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No. 283

Indiana guberna
torius apkaltintas

Tyrinės Vokietiją
Buržuazine koalicija 

Vokietijoje
Talkininkai nusigandę 

Vokietijos

Buržuazinė koalicijos val
džia Vokietijoje

Klerikalas Wilhelm Marx suti
ko sudaryti kabinetą, į kurį 
įeis ir Stresemannas. Socia
listai laikysis neutraliai.

Indianos gubernatorius 
McCray apkaltintas

Grand jury išnešė prieš guber
natorių aštuonius apkaltini
mus už 192 prasižengimus.

Reikalaujama iš gubernatoriaus 
$25,000 kaucijos.

INDIANAPOLIS, Ind., lapkr. 
30.— Marion pavieto grand ju
ry šiandie išnešė aštuonius ap
kaltinimus prieš Indiana valsti
jos gubernatorių Warren T. 
McCray, kurį kaltinama 192 
prasižengimuose. Grand jury 
jau per kelias savaites tyrinė
jo nusmukusius gubernatoriaus 
finansinius reikalus.

Prieš gubernatorių yra išneš
ti sunkus kaltinimai: išaikvoji- 
mas pinigų, išaikvojimas ir va
gystė, klastavimas dokumentų^ 
prigavystės, davimas melagin
gų pranešimų apie savo finan
sinį stovį ir tt.

Teisėjas James A. Collins iš 
Marion pavieto kriminalinio 
teismo, kuriam grand jury ra
portavo, nustatė $25,000 kaipo 
gubernatoriaus kauciją už klas- 
tavimą, bet nenustatyta jokios 
kaucijos dėl kitų kaltinimų.

Įsakymas areštuoti guberna1 
torių veikiausia nebus duotas 
iki pirmadienio, bet manoma, 
kad pats gubernatorius pasi
duos šerifui ir užsistatys kau
ciją.

Tavo Namas
Šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-ŽEMB”.

Čia surasi kokius namus kiti 
parduoda it perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.

Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAl-žEMĖ.

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

Gubernatorius grobėsi pinigus 
kur tik galėjo.

Apkaltinimai rodo, kad gu
bernatorius išaikvojo ar pasi
vogė $225,000.

Pirmas apkaltinimas, paduo- 
dąs 13 prasižengimų, einasi apie 
išaikvojimą ir pasivogimą 155,- 
000 dol. iš valstijos agrikultū
ros tarybos.

Antras apkaltinimas kaltina, 
kad gubernatorius išaikvojo du 
čekius po $25,000 Discount ant 
Deposit State banko iš Kent- 
land, kurio prezidentu jis bu
vo.

Trečias apkaltinimas kaltini 
dėl išaikvojimo $10,00(V valsti
jos čeklb.

Ketvirtas apkaltinimas kalti
na dėl išaikvojimo $10,000 če
kio Discount and Deposit State 
banko.

Penktas apkaltinimas paduo
da 24 prasižengimus, ir kaltina 
už davimą melagingų praneši
mų apie savo finansinį stovį, 
kad tuo gavus kreditų iš ban 
ko.

šeštas apkaltinimas kaltina 
dėl išaikvojimo trijų prigavin 
gų čekių.

Septintas apkaltinimas pa 
duoda 97 prasižengimus, čia gu
bernatorius kaltinamas dėl klas 
tavimo ir išdavinėjimo priga- 
vingų notų.

Aštuntas apakltinimas, pa
duodantis 49 prasižengimus,' 
kaltina gubernatorių dėl varto
jimo klastuotų ir prigavingų 
notų išgavimui pinigų iš ban
kų.

Pats gubernatorius norėjo 
stoti prieš grand jury ir pasi
teisinti, bet teisėjas nusprendę, 
kad įstatymai neleidžia kaltina
majam stoti prieš grand jury.

Kada gubernatoriui pranešta 
apie apkaltinimą, jis tik nusi
šypsojo ir pasakė:

“Ar dar padegimas nėra pri
dėtas ?”

Daugiau pasakyti dėl kaltini
mų jis atsisakė.

Gubernatorius prasiskolino 
visiems.

Gubernatoriaus finansiniai 
keblumai išėjo aikštėn pereįtb

( Naujieną _ Kontesto 1 
vedėjas

esti Naujienų ofise kas-‘ 
dien dienomis, o taipgi 
vakarais semlomis ir 
subatomlis. Nędėiliomis-gi 

esti nuo 12 vai. iki 2 vai. 
po piet. Visi dalyvaujar/ 
tis konteste gali jį pažy
mėtomis valandomis ma
tyti, gauti informacijų ir 
išduoti jam raportus.

kovo mėn., kada jis rezignavo 
iš Discount and Deposit State 
banko direkcijos ir sušaukė sa
vo kreditorių susirinkimą, pa
aiškindamas, kad jis nebegali 
išsimokėti ir pasiūlymas, kad 
jie pasiimtų visą jo turtą ir ves
tų, kad tuo galėjus atgauti sko
las. Kreditoriai su tuo sutiko. 
Jis tvirtino, kad jo turtas yra 
daug didesnis už skolas ir kad 
tik todėl negali išsimokėti, kad 
ūkio produktai yra labai nupi- 
gę.

Tečiaus kreditoriams susirin
kus pradėjo rastis visokių ne
aiškumų. Pasirodė, kad guber
natorius yra prasiskolinęs veik 
visiems Indianos bankams ir 
daugeliui Chicagos bankų. Ypač 
daug depozituota tuose bankuo
se gubernatoriui išduotų notų, 
kurių negalima iškolektuoti, nes 
pasirašiusieji po notomis nieko 
apie jas nežino. Tada trys ban
kai pareikalavo, kad guberna

torius butų pripažintas bankru- 
tu ir kad butų grand jury ty
rinėjimai apie tokias keistas 
gubernatoriaus finansines tran
sakcijas.

Prasidėjo tyrinėjimai. Ir štai 
kas tarp kitko pasirodė. Guber
natorius išrašydavo savo var
du notas ir paskui pasirašyda
vo po jomis savo partnerių, ar 
net ir šiaip savo darbininkų 
vardus, visai be jų žinios, kad 
jie prižada gubernatoriui išmo
kėti gana dideles pinigų sumas. 
Tas notas tada gubernatorius 
parduodavo bankams ir gauda
vo iš jų pinigų. Pats guberna
torius prisipažino, kad tai jis 
darė, bet teisinosi, kad tai esąs 
pilnai teisėtas dalykas. Be to 
valstijų banko egzaminuotoj ai 

verste vertė bankus atsikraty
ti tikrų vertenybių ir pirkti tas 
gubernatoriaus notas, nes tai 
esąs “auksas.” Dabar ne vienas 
bankas dėl to “aukso” stovi 
prie bankruto, o vienas bankas, 
Discount and Deposit State 
bankas užsidarė. . (

Kokie liudijimai buvo paduo
ti prieš grand jury, nežinoma, 
kadangi tyrinėjimai buvo veda
mi prie uždarytų durų. Tečiaus 
liudininkų buvo labai daug. 
Daug buvo ir bankierių, jų tar
pe ir buvęs gubernatorius Good
rich.

Gubernatoriaus turtas dabar 
yra valdomas, kreditorių komi
teto, kuris dar nieko neveikė, 
laukdamas grand jury tyrinėji
mų ir pripažinimo bankrutu by
los pasekmių.

Talkninkai paskirs eks
pertą komisijas

Tyrinės Vokietijos nujiegumą 
mokėti kontribuciją.

PARYŽIUS, lapkr. 30.— Tal
kininkų kontribucijos komisiją 
nutarė paskirti ekspertų komi
tetą tyrinėti Vokietijos nuojie- 
gumą mokėti kontribuciją. Bet 
tie tyrinėjimai turės būti daro
mi premiero Poincare nustaty
tomis sąlygomis, kurias nesenai 
atmetė Jungt. Valstijos ir atsi
sakė prisidėti prie tų tyrinėji
mų.

Bus sudaryti du komitetai!, 
kurių pareigos bus nustatytą 
vėliau.

Nenori skelbti ku kluxų vir
šininkų.

OKLAHOMA CITY, "Okla., 
lapkričio 29. — Valstijos sena
tas, kuris yra kontroliuojamas 
ku kluxų, 20 halsų prieš 18 at
metė bilių, kad visos slaptos 
draugijos, taigi ir ku kluxai, 
paduotų sąrašus savo valdybų 
narių pavieto klerkui, kur tas 
sąrašas hutų prieinamas publi
kai.

BERLINAS, lapkr. 30.— Pa
galios Vokietija susirado kanc
lerį. Juo yra 60 m. amžiaus kle
rikalas Dr. Wilhelm Marx, ku
ris sutiko sudaryti koalicinę val
džią iš liaudies (fabrikantų), 
centro ir bayariečių partijų, so
cialistams prisižadėjus laikytis 
neutraliai. Marx, vadovas cent
ro partijos, išbuvo reichstage 
apie 12 Lėtų, taipjau yra gal
va katalikų (mokyklų asociaci
jos, Colognei teisėjas ir buvo 
nariu Prūsijos seimo.

Buvęs kancleris Streseman- 
nas sutiko pasilikti užsienio rei
kalų ministeriu ir tuo ministe- 
rinis krizis užsibaigė.

Marx priėmė kanclerystę tuo 
supratimu, kad Stresemannas 
ir toliau ves užsienio politiką, o 
jam teks tik vykinti Streseman- 
no numatytas finansines refor
mas.

Koalicija kontroliuoja 193 
balsus. Socialistams laikanties 
neutraliai ji gali tikėtis 366 bal
sų prieš 87 nacionalistų, komu
nistų ir kitus i pavienius balsus.

Stresemannas taipjau bus vi- 
ce kancleris ir valdžios nuomo
nių reiškėjas reichstage. Taigi 
jis turės nemažiau galių, negu 
kad turėjo .būdamas kancleriu, 
o Marx bus kancleriu tik iš var
do.

Vokietijoj trūksta pinigų. M • v
Išleidus naujus pinigus Vo

kietijoje apsireiškė didelis pi
nigų trukumas. Trys bankai jau 
turėjo užsidaryti. Reichsbankas 
gi atsisako leisti popierines mar
kes. Trukumu pinigų naudojasi 
spekuliatoriai, kurie už naujus 
pinigus reikalauja nuo 25 iki 50 
nuoš. daugiau, negu nustatyto
ji vertė.

Vokietija nebešelps Ruhr 
bedarbiy

Miestai negaus atlyginimo,, jei 
jie ir toliau mokės pašeipą be; 
darbiams.

DUSSELUORF, lapkr. 30. — 
Vokietijos valdžia paskelbė, kad 
skirimas pašelpos okupuotąjam 
kraštui apsistos gruodžio 2 d. 
Po tos dienos miestams nebus 
duodama jokio atlyginimo, jei 
ir toliau šelps bedarbius.

Tokis pat paskelbimas buvo 
padarytas lapkr. 15 d., bet kįlo 
tokie protestai, kad Vokietijos 
valdžia buvo priversta ir toliau 
šelpti bedarbius, paskiriant' 
jiems 100,000,000 naujųjų ren 
tenmarkių. Bet tie pinigai jau 
yra išsisėmę.

Dusseldorfo valdžia bando iš
gauti prailginimą mokėjimo pa
šelpos iki gruodžio 15 d.

SAN ANTONIO, Tex., lapkr. 
30.— Krutamu jų paveikslų ak
torei p-lei Martha Mansfield 
lošiant dėl paveikslų ketvirta
dieny, užsidegė drabužiai ir ji 
labai apdegė, šiandie ji pasimi
rė nuo žaizdų.

PINIGŲ KURSAS
Vakar lapkričio 30 d., užsienio 

pinigų ne mažiaus kaip už 25,000 
dolerių bankų buvo skaitoma Ame
rikos pinigais šitaip:

Anglijos 1 s v. sterlingų ....... $4.40
Austrijos 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos 100 «frankų ........... $4.68
Danijos 100 markių ........... $17.90
Finų 100 markių ................... $2.70
Italijos 100 lirų ..................... $4.38
Franci jos 100 frankų ........... $5.^1
Lietuvos 100 Litų ................. $10.00
Norvegijos 100 kronų ......   $14.95
Olandų 100 kronų ............... $38.25
Švedijos 100 kronų ...........  $26.33
Šveicarijos 100 frankų $17.55

Vokietija buk rengiasi 
naujau karau

Didina armiją ir ginkluojasi 
naujam atgiežos karui, tvir
tina francuzai.

PARYŽIUS, lapkr. 30. — 
“Vokietija rengiasi atgiežos 
karui,” sako Cologne žinia. “Bet 
Vokietija dar nėra pilnai prisi
rengusi' karui.”

Ta žinia sako, kad Vokietija 
atmetė Versalės sutartį ir pra
dėjo ginkluotis dar už trijų mė
nesių prieš Ruhr okupaciją. Pa
staraisiais gi keliais mėnesiais 
esą nė nebuvę bandoma paslėp
ti rengimosi.

Vokietija turi 200,000 gerai 
išlavintų kareivių, bet tai tik 
menka dalelė tikrosios armijos.

žinia priduria, kad Vokietija 
turi užtektinai kanuolių, kad 
galėjus apginkluoti nuo 40 iki 
60 divizijų, o dirbtuvės esą dir
bančios viršlaikį, kad pagami
nus daugiau ginklų.

Anglija irgi nusigandusi 
Vokietijos

Vokietija ginkluojasi, bet visgi 
ji neturi artilerijos.

LONDONAS, lapkr. 30. — 
Reuterio žinia sako, kad gauta 
neramių pranešimų iš Vokieti
jos. Esą Anglijos valdžia gavo 
žinių, kad Vokietija ginkluoja
si ir didina savo kariuomenę. 
Bet valdininkai skaito, kad tai 
nėra artimas pavojus.

Yra žinoma, kad kareiviavi
mo lavinama Vokietijoje daug 
daugiau žmonių, negu leidžia 
Versalės sutartis. Ginklavimąr 
sis ypač padidėjęs nustojus 
veikti talkininkų kontrolės ko
misijai. Ypač daug kareivių 
yra verbuojama Bavarijoje, 
kur ir atsargos policija yra la
vinama kartu su armija. Taip
jau lavinama ir studentus. Vo
kietija gi niekad nepasakė kiek 
kareivių lavinama, nors talki
ninkai to reikalavę)

Anglai valdininkai jau se
niau pastebėjo, kad dabar lavi
nama daugiau kareivių, bet tai 
neskaitoma pavojingu dalyku, 
kadangi Vokietijai trūksta ar
tilerijos ir Vokietija jos negali 
pasigaminti, kadangi Franci j a 
laiko okupavusi svarbiausias 
Vokietijos industrijas. Tečiaus 
Kruppas turi užmezgęs artimus 
ryšihs su Rusija ir Švedija, bet 
dar nežinia ar tos šalys galės 
parūpinti Vokietijai kiek arti^- 
lerijos.

26 žmones užmušti
Tai automobilių aukos Dėkos 

dienoje.

CHICAGO. — Gautomis iš 
įvairių vietų žiniomis, Dėkos 
dienoje pereitą ketvirtadienį au
tomobiliai užmušė 26 žmones. 
Chicagoje automobiliai tą dieną 
užmušė 4 žmones.

Trys chicagiečiai liko užmuš
ti Jackson, Mich., traukiniui 
užbėgus ant jų automobilio, še
ši žmonės liko užmušti Philadel- 
phijoj, kur jie su automobiliu 
nukrito į geležinkelio tunelį ir 
liko sutrinti traukinio. New 
Yorke liko užmušti keturi žmo
nės.

Didėlis gaisras Detroite^

DETROIT, Mlich., lapkričio 
29. — Perdaug įkaitusi krosnis 
sargo hutielėj pagimdė gaisrą 
prieplaukoj, kuris sunaikino 
kelis sandėlius. Nuostoliai sie
kia $1,500,000. Trys žmonės li
ko sužeisti.

Siekias! pasigaut Rusijos 
prekybą

Bus užvestos derybos apie Ame
rikos ir Anglijos kapitalo da
lyvavimą Rusijoje.

MASKVA, lapkr. 30.— WaL 
ter Lyman Brown ir Maksim 
Litvinov, kurie vedė derybas 
tarp Amerikos šelpimo adminis
tracijos ir Rusijos valdžios, ne
užilgo vėl pasimatys Maskvoje 
ir galbūt jų konferenciją prives 
prie Amerikos ir Anglijos kapi
talo dalyvavimo Rusijoje.

Brown dabar veikia kaip at
stovas Amerikos ir Anglijos fi
nansinių interesų, kartu su ki
tais dviem atstovais atvyko į 
Maskvą. Litvinov dabar yra gi 
narys koncesijų komiteto.

“Mes čia studijuosime eko
nominę padėtį,” pasakė Ęrown. 
“Galbūt tai prives prie Ameri
kos ir Anglijos kapitalo dalyva
vimo didelėj skalėj.”

Dalis Italijos motery gaus 
teisę balsuoti.

Tik kareivių našlės ir mokan
čios taksus gaus balsavimo 
teises.

KRYMAS, lapkričio 30. — Iš
rodo, kad atstovų butas šiame 
posėdy tikraii suteiks balsavimo 
teises niekurioms moterims. 
Tik to s z motery s gaus balsavi
mo teises, kurios yra virš 25 
metų amžiaus, yra apdovano
tos medaliais, ar kareivių naš
lės, ar tos, kurios įmoka taksų 
nemažiau kaip 40 lirų į įlietus.

Komitetas, k u'rio pirm i n i n k u 
yra buvęs premieras Giolitti, 
jau pradėjo ruošti bilių. Esantys 
komitete socialistai reikalavo 
lygių balsavimo teisių visoms 
moterims, bet jų reikalavimai/ 
liko atmestas.

Užmušė savo pačią “Dievo” pa
liepimu.

WAUKEGAN, III., lapkričio 
29. — Ruvęs negrų kunigas, 
bet dabar tarnaująs už šoferį, 
Wm. Lee, 41 metų, nušovė sa
vo pačią ir kada viską apdirbo 
savo samdytojams, pašaukė še
rifą. Jis teisinasi tuo, kad jo 
pati “daugiau manęs nebemy
lėjo ir Dievas paliepė man ją 
užmušti”.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus-

Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie
tuvoje gautų nuo jūsų pinigų ir galėtų žmo
niškai prisirengti prie Kalėdų švenčių, pa
siųskite jiems pinigų dabar. Tas jums dar 
geriaus, kada jus patįs dabar dar neleidžia
te pinigų savo Kalėdoms čionai. Tegul jūsų 
dovaną suteiks jūsų giminėms tikrą malo
numą ateidamą į laiką.

Siųsdami per Naujienas pinigus Lietuvon, 
visuomet busite tikri, kad jūsų pinigai nueis 
greitai, į laiką. Pinigai Lietuvon iš Naujie
nų išeina ne vėliau kaip per 24 valandas po 
jų pridavimo. Naujienų patarnavimas yra 
žinomas dvejetui desėtkų tūkstančių Ame
rikos lietuvių kaipo geriausias, greičiausias 
ir teisingiausias.
—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI.

Papa nepaliauja svajojęs 
apie svietišką valdžią

Vatikanas protestuoja prieš 
tuos, kurie tvirtina priešingai

RYMAS, lapkričio 30. — Są
ryšy su apsilankymu Ryme Is
panijos karaliaus ir karalienes, 
niekurie laikraščiai pradėjo 
spėlioti, kad Vatikanas pradeda 
atsižadėti savo senos svajonės 
apie papų atgavimą svetiškos 
valdžios. Prieš tai smarkiai už
protestavo oficialinis Vatikano 
organas Osservatore Romanof 
kuris griežtai pareiškia, kad pa
pa savo politikos visai nėra at
sižadėjęs ir jis nepaliauja rei
kalavęs laisves ir nepriklauso
mybės, kaipo savo ncatmaino- 
mos, teisės, nes Rymo valdžia 
tik jam vienam priklausanti.

Penki žm, žuvo audroje
HOUMA, La., lapkričio 30.— 

Penki žmon&t kurių keturi yra 
nariai vienos šeimynos, liko už
mušti ir penki žmonės sužeisti 
audroje, kuri sugriovė Little 
CaiMou miestely 25 namus.

DU ŽMONĖS SUDEGĖ.

Trys žmonės sužeisti gaisre įna
miu name. c

CHICAGO. — Du žmonės, 
John Coyne ir jo pati, žuvo gai
sre, kuris tfžpereitą naktį kįlo 
name prie 1159 W. Jackson 
Boulevard. Savininkė Marė Pc- 
tteps, kuri išnom įlodavo kamba
rius pavieniams įnamiams, la
bai apdegė begclbeda'ma savo 
sūnų, taipjau susižeidė ir du 
įnamiai šokdami per langus. 
Tarp sužeistųjų yra Joseph 
Renkus.

Policija areštavo Peters vy
rą, kurį ji kaltina, kad tai jis 
veikiausia padegė namą, kadan
gi ji jį išvarius keletą dienų 
atgal. Ret maža mergaite sako, 
kad namą padegė moteris.

šiandie — giedra; biskį šal
čiau.

Saulė teka 6:55 v., leidžiasi 
4:31 v. Mėnuo teka 10:10 v. v.
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Tyrinės Vokietiją

pinigus

visgi
DU ŽMONĖS SUDEGĖ.

o • jei

iš ban-

26 žmones užmušti
Tai

Didelis gaisras Detroite

c

IMPERFECT IN ORIGINAL

P

norėjo 
ir pasi

suptos 
kluxai, 

valdybų 
kur tas

kad gu- 
ar pasi-

Vokietija ginkluojasi, bet 
ji neturi artilerijos.

Tyrinės Vokietijos nujiegumą 
mokėti kontribuciją.

Tik kareivių našlės ir mokan- 
« čios taksus gaus balsavimo 

teises.

Bus užvestos derybos apie Ame
rikos ir Anglijos kapitalo da
lyvavimą Rusijoje.

Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MALžEME.

lapkričio 
kunigas, 

už šoferį,

Grand jury išnešė prieš guber
natorių astuonius apkaltini
mus už 192 prasižengimus.

Reikalaujama iš gubernatoriaus 
$25,000 kaucijos.

* i
Klerikalas y^ilhelm Marx suti

ko sudaryti kabinetą, į kurį 
įeis, ir Sttesęmannas. Socia
listai laikysis neutraliai.

Miestai negaus atlyginimo,, 
jie ir toliau mokės pašeipą be 
darbiams.

Trys žmonės sužeisti gaisre įna
mių name.

šiandie — giedra; biskį šal
čiau.

Saulė teka 6:55 v., leidžiasi 
4:31 v. Mėnuo teka 10:10 v. v.

automobilių aukos Dėkos 
dienoje.

Vatikanas protestuoja prieš 
tuos, kurie tvirtina priešingai

Didina armiją ir ginkluojasi 
naujam atgiežęs karui, tvir
tina franeuzai.

į. II. I|

....... $4.40 
...... $1.45 
.... $4.68 
.... $17.90 
...... $2.70 
...... $4.88 
...... $5.41 
..... $10.00 
..... $14.95 
.... $38.25 
... $26.33

$17*55

šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namą. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-žEMfi”.

Užmušė savo pačią “Dievo” pa
liepimu.

Nenori skelbti ku kluxų vir
šininkų.

