieferto Kanaraitės Operos Giesmininkės. Populeriausi auksiniais 
liežuviais giedantįs paukščiai pasauly. Visi pilnai garafltuojami, kad į 
giedos. Paprastos vertės $15.00. Šią savaitę po $6.95.
Jaunos meksikinės raudongalvės papūgos, garantuojama kai kalbės, 
arba bus atmainytos per 3 mėnesius. Paprastai I
pardavinėjamos po $15.00, dabar

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

Pardavos Skyrius 4 Augštas, 404-405
189 North Clark Street., , Chicago, III.

ELEKTRA
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.

į, X W. F. SEVERĄ CO.
' ’ CEDAR RAPIDS, IOWA

Plunksnos
Tik-ką apturėjome siuntinį 
15,000 sv. baltų plėšytų ir kito
kių plunksnų iš Europos, Mes 
jos siūlom pirkti nepaprastai že
momis kainomis ir kiekvienam 
kostumeriui, kuris pirks už $20 
plunksnų mes duosim absoliu
čiai dykai penkis jardus impor
tuoto audeklo impilams. Mes 
padarom patalus ir priegalvius 
jums belaukiant. Neskaitom 
nieko už pasiuvimą ir supy'limą. 
Mes taipgi parduodam bovelni- 
nes užklodes. Plunksnas at- 
naujinam.

Superior Feather &
Down Company

1833 South Halsted Street,
Tel. Koosevelt 8430

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas

S. L. FABION AS CO.

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

vos Atstovybėje.
Esam Registruoti Notarai Lietu- 

ir parduodame laivakortes.
TAS BUS LABAI JUMS

ANT NAUDOS.
Pasekmingiausiai siunčiame pinigus

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

Pėter A. Miller
2128 W. 22nd St. 
Tel. Canal 5838

NURSĖ
z

Telefonas

Yar<įp 
3135

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

Dr. M. T. Strikoi’is
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

V——. ................i, „y

Dr. Maurlce Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avf
Tai.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 ▼. ryto, 1 Urf g 
ir 7 iki 9 v. nedlldieniais nuo 11 
iki 1 vai. po pietų.

Canal 6257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedlliomis nuo 9 iki 12 ryte 
1821 So. Halsted SU 

Kampas 18 Ir Halsted R4.

Office Hours: JO iki 12 pietą 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 0098
—......* —.. ................- -

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

943 XV. 33rd Piace
Phone Boulevard 6313 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai. <akarą,

Tlephonas Yards 5032

DR. U. STUPNICK1
1107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Netolioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 6884

DR. P. G. WIEGNEB
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 I* 

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

.■■■■■ ■ —... ■

Telephone Yards 1532

DR. J. KOLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

8259 So. Halsted St., Chicage.

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 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

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 S't., kampas Leavitt St.

Telefonas Roosevelt 8135
Vai.: 5:30

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

m. Sub. 1 iki 
Y e d. 9 iki 12

Dr, V. A. Srmkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeres 

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

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Lietuviu Rateliuose.] PRANEŠIMAI IŠRENDAVOJIMUI PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAM1I-2EME NAMAI-1EME
(Seka nuo 7-to pusi.)

rinkimas, bet tai susirinko (la

IA PROGA
O

aujas mūrinis 
5-6 kambariai, 
štas cimentuo-

GERA PROGA LIETUVIUI
Įsigyti gerai išdirbtą saldainių iš- 

vežiojimo biznį (Wholesale Candy 
Jobbing). Tai yra vienintelis biznis, 
kur galima pinigų padaryti. Nepra
leisk progos, nes retai tokia atsitin
ka. Platesnėms žinioms kreipkitės į 
Naujienų ofisą num. 184.

Chicagos Lietuvių Auditorium B-vės 
direktorių ir draugijij atstovų susirin
kimas neįvyks sausio 1, bet įvyks sau
sio 8 d., 1923 m-., 8 vai. vakare, Keis
tučio Spulkos name 840 W. 33rd St. 
Direktoriai ir draugijų atstovai ma
lonėkite pribūti į virš minėtą susirin
kimą, nes turim daug svarbių reikalų 
aptarti v

K. J. Demereckas, B-vės sekr.

jiems pasakys J. J. Bagdonas, 
kurs užvedė prieš 
bylą ir užtraukė kompanijai 
laikiną receiverį.

Susirinkimą vedė J. J. Bag
donas. Savo kalboj apie kom
panijos reikalus jis nuolat 
tvirtino, kad kompanijos di
rektoriai |esą storkakliai, krau
geriai ir 1.1.