Okla., 
Valstijos sena-

Chicago, I1L
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Indiana guberna
torius apkaltintas

Buržuazinė koalicija 
Vokietijoje

Talkininkai nusigandę
V okietijos

Indianos gubernatorius 
McCray apkaltintas

INDIANAPOLIS, Ind., lapkr. 
30.— Marion pavieto grand ju
ry šiandie išnešė aštuonius ap
kaltinimus prieš Indiana valsti
jos gubernatorių Warren T. 
McCray, kurį kaltinama 192 
prasižengimuose. Grand jury 
jau per kelias savaites tyrinė
jo nusmukusius gubernatoriaus 
finansinius reikalus.

Prieš gubernatorių yra išneš
ti sunkus kaltinimai: išaikvoji- 
mas pinigų, išaikvojimas ir va
gystė, klastavimas dokumentų; 
prigavystes, davimas melagin
gų pranešimų apie savo finan
sinį stovį ir tt.

Teisėjas James A. Collins iš 
Marion pavieto kriminalinio 
teismo, kuriam grand jury ra
portavo, nustatė $25,000 kaipo 
gubernatoriaus kauciją už klas- 
tavimą, bet nenustatyta jokios 
kaucijos dėl kitų kaltinimų.

įsakymas areštuoti guberna1 
torių veikiausia nebus duotas 
iki pirmadienio, bet manoma, 
kad pats gubernatorius pasi
duos šerifui ir užsistatys kau
ciją.

Tavo Namas

čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi j| kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 

progos.

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

■ ■ (

Gubernatorius grobėsi 
kur tik galėjo.

Apkaltinimai rodo, 
beraatorius išaikvojo 
vogė $225,000.

Pirmas apkaltinimas, paduo- 
dąs 13 prasižengimų, einasi anie 
išaikvojimą ir pasivogimą 155,- 
000 dol. iš valstijos agrikultū
ros tarybos.

Antras apkaltinimas kaltina, 
kad gubernatorius išaikvojo du 
čekius po $25,000 Discount ant 
Deposit State banko iš Kent- 
land, kurio prezidentu jis bu-
vo.

Trečias apkaltinimas kaltina 
dėl išaikvojimo $10,009 valsti
jos čehfb. -v

Ketvirtas apkaltinimas kalti
na dėl išaikvojimo $10,000 če
kio Discount and Deposit State 
banko.

Penktas apkaltinimas paduo
da 24 prasižengimus, ir kaltina 
už davimą melagingų praneši
mų apie savo finansinį stovį, 
kad tuo gavus kreditų iš ban 
ko.

šeštas apkaltinimas kaltina 
dėl išaikvojimo trijų prigavin 
gų čekių.

Septintas apkaltiriimas • pa 
duoda 97 prasižengimus. Čia gu
bernatorius kaltinamas dėl klas 
tavimo ir išdavinėjimo priga- 
vingų notų.

Aštuntas apakltinimas, pa
duodantis 49 prasižengimus,' 
kaltina gubernatorių dėl varto
jimo klastuotų ir prigavingų 
notų išgavimui pinigų 
kų.

Pats gubernatorius 
stoti prieš grand jury
teisinti, bet teisėjas nusprendę, 
kad įstatymai neleidžia kaltiną- 
majam stoti prieš grand jury.

Kada gubernatoriui pranešta 
apie apkaltinimą, jis tik nusi
šypsojo ir pasakė:

“Ar dar padegimas nėra pri
dėtas ?”

Daugiau pasakyti dėl kaltini
mų jis atsisakė.

Gubernatorius prasiskolino 
visiems.

Gubernatoriaus finansiniai 
keblumai išėjo aikštėn pereito

Naujieną Kontesto 
vedėjas

esti Naujienų ofise kas
dien dienomis, o taipgi 
vakarais semtomis ir 
subatomlis. Npdėiliomis-gi 

esti nuo 12 vai. iki 2 vai. 
po piet. Visi dalyvaujan
tis konteste gali jj pažy
mėtomis valandomis ma
tyti, gauti informacijų ir 
išduoti jam raportus.

kovo mėn., kada jis rezignavo 
iš Discount and Deposit State 
banko direkcijos ir sušaukė sa- 

I vo kreditorių susirinkimą, pa
aiškindamas, kad jis nebegali 
išsimokėti ir pasiūlymas, kad 
jie pasiimtų visą jo turtą ir ves
tų, kad tuo galėjus atgauti sko- 

* las. Kreditoriai su tuo sutiko.
Jis tvirtino, kad jo turtas yra 
daug didesnis už skolas ir kac 
tik todėl negali išsimokėti, kad 
ūkio produktai yra labai nupi- 
gę.

Tečiaus kreditoriams susirin
kus pradėjo rastis visokių ne
aiškumų. Pasirodė, kad guber
natorius yra prasiskolinęs veik 
visiems Indianos bankams ir 
daugeliui Chicagos bankų. Ypač 
daug depozituota tuose bankuo
se gubernatoriui išduotų notų, 
kurių negalima iškolektuoti, nes 
pasirašiusieji po notomis nieko 
apie jas nežino. Tada trys ban
kai pareikalavo, kad guberna

torius butų pripažintas bankro
tu ir kad butų grand jury ty
rinėjimai apie tokias keistas 
gubernatoriaus finansines tran
sakcijas.

Prasidėjo tyrinėjimai. Ir štai 
kas tarp kitko pasirodė. Guber
natorius išrašydavo savo var
du notas ir paskui pasirašyda
vo po jomis savp partnerių, ar 
net ir šiaip savo darbininkų 
vardus, visai be jų žinios, kad 
jie prižada gubernatoriui išmo
kėti gana dideles pinigų sumas. 
Tas notas tada gubernatorius 
parduodavo bankams ir gauda
vo iš jų pinigų. Pats guberna- 
.torius prisipažino, kad tai jis 
darė, bet teisinosi, kad tai esąs 
pilnai teisėtas dalykas. Be to 
valstijų banko egzaminuotoj ai 

verste vertė bankus atsikraty
ti tikrų vertenybių ir pirkti tas 
gubernatoriaus notas, nes tai 
esąs “auksas.” Dabar ne vienas 
bankas dėl to “aukso” stovi 
prie bankruto, o vienas bankas, 
Discount and Deposit State 
bankas užsidarė. . ,

Kokie liudijimai buvo paduo
ti prieš grand jury, nežinoma, 
kadangi tyrinėjimai buvo veda
mi prie uždarytų durų. Tečiaus 
liudininkų buvo labai daug. 
Daug buvo ir bankierių, jų tar
pe ir buvęs gubernatorius Good
rich.

Gubernatoriaus turtas dabar 
yra valdomas, kreditorių komi
teto, kuris dar nieko neveikė, 
laukdamas grand jury tyrinėji
mų ir pripažinimo bankrutu by
los pasekmių.

I   ..'lį i r •|TT~r ilT

Buržuazinė koalicijos vai 
tižia Vokietijoje

BERŲINAS, lapkr. 30.— Pa
galios Vokietija susirado kanc
lerį. Juo yra 60 m. amžiaus kle
rikalas Dr. Wilhelm Marx, ku
ris sutiko .sudaryti koalicinę val
džią iš liaųdięs (fabrikantų), 
centro ir bayariečių partijų, so
cialistams prisižadėjus laikytis 
neutraliai. Marx, vadovas cent
ro partijos, išbuvo reichstage 
apie 12 y.etų, taipjau yra gal
va katalikų .mokyklų asociaci
jos, CologneĮ teisėjas ir buvo 
nariu Prūsijos seimo.

Buvęs kancleris Streseman- 
nas sutiko pasilikti užsienio rei
kalų ministeriu ir tuo ministe- 
rinis krizis užsibaigė.

Marx priėmė kanclerystę tuo 
supratimu, kad Stresemannas 
ir toliau ves užsienio politiką, o 
jam teks tik vykinti Streseman- 
no numatytas finansines refor
mas.

Koalicija kontroliuoja 193 
balsus. Socialistams laikanties 
neutraliai ji gali tikėtis 366 bal
sų prieš 87 nacionalistų, komu
nistų ir kitus j pavienius balsus.

Stresemannas taipjau bus vi- 
ce kancleris ir valdžios nuomo
nių reiškėjas reichstage. Taigi 
jis turės nemažiau galių, negu 
kad turėjo .būdamas kancleriu, 
o Marx bus kancleriu tik iš var
do.

Vokietijoj trūksta pinigų.
* V

Išleidus naujus pinigus Vo
kietijoje apsireiškė didelis pi
nigų trukumas. Trys bankai jaii 
turėjo užsidaryti. Reichsbankas 
gi atsisako leisti popierines mar
kes. Trukumu pinigų naudojasi 
spekuliatoriaf, kurie už naujus 
pinigus reikalauja nuo 25 iki 50 
nuoŠ. daugiau, negu nustatyto
ji vertė.

Vokietija nebešelps Ruhr 
bedarbiy

Talkninkai paskirs aks 
pertą komisijas

PARYŽIUS, lapkr. 30.— Tal
kininkų kontribucijos komisiją 
nutarė paskui ekspertų komi
tetą tyrinėti Vokietijos nuojie- 
gumą mokėti kontribuciją. Bet 
tie tyrinėjimai turės būti daro
mi premiero Poincare nustaty
tomis sąlygomis, kurias nesenai 
atmetė Jungt. Valstijos ir atsi
sakė prisidėti prie tų tyrinėji
mų.

Bus sudaryti du komitetai, 
kurių pareigos bus nustatytai 
vėliau.

OKLAHOMA CITY, 
lapkričio 29. 
tas, kuris yra kontroliuojamas 
ku kluxų, 20 balsų prieš 18 at
metė Dilių, kad visos 
draugijos, taigi ir ku 
paduotų sąrašus savo 
narių pavieto klerkui,
sąrašas butų prieinamas publi
kai.

DUSSELUORF, lapkr. 30. — 
Vokietijos valdžia paskelbė, kad 
skirimas pašelpos okupuotąjam 
kraštui apsistos gruodžio 2 d. 
Po tos dienos miestams nebus 
duodama jokio atlyginimo, jei 
ir toliau šelps bedarbius.

Tokis pat paskelbimas buvo 
padalytas lapkr. 15 d., bet kįlo 
tokie protestai, kad Vokietijos 
valdžia buvo priversta ir toliau 
šelpti bedarbius, paskiriant’; 
jiems 100,000,000 naujųjų ren 
tenmarkių. Bet tie pinigai jau 
yra išsisėmę.

Dusseldorfo valdžia bando iš
gauti prailginimą mokėjimo pa
šelpos iki gruodžio 15 d.

, i

SAN ANTONIO, Tex., lapkr. 
30.— Krutamu jų paveikslų ak
torei p-lei Martha Mansfield 
lošiant dėl paveikslų ketvirta
dieny, užsidegė drabužiai ir ji 
labai apdegė, šiandie ji pasimi
rė nuo žaizdų.

PINIGŲ KURSAS
Vakar lapkričio 30 d., užsienio 

pinigu ne mažiaus kaip už 25,000 
dolerių bankų buvo skaitoma Ame
rikos pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100,000 kronų 
Belgijos 100«frankų ..... 
Danijos 100 markių ....
Finų 100 markių ..........
Italijos 100 lirų ............
Franeijos 100 frankų ... 
Lietuvos 100 Litij ..........
Norvegijos 100 kronų . 
Olandų 100 kronų ........
Švedijos 100 kronų ......
Šveicarijos 100 frankų .
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Vokietija buk rengiasi 
naujau karau

Siekias! pasigaut Rusijos 
prekybą

Papa nepaliauja svajojęs 
apie svietišką valdžią

PARYŽIUS, lapkr. 30. — 
“Vokietija rengiasi xatgiežos 
karui,” sako Cologne žinia. “Bet 
Vokietija dar nėra pilnai prisi
rengusi' karui.”

Ta žinia, sako, kad Vokietija 
atmetė Versales sutartį ir pra
dėjo ginkluotis dar už trijų mė
nesių prieš Ruhr okupaciją. Pa
staraisiais gi keliais mėnesiais 
esą nė nebuvę bandoma paslėp
ti rengimosi.

Vokietija turi 200,000 gerai 
išlavintų kareivių, bet tai tik 
menka dalelė tikrosios armijos.

žinia priduria, kad Vokietija 
turi užtektinai kanuolių, kad 
galėjus apginkluoti nuo 40 iki 
60 divizijų, o dirbtuvės esą dir
bančios viršlaikį, kad pagami
nus daugiau ginklų.

MASKVA, lapkr. 30.— Wal- 
ter Lyman Brown ir Maksim 
Litvinov, kurie vedė derybas 
tarp Amerikos šelpimo adminis
tracijos ir Rusijos valdžios, ne
užilgo vėl pasimatys Maskvoje 
ir galbūt jų konferenciją prives 
prie Amerikos ir Anglijos kapi
talo dalyvavimo Rusijoje.

Brown dabar veikia kaip at
stovas Amerikos ir Anglijos fi
nansinių interesų, kartu su ki
tais dviem atstovais atvyko į 
Maskvą. Litvinov dabar yra gi 
narys koncesijų komiteto.

“Mes čia studijuosime eko
nominę padėtį,” pasakė Ęrown. 
“Galbūt tai prives prie Ameri
kos ir Anglijos kapitalo dalyva
vimo didelėj skalėj.”

RYMAS, lapkričio 30. — Są
ryšy su apsilankymu Ryme Is
panijos karaliaus ir karalienes, 
niekurie laikraščiai pradėjo 
spėlioti, kad Vatikanas pradeda 
atsižadėti savo senos svajones 
apie papų atgavimą svetiškos 
valdžios. Prieš tai smarkiai už
protestavo oficialinis Vatikano 
organas Osservatore Romanoj 
kuris griežtai pareiškia, kad pa
pa savo politikos visai nėra at
sižadėjęs ir jis nepaliauja rei
kalavęs laisvės ir nepriklauso
mybės, kaipo savo neatmaino
mos, teisės, nes Rymo valdžia 
tik jam vienam priklausanti.

Anglija irgi nusigandusi 
Vokietijos

Dalis Italijos motery gaus 
teisę balsuoti.

HOUMA^La., lapkričio 30.— 
Penki žmpncfcy kurių keturi yra 
nariai vienos šeimynos, liko už
mušti ir penki žmonės sužeisti 
audroje, kuri sugriovė Litt-le 
Caillou miestely 25 namus.

LONDONAS, lapkr. 30. — 
Reuterio žinia sako, kad' gauta 
neramių pranešimų iš Vokieti
jos. Esą Anglijos valdžia gavo 
žinių, kad Vokietija ginkluoja
si ir didina savo kariuomenę. 
Bet valdininkai skaito, kad tai 
nėra artimas pavojus.

¥ra žinomą, kad kareiviavi
mo lavinama Vokietijoje daug 
daugiau žmonių, negu leidžia 
Versales sutartis. Ginklavimąr 
sis ypač padidėjęs nustojus 
veikti talkininkų kontrolės ko
misijai. Ypač daug kareivių 
yra verbuojama Bavarijoje, 
kur ir atsargos policija yra la
vinama kartu su armija. Taip
jau lavinama ir studentus. Vo
kietija gi niekad nepasakė kiek 
kareivių lavinama, nors talki
ninkai to reikalavę^

Anglai valdininkai jau se
niau pastebėjo, kad dabar lavi
nama daugiau kareivių, bet tai 
neskaitoma pavojingu dalyku, 
kadangi Vokietijai trūksta ar
tilerijos ir Vokietija jos negali 
pasigaminti, kadangi Francija 
laiko okupavusi svarbiausias 
Vokietijos industrijas. Tečiaus 
Kruppas turi užmezgęs artimus 
ryšltis su Rusija ir Švedija, bet 
dar nežinia ar tos šalys galės 
parūpinti Vokietijai kiek artį^ 
lerijos.

<ĖYMAS, lapkričio 30. — Iš
rodo, kad atstovų butas šiame 
posėdy tikrai suteiks balsavimo 
teises ndekurioms moterims. 
Tik to s x moterys gaus balsavi
mo teises, kurios yra virš 25 
metų amžiaus, yra apdovano
tos medaliais, ar kareivių naš
lės, ar tos, kurios moka taksų 
nemažiau kaip 40 lirų į metus.

Komitetas, kurio pirmininku^ 
yra buvęs premieras Gtolitti, 
jau pradėjo ruošti Dilių. Esantys 
komitete socialistai reikalavo 
lygių balsavimo teisių visoms 
moterims, bet jų reikalavimai*/ 
liko atmestas.

WAUKEGAN, III., 
29. — Buvęs negrų 
bet dabar tarnaująs 
Wm. »Lee, 41 metų, nutšovė sa
vo pačią ir kada viską apdirbo 
savo samdytojams, pašaukė še
rifą. Jis teisinasi tuo, kad jo 
pati “daugiau manęs nebemy
lėjo ir Dievas paliepė man ją 
užmušti”.

CHICAGO. —■ Du žmonės, 
John Coyne ir jo pati, žuvo gai
sre, kuris nepereitą naktį kįlo 
name prie 1159 W. Jackson 
Boujevard. Savininkė Marė Pe- 
teps, kuri išnomįlodavo kamba
rius pavieniams įnamiams, la
bai apdegė begelbėdama savo 
sum/, taipjau susižeidė ir du 
įnamiai šokdami per langus. 
Tarp sužeistųjų yra Joseph 
Renkus.

Policija areštavo Peters vy
rą, kurį ji kaltina, kad tai jis 
veikiausia padegė namą, kadan- ; 
gi ji jį išvarius keletą dienų 
atgal. Bet maža mergaitė sako, 
kad namą padegė moteris.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus

CHICAGO. — Gautomis iš 
įvairių vietų žiniomis, Dėkos 
dienoje pereitą ketvirtadienį au
tomobiliai užmušė 26 žmones. 
Chicagoje automobiliai tą dieną 
užmušė 4 žmones.

Trys chicagiečiai liko užmuš
ti Jackson, Mich., traukiniui 
užbėgus ant jų automobilio, še
ši žmonės liko užmušti Philadel- 
phijoj, kur jie su automobiliu 
nukrito į geležinkelio tunelį ir 
liko sutrinti traukinio. New 
Yorke liko užmušti keturi žmo
nės.

DETBOIT, Mlich., lapkričio 
29. — Perdaug įkaitusi krosnis 
sargo budelėj pagimdė gaisrą 
prieplaukoj, kuris sunaikino 
kelis sandėlius. Nuostoliai sie
kia $1,500,000. Trys žmonės li
ko sužeisti.

>

Taigi, kad dar prieš Kalėdas giminės Lie- 
buvoję gautų nuo jūsų pinigų ir galėtų žmo
niškai prisirengti prie Kalėdų švenčių, pa
siųskite jiems pinigų dabar. Tas jums dar 
geriaus, kada jus patįs dabar dar neleidžia
te pinigų savo Kalėdoms čionai. Tegul jūsų 
dovaną suteiks jūsų giminėms tikrą malo
numą ateidamą į laiką.

Siųsdami per Naujienas pinigus Lietuvon, 
visuomet busite tikri, kad jūsų pinigai nueis 
greitai, i laiką. Pinigai Lietuvon iš Naujie
nų išeina ne vėliau kaip per 24 valandas po 
jų pridavimo. Naujienų patarnavimas yra 
žinomas dvejetui desėtkų tūkstančių Ame
rikos lietuvių kaipo geriausias, greičiausias 
ir teisingiausias.
—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St
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rasite

fono

Kaunas 10

Kaunas $125

$150

$100 Fonografai koliai ju bus

TRYS DIENOS LAIKAI

KOSULYS

Nuosavoj Svetainėje, 35 ir Union gfatvftj

įžanga 35c.Pradžia 7:30 vai. vak.

Orchestra p. Bartkaus. Kviečia Komitetas

sviezina

Lietuvos Našlaičių Rankdarbių Bazaras
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 S. HALSTED ST

Nerišlioj, Gruodžio

FONOGRAFAS vertas 
bartiniame išpardavime

Ofiso Telefonas 
Central 4104

FONOGRAFAS vertas 
baltiniame išpardavime

$18.50
$8.50

3514-16 Rooserelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, II.L.

m litrinius 
rugsėjo 

leidimų;
pernai 

šiemt iki

SEVERA’S 
COUGH BALSAM.

Valandos nuo 7 
ryt® iki 1 po pie
ty, nuo 6 iki 9 v. 
vakare. '

Pranės eiti naujas dar 
bininky laikraštis.

HALSTED MUSIC SHOF
1242 So. Halsted St.

Taip krikščionys demokratai 
caro demokratiškumu carauja 
“demokratinėj” Lietuvoj.

Liet, darbininkas.
1923 m.

yra greitai sulaikomas jeigu varto 
jama į laiką

Krikščioniškas durno 
kratizmas*

Rengiama
CHICAGOS KOMITETO LIETUVOS NAŠLAIČIUS ŠELPTI

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

Visus maloniai kviečiame atsilankyti į ši parapijos balių, nes 
tai gal bus jau paskutinis balius prieš Kalėdas.

LIETUVIŠKAS KOTELIS 
geriausia vieta dėl darbininkų, 
apsigyventi, vyrams \arba 
terims 
gio $8.00 į savaitę su valgiu. 
Kreipkitės pas Peter Gadeiko

1606 S. Halsted St.

Pradžia bazaro 3-Čią vai. po pietų. Pradžia šokių 7:00 vai. vak

Koznas Fonografas garantuojamas 
ąnt 10 metu.

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH

Gydau be vaistų ir be operacijų
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto 

iki 9 vai. vakaro.
4647 South Halsted Street 

(kampas 47 gatvės

po teismus, krovė jų laikraščiui 
pinigines pabaudas, ir gabaus 
ištrėmė iš Kauno, įkišo jį draus
mės stovyklon kaip kokį baisų 
valstybės išdaviką.... O p. A.
Smetona atsisakęs sumokėti už
dėtą jo laikraščiui “Vairas” pa
baudą 2,000 litų, pasodintas ka
lė j iman!

Tikra tragi komedija. Pirma
sis valstybės buvusia preziden
tas pasodintas Kauno kalėj i- 
man, o pirmojo Lietuvos Minis- 
rių Kabineto Pirmininkas patal
pintas koncentracijos stovyklo-

Tautiškos Parapijos Balius
IIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII^

Šiandien, Gruodžio (Oec.) 1 d., 1923 m.

Lietuvos krikščionys mėgsta 
afišuotis demokratais. Tikreny
bėj — jie aršiausi demokraty- 
bės priešai. Dėdamies demokra
tais jie kiek galėdami slopina 
kiekvieną laisvesnį ir pažanges
nį žmonių judėjimą, žiauriau
siai baudžia tuos, kas jiems ne
pritaria. Turėdami visą valdžią. 
Lietuvoj jie varžo spaudą ir per
sekioja ne tik kairiųjų srovių 
visuomenės darbuotojus, bet ir 
visai mažai skirtingų sau pa
žiūrų veikėjus, kaip pav. tokius 
pažangiečius. Štai profesorių 
Voldemarą, už kritikavimą kle
rikalų valdžios politikos, tampė

Physical Therapy 
Institute „ 

ANELE KAUSHlrftAS 
Chiropractor, Natur.opathes, 

Elbctro—Theršpy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių, 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.

3250 Soi Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

Valandos: 9 iki 8 vakare.
Nedeliom 9—12 iš ryto.

Phone Yards 4951

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 530 
Tel. Central 6390 

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 4681

Palingvins kosulę ir prašalins daug 
kentėjimu. Priimnas dėl vaikams 
ir aukgusems.