Susirinkime kas nepritarė 
Bagdonui, tam jis nedavė bal
so. Vienok vienam šėrininkui 
pasisekė paduoti šiuos klausi- i Yra ir k-tu svarbių reikalų, 
mus: \Kodel Bagdonas su ki
tais skundėjais padavė kom
paniją receivcriui? Kodėl ne
šaukė šėrininkų susirinkimo 
pirma ir nesiklausė šėrininkų 
ar jie nori, kad jų kompanija 
butų paduota receiveriui?

Po ilgų diskusijų buvo duo
tas įnešimas, kad J. J. Bag- 330 
donas ir kiti skundėjai pasira-t 
šytų, kad jie sutinka ištraukti 
receiverį ir atiduoti kompąni-

kom pan i jų

IŠDUODAMA randon du pagyveni
mai 4 ir 3 kambariai ir barnė, elek
tra, vanduo, namas ant tyro oro lau
kuose. Taipgi galima pirkti. Dide
lis bargenas. Savininkas turi greit 
išvažiuot j farmas. Kreiptis, 5448 
Nordica avė. — Važiuokit Archer avė. 
karu iki City Limits, o paskui Joliet 
karu iki Nordica.

PARSIDUODA cigarų, ciga- 
retų ir rašomosios popieros 
krautuvė.

3113 So. Halsted Str.

SAVININKAS turi parduoti Bun- 
galą 5 kambariais, naujoviniai ištai
sytą, su maudyne; geresnis negu nau
jas. $25 kas mėnesis įskaitant nuo
šimčius.

6310 Henderson St.
Tel. Kildare 1357

šeriu inkama.

Cicero. —• Vyrų ir Moterų Apšvie- 
tos Draugijos metinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 31 d., 1:30 vai. po pie
tų, Lietuvių Liuosybės svet., W. 14th 
st. ir 49 Ct. Bus renkama valdyba 
ateinantiems metams. Visi atsilan
kykite. — Valdyba.

Cicero. — Lietuvių Skolinimo ir Bu- 
davojimo Draugija laikys metinį su
sirinkimą šeštadienį, giuodžio 30 d., 

. 7 vai. vakare, Lietuvių Liuosvbės 
• ■ svet., 14th St. ir 49 Ct. Bus renka- 

1 I ma valdyba ateinantiems metams.
Visi at- 

• įsikinkykite.' — Direkcija.

Draugijos Apveizdos Dievo susirin- 
lun.’is bus sekmadienį, giuodžio 31 d., 
12:30 vai. dieną šv. Jurgio parapijos 

! svet., Ąuburn ir 32 gatvių. Bus ren- 
' !;ama nauja valdyba. Randasi ir kitų 
svarbių reikalų. Viši naiiai ateikite.

—- S. Gončauskas, nut. rašt.

stč šv. Mateušo Apaštalo 
irs sdsirinkimą K. Mačio svet., 

So. Morgan gatves, 7:30 vai. va
kare. Teiksitės pribūti visi nariai 
nes bus rinkimas naujos valdybos 
ateinantiems 1923 metams ir 

daugiau šėrų dės statymo 
draugijoms.

— F. Bakutis, nut.
Šyti
nes

užsira- 
svetai-

rašt.

jscland. — Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės direktorių prešmeti- 
nis susirinkimas įvyks sausio 1 d., 
1923 m., 10 vai. iš ryto, Aušros kam
bariuose, 10900 So. Michigan Avė. 
Visi direktoriai senieji ir naujai iš-

II
Už įnešimą balsavo visi, tik 

už jį nebalsavo skundėjai.
Kada įnešimas tapo nubal-,

. i t • visi uirenvviitu bciuv.h ii uauj<*i jo-suotas, tai J. J. Bagdonas tuoj 1 rinkti malonėkite atsilankyti į nvinė- 
matyt, ne- tą susirinkimą paskirtu laiku.

.1 — J. Tamašauskas, sekr.šovė iš svetainės, i 
norėdamas nei girdėti apie 
daugumos šėrininkų valios pil
dymą.