• Kaina 26c ir 60c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

Musų pigi renda ir mažos išlaido.*? pa
daro galimu sutaupyti jums nuo

Tel. Lafayette 4223
Phimbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vfcados 
patarnauju kuogeriausiai 

’ M. Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, UI.

mo
šų valgiu arba be vai

Buto Telefonas 
Armitage 3209

V1DURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 Weat Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės. 
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teta- I 
muose. Egzaminuoja Abstraktus į 
ir padirba visokius Dokumentus, i 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirm® morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

ant jūsų .siuto arba ©verkauto. Mer 
turime visokio materijolo kokio jųi 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
siu stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai
Ir augščiau
Vaikų siutai ir overkautai
ir augščiau

S. GORDON, 
739 W. 14th St.

Pirmos durys j rytus nno Halsted SI 
\ prie 14 St.

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 9 vak 
Subatomis. nuo 8 ryto iki 10 vakąre 

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH * 

—- Gydau be vaistų ir be 
operacijų, —

Perkėliau savo ofisą iš 3538 So. 
Halsted St. į 4647 So. Halsted 
St. nrie 47-tos gatvės. Vai. nuo 
9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 v. vak. 
Tel. Boulevard 4774. Nedėlioms 
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas: 
11132 S'o. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas? 
Pullman 5147.

Su laukę iš Kauno nuo Lietuvos Moterų Globos Komiteto daugybes įvairių 
labai gražių Lietuvoj našlaičių dirbtų dirbinėlių, rengiame šj Bazarą, nuoširdžiai 
kviesdami gerb. visuomenę atsilankyti pasižiūrėti bei nusipirkti sau ir savo 
artimiems Kalėdoms dovanėlių ir tuonri sušelpti, paguosti bei nušluostyti nelai
mingiems Lietuvos našlaiČiam-s ašaras. Kviečia visus

CHICAGOS KOMIT. LIET. NAŠL. ŠELPTI.

Kaunas. — Lietuvos miestuo
se yra darbininkų, kurie nemo
ka lietuvių kalbos; jie kalba ru
siškai, arba lenkiškai. Nemokė
dami lietuviškai jie negalėjo 
naudotis lietuvių darbininkų 
laikraščiais, o leidžiamasis* Kau
ne rusų kalba dienraštis “Echo” 
savo pakraipa ir turiniu nekiek 
tesiskiria nuo buv. klerikalų 
“Laisvės.” Todėl socialdemok
ratų partijos Kauno kuopos no
rėdamos savo draugams darbi
ninkams, nemokantiems lietu
vių kalbos, ateiti į pagalbą, nu
tarė leisti rusų kalba socialde
mokratų pakraipos laikraštį. 
Laikraštis žada greit pradėt ei
ti. —Lietuvos darbininkas

Lietuvių Tautos Kataliku Šv, Marijos Bažnyčia
Krikštai, šliubai, pagrabai veltui. Visos kata

likiškos apeigos yra atliekamos jiagal seno Rymo 
Kanoną.

Bažnyčia 3501 So. Union Avė., Chicago, III.
Klebonija 3T5O9 So. Union Avė.

Klebonas Kun. P. P. Zalink, D. C.
Parapijos baliai kas scredos, subatos ir nedėlios 

vakarais. Visus kviečiame reikalui priėjus.
KOMITETAS.

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS 

nuo Šalčiui ir Gripui ir Galvos 
skaudėjimui paeina nuo peršalimo, 

Kaina 80c.

J. Del W
F - niežiančių de- 1 
I gančių kojų?

MENTHOLATUM
Greitai praša- i

liną ir at- 1

JOHN L BAGDŽIUNAS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, 
Egzaminuoja Abstraktus, Padare 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

ir įgaliojimus.
7 S’outh pearbprn Street 

Rooftt 1538 Tribūne Blog. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

VENICE MUSIC SHOF
1104 S. Halsted St., Chicago

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatu 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearbom St.,

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

** Gulbransen Trade Mark 

Grojikliai Pianai
Už pinigus ir ant lengvų išmo
kėjimų žemiausiomis kainomis, 

ateikite ir persitikrinkite.

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

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

TObEL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!
1) —- Salutaras priduoda apetitą; ) * m *
2) — Salutaras vidurius išvalo; > SVEIKĄJĄ
3) — Salutaras pataiso sveikatą. 1

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

S. W. 13ANES, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chieago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted Pt.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

BD9 W. 35th St., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

ŪID2IAUS!AS^®\ 
■■fi’asimmas

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėliu, ir sutaisomi viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, III.

Tūkstančiai pirmos klesos 
grafų yra paskirti musų išparda
vimui žemesnėmis kainomis, negu 
fabriko kainos, todėl, kad mes no-, 
rime surinkti pinigų.
FONOGRAFAS vertas 
bartiniame išpardavime

Mrs. A MiCHNIEVICZ-VIDIKOt
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 
Ofisas su Dr. J. F. Viin Pain^

Tel. Yards 11191
Baigusi akušeri
jos kolegija; il4 
gai praktakavud 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo ■ 
se. Sąžiniškai pa Į 
tarnauja, viso-, 
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po] 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaiuo 
se moterims ii 
merginoms; kreij 
kitės, i 
pagelhą.

. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.; Hyde .Park 8395

Šviesą ir pajiegą suvedamą J senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cašh arba ant išmokėjimo.

Pirmutinę Lietuvių Fdektros Korporacija Amerikoje
THE BR1DGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbori^ St., Room 111-11 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta:

,3323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliotais nuo 9 iki 12 ryto.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzic 81)02

Physical Gulturo Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratav, 
Naturopathas

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

cijų, — naujausiais budais.
4204 Archer Avė. Brighton Park. 

Skersai Brighton teatrą ant
• kampo, 2-ros lubos.

Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 
Nuo 6 iki 8 vakarais.

Nedėldieniais nuo 9 iki 1£, r

Šis tas iš Kauno statybos.
Neperseniausia Kauno visai 

maža kas teisistate naujų na* 
mų, bet dabar, leidus savinim 
kams 5 metus laisvai naudotis 
pastatytais namais, statymas 
Unijai pasididino. Daugiau 

statoma medinių namų, negu 
mūrinių. Bet mediniai gailimu 
statyti, tik Aleksote, Šančiuose 
be Juozapavičiaus prospekto, 
Vilijanpolės Slabadoj, Žaliaja
me kalne, Malūnų g-vėj iki 12 
Nr. ir Benediktinų glvėj iki 9 
baterijos.

Pernai Miesto Valdyba davė 
(>7 leidimus statyti 
namus, o šiemet iki 
31 d. jau duota 60 
mediniams namams 
duota 113 leidimų, o 
31 d. rugsėjo 74 leidimai. Tai
gi pačiam miestui tenka gana 
žymus skaičius mutrinių namų. 
Palyginus šiemet mažiau imta 
leidimų, bet per likusius tris 
mėnesius galima tikėtis, kad 
dar paims leidimų namams, 
kuriuos, žinoma, statyti galės 
tik pavasarį.

Taigi kaip matome Kaimas 
auga, o jam augant ir butų 
krizis turės šiek tiek sumažėti. 
Kaunas turės—“skaiskrėpėrį”.

Knygų leidimo bjcndroyė 
“švyturis” statosi Kaune na
mus — šešių aukštų aukštumo. 
Tai, vage, bus Kauno “skai- 
skrčpei’is”. O dailininkas A. 
Aleksandravičius padaręs 'ben
drovės emblemą — penkių 
metrų aukštumo moteries fi
gūrą žengenčią pirmyn su au
kštyn iškelta dešine ranka lai
kančia 1000 žvakių jėgos elek
tros žibintuvą. Ta 1‘igr.Ta sto
vės ant viršaus “skaiskrčpūrio” 
ir švies visam Kaunui.

Lietuviu Moterą Apšvietos Draugija 
Rengia '

GRAŽy MASKARADy BALIU
Gruodžio-Dec. 9 d., 1923 m.

Mildos Svet, 3142 So. Halsted St.
Pradžia 7 vai. vakare.

Dovana ’paskirta pirmutinė $25.00.
Taigi daugiau dovanų yra surinkta įvairių įvairiausių.

Kviečia visuomenę atsilankyti kuoskaitlingiausia.
APSVILTOS KOMITETAS.

■ ■■■■■■a ■■■■■■■■■■■&igmiiiiaiBZOHio

FONOGRAFUS parduodame už cash pinigus ir lengvais išmokėjimais 
Mes jums garantuojame pilną užganėdinimą.
Didelis pasirinkimas rusų ir ukrainų.
Mes taipgi išsiunčiame paštu fonografus ir rekordus apdraustus. Mes 
kalbame jūsų prigimta kalba. Rašykite arba ateikite asmeniškai, 
mums bus malonu su jumis susipažinti. Mes tik gavome naujausias 
armonikas ir koncertinas.

Sevuros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

• W. F. SEVERĄ CO.
CEO AR RAPIDS,: IOVVA
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KORESPONDENCIJOSBiskis Praleidimui Pinigų

Tragedija lietuvių šeimynoj

ATEIKITE!

Mažais Iškaščiais

TelefonaisMUSŲ OBALSIS
DIDELIS BANKAS

KAINA, VERTĖ
PATARNAVIMAS

visas dalis miesto it

ėdėliomia nuo 10 valau-

Te’.ephone Yards 0994ABIEM ANT NAUDOS

SASS

Chicago* didžiausias bankas už vidurmiesčio’

44404 40 0040 444 00444

Jūsų Kalėdinis Kliubas
a* Ir Chirurgas

CLEARING HOUSE BANKAS

(8PAIN)

DR. F. E. REICHARDT

65c. už bonką

580007.

Chicago, III 
5 po pietų;

1724 g 
Island

Dec. 11 
Dec. 12 
Dec. 26 
Dec. 29 
. Jan. 9

3113 South 
Halsted St.

Mes pirkome savo apšildymo 
įrengimus kol kainos dar nebu
vo taip augštai pakilusios, todėl 
galim suteikti tokias kainas, ku
rios tiesiog nustebins jus.

Parodysime jums planą apšil
dymo be jokio iškaščio.

Pasimatykite su mumis — 
esame expertai tame dalyke.

Į musų krautuvę ir pasirinkite 
reikalingų daigtų, kokių reika
laujate žemiausiomis kainomis 
mieste. x

Gerai žinomas bankas tarpe lie 
tuvių visoje Amerikoje savo stip 
tumu ir geru patarnavimu.

Prisidekite prie musų Kliubo da
bar arba paimkite nario kortą dėl sa
vo vaikų ir į metus laiko nuo dabar 
jys tikrai busite užganėdintas turė
damas išleidimui pinigų jūsų Kalėdų 
pirkiniams.

|ei jus pradėkite kasyti savo galvą 
i. Naudokit

3410 So. Halsted St.
—10 A. M. ir po 8 vai. vak

Rezidencijos tel. Van Buren 0284 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v.
Chicago. IH.

Optomatriat 
TąL Bouhvard 0487 
4641 S. Ashland Av« 
KfUttpM 47-to« gst.

Z-roc Inboh*

Pristatome
priemiesčius be užmokesčio

musų instrumentus 
rantijos

DR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Kenwood 5107
■ . 1 , ■ ' į?»| ' ■''' ' ? \ '.t.'4

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuo 5:80 iki 7:8® vakar*.

Rusas Gydytojas ir Chirur 
Specialistas Moteriškų, Vyri 

Vaikų ir vis 
Ofisas: 3335 So. 
Valandos 
1*4$ vak . ___
Res. 1189 Independence Blvd. Chicagt

2009 North Avė.
(Kampas Milwaukee Avė.) 

Kalbame lietuviškai

NEW YORK—HAVRE 
SUFFREN ........ 
PARIS ....:.........
CHICAGO ........
LA SAVOIE ... 
ROCHAMBEAU

: MES {DEDAME IR PARDUODAME APŠILDYMO ĮTAISYMUS LENGVAIS ž
: ĮSMUKSIMAIS :

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dienų
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.
netoli 46th St., Chicago, UI.

Parduodame laivakortes 
ant visų linijų. 4

Priimame pinigus taupy
mo sąskaitoje už kuriuos 

priskaitant

PIRKITE SAVO NAUJA PLUMBERĮ IR APŠILDYMO ĮRENGI 
MUS PAS KLEIN’A TA PAČIA KAINA KOKIĄ MOKATE 

KUR KITUR UŽ ANTRARANKIUS ĮRENGIMUS.
MUSŲ STARAS’YRA KUOPILNIAUSIAS

Telephone Yarda 6884

DR. P. 6. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 i* 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St,,
CHICAGO, ILL.

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir, Chirurgas 

2201 W. 22 St., kampas Leavitt St.
Phone Cąnal 6222

Res.: 8114 W. 42 St. Phone Lafay- 
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

m o sąskaitoje 
mokame 4%, 
prie sumos kas mėnuo.

Baltic States Bankas yra 
vienintelis Lietuvių Valsty
binis Bankas rytuose, todėl 
mes patariame kožnam Lie
tuviui kreiptis visokiais pi- 
nigiškais reikalais į BAL- 
TIC STATES BANKĄ, kur 
gausite teisingą ir draugiš
ką patarnavimą.

Bankas atdaraas kas diey 
ną nuo 9 iš ryto iki 5 vai. va
kare, o subatomis iki 7 vai. 
vakare.

Specialistas chroniškų ligų. Buvęs 
pirmiau Irving Park Senatorijoj 

vyriausiu gydytoju.
Valandos nuo 3 iki 8 kas dieną, iš
skiriant PėtnyČią ir Nedėldienį, 

nes ofisas uždarytas.

Atdara kasdien nedėlioj iki 1 vai 
/ po piety

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

X-Spinduliai
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts

Tel. Ganai 6222.
Vai.: 9—12 ryte; 1

6—9 vak. Ned. pagal sutartį

Kas pasiųs pinigus dabar, 
tai jūsų giminės . dar gaus 
ant šaltų Kalėdų, o jus gau
site labai puikų, speciališ- 
kai pieštą dėl Baltic States 
Bankos kalendorj.

Siunčiame pinigus į Lie
tuvą, Rusiją, Lenkiją ir į vi
sas pasaulio dalis, 
riais ir litais.

ant kampo
47 St ir Ashland Avė 

CHICAGO

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 8 Ir 6 iki 8 v. v 

Tel. Boulevard 5913
Rezidencija, 3159 So. Union Avė. 

Tel. Yards 1699

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

dos ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 288®

Puikiai 
Pasirėdęs Jaunikaitis.

Rąžykite dėl žingeidžios aprašomos 
knygutža jūsų vietiniui agentai arba I 
didjJĮ ofisą 19 State Street New York.

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P/Z, ZALATOBIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Neaėliomis nuo 10 ild 
12 dieną.

Runa labai geru dalyku." Apie 5000 
vyrų, moterų ir vaikų, dabar gauna 
savo čekius skirtingų sumų musų 
Rankoje iš musų Kalėdinio Kliubo 
prie kurio jie buvo prisidėję metai 
atgal.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

DR. C. K. ČERYS 
DENTISTAS

4454 S. VVestern Av.(kamp. 45 st.)
Valandos: nuo 4 po pietų iki 9 vak.

Subatomis nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedeliomis nuo 10 iki 12.

Tel. Lafayette 3415

Duokite savo akis išth*ti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jj, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 3140

J^ OR. HERZMAN ^K
-Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

Gydo staigias ir chroniška* liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas Ir Labaratorija: 1026 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDG-5: Nuo 10—12 pktų, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

f Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

“Lroanas otuai
^.Buvusi Vcelik Studio

1147 18th St, kampas May St
< Kalbame lietuviškai

0r, A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St!, Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir s 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Tel. Boulevard 8537

DR. MARYA 
DOWIAT

The Stock Yards Savings Bank 
4162-72 So. Halsted Street, < Chicago.

Prieš kiek laiko vietos lietu
vio V. Gutmano žmona susir
go. Ją . ėmė lankyti apielinkės 

[kūmutės. Kartą parėjęs namo 
Gutmanas ir radęs subrinku
sių ir ūžiančių kūmučių būrį, 
pabarė jas, kad jos taip šei- 

i nrininkauja kaip namie. Bet 
sūnūs (pasipriešinęs tėvui, ir 
pastarasis apmaudo pagautas 
rėžęs sūnui taip, kad jį sukru
vinęs. Tai matydama serganti 
žmona dar sunkiau susirgo. 
Gutmanas buvo areštuotas, o 
ligonė nugabenta ligoninėn, 
kur ji po kiek laiko mirė. Vy
ras buvo paleistas žmonai pa
laidoti. Velionė, sako, turėjusi 
susitaupiusi penkis šimtus do
lerių, bet i mirdama nepaslan
kius, kur juos paslėpus, dėlto 
vyras ir kaimynai pravertė 
kelias dienas pinigų beieško
dami. Palaidojęs žmoną ir dar 
neradęs jos pinigų Gutmanas 
iš susikrimtimo ėmęs daugiau 
išsigerti, net ėmęs mušti vai
kus, pagalios nežinia kam pa- 
sipirkęs ir revolverį, taip kad 
pagalios jis vėl buvo įskųstas 
miesto vaildžiaj, areštuotas lir 
nuteistas trims mėnesiams į j 
pataisos namus. Dabar jis esąs I 
išgabentas j nesveikapročių na- į 
mus, o jo vaikote šelpia mies- j 
tas —Kipšas iš Pakapies. >

Gydytojas, Chirvrga* ir Akušeri* 

8315 Sotth Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 lyto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M 
Ned. 9—12 A. M.

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytoji 

25 E. VVashington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Tdephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098
* Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

PUIKIOS NAMINES GYDUOLES 
(Geras tonikas) 

žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PASfMANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., Šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

Telephone Yards 5082

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

CHICAGO. ILL. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro
Nedėliomia ofisas yra 

uždarytas

Prospect 2992
Speciale atyda taisymo. 

ITALO-AMERICAN 
ACCORDION MFG.’CO.

Petromilli & Piatanesi Bros., Sav. 
Vienatine dirb
tuvė S. V. bile 
styliaus ir sys- 
temos armoni
kų, pianų ir 

chroamatikų.
Žinomi muzi
kantai vartoja

5 metai ga- 
;. Už 10c. Katalogas.
3137 W. 51 St.,

Netoli Kedzie Avė., Chicago, III.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas,moterų ligų
. Loomis, kampas 18 ir Blue 

Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
ų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Telefonas Canal 1912

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai 
3259 So. Halsted St

Milvvaukee Avei, prie Division St.

JOHN F. SMULSKI, PREZIDENTAS,

^tuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Paauksuota aržuolinė, viršui arba 
apačioj, augstos klozetinės tankas 
ir trimingai, kaip pa- rrt 
veikslėly, specialiai po f ivU

.Tel. Blvd. 8138
Į M. Woitkewich 
} BANIS

AKUSERKA
Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekvienam* 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy-

Kalėdų Kliubas turi du tikslu: Pirmas, suteikia jums leng
vą būdą turėti pinigų dėl Kalėdų pirkinių ir antras, darodyti 
galimybę nuolatinio taupymo.

Bile kuris iš tų tikslų paskatins jumis atidaryti Kalėdų 
Taupymui Kliubo accauntą.

Draugiškas, gelbėjantis patarnavimas šios bankos yra 
jūsų priežastis atidaryti accauntą čionai.

Musų 1924 Kalėdų Kliubas yra atdaras. Tai yra Kliubas 
dėl kiekvieno žmogaus ir dėl jo kišenės.

Atidarykite jūsų Kliubą anksti. Jus nežudysite kelių cen
tų kuriuos sutaupinate savaitėje, bet užganėdinimas taupyme 
ir vėliau turint juos, atsimokės jums.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7820

Vai 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 1980 
Valandos pagal sutarti

NBW YORK. VIGO 
BORDEAUK

Office Hour«: 10 iki 12 pietą 
6 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1980 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

AR SANTA GLAUS YRA JŪSŲ DRAUGAS
Jis yra jeigu jus turite Kalėdų taupymo kliubo accountą. Tie 
kurie vartoja tą būdą taupymui, jie gali pirkti tokią dovaną ko
kią nori — ir suteiks Santa Claus jo užduotį.

Kalėdos dar vieną sykį suteikia faktą, kad Kalėdų Taupy
mo Accauntas šioje bankoje reiškia nuolatinį prisirengimą da
ryti dalykus kokius jus norite. Jus galite pradėti tuojau su cen
tais arba doleriais.

Kliubas kuris tinka kiekvieno kišenini.

Klozetines sėdynės — kaip paveiks
lėly, specialiai par- CJO 91% 
duodamos po

J. KLEIN & CO.
4544-48 Cottage Grove Ate.,f Drexel 8307 Chicago

Jei negalite patįs ateiti, tai telefonuokite Drexel 3407 dėl kainu

BALTIC STATES BANK, 
294 Eight Aveue, 

kampas W. 25th St.,

Galit (IfivMl naujai suprosytij siuto; Stikliniai žibančius čeverykua:
Jūsų piritų nagai gali būti puikiai nupaliruoti. Ir lygiai, Svariai nuskustas veidas, 
Bet — jei jūsų galva pilna pleiskanų—tai tas sugadina viski).

Ki) tokiam atsitikime pamanys apie jus jūsų mylimoji panele^? Visoa jūsų pas
tangos, padaryti gerą impresiją, nueis niekais, *" ~
ir barstyti nešvarias pleiskanas po visą kambi

pleiskanų mirtinąjį priešą ! Užlaikykit save kitų pagarboje. Tik su trupučiu patrin-- 
kit galvos odą kiekvieną vakarą per kokia dešimt dienų Ir daugiau noreikčs jums 
gėdintis nusiimti savo skrybėlę bile kur. Pleiskanos išnyks visiškai i trumpą laiką 
ir po to, viskas ką reikia daryti, tai retkarčiais patrinti galvos odą su Rufflet, 
ir daugiau niekuomet pleiskanos jus nekankins. Koks skirtumas tuomet bus!
F. AD. RICHTER & CO„ 104-114 So. 4th St., Brooklyn. N. Y.
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Tai yra didele teisybe, kurios 
labai bijo liguisto aristokratiz- 
mo prisigėrę Lietuvos ponpalai 
kiai.
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Miera

77045 . Mylimiausia — Mazurka 
Jolly • Companions 

Padekayonės DĮenos — Polka 
Jolly Companions

kiama, žinoma, vilties, kad nį Lietuvos prezidentą Stulgin- 
to klausimo išsprendimas milsų neis,leldo!
busiąs palankus Vatikanui.

Prancūzai sako, jog be

tas V. De Santo praneša iš 
c Rymo, kad. Vatikano oficia-NAUJIENOS )

t'simday By linis laikraštis “Osservato-rs* Uthaaalaa Daily Neva 
PuNUhad Daily, ueaof “ ' _ 
Tha Bithuanian Maw« FBb. 0a., Ina.

gdJtcr P. ftrigattto 
1789 South Halsted Straat 

Chicaffo, III.
Talephon* Roosevalt 86*1

Subacription Rateai 
88.00 per year m Canada. 
$7.00 per year outiddn cf Chicaf** 
>8.09 per year in Chicaro.

8c per copy.

Entered as Second Clasa Matter 
March 17tb, 1914, at tha Post Offic* 
vt Chicago, III., undar th* act pf 
March 2nd, 1879.__________________

Naujienom eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. įleidžia Naujieną Ben- 
drovi, 1789 So. Halstad St., Chicago, 
III. — Telefonas i Roosevalt 8590.