Susirinkimas po to iširo, šė- 
rininkai išsiskirstė į būrelius 
ir kalbėjosi, kaip apsaugojus1 
savo investmentą. Daugelis* 
klausinėjo: argi ištikro šeri-' 
įlinkai ir jų kompanija negali Naujus Metus, 
būti apsaugoti nuo kerštingų 
užsipuolimų ir ardančių bylų 
iš pusės kokio nors vieno įtū
žusio šėrininko, kurs gali ir į 
kompaniją įstoti tik tam, kad

7tas Metinis Balius, rengia Lietuvių 
Laisvės Kliubas sulaukimui Naujų 
Motų, nedėlioj, gruodžio 31 dieną, Mil
dos svetainėje, 3142 So. Halsted St. 
Pradžia 6 vai. vak.

Kviečia Komitetas.

! Lietuvviškos Tautiškos Draugystės 
vienybės rengia balių vakarą prieš 

, septintadienį gruod.
i 31 d., 1922 n *. M. Meldažio svetainėj, 
2242 W. 23rd PI. Pradžia 6 vai. Vi
jus širdingai kviečia Komitetas.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Ant raudos kambarys vie

nam ar dviem vaikinam 2-ros 
lubos. ♦

3338 Emėrald avė.

PARDUODAMA bučernė ir groser
nė; geras ir senas biznis, išdirbtas 
per daug metų, visokių tautų apgy
venta vieta. Atsišaukit greitai, par
duosiu pigiai.

1833 W. 22 St.

PARSIDUODA saliunas, ge
ras senas biznis, 
Parduosiu pigiai, 
kelius biznius. Kreipkitės

900 Maxwcll St.

išdirbtas.
nes turiu

______________________________ ____ >—:-----

IŠDUODAMA RANDON 
kambarys, šviesus ir šiltas, 
su visais parankumais, vie
nam ar dviem vaikinam. 
Kreiptis 1467 Milwaukee Av. 
3 lubos iš pryšakio.

PARANDAVOJU kambarį dviem 
Vaikinam arba vienam, arba mergi
nom, arba vedusiai porai; kambarys 
didelis ir šviesus; su valgiu, ar be 
valgio, arba patys pasigaminsite val
gį. Kambarys šildomas. Mano adre
sas John Klimavičius, 703 W. 21st 
Place, 2 lubos, iš priekio.

ĮIEŠKO KAMBARIU
J IEŠKO kambario 

vų žmonių; geistina 
Parko apielinkėj; bet 
lonijos prieinamos, 
vaikinui su valgiu 
Naujienų
Halsted st. No. 14

prie lai.s- 
Brighton 
kitos ko- 

Vienam
Praneškite 

skyrių n 3210 South

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. Nereikia drapanų plauti, tik
tai užžiurėti stubos tvarką.

Kreipkitės:
J. K. REkASIS, 

4612 So. Wells St.. 
Tel. Boulėvard 2310

SALIUNAS parsiduoda labai geroj 
vietoj — svetimtaučių apgyventoj. 
Priežastis pardavimo — išvažiuoju j 
Pennsylvanią. Nepraleiskit šios pro
gos. Paskui gailėsitės.

Atsišaukit:
465 W. 43rd Street

PARDAVIMUI čcverykų tai
symo šapa geroje biznio vietoje. 
Biznis ėjo sėkmingai per daugelį 
metų. Priežastį pardavimo da- 
žinosite ant vietos. Kreipkitės.

4710 So. Lincoln St.

PARiDUODAMA SALIUNAS. 
GERAS PARTNERIAMS. ) 

323 So. Kedzie Avė.

Lietuvon.

St.

PARDAVIMUI grosernė lie
tuvių apgyventoj vietoj. Prie
žastis ■—■ važiuoju 
Parduosiu pigiai.

4508 So. Wood
\_______

PARDAVIMUI saliunas, vi
sokių tautų kolonijoj. Biznis 
senas ir geras. Parduosiu pi
giai, nes išvažiuoju į Lietuvą.

2551 Emeraild Avė.

PARDUODAMA saliunas 
Brighton Parke lietuvių ir ki
tų tautų apgyventoj vietoj. 
Kreiptis po num. 3846 S. 
Kedzie Avė.

Parsiduoda grosernė ir bu
černė, pusė ar visa. Parduosiu 
pigiai, nes turiu išvažiuoti iš 
Chicagos.

No. 186. Naujienos 1739 So. 
Halsted St.

KAS NORIT GREIT PARDUOT 
PIRKT, AR MAINYT

Namus, lotus, farmas, bučemes, 
grosernes automobilius ir kitokius biz
nius. Jeigu turit kokį namą išmo
kėję, galiu tamstoms išmainyt ant di
desnio namo, lotus, bučemes, groser
nes, automobilius mainau ant na
mų. Dar kas jieškot^ pirkt, turiu 
visokių namų didžiausius bargenus 
pasiskyrimui visose Chicagos dalyse. 
Pas mane greitas, teisingas patarna
vimas.