Uisimokljimo kainai 
Chicagoje — paltui

Metams------------------------------$8.00
Pusei metą..... .....................  4.0(
Trinas mėnesiams 2.0(
Driem minėsiant ... ....—....... 1.5(
Vienam minėsiu!_____________ .75

Chicagoje per neiirtojuei
Viena kopija......................  8c
Savaitei....... ........     18c
Minėsiu!75c

Lietuvon ir kitur uisieniilbsai 
(Atpiginta)

Metams .— ................    $8.00
i\uoi metą_____________ :-----4.0®
Trims minėsianti 2.00
Pinigus reikia iląsti palto Monoy 

Orderiu, kartu su ufiakymu.

re Romano” įdėjo ilgų 
straipsnį, kur tvirtina
ma, jog esu visai klai- 
nas butų galutinai atsižadė- 
verinėto. Esu 1870 m. 
įvykis, kai italų kareiviai 
užėmė Rymų, pagimdęs tik 
nenormalįnes sųlygas. O jei
gu Vatikanas iki šiol nekė
lęs Rymo klausimo, tai tiki 
todėl, kad jam rupį taikų 
palaikyti. Vienok tatai vi
sai nereiškia, kad Vatika
nas jau visai atsižadųs nuo 
Rymo. Vatikanas, girdi, 
manus, jog tasai Rymo 
klausimas turėsiųs būti iš
naujo sprendžiamas. Reiš-

Kalėdų 
“dovana

Prieš kiek laiko prezi
dento Coolidge patvarky
mu iš Leavenworth kalėji
mo buvo paliuosuotas vo
kiečių šnipas Lothar Witz- 
ki. Tai buvo vienintelis šni
pas, kuris karo metu tapo 
pagautas Jungtinėse Valsti
jose ir pasodintas į kalėji
mų. Kiti vokiečiai, nuteisti 
už sabotažų, jau senai tapo 
paliuosuoti. Gi tie, kurie 
pardavinėjo armijai popie
rinius čeverykus ir varė ki
tokį šmugelį, nebuvo net į 
kalėjimų pasodinti. Jie da
bar ramus — niekas jų nė 
nemano kliudyti.

Kitaip buvo pasielgta ksu 
tais, kurie karo metu drįso 
savo nuomones pareikšti. 
Jiems tai pasigailėjimo ne
buvo. Ir šiandie dar sėdi 
federaliniuose kalėjimuose 
32 politiniu prasikaltėliu.

Bet štai iš Washingtono 
ateina žinių, kad preziden
tas Coolidge Kalėdoms ren
giasi paleisti tuos 32 kali
niu. Vienok paleisti tik ta
da, jei legaliniai busiu gali
ma tatai padaryti. Tuo tik
slu jis įsakė teisingumo de
partamentui išnaujo per
žiūrėti tų kalinių reikalų.

Yra vilties, kad kaliniai 
bus paliuosuti. Net ir tie, 
kurie teisė ir kaltino, prašo 
prezidento paleisti politiš
kuosius. Vadinasi, pilnai ga
lima tikėtis, kad kaliniai su- 
sulaukš nuo prezidento Ka
lėdų “dovanos” — bus pa
liuosuoti. Bet visa ta pro
cedūra atrodo labai keista. 
Šnipas ir tie, kurie karo me
tu daug žalos padarė šaliai, 
yra paliuosuojami be jokių 
specialinių tyrimų, šmugel- 
ninkai, kurie prigavo vald
žių ant milionų dolerių, nė 
atsakomybėn nebuvo pa
traukti. Bet žmonės, drįsu- 
sieji laikytis savo įsitikini
mų, laukia kalėjimuose jau 
septintų Kalėdų...

Ir tai reiškia, kad žmonės 
yra lygus prieš įstatymus!

Vatikanas ir 
Rymas.

visVatikanas, matomai, 
dar tebesvajoja apie tuos 
gerus laikus, kai šio pasau
lio galiūnai lenkėsi prieš pa
pų. “Tribūne” koresponden

i musų neįsileido! 
Kaip jus, piliečiai, į tai žiūri
te??..”

Ir kun. Tumas įrėmė 
valgant atsiranda ir apeti- akis į Stulginskio ložą.

Stulginskis pašoko susigriebė 
Ačiū sav0 skvernus ir... latatai iš 

Teatro — išbėgo.
Kun. Tumas dar pradėjo kal

bėt, bet atsistojo kitoje ložo
je Kauno miesto komendantas 
Mačiulaitis ir karišku tonu pra
bilo:

—Aš tamstai neleidžiu kai-' 
bėti!

—Prašom kalbėt, prašom!... 
—ėmė šaukt publika ir Švilpt 
komendantiu. ; '

Tai matydamas ir Komen
dantas išdulkėjo iš salės.

Kas darėsi Už 'kulisų — neži
nia. Tik visa publika pamatė 
salės viduriu lietuviškąjį mili
cininką — dap-dąp-^ap! — lap- 
sojantį kunigo Tumo suimti.

Pu’blikoj triukšmas, šauks
mas, švilpimas, cypimas — bai
su klausyti. Publika apstojo 
kun. Tunąą ir nedavė suimti, o 
milicininką iškumščiavo 'lau
kan... ■ “i ■. ■>

Iššoko scęnon iLiudas Gira ir 
paskelbė: \ • .

—Teatras uždarytas, daugiau 
šiandie nevaidins, eikit namo!

Ir užgesino žiburius.
Publika dantimis grieždama 

išsiskirstė.. ’
Tai toks buvo Kauno Miesto 

Teatro 1923-1924 metų sezono 
atidarymas.—-P. b.

tas. Matomai, ir Vatikano 
apetitas ėmė didėti.
Mussolini Vatikano įtaka 
Italijoje kiek sustiprėjo. 
Pavyzdžiui, įstatymais yra 
draudžiama žeminti papos 
autoritetų. O tai, kaip ma
tyti, sukėlė Vatikane vilčių 
atgauti vėl svietiškų val
džių.

Vatikanas vis dar nepa
liauja svajojęs apie savo 
praeities galybę. Bet praei
tį grųžintr negalima. Tat ir 
Vatikanui teks svajonėmis 
pasitenkinti.

Skandalas Kauno Teatre.
Kunigo Tumo protestas dėl 

Smetonos arešto. — Prezi
dentas Stulginskis ir Kauno 
komendantas išdūmė iš Teat
ro žmonių ap švilpiami. — 
Publika neleido areštuoti 
kun. Tumą.

[Miteų korespondento]

tea triu

rumus.
tiek lai-

KAUNAS. — ILdg šiol Kauno1 
Teatras, dėlei jo .pagrindinio 
remonto, beveik daugiau kaip 
metus buvo uždarytas. Jį re
montuoti buvo pasiėmus viena 
vokiečių statymo firma ir turė
jo pernai ligi-grutodžio mėne
sio baigti, bet dėl’ valiutos svy
ravimo ir vokiečių markęs vi
siško susmukimo ta firma šu- 
bankrutijo ir viską palikus tu
rėjo bėgti “nach faterland“. 
Prisėjo Teatrų remontuoti sa
viškiams ir vargais negalais
šiemet ligi rudens pabaigė..
Daug ką perdirbo, daug ko pri
dėjo ir ičėjo neblogas 
kas.

Tai tiek apie Teatro 
Žinovai sako, kad ;per
ko ir už tuos pinigus, kurie ta
po remontui išleisti, butų pa
statę naujus su naujausiais pri-. 
taisymais Teatro rumus. Bet 
Lietuvoj, mat, daug kas ne iš 
to galo pradedama ir ne tUo ga
lu baigiama. »

Jau prieš kokią porą savaičių 
(apie lapkričio pradžią) minė
to Teatro rūmuose buvo kokia 
tai, nepamenu, operėlė. Bet kai 
rūmai ne visai pabaigti, tai vė
jas iš visų pusių traukė, ir po 
vaidinimo artistai susirgo gerk
lėmis, kojomis, rankomis, kak
lais ir kitais galais.

Dabar 'š. m. lapkričio 11 d. 
7-tą vai. vakare įvyko KaUno 
.miesto Teatro taip vadinamas 
sezono atidarymas. Bilietai jau 
iš anksto buvo visi išparduoti, 
ir vaidinimo dieną bilietą Teat
rai! buvo galima gauti tik šmu
gelio keliu... Viskas tvarkoj. 
Džiaugsmas neapsakomas. En
tuziazmo iki kaklo.

Bet.... lyg kažin kas jautėsi 
tokio nepaprasto, netikėto, ne
laukto.-Kad tik Teatro lubos 
neįlužtų, nes kažin kas pasako
jo, buk kažin koks inžinierius 
sakęs, buk naujai pristatytasis 
balkonas laike pereito vaidini
mo, pusantro centimetro nu- 
svyręs žemyn... Juk anais se
nais metais, dar rusų Mikalaš- 
kai gyvuojant, visi atmena, 
kaip po ilgo remonto riteų Du
rnos lubos įlūžo; laimė tik, kad 
tuosyk Durnoje nieks neposė
džiavo. Tai nejuokai — tokia 
sunkenybė įtūžtų ir priplotų ke
lis šimtus žmonių prie žemės. 
Su kupromis Teatro lubų neat
laikysi !

Gerai. Lygiai 6 vai. susirenka, 
ties Kauno Miesto Teatro (nau
jojo) durimis minia žmonių ir 
laukia atidarymo. Kasos visai 
nūr — visi čiupinėja pirštuose 
bilietus. Visi žvalgosi į savo 
laikrodėlius, nekantrauja. 6:30 
valandą atsidaro durys ir tuo
jau prisikemša pilnas Teatras 
publikos. Visos vietos užimtos. 
Visi žymesnieji valdžios ir sve
timų atstovybių žmonės savo

savo

vietose sėdi. Visa Lietuvos švie- 
suomenė-tamsuomenė. Prezi
dento ložoje sėdi Stulginskis su 
kažin kokiais asmenimis, to
liau ministeriai, ygenerolai, Sei
mo atstovai — visi tūzai tuze- 
liai? Kitoj pusėj, priešais prezi
dento ložą, matyt balta kunigo 
Jozo Tumo galva. Jis labai su
sijaudinęs. Jo veido bruožai 
įtempti. Kažin kokiose mintyse 
paskendęs,; nesidairo.

Pirmiausiai “Dainos” draugi
jos choras Pijus Adomavičiaus 
vedamas pagieda “Lietuva Tė
vynė musų” Publika trukšmin- 
gai nUploja, plojimo garsas iš
siveržia iš Teatro sienų ir nu
aidi ligi Nemuno bangų...

Valstybės Dramos Teatro 
Direktorius Liudas Gira pasako 
atatinkamą tai dienai prakalbą. 
Sako užsidegęs, pasidavęs va
landos dvasios upui. Publika 
vėl ploja, vėl garsai aidi. “Dai
nos” choras dainuoja ‘‘Aušrą” 
A. Vanagaičio kompoziciją, 
Petro Vaičiūno žodžius. Visų 
dvasia pakilus, visų akys žiba, 
visiems krūtinėse smagu, malo
nu. Laukia vaid&iitno, j

Lygiai 7 vai. pasibaigus 
skambutis — ir scena atsida- 
dengia. Prieš akis visiems atsi
veria laikai Lietuvoje 40 metų 
atgalios. Scenoje statoma “Au
šros sunite”, Sofijos Čiurlionie
nės 4-rių veiksmų, iš spaudos 
draudimo laikų, drama. Reži
suoja pasižymėjęs artistas. K. 
Glinskis; jis ir svarbiausią rolę 
—kontrabandnešio — Rustei
kos vaidino. Rusteikienėj jo 
žmona, vaidino Nellė Vosyliūtė; 
Rusteikos sūnų ,— Aleksandras 
Kupstas; Rusteikos dukterį Ro
žę — Antanina * Vainiunaitė; 
Baiborą ubagę — Ona Kurmy- 
tė; Albiną meisterį — Stasys 
Pilka; maskolių žandarus — 
Štolcą ir Petrovą vaidina Juo
zas Laucius ir Povilas Musnic- 
kis. Visi pasižymėję artistai. De
koracijos tam tyčia padirbtos 
dailininko V. Didžioko.

Viskas eina tvarkoj savo ke
liu. Suvaidino pirmąjį veiksmą. 
Gerai. Antrąme veiksme išsį 
kerėplino taip dar daugumui 
^neužmiršti maskolių žandarai 
— šnipinėja, nori daryti kratą, 
nori kontrabandnešius suimti, 
jieško užgintų lietuviškų kny- 
g” nešvariai lenda prie mote
rų... Iššaukia kuodidžiausio 
pasipiktinimo...

Uždanga nusileidžia. Elekt
ros šviesa apšviečia salę, pub
lika keliasi iš vietų išeiti iš sa
lės prasivėdinti...

Staiga pasigirsta visiems kau
niečiams pažįstamas • kunigo 
Tumo balsas: — “Gerbiamieji 
piliečiai! Prašau truputį do
mės! Mes gerai atsimename
maskolių caro laikus, atsimena
me “Aušrą”, kalėjimus, ištrė
mimus, lietuvystės persekioji
mą... Mes šiandie tai scenoje 
vaizduojame ii’ su širdgėla bei 
pasipiktinimu! žiūrime... Bet ar 
žinote, piliečiai, kad šiandie, 
kai mes čia esame, 
Lietuvos prezidentas 
Smetona kalėjime sėdi... Mes 
gyventojų išrinkta delegacija žmogus arba ame$kiečių-gimi- 
ėjome dėl to dalyko pas dabarti- nių pinigais įsitaisęs.

Laiškas iš Kauno
Kredito sugriovimas.
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Bet ar

pirmasis 
Antanas

šiandiien kauniečiai daugiau
siai kalba apie stoką Ii tų apy
vartoje žmonėse ir apie tos sto
kos kaltininkus. Dalykas toks, 
kad apie 80% Epiisijos banko 
duodamos paskolos pasiėmė sau 
Lietuvos spekuliantiški bankaj 
mokėdami 8% metinių, o apiė 
penktadalį pasiimtos paskolos 
išdavė žmonėms lupdami nuo 
50 iki 120 ir 200% metinių. 
Penktadalis jiems pilnai apmo
ka visus nuošimčius Emisijos 
bankui, o likusius kun. Vailo
kaitis, Yčas <eWk). sudėjo į na
mus, dvarus* ir kitokias nejuda
mas nuosavybes užsieniuose bei 
į alaus, konjako “Schik” sitro 
“Ragutis” ir panašių surogatų 
pelningan gaminiman ir piliečių 
nuodijiman. Tokiu budu šalis 
pasiliko be kredito.

Kaip tik išėjo litai, Yčas pa
siskolino 300,000 iš Emisijos 
banko ir prisipirko dolerių bei 
nejudamų nuosavybių, manyda
mas, kad litai greit nupuls ir po 
kokio pusmečio jisai likvidavęs 
bent pusę pasiskolinto “invešt- 
mento” pilnai atmokės pasko
lą.

Bet Emisijos bankas leido 
tik tiek litų, kiek padengimo 
doleriais, auksu, svarais ir ki
ta tvirta valiuta yra. Tarp 
Emisijos banko ir privačių ban
kininkų ir skandalas dėl to bu
vo kilęs ir vienam Lietuvos ban
kininkui teko visą savo turtą 
Anglijoj užstatyt, kad padeng
ti spekuliatyves skolas ir če
kius, kuriuos tikėdamas litų nu
kritimo išrašė.

Kaimuose ir miesteliuose 
žmonės dejuoja, kad jokių pa
skolų iš Lietuvos bankų negau
na, o jeigu kuris kokį tūkstan
tį litų išsiverkia, tat neilgiau 
kaip trims mėnesiams ir už 
kiekvieną mėnesį nuo kiekvie
no šimto litų išanksto sumoka 
minimum po 5 litus.

Taigi nei Ūkio, nei kiti Lie
tuvos bankai šalies ūkį absoliu
čiai nepadeda kelti, šiandien 
jeigu pamatai Lietuvoje naują 
žmonišką ūkininko triobą ble- 
kia ar dokalkomis dengtą, tai 
paklausęs įsitikrini, kad tą trio
bą pastatė prisiųstais iš Ame
rikos suriaus ar brolio doleriais. 
Matai geresnėmis mašinomis 
ariant, piaujant ar kulant, pa
klausk ir atsižinosi, kad tai uki- 
ninkaUja sugrįžęs iš Amerikos

— o —
“Kalk geležį kol karšta”.

žemės Ūkio ir Valstybės Tur
tų ministeris kunigas Krupavi
čius išleido slaptą raštą įsaky
damas miškų urėdams be mo
kesnio išduot valstybinio miško 
Visiems klebonams, vargoninin
kams, zakristijonams ir kitiems 
špitolninkams. Apdalino žeme 
vienuolynus ir klerikalines par
tijas, sektas, grupes bei organi
zacijas. Ir pogromščikams “fa
šistams”, iškabų murzintojams 
ir sinagogų langų daužytojams 
studentams tautininkams davę 
žemės, kurie ją jau praspeku- 
liavo ir giriasi, kad savo ižde 
turį apie 10,000 dolerių. Kad 
dar geriau įsitvirtint tie Lietu
vos “fašistai” siunčia savo at
stovus Amerikon aukų rinkti. 
Atstovai jau Nuskirti. Vado
vaus Banaitis, garsios Lietuvos 
Garlaivių Bendrovės manadže- 
riauš sūnūs. Mat dar Lietuvo
je vis yra žmonių, kurie j Ame
rikiečius žiuri kaip į dolerių 
maišus....

Lietuvos agronomų suvažia
vimas išreiškė protestą prieš 
Krupavičių, sakydami, kad kol 
kunigas bus žemės ūkio minis- 
teriu, mes negalime pasirodyt 
žmonių tarpe. Mariampolės ap
skrities agronomas Tonkūnas, 
žemės ūkio departamento direk
torius agronomas Kriaučiūnas 
ir keli kiti dėl kunigiškos mi- 
nisterio politikos rezignavo ir 
pasitraukė iš vietų, bet kuni
gas vis šinkuoja šalies ūkį ir 
valstybės turtus klausydamas 
savo partijos vadų-kunigų Bu
čio ir Vilimo patarimo: “l£alk 
geležį kol karšta”—

~ 0 “T 
Puryckis rašo valstybes oficio

zo editorialus.
Dar visai neseniai buvo tas 

laikas kuomet a. a. klerikalų 
“Laisvė” skelbė, kad buvęs Už
sienio Reikalų ministeris kuni
gas Dr. ir prof. Puryckis sąry
šyje sacharino biznio su Rusi
jos bolševįkais susirgo galvos 
liga, tai yra kraustėsi iš pro-. 
to.‘

Dabar nei kunigui Vailokai 
čiui, nei “Lašinių Bendrovei’ 
nėra reikalo leisti “Laisvę”, ka
dangi valstybės organas “Lietu
va”, redaguojama buvusio “šal
tinio” redaktoriaus dr. Jokan
to, su kunu ir dūšia klerikalų 
šmugelio reikalams tarnauja. 
O vedamuosius straipsnius rašo 
Vygandas — tas pats Poor-Ic- 
kis, anot amerikiečių pasakos.

> x — o —
Barono šilingo gabumai.

Apie 1910 metus Maskvos 
universitete buvo baronas Sta
sys šilingas, stud. juristas. 
Skaitėsi auksaburniu. Buvo kai
rus socialdemokratas. Laikui 
bėgant tapo revoliuciniu liaudi
ninku, laike karo redagavd 
“Santarą”, paskui buvo didelis 
pažangietis, o dabar. .. dabar 
sunaudodamas savo gabumus 
sėdi Seime klerikalų frakcijo
je....

Eik su klerikalais, visi grie- 
kai bus atleisti ir tave padarys 
“dideliu valstybiniu vyru”....

— 0 :—
Santara likvidavosi.

“Demokratinės Tautos Lais
vės Partija Santara” Lietuvoje 
susidėjo apie iš dešimties žmo
nių: Leono, Naruševičiaus, Ski
pičio, Dr. Aleknos, šalčių, etc. 
Pasekėjų, vienminčių, nė rėmė
jų jie . visiškai neturėjo ir lai
ke rinkimų į Seimus gaudavo 
tik po keliolika balsiį, kaip kad 
ir Smetonos — Voldemaro — • ■' -
Noreikos — Yčo pažanga. Pe
reitais Seimo rinkimais Santara 
savo kandidatų visiškai nesta
tė, bet prisijungė prie liaudi
ninkų. Buvę santariečiai Skipi
tis ir Zakarevičius dabar sėdi 
Seime 
šais.

Amerikos Sandara buvo tve
riama vaduoj anties i Santaros 
programa, bet jos laimė kad 
vėliau ji tapo kairesnė, daugiau 
liaudininkiška, tat gal dėl to li
gi šiol neprisiėjo likviduoties.

— Lietuviškas Merikontas. 
Kaunas.
Lapkr. 10, 1923.

Įėję liaudininkų sąra-

Kalėdų dovanos, kurios
Palinksmins Šeimyną

Tai Victrola jr Victor Rekordai! Muzika, pa
silinksminimas, netik laike Kalėdų ale per visą

čia yra 21 stylius Victrolų nuo $25 ir augš-
čiau. Kožnas Victrohi pardavėjas parodys juos ir
pągrojįs dėl jūsų.

73978

Nauji Victor Rekordai Del Gruodžio

Pulkim Ant Kelių
Jonas Butėnas

Prieš Taip Didį Sakramentą
Jonas Butėnas

Namų Pasiilgimo — Maršas
International Concert Orchestra

Minios — Maršas

Listo Kaina
10 in. 75c

Kirilloff’s Russian Balalaika Orchestra
Kitos musų Victor mašinos dėl švenčių.

Giesme į Paneįę ,šv, 
Naujalio

Skubink Prie Kryžiaus
Naujalio

Gul šiandieną
Marijona Rakauskaitė

Linksmą Dieną
Marijona Rakauskaitė

Baliui Pasibaigus — Vąlcas
Eric Berg — Oscar Johnson

Aplink Kalėdų Eglaitę — Mazurka
Eric Berg — Oscar Johnson 

šaltyšius
Anthony Sodeika

Vijo Vilkas Voveraitę
Anthony Sodeika

Veronikos — Valcas
The Happy Trio

Miela Bobutė — Polka
The Happy Trio

Balandis
Žemaičių Sekstetas

Venecijos Karnavalas
Mosė Tapiero

■ — - • ..Vii..'

Čonway’o Kapelija
Suktinis (a) Klumpakojis

Conway’o papelija
Barbora Polka

P. Ranerio Benas
Milijonieriaus Polką

P. Ranerio Benas
Linksma Moksleivių Polka

L. Hilkes’o Benas 
žirgelis šokis

L. Hilkes’o Benas
Klausk Lietuviškų Rekordų Katalogo — 

dykai ant pareikalavimo.

Vi c t r o 1 a
žiūrėkit po ' dangčio ir 
ant korčiukės šių Victor 

vaizbaženkliy.
HIS MASTEfftt VaCE"

Victor Talking Machine Co.
Camden, N. J., U. S. A.

* * ne*** ...... . .... . ..
įstokite į nosy sventemsį

| TAUYMO KLIUBį
Tuksiančiai žmonių yra šiandien laimingais, todėl, kad jie įsto

jo į musų kliubą metai atgal. <
Įstokite ir jus dabar ir prisircngkite prie ateinančių Kalėdų 
švenčių.

Išsirinkite pau vieną ar daugiau iš musų 9 plan'ų. Jie pri 
rengti nuo 5c. iki $5.00 į savaitę.

j

ffaaasass e;
VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

Milwaukee & Ashland Avė.
Atdara vakarais — panedeiy iki 6, utarninkais iki 8 ir 

subatomis iki 9 vai. vakaro.