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

J. NAMON,
808 W. 33rd PI., netoli Halsted St., 

Chicago.
Tel. Boulėvard 1550

NE VISADOS* TO 
PASITAI 

Pardavimui beveik 
namas 2jų pagyvenim 
elektra, maudynės, a_..nuu, vnuciuuu- 
tas skiepas, skalbynes, garažas 2 ma
šinom pečiais apšildomas, randos $102 
mėnesiui, kaina tiktai $9,500; priimsiu 
lotą, arba automobilių kaipo dalį {mo
kėjimo. .

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

Tel. Lafayette 6824

MORTGECIAI-PASKOLOS

PARDAVIMUI saliunas, sena iš
dirbta vieta. Parduosiu už pirmą 
teisingą pasiūlymą. Prašome atva
žiuoti ir pasiteirauti arba patelefo
nuok. Priežastis pardavimo 
tris biznius.

Kreipkitės
929 W. Roosevelt Rd.

Tel. Pullman 2600

turiu

GERAS BARGENAS. medinis na
melis prie Honore arti 47 gatvės, 4 
cambariai viršui, virtuvė ir man ’ 
apačioj. Labai . geras beizmentas, 
taipgi didelis garažas, elektros šviesa 
name ir garaže. Geras vištinykas. 
Kaina $3.400.

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

PINIGAI PASKOLAI
ANTRO MORGICIAUS ANT 6%
Išmokėt galima mėnesiniais iš mo
kesčiais. Perkam bondsus, notas 
ir kontraktus.

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845
'! 1 ' .........■ * i ■J M *

MOKYKLOS

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

Kreipkitės
269 W. 25th St.

Blokas nuo Wentworth Avė.

PARDUODAMA bizneva 
nuosavybė, 2 pagyvenimai ir 
krautuvė, 4 ir 5 kambariai; 
gazas, elektra, maudynė. Par
duos už $10,800. $106.00 įplau
kų per mėnesį. Lysas.
2248 W. 21 st., klausk 2 augšt.

SPECIALIS BARGENAS
Pardavimui grosernė lietuvių ir vi

sokių tautų apgyventoj vietoj. Par
duosiu pigiai, nes turiu apleisti Chi- 
cagą. Lysas 5 metams, garažas ir 
ruimai gyvenimui. Didelis ir šva
rus skiepas (biznis cash). Atsišaukit 
tuojaus.

2900 So. Lovve Avė.

PARDAVIMUI. Didelis Bar
genas. Tik $2650 už medinį 
namą 3 augštais. Krautuvė ir 
du pagyvenimai po 4 kamba
rius. Elektra, gazas. 
namelis i 
Morgan S t

VALENTINES DRFSSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seeiey 164d

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

Liberty Land kompanijos 
viršininkai aiškino, kad su pa- 
gelba bylos ir reciverio gali
ma kompaniįniktai suardyti, 
iš ko šėrininkams bus tik nuo
stolis. Kompanija toli-gražu 
nesanti subankrutijus, ir 
nebūtų buvus užvesta ta kerš
tinga byla, tai neužilgo koma- 
nija vėl butų pradėjus mokėti 
dividendus, ypač kad nuo da
bar pradėsianti eiti brgngyi) 
farmų žemė, kurios kompani
ja turi keletą tūkstančių akrų 
VVisconsino valstijoj.

—Reporteris.

Į T. M. D. 28 kp. metinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, gr. 31 d., 2 v. p. p., 
Raymond Institute, 816 W. 31 St. 
Bus renkama valdyba ir išdalinta 
nauja knyga “Psichologijos Vadovė
lis”. Visi nariai prašomi atsilankyti.

— Valdyba.

REIKALAUJA prityrusių 
nederu išmetamoms popie- 
roms skirstyti; geras mokesnis

Republjc Waste Paper Co.,
1039 W. Congress St. arti

Morgan gat.

PARDUODAMA Victor Gramofonas 
su rekordais, gramofonas darytas už- 
sisakyman. Tųrįp parduoti, nes išva
žiuoju į Lietuvą. Kazimieras Pajuo
dis, 2005 S. String St., 2 lubos iš už
pakalio (arti 20 gatv. tarp Jefferson 
St. ir Union avė.).