>
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TURĖK LINKSIMAS KALĖDAS

3irkit Pianus

Have oney

•MAŽĖJANTI

ant visų kliubų taupymy
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Yra

gaus

DYKAI

Persitikrinkite, kad tikrai butu tas vardas
bandykite

POLO CHEMICAL GO.
Chicago, III Męs kalbame lietuviškai. <}erai žiūrėkite teisingo musu vardo

Nepraleiskite progos, at
eikite ir pahiatykite pir
miau negu jus paduosite 
orderį kitur.

Pasako moterims kaip ji 
pasveiko vartojant Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com
pound.

Mes 
pirmos klesoa ranka dirbtų 
Armonikų

Perlinės Queen Koncer 
Linos Yra Geriausios

Blue Įsi and Avė. 
CHICAGO

Lengvas 
Budas 
Padarym

Čia gausi geresni instrumentą.
Čia mokėsi mažiau!!!

Praeitų metų šį mėnesi pardavėm virš šimto pianų, dėlto, 
kad kiekvienas atsilankęs pirkti piano i musų krautuves radot 
didžiausios verčios taip kaip tikėjosi, šį mėnesį tikimės par
duoti du sykių tiek, n^s esame geriau prisiretigę, negu pereitų 
metą.

DESĖTKAI SKIRTINGU IŠDIRBISČIŲ, MADŲ IR BAI
GIMŲ, AUGŠČIAUSIOS RŪŠIES’ GROJIKLIŲ PIANŲ LAU
KIA TAMSTŲ! Ateikite ir duokite mums progų parodyti Jums 
šias DIDŽIAUSIAS VERTYBES’.

Mažą dalį Įmokėjus pristatom pianų į Tamstų namus, o lie
kančius galite imti 2 metu mokėti.

VISAI VELTUI duodame su kiekvienu pianu Suolelį, Lam- 
pą ir 50 Music Rolls.

Jus galite pradėti su didesniu depozitu 
savaitę. Labai populiarus planas.

Mes mokame 3 nuošimčius

BUS VERTI | 50
.25 Club Pays
.50 Club Pays

$1.00 Club Pays
$2.00 Club Pays
$5.00 Club Pays

$10.00 Club Pays
$20.00 Club Pays 

KLIUBAI

Savaitiniai išplaukimai i 
LIETUVĄ 

New York-Bremen 
Su nauju gražiu laivu 

“COLUMBUS” 
Didžiausias Vokiet. laivas 
Ir vienos klesos cabin lai
vai. Labai daug pagerinti 
trečios klesos pafankumai. 
Parankus uždaromi kam
bariai su 2 ir 4 lovomis. 
Del laivakorčių prie bile 
vietinio agento arba 

North German Lloyd 
100 No. La Šalie St., 

Chicago, III.

oficialiai apie
bet ištikrųjų. Prisidėkite 

Prie Musų 
Naujo 
1924 
Kalėdinio 
T aupymo 
Kliubo

Kraut vės atdaros vakarais iki 9 vai.
Paminkite korporacijos vardą ir krautuvių adresus

Mes turime vieną kainą 
visiems. Mes garantuo
jame bile materijolą kurį 
jus perkate nuo musų. Jei 
jus nebūsit užganėdintas, 
mes permainysim tavorą 
arba pinigus sugrąžinsi
me bile Įkada į du metu 
laiko ar vėliau.

ų ir taipgi biznieriams vyrams ir mo- 
EMATIŠKAI * DEPOZITUOJANT

MRS. HINCKLEY 
SUIRĘ NERVAI

Tai yra jūsų kaltė
SAPOMENTOL

Suteiks jums palengvinimų greitai nuo visokių reumatiz
mo kentėjimų, nuo skaudėjimo nugarkaulio, nuo skaudė
jimo sunkių pakėlimų, skaudėjimo sąnarių ir kuomet jus 
gaunate šaltį.

• I

Galite gauti aptiekose .po 75c. arba tiesiai nuo išdir
bo jų po 85c. su persiuntimo kaštais.

nervai buvo suirę. 
Aš negalėjau išluo- 
ti kambario be pa
silsiu. Aš galėjau 
dirbti savo darbų 
tik po trupučiuką 
ir daktarų gyduo
lės nieko man ne
gelbėjo. Vieną sy
kį kasžinkas įmetė 
man jūsų knygą j 
stubą ir aš joje iš
skaičiau keletą nu-

ITALIJONIŠKOS ARMONIKOS
Išdirbame ir importuojame visokių

Italijoničkų

ATEIKITE IR GAUKITE KNYGUTE IR PRISIDĖKITE PRIE 
KLIUBO UŽPRAŠOME VISUS

I Nesenai atvykusių iš Rusijos 
I asmenų žiniomis, Sąjunga So- 
I cialistinių Sovietų Respublikų 
I (taip dabar vadinasi Rusijos 
I Federacija arba trumpai S. S. 
I S. R.) po didžiosios demobiliza- 
lĮcijos laikiusi 

1800,000" armijos
— apie 1,500,000 kareivių, šiais 
metais 8 mėnesiams mobilizuo
ta 8 metų šaukimai, taigi pri
sidėjo dar apie 1/500,000. Tuo

I budu šiuo momentu turima po 
ginklu, ąpie 3,000,000 kareivių.

• Armija dabar esanti geresnėj 
padėty, negu 1920 m., kuomet 
pulta ant Varšavos. žinunų ma
noma, kad Rusija dabar galėtų 
Lenkiją ir Rumuniją apgalėti, 
jei šioms Prancūzija negalėtų 
aktyviai pagelbėti, t. y. jei Vo
kietija vienu laiku prieš ją su
kiltų.

| Rusijos armija dabar suside
da iš elementų, nedalyvavusių 
nei pasauliniame, nei naminia
me kare. Tai yra armija, kuri 
nėra pažinusi caro valdžios ii* 
išauklėta jau komunistinei tvar
kai esant.

| Bet ekonominis šalies stovis 
dar krintąs toliau, dar atgimi
mo nematyt, dar dirbtuvės vis 
užsidarinėja, be to> transporto 
įmonės (keliai, geležkeliai) yra 
gana blogame stovy ir maža- 
kiek yra pagerėjusios.

Žinunų išvada, kad Rusija 
dabar pajėgtų duoti trumpą- 1 
stiprų smūgį savo vakarinėms, ’ 
kaimynėms, bet ilgesniam ka- 1 
rui nėra pasiruošusi. < 

(L. ž.)

Padarytos iš 76 ir 102 raktų, oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos 
plieniniais reeds. .Dailaus užbaigimo 

arba grežiai išmargintos.
Neapsigaukit, žiūrėkite, kad ant 

koncertinos butų pažymėta

“PEARL QUEEN”
Taipgi parduodamos lengvais mėne

siniais išmokėjimais.'
Katalogas atsiunčiamas 

dykai

Georgi & Vitak Music Co.
4639 So. Ashland Avenue, 

CHICAGO, ILLINOIS

“BANKAS VISIEMS ŽMONĖMS”
Bankas atdaras utaminke ir subatoje iki 8 vai. vakare. Visas 

kitas dienas iki 4 vai. po pietų.

Dabar
IS THE PEOPLES FURNITNRE GOMPANY

geriausių visame pasauly. Garantija de
šimčiai metų. Musų kainos yra žemesnės 
negu kitų išdirbsiu. Pirkėjams dykai ar
monikų instrukcijos. Rašykit dęl DYKAI 
katalogo.

RŲATTA BĘRENELU and CO. 
Dept. 92.

ILL.

SAVAIČIŲ
$12.50
$25.00
$50.00

$100.00
$250.00
$500.00

$1000.00

Kuomet protas yra 
padidėjęs tuomet ku 
nui yra lengva.

Ligos yra prašali- 
nimas lengvumo.

Vyrai ir moterys 
su protu, žmonės in- na
teligeniški, bando Bį
Chiropractic kuomet 

jie suserga. įįs
Adjustmentai nieko gros 

neatima ir nieko ne- 
dadeda prie. kūno.

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47th St., Chicago, III
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:30 

iki 8. Nedėlioj 10 iki 12.

Jom O u r 

Rrisimas

Mes tą darome dėl kiekvieno vyro, moteries ir vaiko ir specialiai kviečiame at- 
.silankyti ir prisidėt prie MUSŲ NAUJO^KĄLEDŲ TAUPYMO KLIUBO. 
Labiausiai populiarus planas yra išdirbtas dėl sutaupymų PINIGŲ ir suteiks 
progos ir tiems kurie turi mažai 
terims, kad pasidėjus pinigų į šalį 
kas savaitę.
(Tai yra TIKRAS BUDAS TURĖTI PINIGŲ dėl kitų Kalėdų 
Yra šešioliką kliubų —pasirinkite koks jums patinka.

Company
22os Gatv.5 iaur-rytinis Kamp. State

♦ . • ■ v*. '* f

[j Telefonui: Calumet

Reumatizmu sergantiems
Mes turim naują bu- 

dą reumatizmui gydy- 
ti, kurį mes pasiųsim r&r 
apmokėtu siuntimu į / / d) 
ciekvieno šito laikraš- py\Ą 
čio skaitytojo namus, V4 > ‘ nrj 
turis parašys mums □ / AiįT 
apie tai. Jei turi skau- Y Z Al/ 
smus raumenyse, ar są- // / '. rtll 
nariuose, jei jie yra su- // l llu 
stirę, ar jauti opumą, 0 kjUvfflv 
jei kankina skausmai 111111 
prie kiekvienos oro at-tf /I 
mainos’, tai čia tavo *** 
iroga išmėginti naują, prastą būdą, 
turis pagelbėjo šimtahis. Net jei ta
vo liga butų užsisenėjusi ar nepasi
duodanti, vis viena, ar butum sirgęs 
vienus metus^ ar dešimtį, ir butum 
veltai išmėginęs viską. Mes prašom 
parašyti mums tuojaus ir paprašyti 
šito prasto vaisto, o mes pasiųsim jį 
išbandyti DYKAI.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašom, kad tamsta siųstum 

mums pinigus, prisiųsk tik savo pa
vardę ir adresą. Mes tuojaus pasiųsim 
tamstai išmėginti dykai, apmokėtu 
siuntimu, rūpestingai musų supakuo
tą, kad išmėgintume! musų lėšomis. 
Šimtams yra pagelbėjęs šitas prastas 
naminis būdas. Nepraleisk šitos dide
lės progos, jei sergi reumatizmu bent 
kiek. PARAŠYK ŠIANDIEN.

PLEASANT METHOD CO., 
DEPT. X—1.

3624 No. Ashland Avė., Chicago, III.

, AR JUS KENČIATE NUO

REUMATIZMO ar Mfl?

UOINT SERVICE W»TH 

HAMBURG AMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias j visas 

dalis 
LIETUVOS

Išplaukia kiekvieną savaitę iš 
prieplaukos 86 North Upės, prie 
galo 46 gatvės, New York, su 
xnu3ų laivais de luxe

“Resolute”, “Rellance” 
“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesos pa- 
sažieriue ir populiariški laivai 
“Mount Clay”, Cleveland, “Han
są”, “Thuringia” ir “IVestphalla” 
su cabin ir III klesa. Geras man
dagus patarnavimas, puikus kam
bariai, puikios apyatovos.

United American
Lines

171 West Randolph StM 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.

Laimė ir Pasisekimas
6,(100 kostumerių Noel State Banko dabar gauna savo Ka

lėdinius čekius siekiančius iki $225,000, kaipo nariai musų Ka- 
lėdų Taupymo Kliubo.

Kai kurie žmonės sako, kad tie žmonės yra laimingi, todėl 
kad jie išlaikė savo pasiryžimą padėti po biskj kiekvieną savai
tę. Darbas, tai biis tikresnis vardas — bet ne laimė.

Prisidėkite prie musų 1924 Kalėdų Kliubo DABAR, 
išdirbta 15 įvairių būdų su mažais skaitiniais depozitais 
siųskite savo vaikus ir tegul jie sutaupo taipgi.

Visi taupymų depozitai padalyti pirm gruodžio 10, 
nuošimčius nuo gruodžio 1 dienos.

CLUB

Bargenas! Bargenas! Bergenas!
Plumingo ir apšildymo įrengimai. Nemokėkite dvigubos kainos už materijo- 
lę. Mes turime pilną pasirinkimą .visų mierų maudynių, virtuvėms sinkų, 
klozeto įrengimų, skalbimui lovių, anglinių ir gazinių apšildytojų ir viskas 
kas reikalinga prie plumingo ir apšildymo. ■

e u • o !Fumiture.)?n<js.Stovės,Pionos. a <1WO*32 S. Hslsted St. phono^raphs. Rūtvts.Hardwure. 4177*79 Archer Avė.
NEAR I9XM PLACE and Goods COONCR RICHMON0 K

J. NAKROŠIS, Gen. Vedėjas
M. KEŽAS, Vedėjas Brighton Park Krautuvas.

rodymų apie moteris kurios buvo to
kios kaip ir aš. Aš tuojau nuėjau ir 
nusipirkau butelį Lydia Pinkham’s 
Vegetable Compound ir aš išvartojau 
visą butelį ir aš žinojau, kad jos pa
gelbėjo man. Aš išvartojau 6 bute
lius ir apie trįs mėnesiai atgal aš pa
ėmiau dar du buteliu. Dabar aš esu 
pilnoje sveikatoje. Dirbu visą savo 
darbą Jr galiu dirbti dar daugiau. Aš 
tikrai galiu pasakyti, kad aš žinau 
jog Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound suteikė man sveikatą.” — 
Mrs. O. J. Hinckley, 316 Union Avė., 
Memphis, Tenn.

Lydia E. Pinkham’s Privatiška Tek
sto Knyga apie “Ailments Peculiar to 
Wom<en” bus pasiųsta jums dykai kada 
paerikalausite. Rašykite pas Lydia E. 
Pinkham’s Medicine Co., Lynn, Mass. 
Ši knyga turi daug naudingų informa
cijų.KIEK TIE SKIRTINGI KLIUBAI

5c Club Pays $63.7*5
2c Club Pays $25.50 
$5 Club Pays $63.75

10c Club Pays $127.50

^he WEST SlDE ™S®BanK
• clhe Bank, o f “Safety and Friendly Sen'ice

Rooscvčlt Road *at" Halstčd ‘Street ’ Chicago

Memphis, Tenn. — “Du metai at
gal aš visai buvau nupuolusi ir mano

NAUJIENOS, Chicago, m. i_________________ ___________________________________
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CHICAGOS

Kaip girdėti, Karolis Požėla 
duos progos savo tautiečiams 
p. p. Juozui 
Norkui ir 
ginti jį. 
gruodžio

Goštautui, K.
Antanuli Ačiui pamė- 
Ristynes, rodos, bus 

mėnesyje.

Po švenčių manoma 
progos p. J.-Bancevičiui 
gauti” Amerikos

duoti 
“atsi- 

stiliumi

Karolis Požėla nenori priim
ti ‘‘iššaukimo” iš p. Jono Kou- 
dŽio pusės.

Karolio Požėlos manadžeris 
J. Uktveris pareiškė, kad jeigu 
p. J. Koudis nori kibti į Požėlą, 
tai jis turi pirma apsidirbti su 
kitais, kaip tai: J. Bancevi- 
čium, J. Goštautu, A. Aču, D. 
Dudinsku ir daigeliu kitų. p. J. 
Koudis dar nėra žinomas ir 
jam peranksti prie K. Požėlos.

* * ♦
Ed. “Strangler” Lewis, Jack 

Dompsey ir daugelis kitų čam- 
pionų* dalyvauja gruodžio aš
tuntą Coliseume. Jonas Me- 
yeris (lietuvis) ir Chris Jordan 
(greĮcas) susikibs gruodžio vie
nuoliktą Ashland BouJevąrd 
Auditorijoj. -Chris Jordan se
nai jau laukė šios progos.

♦ * *
Stasys Zbyško Į (Cyganevi- 

čius) susikibs pirmadienį su 
nesenai atvykusiu juoduku Be
gi noki Siki iki šiol dar 
dėtu ristiku Coliseume.

visas pilnas yra skiriamas su- 
šelpimui nelaimingų Lietuvos 
našlaičių, tų našlaičių, kurie sa
vo tėvus ir gimines prarado lai
ke buvusio pasaulinio karo, ku
rie buvo surasti tarpe išbadėju
sių pabėgėlių Rusijoje. Kitų gi 
tėvai, ir jų ne mažai, yra savo 
gyvastis paguldė gindami Lie
tuvos nepriklausomybę.

Ar ne jnusų šiandie pareiga 
yra sušelpti tuos našlaitėlius? 
Ar jausimės ramus nesuteikę 
tiems nelaimingiems nors ma
žutę Kalėdų dovanėlę?

štai proga: savo atsilankymu 
į viršminetą bazarą, nedėlioję, 
gruodžio 2 cL, Mildos svetainė
je, Tamsta prisidės i prie tos 
saujalės geraširdžių lietuvių tė
vynainių, kurie paprasto žmo
niškumo delei negali šaltai, be
širdžiai žiūrėti į šių nelaimin- 
jęų našlaičių likimą ir- todėl 
laiks nuo laiko pasiunčia jiems 
su jūsų pagelba, nors mažutę 
dalelę naujos gyvybės, vilties, 
paramos.

Šiame bazare bus daug viso
kių rankdarbių tųjų pačių naš
laičių pagamintų. Įsigydami 
bent kurį tokį rankdarbį už pri
einamą kainą, viena — Tams
tos paremsite našlaičius, o an
tra — turėsite visados gražią 
Lietuvos išdirbystės atmintį.

Todėl neužmirškite atsilanky
ti į našlaičių Bazarą nedėlioję, 
gruodžio 2 dieną, Mildos svetai-* 
nėn.

MALONUS SVETYS: TRI
NERIO SIENINIS KA

LENDORIUS 1924.

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Akių Specialistas

SLA.

— Nastė Valančius.

NORTH SIOE
226-os kp. vakaras—kon

certas—prakalbos ir kitokios 
navatnybes.

negi r-

Lietuvių Rateliuose
Mokslo draugu 

paskaita
Dešimta iš eilės pamoka atsi

bus Raymond Chapely, 816 W. 
31st St., nedėldienį, gruodžio 2 
d., 10:30 ryto. Dr. Al. Davido- 
nis teiks pamoką temoje /Me
dicinos nuopelnai žmonijai”.

I-igų epidemijos visokiaropos 
rųšies pidionus žmonių išpiove, 
tautas išnaikino, valstybes išar
dė ir, dievai žino, kas butų šian
dien, kaip išrėdytų pasaulis, je»i 
ne medicinos mokslas, kuris 
drąsiai ir atsidavusiai tyrinėja 
ligų priežastis, ir 'išgelbėję 
žmoniją netik nuo pavietrės, 
bet ir išsigimimo.

Nepaprastai žingeidi ir žino
tina visiems mums pamoka, ku
rią suteiks gerb. Dr. Al. Davi- 
donis. Nežiūrint to, kad Dr. A. 
Davidonis metais dar jaunas, 
bet medicinos mokslui atsida
vęs ir pasišventęs, — tikras ty
rinėtojas.

Todėl neapsivils tieji, kurie 
ateis pasiklausyti jo pamokos. 
Jie pasimokys reikalingiausių 
žinių: kaip gyventi, kad svei
kais veikliais būti, ir sulaukti 
gilios žilos senatvės, kaip iš
vengti ligų, kaip atgrožčti ir bū
ti visų mylimais, — nes atstu
mam u mes nei vimas nenorim? 
būti. Visi mes norime mylėti ii 
būti mylimais.

Tad nepamiršk ir, metęs vis
ką, ateik pasiklausyti pamokas, 
— nedėldienį, gruodžio 2 d., 
10:30 vai. ryto, Raymond Cha
pely, 816 W. 31st St.

Kviečia visus moteris ir vy
rus. — Dr. A. L. GraiČunas.

Bazaras
viso-Būna visokių bazarų ir 

kios draugijos juos rengia. Ir, 
žinoma, jų tikslas ne vienodas. 
Čia noriu paliesti rengiamą ba- 
zarą nedėlioję, gruodžio 2 d., 
Mildos svetainėje. Šio bazaro 
tikslas ypatingai yra kilnus ir 
kiekvieno lietuvio remtinas, nes

Navatniausi dalykai gali gyvu 
kimu stotis tiktai Northsaidėj 
O tai todėl, kad Northsaidė 

yra seniausia Chicagos lietuvių 
kolonija. Kada kitos Chicagos 
lietuvių kolionijos da nė lopšio 
neregėjo, tai Northsaidės kolo
nija jau puikiai bujojo ir žydė
jo.

Northsaidė buvo tas kamie
nas, kuris išleido atžalas, vadi
nasi, padarė kitas Chicagos lie
tuvių kolonijas.

Taigi Northsaidė yra Chica
gos lietuvių tėviškė.

Dabar, kada tik Northsaidės 
lietuviai ką surengia, tai žmo
nės iš visų kampų suvažiuoja. 
Kodėl? Vai; todėl, kad kiekvie
nas žmogus nori pamatyti savo 
tėviškę, ir joje. pasisvečiuoti.

O Northsaidė labai pratus 
priimti svetelius kuopuikiau- 
siai. Ji visu glėbiu duoda jiems 
dainas, prakalbas, suktinį, klum
pakojį ir visa tai, kas padaro 
žmogaus gyveninių itin smagiu 
ir linksmu. ,

Ir štai gruodžio 2 dieną, 7:30 
vai. vak., SLA. 226 kuopa duos 
puikų vakarą, šitame vakaru 
Visko bus. Geri dainininkai dai
nuos, geri kalbėtojai kalbės, ge
ri muzikantai griež, sveikos ir 
miklios kojos šoks, o galingų 
Lietuvos miškų vaidylos... well, 
nesakysiu, nes jie yra rriisterin- 
gi žmonės.
Ką mokslas gali pasakyti apie 

vaidalus?
šituo klausimu kalbės Al. 

Margeris. Jis sako, kad išaiš
kinsiąs vaidalų esmę ir prasmę 
kaip ant delno.

Aš pilnai tikiu, nes su Mar- 
geriu nėra juokų. Jau jeigu tik 
jis apsiima ką padaryti, na, tai 
kad ir keletą naktų nemiegojęs, 
bet darbą padarys.

Tai bus žingeidžiausia pra
kalba, ką kada nors Chicagos 
lietuviai turėjo laimę girdėti. 
Kodėl vaidinasi? — tai į šitą 
klausimą bus pilnai atsakyta. 
Ar vaidalus padaro aniuolai iš 
dangaus, ar velniai iš peklos, 
ar, pagaliau, neišmanėliai pada
ro juos savo galvose, — šitie 
klausimai bus išdėstyti nuo al- 
pha iki omega.

Atminkite, kad tokie navaty 
ni klausimai gali būti išrišti tik
tai senoje ir garsioje North
saidė j. Todėl gruodžio 2 dieną 
visi, kas tik gyvas, traukite į 
Northsaidę. Nebijokite, miste- 
ringi vaidylos, kurių net pati

(Tąsa ant 7-to pusi.)

bėga, — gruodis 
ir vėl su Trinerio 
kalendorių 1924.
malonus svetys

Laikas 
jau čia 
sieniniu 
Tai yra 
kiekvienai šeimynai. Labai 
daug kopijų to kalendoriaus 
bus pasiųsta į Europą, todėl, 
kad musų seni kostumeriai 
kurie sugryžo į savo seną 
tėvynę, negali būti be musų 
sieninio kalendoriaus. Šį 
metą Trinetio sieninis ka
lendoriaus yra labai gražus, 
net ir ekspertai mums sakė, 
kad negalima niekur rasti 
tokio gražaus kalendoriaus 
kaip mūsiškis. Paveikslų ži
novas ir du geri artistai pa
darė jį puiku. Centralinė 
figūra yra labai graži jauna 
mergina, kuri parsineša na
mo Trinerio Kartųjį Vyną. 
Yra dar astuoni mažesni 
paveikslai parodanti kaip 
Trinerio gyduolės ir priren- 
gimai yra geru dalyku dėl 
automobiliais besivažinė- 
jančių, tennis lošėjų, laive
liais besiiriančių ir tt. Nie
kuomet dar pirmiau Trine
rio sieninis kalendoritte ne
buvo taip gražus ir turėjo 
tiek daug gražių spalvų. At
siųskite 10c. persiuntimo iš
laidoms: Joseph Triner Co., 
1333 So. Ashland Avė., Chi
cago, III.

EXTRA! NEGIRDĖTAS KON- 
TESTAS.

NAUJA išrodymo šiluma, 
vysai dalinama dykai • 
B. T U ( 
anglių vertės, visi atšilanl 
begiu t5 dienų gausite pilnai

bus 
.11,613,400.

(tas atatinka apie 2 tonų 
atsilankykite 

. i ap
mokėtų minėtų siuntini. Del paran
kamo visuomenės ir kad išvengus 
susigrūdimo mes atidarom bren- 
čius ir musų įgaliotiniai malonei 
patarnaus tamstoms. Gerb. skaity
tojai jei dar nepirkot anglių, tai 
esat laimingi pasinaudodami šita 
proga prašalinate dulkes pelenus ir 
visokias ligas. Pečiai tinka visk 
kokius turite. Reikalingas buznio 
vedėjas ir apie 1,000 pardavėjų. Ga
li būti vyrai moterys ar vųikai mo
kam $10 nuo aparato.

Musų atstovai:
M. Tananevičia, 

736 W. 18 Halsted Str.
A. Zebraitis,

1243 N. Hoyne Avė. arti Di- 
vision Str.

K. Martinauskas,
1654 Wabansia Avė.

M. Kamila, 
4438 S. Artesian Avė.

M. Pizs,
3555 Milwaukce Avė.

nuo 6 iki 9 valandų 
Modern Construction Mfg. Co.

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENŲ 

Vienatinis vandeniu ' kelias Lletuvęn 
per Southamptoną ant Milžinų laivų 

AOUITANIA, MAURETANIA 
BERENGARIA

Apleidžia New Yorką kas Utarninkas. 
Greitis pefaedimaa Southamptone, 
Lietuviai ypatifikai lydimi.

Taipgi reguliariai išplaukimai tie
siai { Hamburgu ant . naujų laivų 
burnerių. 3Cia k les u (j Piliau $106 50, 
j Hamburgą $103.60). KataSs taksų 
$5.00

KELEIVIAI IŠ LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant 1 
Southamptoną ir ten persėda ant Mil
žinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reikalin

gų dokumentų atvažiuojantiems ke
leiviams gulite gauti nuo bUe agento. 
Reikalaukit. Jų yra ir jūsų mieste 
arba apielinkėj.

CUNARD LINE K
140 N Dearborn St., J rllbfcu. F 
Chicago, Illinois

..................
Jus galit uždirbt dide

lius pinigus

TAKI CAB BIZNYJE
Mes esame sena patsovi Lie

tuvių kompanija ir dabar mes 
priimame naujus narius, kurie 
gali Įsigyti taxi įmokėjęs $250. 
ir likusią sumą lengvais išmokė
jimais. Veikite tuojau, nes da
bar yra dtfrbimečio laikas..

HubCabCo
Victory 7070

2929 So. Raiste^. St.

DOVANOS
VISIEMS

Naujausios lampos — pri
taikant prie visokių sek
lyčios stalų — kaip sidab
rinės taip ir šilkinės — 
importas iš Japonijos. Že
mos kainos $2.95

ir daugiaus

^Rpmiirn

Kvietkininkas išpuoštas 
. gyvais paparčiais visokių 

didžių. Kaina tik $5.75
ir augščiaus 

Paskubkit pakol dar 
jy yra.

Geriausios kaurų valymo 
mašinos pradedant nuo 
“Thor” — ir kitų, kurios 
pavaduoja namų šeimi
ninkę, — tai geriausi pre- 
zentai 
na

Kalėdoms, Kai-
$25.00
ir viršaus

Kampiniai telefono stale
liai. Puikios išvaizdos 
vaizdingi stiliaus — tin
ka visur, tik $3.75

mergaitėms
- Hope-chest.

Amerikos 
kraitis .• 
Pradčkit krauti dabar ir 
pakol apsivesite jį leng
vai prikrausite visokių 
didžių ir spalvų laukia 
jūsų pakvietimo, 
kaina

• Didžiulės seklyčios lam
pos visokių .madų — Ja
poniško ir Amerikonikos 
stiliaus, taipgi poromis 
su elektros žiburiais. Da-

1 bar tik - $9.75

modelio Vikt-Naujausio 
rolos — visokių firmų — 

varsų.

ir augščiaus

į Palengvins akių įtempimą, kurie 
B esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
g svaigimo akių aptemimo nervuotu-
■ I mo skaudamą akių karštį atitaiso
■ kreivas akis, nuima kataraktą, atitai-
■ so trumparegystę ir toliregystę. Pri-
■ renka teisingai akinius. Visuose at-
■ sitikimniose egzaminavimas, daromas
■ su elektra parodančia mažiausias
■ klaidas. Specialė atyda atkreipiama
■ i mokyklos vaikus.
■ Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.
N 1545 West 47th St.
■ Phone Boulevard 7589

Lietuviu Dentfetas patar
naus geriau

Traukimas dantų be ikauimo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pi eitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
(dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 471 h Street, 
Netoli Ashland Avė.

Gal jums reikalingi 
akiniai

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akla kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja j daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Švieša išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1301 So. Ashland Ava. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakar*.

Pianai — žmogaus links
mintojai — abiejų mode
lių ir rankoms ir kojoms 
Geriausių firmų — ge
riausio modelio. Pas Mus 
Dabar 97K nn

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgele, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau- 
deįimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padeka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

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

Kai- 
$49.75 
ir viršaus

Žema
$7.75

ir augščiau
Storai atdari vakarais iki 9 valandai

įvairių 
na 275.00

ir virš

//< V /i' H

RRIDGgPūRTFURNjTUREC°
Jusliu Kulis

3259 South Halsted Street, 
’ CHICAGO, ILL.

PHONE JĮAISTED 51

i Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi- 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūsles ir šlapumo li-

Didžiausia Lietuviška Krautuve
, Ant Town of Lake
Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuoja- 

m<i mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

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

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja | 
Lietuvą arba ant ūkis.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

TeL: Boulevard 7309.

Tel. Yards 1188 
Stanley p< 

mežeika
GRABORIUS IR 

Balsamuotojas 
Turiu automo- 

dlius visokiems 
eikalams. Kaina 
irieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago

Patyrimas daug mėty
Pritaikau akinius dėl jaunų ir se- 
nų. Jeigu akiniai nėra tinkamai 
pritaikyti, tai visą žmogaus kūną 
vargina. Ateikit pas mane, o su
teiksiu teisingą patarnavimą, aš 
esmi tikras lietuvis.

PETER A. MILLER
2256 W. 22nd St, 

Tel. Canal 5838 
CHICAGO, ILL.

REUMATIZMAS SKAUSMAI SANA- 
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOl
Del trinimo, kuris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulų, susty- 
rusių sujungimų, išnirimų, skaudė
jimo nugarkaulio ir persišaldymo. 
Jei turite simptomus reumatizmo 
ar šalčio, eikite aptiekon ir prašy
kite SAPOMENTOL, persitikrinsit, 
kad yra geras. Kaina 75c.

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

privatiškų gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geriausi Ameriko- jF
nišką i* T:\xcpe- m
jišką bt dą £?dy- ||
mo. Di&lU skai- Oį
čius žmotlą ilgy- fV
domų kasdien per IgBgV, ‘j
Dr. Ross, ritei- 
kia progą duoti lb>
geriausi medikalį Jam
patarnavimą že- 
miausia kaina. To 
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearbom Street, 

kampas Dearbom ir Monro* St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoj* 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmiriio kambarys 508 dėl moterų. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedėlioi nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, sero-kĄ? ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.



Šeštadienis, Gruodis i, 1923

Lieidviu Rateliuose. Roseland
(Seka nuo 6-to pusi.)

šventoji žinyčia čianai randaši,
jums nieko nedarys.

O jau apie pačius northsai- 
diečius, tai žinomas daiktas, 
kad jie visi bus: mat, jie yra 
dideli džentelmo?ai ir sportai, 
taigi gerų vakarų niekad ne
praleidžia. Neatsilankyti į gerą 
vakarą, — tai jie stačiai nusi
dėjimu skaito!'

Galų gale, reikia dar vieną 
didelį daiktą pasakyti: Vaidylų 
sveikatos, stiprybės ir galybės 
prižiūrėtojas Dr. ’ Montvidas 
kalbės. —Krivių-Krivaitis.

Lapkričio 24 d. K. Strumilo 
svetainėj įvyko balius A. L. P. 
Kliubo. Publikos susirinko ne
daug, nes šeštadieniais daug 
merginų dirba krautuvėse ir 
negali lankyti balių. Dėlto klu
bas buvo įlindęs p “skylę,” tik 
ačiū svetainės savininkui p. K. 
Strumilai, kuris nieko neėmė 
už svetainę ir K. Pociaus or
kestrui, kuris nuleido 5 dol., il- 
laidos susimažino.

Lygiečiii vakarėlis

vairiuv

vietas vasaros metu.
išvažiaviimų i įvairias 

Tie iš
važiavimai dažniausiai būdavo 
ir rengiami tiktai Lygos na
riams. Pašalinė publika nebu” 
davo kviečiama į tuos išvažia-r 
vi mus dėlei įvairių priežasčių. 

Gi dabar, šiandie vakare, ly- 
giečiai rengia gražų šemyniš- 
ką vakarėlį Mildos salėj (ant 
antrų lubų), kad davus progos 
ir pašalinei publikai bei jauni
mui dalyvauti ir pasilinksmin
ti kartu su lygiečiais.

Visoki lygiečių parengimai 
puikiai pavykdavo, ir jeigu kas 
turėjo progos juose dalyvauti, 
tai neatsidžiaugdavo jais. Ma
noma, jog šis vakarėlis bus 
ypač šaičnus, nes rengimo ko
mitetas susidaro tik iš lygiečių 
p-lių, tad reikia laukti, kad jos 
išgalvos ką-tokio naujo. —V.

Lapkričio 25 d. K. of P. sve
tainėj įvyko vakarėlis pagerbi
mui P. Babelio, sugrįžusio iš 
Lietuvos, kur gyveno apie dve
jetą metų. P. Babelis papasako
jo apie savo kelionės įspūdžius 
ir vargus ir velijo niekam ne
važiuoti į kunigų valdomą Lie
tuvą. Dainavo A. ž._V. choras, 
kelias daineles senai dainuo
tas; išėjo vidutiniškai. Publi
kos susirinko pusėtinai, kuri 
žingeidavo ką nors naujo išgirs
ti apie Lietuvą, apsivylė.

Jau du bolševikų garbintojai 
sugrįžo iš Lietuvos, būtent, 
Deltuva ir P. Babelis. Visi 
Maskvos patriotai stebisi iš virš 
minėtų ypatų sugrįžimo į Ame
riką, o nevažiavimą į bolševikų 
rojų, kuris taip arti yra Lietu
vos. Pasirodo, kad lietuviški 
bolševikai nenori bolševikų ro
jaus ant savo sprando, o tik už 
save tamsesnėms 
perša, gi patys 
Amerikos dolerį.

darbininkams 
bėga paskui

Bus statoma operetė 
Adomas ir Jieva.

♦ ♦

šeštadienį, gruodžio 1 d., K. 
Strumilo svetainėj įvyks balius 
Auksinės žv. L, P. P, Kliubo. 
Visi jauni ir seni rengias ant 

‘viršminėto baliaus, paskutinio 
prieš adventą, nes visad šis 
kliubas sutraukia daug jauni
mo, 
ros

Pereito šeštadienio vakare 
(lapkr. 21 d.). Meldažio salėj 
Dr-o V. Kudirkos draugija lai
kė savo mėnesinį susirinkimą,

norinčio pasišokti prie ge- 
orkestros.

—Roselandietis.

Naujas Choras
vAkaro' pradėše, kacl1 Jis ' jau ! 
nutarė statyti operetą Adomas 
ir Ieva, šią operetę apsiėmęs! 
pastatyti p. Sabonis.

Opertč bu’s statoma Naujų 
Metu vakare, sausio pirmą d., 
Meldožio salėj.

Vakaro programą p. Sabonis 
žadėjęs pamarginti sudainuoda
mas keletą dainelių.’ Be to ir 
p-ia Sabonienė žadėjusi prisi
dėti prie programų griežiniu 
smuiko.

Dr-o V. Kudirkos d-ja yra 
nusistačiusi duoti gražius vei
kalui ir turiningus programus 
savo vakaruose. Jau iš to kas 
paminėta aukščiau galima nu
manyti, kad vakaras bus gana 
šaunus. Manoma, kad kalba
mo vakaro rengimo komitetas 
pasirūpins ir daugiau kito pa
įvairinti vakaro programą.

Lietuvių Tautos -j..parapija 
j mano greitai įsigyti gerą cho
rą, kuris, kaip manoma, jau 
galės pasirodyti Kalėdų dieno-

šiam chorui 
kviestas vienas 
vargonininkų Amerikoje, kiuris 
kviečia visas geras spėkas pri
sidėti prie choro. Pirmoji re
peticija įvyksta ateinantį tre
čiadienį Liet. Tautos Bažnyčios 
svetainėje prie 35 ir Union 
gatvių.

vesti yra pa- 
iš geriausių

Tautos parapija tariasi tai
syti savo vargonus, bet neran
da gero meistro. Butų geraf, 
kad atsirastų koks lietuvis, nes 
visuomet yra geriau duoti dar
be savam, negu svetimtau
čiui.

Dramatiškas Ratelis pamažu 
sukasi. Jame randasi visi sce
nos šėmiai—artistai: p-ia Mile
rienė, p. Senkunas, p. Stasiū
nas, p. Buragas, p. Račkaus
kas ir kiti. Jie lavinasi puikų 
veikalą “Užburti Turtai”; vai 
din s dėl SLA. 36 kp.

Kaip veikalas, taip ir akto
riai suteiks publikai gyvą vaiz
dą. Tą veikalą tik 
vaidinti Dramatiškas 
nes ji turi patyrimą 
gelio metų. 

♦ * *
Sekmadienį, lapkričio 25 d., 

Mildos svetainėj, ant antrų lu
bų, Jaunosiois Birutes Orkest
ras tūrėjo balių. Vadovavo p. 
Sarpalius/ Balius buvo pilnas, 
nes valgiai ir gėrimai buvo 
“free”. Valgė, kiek kas norėjo.

Programas susidėjo iŠ 16 ga
balėlių.

Jaunosios Birutės orkestras, 
po vadovyste p. ISarpaliaus, pui
kiai sugriežė. Kalbėjo Jauno
sios Birutės gramatikos moky
tojas p. Ražienas. Smuiku so
lo griežė, Ernestas Blužis; kal
ba p. Jamonto; kalbėjo M. M. 
Juodis; smuiku solo išpildė Vi
ris Garilairis, akomponavo p. 
Sabonienė, p. Sabonio konser
vatorijos vedėja; deklamavo 
Eugenija Mažutaitė; skambino 
ant mandolinų Nela ir Oną Ka- 
naverskaitės ir Justina Gval- 
daitė; smuiku solo grojo Juo
zas Pauražas. Piano solo šešio
mis rankomis skambino: Sofi
ja, Stela ir Ona TaiUaričiiikės. 
Smuiku grieže Nela Kanovers- 
kaitė, akomponavo p-nia Sabo
nienė; Biruta Sarpaliukė skam
binu pianu; smuiku griežė 
Stela Tauriutė, akomponavo 
Gena vaite Liberskiute; smuiku' 
solo išpildė Petronėle Mar- 
kiutė, akomponavo Stela Mar- 
kiutė; Julija • Grinius smuiku 
gĮriežė, akompanavo Brigita 
Pa tiražai te; ant galo ir visas 
Jaunosios Birutės Choras, po 
vadovystė p. Sarpaliaute puikiai 
sudainvo.

Po progrmui buvo šokiai. 
Žmonių buvo 
Už tikietus |J>] 
si buvo liukai 
jaunų vaikučių* mužiką ir dai
nomis. Jie, rodosi; aniu'olukai, 
—linksmi gražus tik links
mint ir yra, ■ '

* * * *
Lietuvos Dukterų Draugija 

tą patį vakarą ir toj pačioj sve
tinėj, ant trečių lubų turėjo 
šokį.

Orkestras susidėjo iš p. Gru
šo, jo sūnaus ir dviejų dukte
rų; jie griežė lietuvišku^ ir 
angliškus šokius. Buvo /pusėti
nai ir “sūnų” bet dauginus 
dukterų ir jųjų dukterų.

—Bubnis. •

ir pajėgs 
Ratelis, 

nuo dau-

pilna svetainė. 
kė^262.00. Vi- 
ir.Jįziaugėsi tų

Teatras — Muzika
“Sylvia”

/
p. Vincas Kudzma — “truš- 

čių” pirmininkas pareiškė, kad 
jis dės visas pastangas, kad 
dalykai šios parapijos dar pa- 

| gerėtų. Jis sako, kad parapija 
yra žmonių ir dėl žmonių. Tas 
tiesa, nes čia visi patarnavimai 
yra veltui.—Y.

Padėkavonės dienoje mUsų 
Birutė patiekė chicagiečiams 
“Sylvią” dviejų aktų opere-

AUGUSTINAS ŠAPUTIS

Persiskyrė su šiuo pasau
liu pėtnyčioj, lapkričio 30, 
1023 9:00 valandą ryto. Buvo 
vedęs, turėjo 55 metus am
žiaus, sirgo 8 savaites. Paėjo 
iš Kauno red. Tauragės apsk.t 
Šilalės parapijos, Plerpiu kai
mo. Paliko nuliūdime moterį 
Paulinų ir sūnų Juozapų, tris 
brolius ir dvi seseris Ameri
koj ii- vieną seserį Lietuvoj. 
Laidotuvės iš namų 219 W. 47 
St. j šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčią panedėly grudžio 3 
dieną 8 vai. ryto. Po pamaldų 
į šv. Kazimiero kapines. Prie 
pagrabo patarnauja Jonas F. 
Eudeikis.

Telefonas Yards 1741 Mel
džiame gimines ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Palieka nubudime moteris 
Paulina ir sūnūs 
J uozas šaputis.

Iš visų kampy

Garsinkitės Naujienose

Chicagos socialistai subruz
do. Jie stvėrėsi darbo, kad pa
rodyti, jog jie gali ne mažiaus, 
bet dau4giaus už kitus. Gruodžiu 
23 d., Meldažio svetainėj, jie 
žada parodyti daug naujo.

Tai bus vakaras, kur publika 
ras tą, ko ji nerado, negirdėjo 
ir jai į mintį neatėjo. Grieš Žy
dų mandolinų orkestras; dai
nuos lietuvių ir svetimtaučių 
dainininkai; dainuos nauji, nie
kad negirdėti solistai, ir bus 
vaidinama, naudas veikalas 
“Meilės Profesorių^“. šis vei
kalas yra tik dabar pagamin
tas, kad parodyt, kodėl žmonės 
apsiveda, nesutinka, išsiskiria 
ir vėl apsiveda, arba liekasi 
nevedę ir t. p. Tai yra naujas 
išradimas, sutvarkymui palin
kimų.

Apie patį veikalą nėra reika
lo kalbėti, nes jau yra žinomas 
daugumui.

Kadangi šiame veikale svar
biausią vietą užima choras, o 
Žinoma yra, kad “Birutė” yra 
geriausiu chorų, tai čia choras 
ir gerai pasirodė.

Lošėjai-solistai: “Sylvia” — 
poni S. Krasauskienė; Elzė — 
S. Čepienė; Kunigaikštis — A. 
Micevičius; Laceiy — J. Augus- 
tinavičius; Vincas — A. P. Kve
daras ir keletas kitų.

Kadangi šios ypatos retai ka
da musų publikai pasirodo 
(apart A. P. Kvedaro ir S. Če
pienės) ir nėra pirmaeiliai ar
tistai bęi solistai, tai žiurnt į jų 
galę ir j abelną sudėtį atlikta ge
rai, žinoma, galėjo būti dar ge
riau, bet manoma, kad su lai
ku prie “Birutės” jie bus kada 
ir pažibomis scenai. «

Diena buvo labai lietinga ir 
tą patį veikalą jau musų publi
ka yra mačiusi kelis kartus: Bet 
nežiūrint to, publiįbs visgi bu
vo nemažai.

Manoma, kad liks kiek ir pel
no “Birutei.”*

♦ * *

“Birutė” pabaigus “Sylvia” 
griebiasi už “Chocolate soldier” 
— “Cukrinis Kareivis”, trijų 
aktų Buffe’o opera —- vertimas 
J. Bukšnaičio. šiame veikale 
“Birutė” vėl duos progos debiu
tuoti nekurtoms Chicagos spė
koms. Kaip spėjama, į svarbiau
sias roles įeis; Julč širvaitė, S. 
Juškaitė, N. Gugįenė, Ad. Mi- 
ceviČius, J. Uktveris ir,.... ne 
chicagietis. Manomą pastatyti 
apie kovo mėnesį, Arryan Grų- 
tto Temple.

♦ * t

Pp. Kvedarai patiekė puikią 
vakarienę dailės mylėtojams 
Kalakutų dienoje. Visi buvo 
linksmi. Visi žaidė, dainavo, 
griežė, pianų skambino. Ir ačia- 
vo už malonų, šiltą priėmimą.

* * ♦

“Kaminakrėtis ir Malunin- 
kas” — dviejų aktų operetė, 
berods, pasirodys Chicagoje 
sausio 16 dieną, Meldažio svet.

, • . ■ * . * ♦

Birutės Konservatorijos ve
dėjas p. A. P. Kvedaras dirba 
išsijuosęs — daug mokinių. P-as 
Kvedaras sako, Įcad jis turi ke
lis gerus talentus-dainininkus* 
dar nežinomus chicagiečiams ir 
juos laikys paslaptyje nuo pub
likos. Kaip kada jis mano pada
ryti chicagiečiams surprizą.

t

Justo Kudirkos ' koncertas 
įvyksta gruodžio 23 d., Stude- 
baker teatre, trečią valandąk 
dienos.

Kaip žinoma, kad p.. J. Ku
dirka visai nesenai grįžo iš Lie
tuvos ir kadangi jis yra daina
vęs Lietuvovos operoje, tai be 
abejo publika norės jį išgirsti.

♦ ♦

♦

“Pirmyn” choras veikiai par 
tieks chicagiečiams “Birutę”-— 
dviejų aktų melodramą, parašy
tą Gabrielio -Landsbergio-Žem
kalnio; muzika M. Petrausko. 
“Birutę” prirengė žinomas mu
zikas Petras Sarpalius.