. ■■ n ---------- ------------------------ ---------------------- ----------------- --- ----------------- J,
PARDAVIMUI groserio krautuvė, 

nuo seno gerai daranti biznį, geroje 
apielinkėje. Puikus gyvenimui kam
bariai užpakaly. Garu apšildomi 
kambariai ir krautuve. Parduos pi
giai. Priežastį patirsite ant vietos.

1803 W. 47th St.

Taipgi 
1627 So. 

arti 18 gatvės.
AUŠROS

North Side. — Vaikų dr-jėlė “Bijū
nėlis” rengia Naujų Metų lauktuvių 
vakarėlį ir eglaitę su Kalėdų Diedu
ku, nedėlioj, gr.*31 d., 7:31 v. v., 
Liuosybės svet., 1822 VVabansia avė. 

. * Programą išpildys dr-jėlės moleniai, 
Jei vadovaujant p-lei Viščiuliutei o pas

kui bus pasilinksminimas visiems.'
— Komitetas.

Eridgeparto Susivienijimas Draugijų 
ir Kliubų rengia milžinišką teatre ne
dėlioj kovo 11 d., 1923 “Užburtus 
turtus”, šv. Jurgio svetainėj. Meldžia
me kitų draugijų tą vakarą nieko ne- 
iengti. — J. Antanaitis.

Y D

Lietuvių Tautos Atg r.ities draugija 
rengia gražų balių 'šeštadienio vaka
rą gruodžio 30, 1922 m., bažnvtinoj 
svetainėj prie So. Union avė. ir 35 St 
Visus kviečiam*? atsilankyti, nc3 bus 
vienas puikiausių balių.

— Komitetas.

NEDALIOJ, GRUODŽIO 31
Drg. K. Bielinio prakalbos, Meldi 

žio salėj, 2244 W. 23rd PI. 
1:30 vai. 
dar grieš 
lankykite

____ _ Pradžia 
po pietų. Apart prakalbų 
Jaunuolių Oikestra. 
visi.

Atsi-

Jaunuolių Orchestros su eglaite va
karėlis. bus Maik White Square sve
tainėj, 30 St. ir Halsted St., gruodžio 
29 d., pėtnyčios vakarą. Visi jaunuo
liai ir tėvai bei draugai kviečiami at
silankyti. — Komitetas.

Teatro Dalininkams.Mildos __________
mainykite savo adresus, dalyvav’mui 
metiniam susirinkime.

J. P. Evaldas Sekr., 840 W. 33 st. 
Tel. Yards 2790

Per-

Lietuvių Laisves Pašelpos Vyrų ir 
Moterų Kliubo priešmetinis susirinki
mas įvyks septintadienį, gruodžio 31 
d., 1922, 1:30 vai. po pietų McKinley 
Park svet. Visi nariai privalote būti 
susirinkime paskirtu laiku.

Sekr. A. Juozaitienė.

Lietuvių švietimo Draugijos prakal
bos ir kintamieji paveikslai įvyks 
gruodžio 31 d., 7:30 vai. vakare, 816 
W. 31 gatvė. — Komitetas.

Jaunuolių choro repeticHos įvyks 
.sekmadienyje, 10 vai. ryto, Rayųiond 
Chajhelyje, 816 W. 31 gat. Priimama 
dai- ir nauji nariai. Norintieji prisi
dėti prie choro, kviečiami atvykti.

— Komitetas.

REIKALINGA mergina arba 
moteris prie namų darbo. Dar 
bas ant visados; geros sąlygos. 
Kreipkitės. S. MISIUS

3201 So. Auburn Avė.

KAS NORI pasinaudoti, parduosiu 
gerą saliuną, nes išvažiuoju j Lietu
vą; bus parduotas puse kainos, 
silar.kyk arba šauk.

r M. ABRAMOV1CZ, 
2015 So. Robey St., 

Telefonas Canal 7083

At-

PARDAVIMUI krautuvė, kurioj 
randasi cigarai, cigaretai, Ice cream, 
magazinai, notions ir visoki daigtai. 
Gera proga pirkti. Biznis išdirbtas 
per 20 metu. Vieta arti kampo, gera 
transportacija.

1152 W. 51st St.

PARDAVIMUI narnai, 6 pdgyveni- 
mai po 4 ruimus, elektros' šviesa, ga- 
žas. Naujai pertaisytas geriausis 
beizmentas, ir stogas aukštas labai 
Parankus namas ir geroj vietoj. Ran- 
la $154.00 į mėnesį kaina labai priei
nama . Ate'kite persitikrinti. John 
Walulis, 1852 Wabansia Avė.

MOKYKLOJE
Mokinama:

MICHIGANO FARMA

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

matikos.

REIKIA DARBININKO

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

562 W. Roosevelt Rd.

BARGENAS
Pardavimui saliunas ir “Lunch 

Room*”. Puiki viėtu tarpe didžiausių 
dirbtuvių, kokios yra Chicagoj. Par
davimo priežastį patirsite ant vie
tos.

J. STAROS.
555 W. Lake St.

VYRŲ

REIKALINGAS žmogus prie 
bučernės orderiams išvežioti. 
Pašaukti per telefoną Prospect 
0567.

I PARDAVIMUI

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė, 
nrba mainysiu ant loto? ar automobi
lio. Parduosiu puse ka'nos. Turi 
būti parduota per 2 dienas.

Savininkas
J. JANUŠKA.

1822 Canalport Avė.

80 akrų žemės. 65 akrai dirbamos, 
ganyklos su medžiais, puikus sodas ir 
grynas vanduo sveikas prieinamas 
klimatas, derlinga žemė, nesmiltinė, 
viskas gražiai apverta, nauias 8 kam
bariais namas ir k’tos puikios trobos. 
24 raguočiai, 6 arkliai. 70 vištų ir 
daug kitų naminių gvvuliu, mašinos 
ir kiti padargai nauii. Greitam pir
kėjui kaina pigi, arba m-iinysiu ant 
įamo mieste. Tai yra viena geriau
siu farmų reikalingam žmogui.

S. SLONKSNTS 
3437 Wallace St., 
Tel. Yards 2242

Tai seniausia ir ge
riausia mokykla.

Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St 

Chicago.

REIKALINGA VYRŲ
Reikalauja lovoms springsu 

surinkėjų. Atsišaukit:
KINNEY-ROME CO.,

Cicero,1313 So. 55 Ct

REIKALINGAS 
gus prie darbo 
Darbas ant visados; 
kęsuiu 
po num. 
Avė

III.

senas zmo- 
ant farmos. 

su mo- 
sutiksim. Atsišaukit 

12014 S. Emerald
W. Pulhnan. III.

Dr-stės D. L. K. Keistučio, Jauni
kaičių ir Brolių ir Seserų Am. extra 
susirinkimas įvyks sekmadienį, gruo
džio 31 d., M. Meldažio svet., 2242 W. 
23rd PI., 1:30 valandą po pietų. Ma
lonėkite visi nariai atsilankyti. Bus 
rinkimas nĄujos valdybos dėt 1923 
metų ir turima labai daug dalyku nu
tarti, •* — Valdyba.

ASMENĮI JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo švogerių Antano 

ir Jurgio Klebausų, paeina* iš Kauno 
rėd.. Raseinių apskr., Titavėnų parap 
Turiu prie jų labai svarbų reikalą; 
kadai tai gyveno Elizabeth Porte. N. 
J. Martin Sula, 4716 So. Marshfield 
Avė., Chicago, III.

RE IKAiI >A UJAMA darb įnin
ku galvanizavimo dirbtuvėj, 
45c. į valandą; naktinis ir die
ninis darbas.

Joslyn Manufacturing Co., 
37-th and Morgan Sts.

' Šių dienų gyvenime mums 
pasitaiko retkarčiais! ir tai 
lik retkarčiais! taip sakant au
ksine proga. Kitais žodžiais sa
kant, įgyti turtą visai netikė
tai. Štai, aš esu priverstas iš
važiuoti į Lietuvą, taigi par- 
duedu savo biznį, labai prieina
ma kaina. Vieta išdirbta per 
aštuonis metus, labai puikioj 
biznio vietoj, ant “Bridgepor- 
to” apgyventa lietuvių ir ma
žumoj kitų tautų. Krautuvė 
visų aprėdalų ir užpakaly 
kriaučių sapa su visais moder
niškais įrengimais, 
prosinama mašina, 
siuvamos mašinos; 
parankuniai kaip šapoj, 
ir krautuvėj. Kas pirmesnis, 
tas bus goresnis.

-Meldžiu atsišaukti laišku, ar 
ypatiškai S. G. Pempė,

PARDAVIMUI mėsos išve- 
žiojimo trokas. Parduosiu už 
teisingą pasiūlymą. Tęlefnnuo- 
kilc po 6 vai. vakare.

Phone Prospect 1117

TURIU 30 lotu arti didelės dirbtu
vės. kur Henry Ford rengiasi statyti. 
Heškau partnerio pastatymui 20 ar 
daugiau namų.