* f'l ♦

Muzika pas Vaidylas. Vaidy
lų Brolija rengia savo “Valdy
tų Naktį” gruodžio 16 d. Melda
žio svetainėje. Programas: Vai- 
dylų ceremonijos ir klasinė mu
zika, išpildant pirmaeilinėms 
spėkoms. —Raganius.

17h,
ma-No. 1714, A ir B. Paskiausios 

dos bliuzka. Iš vieno pavyzdžio gali 
pasisiūdinti dvi bliužkas. Gali pasių- 
ti iš margo šilko, drepe de chine, ak
somo, lengvos materijos ir sunkesnės. 
Visuomet busi užganėdinta, nes gra
žiai atrodysi.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 88, 
40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę.

86 mietai reikia dėl modelio A. 2 
yardu 36 colių materijos ir % yardo 
skirtingos materijos pagražinimui. 
Modeliui B. reikia 2 yardu 40 colių 
materijos ir % yardo 82 colįų materi
joj pagražinimui.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nerodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį, pąžymėtį mięrą ir ati
dai parašyti savo vardą, pavardę ir 
tdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigas arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept., 1789 So. 
3alsted St., Chicago, III.

• NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St. Chicago, III. 

alpsti man pavyzdi No........... ,
čia {dedu 15 centų ir prašau ąt-

tk.
. .....L per krutintoMieros

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
• i
(Miestas ir vaisi.)
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Kas, k«, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia
KASDI

rie Nau;
mas kai iavaitė po dolerį-kita, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

' Naujienų Spulka
• 1789 S. Halstęd St.

Chicagos Lietuvių Socialistų Vaka
ras, nedėlioję, gruodžio 23 d., Melda
žio Svetainėje, 2844 3V. 23 PI. Vakare 
dalyvauja chorai, solistai, Sarpalia^s 
muzikė, geriausi kalbėtojai, taipgi 
bus lošiamas naujas veikalas ir dar 
pirmą sykį lietuvių scenoje — “Mei
lės Profesorius”, dalyvaujant geriau
sioms lietuvių artistiškoms spėkoms. 
Publika1 kviečiant išanksto rengties 
prie šito, vakaro, nes vakaras bus to
kių kitokių vakarų chicagiečiai jau se
nai geidauja.

’ Rengimo Vąkaro Komitetas.

Roseland •—■' Auksinės žvaigždės 
LPP. Kliubas rengia balių šian
dien, gruodžio 1 d., 7 valanda vak. 
Strumilo svetainėje, 158 E. 107 St.
Visi kviečiami atsilankyti.

—Komitetai.

• 9 <
Chicago Lietuvių Auditoriumo 

Bendrovė laikys hiėnpsiųį susirin
kimą pirmą diprią ghiodžio 8 vai. 
vakare Keistučio Spulkos name 840 
W. 33 Str. Prašome draugijų atsto
vų ir direktorių pribūti laiku ba 
randąsi daug svarbių reikalų ap
tarti.

I. Balchunas, rašt.

Indiana Harbor, Ind. — Susiv, 
Lietuvių Amerikoj 185 kuopos me
tinis susirinkimas įvyks sekmadienį 
gruodžio 2 dieną, 10, valandą ryto, 
Katherinc House, svetainėje 138 ir 
Deodor • St..

Prašome visus narius susirinkti 
laiku, įlies bus nominacijos pildo
mosios Tarybos viršininkų; taipgi 
ir kuopos valdybos rinkiipai.

—Valdyba.

PRANEŠIMAI. PRANEŠIMAI
Chicagos Komitetas Lietuvos Naš

laičiams šelpti sulaukė Kauno nuo 
Moterų Globos Komiteto didelią 
skrynią gražių rankdarbių ir rengia 
bazarą gruodžio 2 d. Mildos svet., 
8142 So. Halsted St. Pradžia 4 vai. 
vak. Kviečia visuomenę, atsilankyti 

i Ir paremti bazarą, o tuo sušelpsite 
Lietuvos našaličlus. — Komisija.

SLA. 129 kuopos priešmetinis su
sirinkimas bus nedėlioj, gruodžio 
2 d., 1-ma v. po pietų Stanford Park 
svetainėj.

Prašome visus narius atsilankyti, 
nes bus rinkimai kuopos 1924 val
dybos ir nominacijos centro virši
ninkų. —Fin. Rašt. Akstinas P.

North Side. — Lietuvių Politinio 
Kliubo metinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, gruodžio 3 d., 7:30 vai. 
vakare, bažnytinėj salėj, visi nariai 
malonėkite dalyvauti, nes hus nau
jos valdybos rinkimas. —Rašt.

Lietuviu Namą Savininkų P. V. 
M. D. Chioagoje priešmetinis susi
rinkimas įvyks pirmadienį, gruod
žio 3 d., 8 valandą vakare, Melda
žio svet., 2Ž44 W: 23 PI.

Bus renkama nauja valdyba atei
nantiems metams, tat visi atsilan
kykite —J. Danta, rašt.

Brightdn Park.
Pašelpinio Kliųp

BrightOn Park. — L Keistučio 
Pašelpinio Kliųpo priešmetinis su
sirinkimas įvyks McKinley svetai
nėje juodžio 2 d., 1 valandą po 
pietų.

Bus renkama valdyba, tat visi 
malonėkite atsilankyti. —Valdyba.

LSS. 81 kuopos metinis susirin
kimas įvyks šiandie kai 8 vai. va
karo,, Liuosybės salėj, 1’822 Wa 
bansia Avė. Nariai būtinai turi lai
ku susirinkti, nes reikia sekamients 
metams išrinkti kuopos viršinin
kus. • — J. Lapaitis, Sekr

i kuopos viršinin- 
— J. Lapaitis, Sekr

Sim, D, Draugija laikys savo 
priešmetinį susirinkimą sekmaJHie- 
nį, gruodžio 2 d., 1 vai. po pietų.

Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
yra svarbiųų reikalų.' Taipgi ma
lonėkite atvykti padavusieii aplika
cijas Peter P. Kenutis. rašt.

Roselando Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės šėrininkų prieš
metinis susiriųkhnas įvyks pirma
dienio vakare, 8 valanda, gruodžio 
3 d., K. Strumilos svet. 158 E. 107 
gatve j

Visi šėrininkaį malonėkite atsi
lankyti. Yra daug svarbių reikalų. 
Bus renkama nauja valdyba ir bus 
galutinai priimtas planas statyti, 
svetainei. —K. Gavėnas, sekr.

Lietuvių Apšvietos Draugija Ray- y ren_. 
, 7:30 

<•
moųd Institute 1816 W. 311 Št.) 
gia Sekmadienį, gruodžio 2 d., 
.valandą vakare, prakalbas.

IPrakąlbos bus labai įdomios. In- 
žanga veltui. Visi kviečiami atsi
lankyti.. —Komitetas.

■■I , X .
__  ___  , bijūnėlio draugi- 

josjos susirinkimas įvyks pirmądie 
ny, gruodžio 3-čia dieną. 7:30 vai. 
vakare Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia Avė.

VŪl narių tėvai būtinai atsilan
kykite, yra metinis susirinkimas, 
bus renkama valdyba 1924 metam 
ir daug kitų reikalų. —Sekretorė

North Side.

SLA. 226 kuopa rengia vakarą- 
koncertą—-prakalbas—kokius gruo
džio 2 dieną. 7:30 vakare, Liuosy
bės Svetainėje, 1822 Wababnsia Av.

Programas bus vienas iš įvairiau 
šių, Kalbės Dr. Montvidas Susivie
nijimo reikalais ir Al. Margeris te
moje Ką mokslas gali pasakyti apie 
vaidklus. Bus dainų ir šokių. y

Visus širdingai kviečia
SLA. 226-ta kuopa

Vytauto Beno Muzikanta\ atsilan
kykite prie Apveizdos Dievo bažny
čios ant 18 gatvės nedalioj gruodžio 
2 dieną 1. valandą po pietų, nes 
reikės graiti laike ėmimą krutamu 
paveikslų. Apsirėdykite savo unifor
mom.

Jonas Bernotas
668 West 14 Place

Detrojt, Mich. — Detroito Lietu
vių Draugijų Sąryšio konferencija 
vyks gruodžio 2 d„ 2:30 valandą 
jo pietų, House of the Masses Sve
tinėje. *

Visos kuopos ir draugijos reng-
kifėp prie konferencijos, nes yra 
labai svarbių reikalų. Taipgi yra 
kviečiamos naujos draugijos, kurios 
dar sąryšiui nepriklauso. Jos gali 
prisiųsti savo delegatus į konferen 
uiją. —DLD. Sąryšio sekretorius

i J. 'Raila.

Roseland. — D. L. K. Vytauto 
Draugijos No. 2 nutarimų f raštinin
kas persikėlė įkitą vietą. Reikalui 
esant kreipkitės šiuo adresu: 251 W. 
106 PI. — Rtšt. Pranas Grigula.

■ , y..
J. S. Lygos vakarėlis įvyks gruod

žio 1 d., 8 vai. vakar,e, Mildos sve
tainėje (3142 So. Halited St).

Bus trumpas programėlis, šokiai 
ir t užkandžiai. Bilietai galima gauti 
pas lygieČius ir Naujienose.

— Komitetas.

S. L, A. 36 kp. rengia perstatymą 
“Užburtus Turtus”, gruodžio 9 d., 
1923 m., M. Meldažio svet., loš Dra
matiškas Ratelis kuris ketina suvai
dinti gerai, po perstatymui šokis. 
Kviečia visus atsilankyti.

_ » — Komitetas. >

SLA. 122 kuopos metinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, gruodžio 2 d., 
2 vai, po pietų, paprastoje svetainė
je, 4523 So. Wood St.

Susirinkimas bus labai svarbus, ka
dangi jame bus renkama kuopos val
dyba ateinantiems metams, o taipgi 
bus nominuota SLA. Centro valdy
ba. Tat kiekvieno kuopos nario pa
reiga yra į susirinkimą atvykti.

— Nut. rašt. P. M. Mikolaitis.

North Side. — SLA. 226 kuopa 
rengia draugišką vakarienę gruodžio 
2 d., 7:30 vai. vak., Liuosybės sve
tainėje (1822 Wabansia Avė.).

Kalbės Dr. A. Montvidas ir Al. 
Margeris apie vaidalus. Be to, bus 
muzika, dainos ir šokiai,

— Kviečia Komitetas.• ■ ■ ■■ ■
Town of Lake. — Draugystės šv. 

Vipcento Ferr. priešmetinis susirinki
mas įvyks nedėlioj gruodžio 2 d. pa
prastoj Sv. Kryžiaus parap. svet, 46 
ir So. Wood gat.

Visi nariai malonėkite susirinkti, 
nes bus rinkimas naujos valdybos ir 
taip daug naujų reikalų bus svars
tymui. N. R. Fin. Rašt.

Liet. Mot. Draugijos Apšvietoe 
priešmetinis susirinkimas bus laiko
mas gruodžio 2 d., 1 vai. po pietų 
Mark White Sųuare parko paprastoj 
svetainėj. Visos narės esate kvie
čiamos būtinai atsilankyti, nes čiame 
susirinkime bus renkama nauja val
dyba ateinantiems mjetąms.

Raštininkė.

ASMENĮI JIESK0JIMA1
Cicero Lietuvių Draugijų Sąjun

gos vakarinė mokykla bus laikoma 
utarninkais ir ketvergais 7:30 vąl. 
vak. Lietuvių Liuosybės fcvętainėje, 
14 St. ir 49 Ct. m . *

Mokykla atsidarys lapkričio ' 27 
d. Mokytojaus K. Augustinavjčius. 
Norintieji mokyklą lankyti yra 
kviečiami ateiti. —Komitetas.

Lietuvių Moterų Apšvietos Drau
gija rengia gražų maskaradinį 

balių, kuris įvyks gruodžio 9 d., .7 
vai. vak., Mildos svetainėje, .3142 
So. Halsted St.

Pirmai dovanai skiriama $Ž5. Be 
to, bus ir daugiau( doVanų.

— Apšvietos Komitetas..

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams šelpti rengia Lietuvos Naš
laičių rankdarbių bazarą, Nedėlioj, 
Gruodis 2 d., Mildos svet., 8142 So. 
Halsted St. Pradžia 3 vai. po pie
tų. 1

Kviečiame visuomenę prisidėti, su 
rankdarbiais, namie gamintais val
giais, arba aukomis, prie šio_ baza- 
ro. Aukas siųskite P. Balickienės vardu, sekr. M. Zolpiene, 927 W. 34th 
PI. Rankdarbius siųskite N. Valan- 
čauskienė,' 8246 So. Halsted St., 3 
lubos. — Bazaro Komisija.

Bridgepori. — Susivleriijimas Lie
tuviškų Draugijų *ant Bridgeporto 
rengia gražų koncertą Kovo-March 
16 dieną, 1924 m., Mildos svetainėje, 
3140 So.. Halsjbed St. t# /

Taigi prašome kitų draugijų ne
rengti tą dieną pramogų, kad nepa
kenkus vieni kitiems. Komisija:

A. J. Lazauskas, J. Antanai
tis ir P. Katonas.

Lietuvių kalbos pamokos vaikams 
ir suaugusiems būna utarninkais ir 
petnyčiomis Raymond Institute, 816 
W. 31 St. Mokytojauja J. Briedis. 
Norintys mokintis kviečiami prisira
šyti minėtomis dienomis.

‘— Mokytojas.

North Side. ■— Vaikų dr-ja “Bijū
nėlio” pamokos atsibuna: lietuvių 
kai. kas šeštadienis nuo 2 vai. po 
piet. Šokių bei žaismių: kas, sekma
dienis nuo 9:45 vai. ryto. Dainos kas 
sekmadienis nuo 10:30 vai. ryto.

■r— Komitetas.

Bridgeportas. — Lietuvių Stygų 
Orkestro praktikos įvyksta kas antra
dienį, 7:30 vai. vak., M-rk White 
Park svet., 29 gat. ir So. Halsted St. 
Norintieji prisirašyt malonėkit atsi
lankyt. — Organizatorius.

• ■ » —
Mokslo Draugų paskaita. Atei

nantį sekmadieni, gruodžio 2 d., 10:30 
vai. išryto Raymond Institute (816 W. 
31 St.) paskaitą laikys Dr. Al. pava
doms. Paskaitos tema — Medicinos 
nuopelnai žmonijai.

Draugystes Atgimties Lietuvių 
Tautos yyrų ir moterų laikys savo 
priešmetiriį susirinkimą gruodžio 2 
d. 1923 m., 1 vai. po pietų ant 35 g. 
ir So. Union Avė. Lietuvių Tautos 
Katalikų bažnytinėje svet. Esat kvie
čiami ant susirinkimo, nes bus* renka
ma valdyba ant kitų metų. Privalot 
būt visi norintieji įstot į draugija yra 
priimami visi sveiki nariai.

Nut. rašt. V. K. Pakeltis.

Cicero. — SLA. 194 kuopos mėtinis 
susirinkimas įvyks gruodžio 2 d., 2 
vai. po pietų, Onos Tomuliunienes 
svet., 1447 So. 49th Avė. Kuopos na
riai būtinai turi atsilankyti, nes bus 
Centro ir Kuopos valdybos rinkimai. 
Taipgi malonėkite atsivesti naujų na
rių dėl prirašymo.

K. Genis, Fin. Sekr.

ToJleston, Ind. — SLA. 284 kuopos 
metinis susirinkimas įvyks sekmadie
nį, gruodžio 2 d., 2 vai. po pietų, A. 
Karoso svetainėje.

Bus kuopos valdybos rinkimai, o 
taipgi nominavimas Centro Valdybos. 
Per tat visi atvykite į susirinki
mą. *

—A. Nanartonis, fin. rašt.

Draugystės Liet. Taut Tėvynės 
Mylėtojų No. 1 priešmetinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, gruodžio 2 
d., svetainėje So. Paulina gat. No. 
4600.

Yra svarbių reikalų, tat visi ma
lonėkite atsilankyti.

—• K. Chap, rašt.

PAJIEŠKAU Fmnk šarkus, kuris 
padėjo trejetą savaičių at«al išva
žiuoti į Kanadą yra labai svarbus 
reikalas. Tuoj atsišaukite, arba kiti 
duokite žinoti kur jis randasi. ;

Volteris šarkus • ‘' 
10321 Indiana Avė., RoseJand, III.

PAJIEŠKAU sživė brolių Juo
zapo, Jono ir Julijono Šmitų. 
Mąlo'IjĮSfcite atsišaukti, būt ma
teliu susižinoti arba ir pasima
tyti broliškai. P. Smitas, 2323 
S. Lęavitt St., Chicago, III.

r PAJIEŠKAU savo brolio James 
Jokubauskas. Paeina nuo Šiaulių 
apie 15 metų atgal gyveno Wauke- 
gan, III. Turiu svarbų reikalą, jis 

ar .kas jį pažįsta meldžiu pra
vesti; pirmas kas praneš duosiu 
$10 dovanų.

Elena Jokubauskaitė
2322 So. Oakley Avė. Chicago, IJ1.

JlEšKAU savo broilo A. Malins- 
ko, iš Lietuvos Kizliškio kaimo, 
Pumpėnų valsčiaus, Panevėžio aps
kričio, 23 mėtai- kaip Amerikoj, 
girdėjau, kad gyvena Brooklyne. 
Kas žinote, malonėkite pranešti.

E. Malihskaitė,
4843 Northcote Avė., , 
Eašt Chicago, Ind.

,PAJIEŠKAU Rozalijos Visgentai- 
tės po vyru Kriučiunas. Mano pus
seserės; pirmiau ji gyveno Spring- 
field, III. iš Lietuvos paeina Sviek- 
šnos parapijos, Daugsvičių kaimo. 
Ji pati ar ją pažįstantis meldžiu at
sišaukti, nes turiu svarbių reikalų.

Leokadija Lamsargienė,
1827 W. 23 St. Chicago, III.

JIEšKAV draugo Jono Venckaus, 
apie pusantro meto atgal gyveno 
3Ž27 So. Halsted St. Chicago. Da
bar nežinau kur jis randasi. Pagrį
žau iš Lietuvos, turiu svarbių rei
kalų. Jis pats ar kas kitas prane
škite.

F. Cirtaut
11927 Sb. Union Avė. Chicago, III. 
-------------------------------------------- j,—................ .

LIETUVOJ Mažeikiuose gyvenate 
Liuda Butkevičaitė prašo manęs, 
kad pajieškočiau Anicato Indrėkaus 
gyvenančio Chicagoj. Yra svarbus 
reikalas. Todėl meldžiu kad atsi
šauktum po Šiuo antrašu:
Aleksas Vinslovas, 2037 Canalport 
> Avė., Chicago, III.

APSIVEDIMAl.

PAJIEŠKAU APSIVEDIMUI lie
tuvaitės ne senesnės 32 metų *csu 
vaikinas 32 metų dailios išveizdos 
ir aukšto ūgio, o.’ dar turiu gerą už
siėmimą; meldžiu nereikalingas ne- 
rašynėti taipgi ir gyvnašlės; tiktai 
merginos ir našlės, kurios mylėtų 
dorą gyvenimą.

Adresas — Naujienos
1739 South Halsted Str 

Box 384 Chicago, III.

ISRENDAVOJIMUI
SURFACE LINE KRAUTUyfi # 

25x60. Nauja. • Puikiojė vietoje, 
vienoje geriausių biznio blokų South

4 gyvenimui kambariai ir va- 
VčTiausi elektros įrengimai, 
bile kokiam bizniui. Ateikite

Side, 4 
na. e r-
Tinka bile kokiam bizniui, 
pažiūrėti.

715 W. 47 St.
Phone Wentworth 4825

RENDOjN ofisas, S. W. kampas 
Halsted ir 31 gatvės. Naujas moder- 
niškassnamas, tinkami dėl daktarų, 
advokatų, real estate arba kitų ofisų. 
Pigi renda.

Atsišaukite
3100 So. Halsted St., 
saldainių krautuvė

2
RANDAI mūrinis garadžius 
mašinom arba trokams.
Kreipkitės:

3362 So. Lowe Avė.

j,(Ks.

. /



*

2F.

NAUJIENOS, Chieago, III.
r—?

šeštadienis, Gruodis 1, 1923
Ai

ISRENDAVOJIMUI REIKIA ŪARBIN1NKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME 1 NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
PARENDAVOJIMUI 2 flatų 

• 5-3 kambarių, \ pirmas flatas 
furnace šildomas, antras pe
čium, 1 fl. $45, 2 fl. $25 į mėne
sį, 6803 S. Washtenaw Avė., 
Juozapas Aičas.

kur 16,000

VYRAS sy KARU.

Gali uždirbti $50 ir daugiau 
kiekvieną ned&dienį nuvežant 
Žmones j Calumet City ir Fordo

...... i I naują ‘ dirbtuves,RENDAI gerai lasytas kam- darMnink dirbg> Pasimatyklt 
pims ofisas Halsted ir 31 St. 8U 
Geras dėl daktaro, advokato ir 
kitokio bizniaus.

Kreipkitės
751 W. 31 st St. Tel. Yords 6296

PARDAVIMUI bučernė ir 
groserne lietuviais ir lenkais ap 
gyventoj kolonijoj, biznis išdir
btas, su • visais moderniškais 
įtaisymais. Gera proga išnaudo
kite. Kreipkitės tuoj:

John Morens, * • 
3001 W. 39 Place ^kampas 
Sacramento Lafayette 1796

EXTRA BARGENAI DIDELĖ PROGA PAIMTI ŪKE

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

I MANAGER
HTHUANIAN DEPARTMENT, 
! 116 So. Michigan Avė.,

Room 1408
Bile dieną 11 valandą ryto 

' arba nuo 6 iki 8 vai. vakare
ANT RENDOS 3 dideli kam- arba subatoje nuo 3 iki 8 va- 

bariai: bedruimis dėl dviejų lo- 'kare. ♦ 
vų, vana, elektra, šilto vandenio 
šiluma, kambariai ant pirmų lu- ( 
bų. Kas norėtumėt prižiūrėt moka satvo darbą. Taipgi kuris 
boilerį. Rendavosiu pigiai tik . kalba angliškai L *— 
$35 ant mėnesio, puiki vieta, Duodu kambarį ir valgį.

REIKIA gero bučerio, kuris

ir lenkiškai.

apie vienuolyną, verti tie kam
bariai yra $55. Kreipkitės tuoj, 

2418 W. Marąuette Rd., 
arti Western Avė.

“Naujienos’* Box 385

RUIMAS rendai, 
švariai užlaikomas 
vieta dėl gyvenimo.

3031 So. Union
Tel. Yards 7034

vaikinui; 
ir patogi

Avė.

RUIMAS rendai vienam ar 
dviem vaikinam, švarus ir ne
brangi kaina.

Kreipkitės:
819 W. 34th PI.

RUIMAS rendai vienam vy
rui. Ruimas gerai užlaikomas ir 
labai gera vieta dėl gyvenimo.

Kreipkitės:
910 W. 32 PI.

2 lubos

IŠSIDUODA kambarys švie-

RiEIKĄLINGAS duonkepys, 
kuris moka kepti juodą duoną 

> ir keksus. Pastovus darbas.
Atsišaukite Lafayette 4005 

4530 So. Honore Str.

atsakantis, 
savo

REIKALINGAS 
biičeris, kuris supranta 
darbą.