Susidomėjusieji turi parašyti, ar pa- 
;vs ateiti ir pamatyti, kokia tai dide
lė proga pinigams pasidaryti. Rašy
kit lenkiškai ar angliška’.

B. DZIKOVVSKI,
533 Wentworth Avė., 

Hammond, Ind.

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

‘Hoffman 
ir kelios 

taipgi kiti 
taip

KAIP UŽ DYKĄ
Puikiausia ir geriausia bu- 

Č€>rnė ir grosernė Bridgeporte 
prie biznevos gatvės. Parduo
siu pigiai. Ateik įsitikinti.

3562 S. Halsted St.

PROGA JIEŠKANTIEMS
BARGENO.’

RAKANDAI

Harvey, III. — S. L. A. 2-ro ap
skričio kuopų delegatu metinis suva
žiavimas įvyks gruodžio 31 d., 12 vai. 
dieną, Stepo Zmudo svet., 15639 So. 
Halsted St. Gerbiamos susivienijimo 
kuopos esate kviečiamos visos prisių
sti delegatus. Bus renkama nauja 
apskričio valdyba sekamiems metams 
yra ir daugiau svarbių reikalu aptar
ti. Chicagos kuopų delegatai nuva
žiavę Į Harvey ant stoties, eikite' 155 
gatve į rytus iki Halsted gatvės, Hal
sted gatve į pietus iki svetainės.

P. J. Petronis, apskr. sekr.

APSIVEDIMUi

REIKIA DARBININKŲ 
prie darbo rfiėsos pakavimo 
įstaigoj. Prityrimas nerei
kalingas.

ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St.

3342 S. Halsted St. Chicago.

BARGENAS.
Turi parduodi tuojaus, vėliausios 

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

sa sykiu ar atskirai už pirmą pasiū
lymą. Nepraleisk šito didelio barbe
no. \

Parsiduoda 2-jų aukštų naujas 
rinis biznevas^ namas, Storas ir 
.'toro 4 kambariai pagyvenimui, 
šui 6 kambarių fletas, karštu vande
niu šildomas, namo įtaisymai vėl lan
dos mados; ' extra mūrinis garažas. 
Savininkas parduos pigiai, arba priims 
mainais mažesnį namą, lota, bučernę, 
automobilį, farmą, arba kitokį gerą 
biznį kaipo pirmą įmokėjimą.

Kreipkitės pas
FRANK G. LUCAS, 

1116 Archer av., kampas Francisco av.
Phone Lafayette 5107

mu- 
prie 
vir-

Ųesigning, 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, nrieruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. 
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kainą. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str.. ant 4 lubų

1926 S. Kedzie Avė

North Side. — Delei n*1 uju metų 
šventės Lietuviu Politinio Kliubo mė
nesinis susirinkimas likosi atidėtas 

sausio 8. 7:30 
Nariai, 

— Rašt.

ant kito pirmadienio, 
vai. vak., bažnytinėj salėj*, 
malonėkit tai įsitėmyti.

Pro

m
 :

šeimyniška vakarienė, rengi 
►resyvės organizaciios. įvyks o- 
ižio 30 d.. 1922 m. Wickers Park s^et. 
040 W. North Avė. Prasidės 8 vai. 
ak. Įžangn ypatai 75c. šokiams ti
kėtas 35c. Kviečia Komitetas.

PARDAVIMUI medinis biznevas 
namas, štoras ir 4 kambariai gyve
nimui ir 2 fletai 4 ir 5 kambariai. 
Parduosiu arba mainysiu ant groser- 
nės ar automobilio.

Kreipkitės pas savininką.
2904 Wallace St.

JIEŠKAU apsivedimui moters, mer
ginos, našlės ar gyvanašlės, kuri su
tiktų su manim gyventi, nemylinti 
munšainės. kad ir su vienu vaiku — 
našlės, ar be vaikų, ne jaunesnės kaip 
25 iki 38 metu. Geistina su kiek tur
to. Aš esu 33 m*?tų, turiu nuosavy
bę, pinigų, esu amatininkas. Davat
kos neatsiliepkit. Kreipkitės į Nau
jienas pažymėdama No. 188.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKALAUJAM angliškai' kalban
čių vyrų, kurie yrt išgyvenę Chicagoj 
trejis metus ar daugiau ir yra 25 me
tų amžiaus ar daugiau, švarus dar
bas, geras uždarbis ir gera nroga išsi
mokyti gerą darbą, kur galėsi uždirb
ti nuo $3,000 iki $5,000 į metus.

Ats'klauskite nas
WILLIAM H. N0WAK,

„ vedėją,
Room- 348, 29 So. La Šalie St. 

Valandos nuo 9 ryto iki 5 po pietų iki 
sausio 6 d.. 1923 m.

DIDELIS BARGENAS parsi
duoda barbernė ir pulruimis 
ir naminiai rakandai. Biznis 
geras, proga kam pasinaudoti. 
Priežastis pardavimo turiu 
išvažiuoti į Lietuvą, klauskit 
Wm. Stukas, 2515 S. Halsted 
St., Chicago, 111. 

«

NAMAI-ZEME.
DIDELIS BARGENAS

4. augštų mūrinis namas, garu ap
šildomas, elektra, maudynės, 2 pagy
venimai po 7 kambarius, 2 po 8, 4 
mašinoms garaža^; randos į mėnesį 
$368; tuščias lotas šalę; randasi arti 
VVashingtono Parko; gera transporta- 
cija. Kaina $18,500; įmokėti $8000. 
Atsišaukti pas J. Stukis, 809 W. 35th 
St. Tel. Boul. 0774

3720 WALLACE ST. — pristatis 
nrišakį krautuvei patinkamą nuomoto- 
ui — puiki vieta skanskonių krautu

vei. mažai grosernei, ir tt. — Kam
bariai užpakaly — taipgi pagyveni
mas viršui — prieinama.

DRAPER AND KRAMER Ine.
25 N. Dearborn St.

LEVESKIO MOKYKLA
PorsikSlS

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

3301 So. Halsted St., 
kampas 83čios gatvės.

STOGŲ STIEGIMAS
< Trys prakiurimai stoge pataisoma 
už $4.00 ir garantuojama. Automobi
liniu troku patarnavimas į visas mie
sto dalis ir priemiesčius. Įsteigtą 34 
metai. Didžiausias ir geriausiai aprū
pintas kiemas stogams stiegti Chica
goj. Tik prityrusieji unijiniai darbi 
ninkai panaudojama. J. J. Dunn Roof- 
ing Co., 3411-3*13 Ogden Avė., Tel. 
Lavvndale 0114. Visi Skyriai.

PARDAVIMUI
GRAŽUS $400.00 

Kimball pianas, turi 
duotas už $75.00.

Kreipkitės: 
3552 Roosevelt

Mahogeno 
būti par-

Rd.

PARDUODAMA groserio fik- 
turiai ir stakas. Esame priver
sti apleisti vietą nuo 1-mos 
šio mėnesio. Parduosiu viską 
labai pigiai. Atsišaukite 

3029 W. 38-th SU.

BARGENAS
Pardavimui 2 mūriniai namai, ant 

dviejų lotų, šeši fletai. Randos mė
nesiui $162.00. Kaina $15,000. Taip
gi pardavimui 5 kambarių rakandai. 
Kaina $600.00 .

3136 So. Emerald Avė.
3 fl.

PARDAVIMUI namas ir grosernė, 
6 kambariai gyvenimui, elektros švie
sa, garažas, vienai mašinai. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant bučernės 
ar saluno.

Kreipkitės pas savihinką
3604 So. Wallacn St.

\ Tel. Yards 4171

PR1VATES AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
'.r pasimatyk su mumis. Mokiname 
zažiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais
čius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
VfUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madtsnn St

PUSE KAINOS.

PARDUOSIU arba mainysiu 
taksų išdirbystę ant namo ar
ia loto. Biznis randasi Brigh- 
on Parke. Pigiai' Kreiptis

4413 S. Francisco Avė.

NEGIRDĖTAS BARGENAS.
biznevas kampinis namas, 
įtaisymais ir bizniu 3 pa- 
2 lotai per 2 mylias

2 aukštų 
saliunas su 
gyvenimai, 
linkėj nėra kito saliuno; turi būt 
duotas šią savaite už mažiaus 

kainos, tik už $7000.
CHAS ZEKAS.

4454 S. Western Avė.

apy- 
par- 
kaip

Naujas mūrinis biznio namas ant 2 
’ntų 2 Storai ir 2 fletai po 7 kamba
rius garu apšildomas, pietvakarinėj 
4alv miesto: randa $3000 į metus. 
Kaina $15000. ,Maža dalį įmokėt.

CHAS ZEKAS, . 
4454 S. Westem Avė.

puse

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 S. Halsted St., 

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

Klesos dienomis ir vakarais.