Atsišaukite. .
1731 South Union Avė.

| REIKALINGAS buČeris, pa
tyręs savo darbą.. Atsišaukite 
pasirengę darban.

6104 So. State Str.
Phone Normai 2992

RAKANDAI
GERIAUSIA PROGA JAUNAI 

PORAI.
Turiu parduoti tuojau savo vėliau

sio styliaus Velour Parloro setą, Vel- 
vet karpetą, pastatomą liampą, val
gomo kambario setą ir 3 miegamo 
kambario setus. Taipgi gražų dvi
gubų springsų fonografa rekordus 

.. Viskas kaip 
. į nauja. Parduosiu sykiu ar dalimis 

valgio.'už trečdalį. ‘ ,
1922 So. Kedzie Avė., 

1 lubos.

sus ir šiltas. Prie mažos šelmy-! r deimantinę adatą- 
uos su valgiu ar be
Kambarys su valgiu* $7 savaitei

A. Donile
3531 So. Parnell Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
GARANTUOTI plumbingo ir ap

šildymo įrengimai. Olselio kaina 
visiems. Reikalaukit kataliogo. B. 
Karol and Sons Co., 800-806 So.

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440

STOGDENGYSTĖ
Trijų slogi; prakiurimas užtaiso

mas ir garantuojamas už $4. Auto
mobilių t rokų patarnavimas Chica- 
goj ir apieiinkėse. Insteigta 34 
metu senumo. Didžiausia ir geriau
sia stogų dengimo įstaiga Chicagoje. 
Tik patyrę unijos darbininkai sam
domi. J. J. Dunne Roofiąg Co., 
3411-13 Ogden Avė, Phone Lawn- 
dale 0114.

ĮIEŠKO DARBO
NAUJAS Lietuvos meisteris par

važiavo iš Lietuvos
J ieško darbo. Aš esu patyręs bu- 

davojime namų ir taisyme senų 
Malevoju ir popieruoju; muravoju 
kaminus.

Pašaukite John Miške
4115 So. Maplewood Avė. Chieago.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų sortavinuri 
popierų, gera alga.

Atsišaukite
FRANCIS HUGHES & CO.

1405 W. 21st St.,

REIKIA OARBININKįl

REIKALINGAS patyręs 
Gordon ir Cylinder “feede- 
r’is”, apsipažinęs su Gordo- 
no užsitaisymu. Unijine al
ga ir darbo valandos.

Kreipkitės po 5 vai. vaka
rais.

Naujienos,
1739 So. Halsted St., 

Chieago.
Klauskit Page.

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui popierų atkarpų. 
Gera mokestis. Atsišaukite:

Republic Waste Paper Co.
1039 W. Congress St.

Netoli Morgan

NAMŲ rakandai pardaviimhi 
pigiai ir flatas tendai. Apleidžiu 
miestą.
v 1406 So. Halsted St.

3 augštas I-

PARDAVIMUI 7 kambarių 
gražus rakandai, parduosiu pi
giai, 3 šmotų skurinis setas, 
riešutiniai valgomo ir miegamo 
kambario setai, karpetai, Ram
pos, victrola ir tt. Parduosiu da
limis. 1630 Hiimboldt Blvd.

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA Stearns K. Litno- 
sinas geras dėl taxi ’cab; galite su 
šituo karu įstoti i katrą nors kom
paniją priims, jei dėl Taxi tai duo
siu visus pritaisimus cabui; karas 
garanti eis gerai, parduosiu pigiai 
už $850 boluriu du karu.

S. Thomas, ’ 
Tel. Brunsvvick 3087 •

T523 N. Ashland ii užpakalio

REIKALINGAS AUTOMOBILIUS 
Mainysiu lotą 60x124 kaina $700. 
Kas norite mainykite Automobilių. 
Kreipkitės 2 lubos.

3515 Lowe Avė

PARDAVIMUI automobilius Hay- 
nes. Naujas kainavo. $3000, dabar 
tik $450. Mašina dirba kaip nau
ja; matyti galima subatoj ir neda
lioj visą dieną

J. Kazlauskas, 
948 W. 36 St.

Tel. Yards 3649

PARDAVIMUI
PARDAVLMUI grosernė ir 

bučernė arba delikatesen krau
tuvė. Turiu dvi krautuves, vie
ną turiu parduoti.
J. Hides, 7134 Ashland Avė.

_______ '
PARSIDUODA KRAUTUVĖ ciga

rų, tabako, saldainiu ir šiaip viso
kių daiktų. Pigi MRda su gyvenimui 
kambariais.

Nupirksite pigiai.
Atsišaukite

4518 Węntworth Avė. 
Tel. Boulevard 5625

■ ................

PARSIDUODA kukninis pečius 
su gasu crorwn 2 metų senumo ir 
kiti rakandai oigiai. Galima matyti 
subatoj ir nedėlioj.

1346 Laflin Str.
1 blokas nuo Ashland Avė.

3 lubos frontas

PARDAVIMUI grosernė, sal
dainių ir visokių • mažmožių 
krautuvė. Vieta gera, prie mo
kyklos. Biznis išdirbtas nUo se
nai. Geras bargenas; gali pirkti 
ir namą^

3518 So. Wallace Str.

MUZIKANTŲ atydai,. parsi 
duoda smuiką Jacobus Stainer 
kurios dabar sunku gauti.

Kreipkitės
F. Starwat

724 W. 14 PI.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
ne ir vaisių krautuve. Viskas naujai 
taisyta: fixtieriai, elektrikinės ma

šinos ir daug stako. Parduosiu pi
giai, nes viėna neapsidirbu; Atsišau- 
<ite: 111 and Troy St., Mt. Green- 
wood III., arba 1340 S. Jefferson St., 
Chieago.

BARGENAS!
Gera |?učernė ir grosemė; biz

nis ant Western Avė. Parsiduo
da pigiai. A.'N. Masulis

6641 So. Western Avė. 
Tel. Republic 5550

MARGUETTE BOULEVARD 
gatvė) mūrinis namas ant 

dviejų lotų, 5 pagyvenimai po 5 ir 
6 kambarius furnace apšildomas, 
aržuolinis medis, visos vigadps, En- 
glish basemehtas mūrinis garadžius 
ąnt 3 automobilių.

1 PRIE Garfield Boulcvardo (55 
gatvė) mūrinis namas 2 pagyveni
mai po 6 ir 7 kambarius, aržuolinis 
medis, garu steam apšildomas ir 
visos vygados, kaina tiktai $12,500.

ANT Bridgeporto mūrinis namas,
2 pagyvenimai po 5 ir 6 kambarius, 
maudynės, elektrikus, cementuotas 
skiepas. Kaina tiktai $9,000.

ANT Brighton parko, 2 lubų au
kščio nauji mūriniai namai, 2 pa
gyvenimų po 6 kambarius, garu 
(steam) apšildomi, aržuolo trimin- 
gai, visos vygados su vėliausiais 
intaisymais, aukštas cementuotas 
skiepas, 30 pėdų plpČįo lotai. Par
siduoda daug pigiau lieku kaštuoja 
dabar naujas statyti.

CICEROJ mūrinis namas, 2 pagy
venimai po 5 it* ,6 kambarius mau
dynės, elektrikas, skalbykloj, ar
žuolo medis aukštas (English Be- 
sement) skiepas <išcemeiituotas, bež
velk naujas namas, kaina tiktai1 
$10,000.

NAUJAS muriniš namas 2 pagy
venimai po 5 kambahriuš; furnace 
apšildomas (ėnglišh basertientį au
kštas skiepas, vėliausids mados in
taisymais ir visos vygados, ' gar&d: 
žius dėl 2 automobilių. Kaina tiktai 
$12:500. . .

Mes padalome visokius raštus 
prie pirkimo ir pardavimo namus 
ir žemę, dėl tolesnių žinių kreipki
tės in musų ofisą.

CHAS J. BAGDZIUNAS and 
736 West 35-th Str., 
Boulevard 0012

ANT 
. (67

DIDžIAUSIS BARGENAS.
Pardavimui kietų anglių šil

domas pečius; kainuoja $125; 
parduosiu už $25. Taipgi visai 
geri vargonai už $2Q. Atsišau
kite: 1606 S. Halsted St.

CO.

Tikras Kalakutas

PARDUOSIU groserųę arba 
mainysiu ant loto arba automo
bilio; parduosiu pigiai. Priežas
tis: nėra kam biznio prižiūrėt. 
Renda $30 į mėnesį. Atsiašukit : 

3114 So. Halsted St.

proga.
i UHIU parduoti, gęeitaijj.pirmos 

klesos čeveryku taisymo dirbtu
vę su moderniškom mašinom; Biz
nis išdirbtas per daug metų, pigi 
renda, gera vieta, maža kaina ne
mokanti išmokinsiu šito amato. Da
lį įmokėti, o likusius pinigus iš 
jelno atiduosi po valiai. Dirb
tuvė randasi 18 gatvės apielinkėje. 
Del platesnių informacijų matyk

W. Juckeviče 
2423 W. 63 Str.

Telefonas prospect 4345 • *•

2 flatų naujas mūrinis na
mas, po 5 ir 6 kambarius, su 
visais įtaisymais. Lpta-s prie ša
lies, garage. Randasi lietuvių 
kolonijoj, 62 ir Kedzie Avė. Na
mas vertas $15,W parduosiu 
už $12,900.

2 flatų mūrinis namas po b 
kambarius, su visais įtaisymais 
garage dėl 2 automobilių. Ren
dos neša $65 į^nierfesį. Kaina 
tiktai $6,000. Mainysiu ant 
mo

na-
bile kokio biznio.

C. P. SUROMSKIS
• Y... •: ■

3346 S. Halsted Str.
' V ■ . < x

Phone Bouleyąrd 9641

_ ____________ _ • * t . 1

PARDUODU laikrodėlį kartu su 
lenciūgu, laikrodėlis size 18 ir už
daromais viršais. Laikrodėlis yra 
ikro aukso iŠ Rusijos atvežtas.

56 prabos, o į Amerikos 18 jewel. Aš 
užmokėjau $310 rublių, o dabar aš 
parduosiu pigiai už $150 dolerių.

Atsišaukite subatoj ir visą nedė- 
ia: 2 lubų iš priekio. ' J. K.

703 W. 21 Place Chieago, 111. '

PARDAVIMUI pirmos klesos gro- 
sernė ir visokių smulkmenų krautu
vė Vėliausios mados visi įrengimai 
du ice-baksiai, dviejos svarstyklės 
(scales) mėsai piaustyti mašina, re- 
psteris ir tt. taipgi labai daug “sta
to”. Turi būt parduota greit, nes 
aš apleidžiu miestą. Atsišaukite 
greitai. 928 W. 38 Str.

gjJras BARGENAS 
VEIKITE GREITAI <

t •' Į'/ K ... "fv ' •' i', •

2 flatų mūrinis, 4-4 kambarių, ne
toli Kedzie ir Archer, siaiiras stogas, 
skiepas, lotas 30x125, namas tik 7 
mėnesių senumo, savininkas išvažiuo
ja į seną krajų, kaina $9,250 pini
gais . . ,Taipgi 2 flatų mūrinis, 
barių, gerame stovyje, kaiąp $8,500, 
išmokėjimais.

Taipgi 2 flatų mūrinis, 6-6 kamba
rių. karštu vandeniu šildomas, sa^Į" 
ninkui reikia pinigų, kaina $11,500, 
pusė pinigais.

Taipgi 2 augštų, 3-3 kambąnų, ce
mentiniu pamatu, ekstra lotas, vana, 
elektra, puikus bargenas. Kaina 
$5,000, išmokėjimais.

J. N. ZEWERT & CO.
x 4877 Archer Avė.

■ > ................................— ■ ~ 1 r i ,i ■■■ i. ■ > į—<»

Kaina

PARDAVIMUI

Už $250 nupirksite mano $700 
vertės, 88 notų grojiklį pianų, 125 
roleriai ir ieabinet bencius. Jei rei
kia padarysime išmokėjimais. Atsi
šaukite šiandien iki 9 vai. vakare 
arba rytoj, nedėlioj iki 5 valandų 
po pietų. ' v

1600 W. Van Buren St., 
kampas Ashland Blvd. Klauskite 

Mrs. Smith’s player

PARDAVIMUI — 354? So. frran- 
cisco, 5-6 kambarių, aržuolo trimin- 
gai, elektra, console akmenio stepsai, 
porčius, landrė, cementinis skiepas, 
pleisteriuotos lubos, gyvenimas tuo
jau, $2,500 pinigais, kainą $10,250. 
Savininkas. '

Wentwdrth 5510

PARSIDUODA Restauranas su vi
sais įrengimais ir groseris argi su 
visoms šėpoms ir kitais rakandais. 
Kas nori gali pirkti tik šėpas ir 
svarstikles atskirai be grosernės. 
Turiu du biznius, todėl turiu vieną 
parduoti greitai ir pigiai.

569 W. 18-th Str.

NAMAI-ŽEME

PARSIDUODA 6 kambarių medi
nis namas ant 2 lolų, cementuotas 
beisementas, fornisu apšildomas ir 
viskas paskutines mados įtaisymai, 
7 metų senas, gatvė ištaisyta ir ap
mokėta, gasas, elektra. PorČiai su 
skrynais. * Garadžius vienai mašinai. 
Kaina $6,000. 2938 W. 36th PI.

PARDAVIMUI 3 augštų mu- 
rinis namas, 6 Šeimynos, $84 
rendos. ’ Parduosiu už $6800.

Atsišaukite
1625 So. Jefferson St.

- . Į...... L - I ' ' ■ Į —......— ........... . ' b ‘ ' ■"'* ..............y . ......... ...........

NEGIRDĖTAS BARGENAS
2 flatų muro namas po 6 kamba

rius įkarštu vandeniu apšildomas 
randasi Brighton Parke tiktai $11.- 
500 apie pusę cash; turi būt par
duota i 4 dienas.

Antras bargenas 2 flatų muro na 
mas po 5 kambarius, 2 karų ga- 
radžius, graži vieta Brighton Parke 
tiktai $10,400; savininkas važiuoja 
i Lietuvą turi būt parduota trumpu 
laiku.

Trečias bargenas 2 flatų muro 
namas po 6 kambarius Brighton 
Parke. Savininkas parduos arba 
mainys labai pigiai ant bizniavo na
mo.

Peoples Real Estate Co 
4338 Archer Avenue

PARDUODU tris namus, vienas 
namas yra 8 flatų po 6-5 kambarius, 
antras namas yrą ant dviejų pagyve
nimų po 7-5. Trečias namas 2 flatų 
po 6-5 kambarius. Visi namai yra 
su visais įtaisymais. Priverstas par
duoti, nes turi važiuoti į Lietuvą.

Atsišaukit '
5520 S 'Ęlizabęth St 

1 lubos
Phone Normai 0175

GERIAUSIAS INVESTMENTAS. 
Del pardavimo nauji 2 flatų namai po 
6 kambarius, su gtymu arba vandeniu 
šildomi prie Marąuette Manor arti 63 
gatvgs ir arti bulvaro. Del tolesnių 
informacijų, kreinkitės vpatiškai arba 
telefonuokite j Jameš Kral, 2444 W. 
67th Stj Tel. Prospsct 1364* /

PARSIDUODA 2 namai, vienas 
bizniavas, antras privatinis namas 
namai randasi geram stovy ir gra
žioj apielinkbj, 45 nuošimtis ant 
jūsų pinigų, parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant mažesnio rtamo, nedi- 
delios farmos, farma turi būt ne 
toli nuo miesto, mainysiu ant loto, 
bUČernės, Dry Gdods štoro automo 
biliaiis. Nepraleiskite profeos katra 
jums į duris bado.

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų mu
ro namas, extra lotas, garadžius 3 
mašinom,, namas parankumai vėliau 
sios mados, parduosiu už $18,500 
arba mainysiu ant mažesnio namo, 
namas tuh būti parduotas i trum
pą laiką.

BRIGHTON PARK BARGENAS
IŠSIMAINO bučernė ant mūrinio 

namo, namas turi būt Brighton 
Parke arba South Sidėj, biznis da
romas nuo 45 dolerių lig 10.00 į die
ną, 5 kambariai pagyvenimui, lis- 
tas ant dviejų metų ir pusės, renda 
$45 į mėnesi; veikite greičiausiai 
ką galite, priežastis liga.

Kreipkitės pas

(FARMA) LABAI PIGIAI Indiana 
State, tarpe Valparaiso ir La Por
te, taipgi netoli South Bend. 70 ak
rų, $ akrai miško, didelis sodas, 
ikusi žemė visa dirbama lygi ir
Uodžemis, 7 kambarių namas,~dide 
ė kūtė, vištyničia, Šilo ir kiti rei

kalingi budinkai, ūkė aptverta. Sa
vininkas našlys su mažais vaikais 
turi neatbūtinai parduoti arba iš 
mainyti į 5 dienas. Mainys ant na
mo arba biznio. Kreipkitės tuojau 
ir paimsite už $5000 mažiaus 
verta.

CHAS J. BAGDŽIUNAS and 
736 West 35-th St., 

Boulevard 001'2

\ ką
CO.

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas su groserne Storas ir 4 Da
tai, rendos nęša $112 į mėnesi. Par
duosiu arba mainysiu ant Cattage 
arba loto* Savininkas

4343 So. Wood Str.

A’

1RANKG.LUCAS’
4116 Archer Avenue 

Phone Lafayette 51Q7

FARMA mainysiu Wisconsino 
valstijoj netoli nuo Chicagos $7.00 
tikietas. Su gyvuliais ir mašinoms, 
ir yra viena mylia nuo miesto ir 
prie kelio; mūriniai budinkai; gera 
žemė

2502 W. 69 St. Republic 5705

BARGENAS.

PRANEŠIMAS
Už garbę turiu pranešti savo 

kostumeriams ir kitiems, kad 
sugrįžau iš Lietuvos po trijų 
mėnesių svečiavimosi, jeigu

Flatų muro namas 50x125 lo-2 \ r* ■ _ __ 
tas 5x5 kambarių furnace ir pečiu 
šildomas kaina $10,500 cash reikia 
$4,000, likusius išmokėjimais. Ran
dasi Brighton Parke.

' Lotai
Western Avė. arti 69 St. 25x125 

kaina $2,500 cash reikia $1,500 li
kusius išmokėjjimais Western Avė. 
arti 73 St. lotai po $1250 strytai iš
mokėti, gera vieta garadžiui jirba 
taisimo automobilių.

Rockvvell St. arti 72 St. 30x125
Lotai po $500 lengvam išmokėji

mui.
Matykite:

A. N. MASU LIS, 
6641 Sotith Western Avė

Republic 5550

Kalėdų Dovana.........
Pirk šitą baygeną. Parduodu 

2 flatų nabjį namą po 5 ir 
6 kambariu^ flatai su vėliausios 
mados įrengimais. Reikale krei
pkitės pas Ą. Grigas, 3114 So. 
Halsted st.

PARDAVIMUI pigiai dvi stubos 
po 7 didelius kambarius su mau
dynėmis ir kitais parankumais ant 
biznio gatvės kampas 2 lotai 60x125 
Pietvakarynėj daly miesto. Kaina 
$6,000, pusė pinigais, likusius ren
da pabaigs mokėti. Klauskite J. 
Zacker, John J. Lipski: ahd Co.

4650 South Westėrn Avenue

BUNGALLOW!
NAUJAS prie Marąuette Parku, 

6932 So. Rockwell St. 5 kambarių, 
kieto medžio vidūs, viskas naujas 
$6200 cash, $3000 arba priimsiu lo
tą ir cash greitai parduosiu

L. Butkevicz .
2502 W. 69 St, Republic 5705

BOULEVARD flatas — $14,750.
Didelis bargenas, $5,000 pirmas-i 
morgičius, 5 metams, 6 nuoš. Apie- i: ~ 
Blvd. $180 į mėnesį.

Atsišaukite
Wentworth 4325

NORIU PIRKTI 
♦PRAPERČIŲ 
APIELINKĖJE 
CANALPORT AVĖ.

189 No. Clark St. Room 510

JEI nori linksmaus sveiko ir 
pelningo gyvenimo nusipirk: 

FLORIDOS FARMA
52% akrai puikioje vietąję, tarp 

3-jų Ežerų, netoli miesto, ‘lietuviai 
kaimynai. Gražus 14 kambarių na
mas. Rakandai, Fordas, Gyvuliai, 
ūkio padargai, vištinyčios. 12 akrų 
Apelsinų ir riešutų sodas. Reikalau; 
ja mažai atydos, neša $3,000 pelno į 
metus.. . Kaina $15,000 verta 2 syk 
tiek. Rašyk pas savininką.

WALTER GODLEFF 
Pittman, Florida, 

arba ypatiškai klausk Puidoko va- 
korelis 
6214 Š. Rockvvell St.. Chieago, UI.

DU FLATAI 
$500

Mes budavojame 3 flatų, sun par- 
lors, viską gatavą už $11,500, ant 
jūsų loto. Mes skoliname pinigus, 
suteikiame planus ir visas smulkme
nas. Jus galite padaryti pinigų par
davinėdami tuos namus už $16,000. 
įsteigta 1892. Ateikite į musų ofisą 
arba telefonuokite

MR. SESSINGER 
Central 6012. Room 412-105 W. 

Monroe Street.
Atdara vakarais iki 8:30

PARENDAVOJIMUI 3 kam- 
kas turit reikalą arba norėtu-' į)ariai yta vana, elektra ir vi- 
mėt ką parduot, pirkt ar mainyt, 8į kitį parankumai. Atiduosiu 
meldžiu kreiptis į naują vietą. 
Savo Real Estate ofisą dabar 
perkėliau į savo namą po num. 
2418 W. Marąuette Rd. (arba 
67 BĮ.) arti Westem Avė. ir 
stengsiuos patarnauti savo kos- 
tumeriams kuogeriausiai.

Su pagarba

pigiai. Atsišaukite:
4017 S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI 12 apartamen
tų namas N. W. kampas 62 St. 
prie Laflin St., $18,000 pinigais. 
Atsišaukit: Clemens Mack, 6030 

įVemon Avė., Phone Fairfax 
i 6652.

i Jo i

r

PRANEŠIMAS

Turiu už garbę pranešti savo kos
tumeriams ir draugams, I 
KURŠAUSKIS turiu REAL ESTĄ 
TE ofisą po num. 808 W. 33 rd PI. 
Persikėliau į kitą vietą; taigi gerbia
mieji norėdami pirkti, parduoti ar 
tr;ainyti, kffeipkitės žemiaus paduotu 
nauju antrašu, gausite greitą ii

PARDAVIMUI 4 apartamen
tų namas, 408—10 W. 61 St., 
6—7 kambarių, garu šildomas, 
$8,000 pinigais arba mainysiu 
ant 2 flatų ar cottage. Atsišau
kite Clemens Mack, 6030 Ver- 

__ non Avė., Phone Fairfax 6652. 
kad aš P. 1 \
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MOKYKLOS
teisingą patarnavimą.

PETER KURŠAUSKIS 
751 W. 31st St. 
Tel. Yards 6296

GERAS, PIRKIMAS
2 namai, vienas mūrinis 4 ir 4 

kambarių antras medinis 4 ir 4 kam.1 
ant. vieno loto už $6,000, kitas namas 
medinis 4-5 kamb. 3 karam garadžius 
mūrinis šviesus iš visų pusių, netoli 
švento Jurgio bažnyčios, kaina $5700, 
įmokėti $2,000, rendos $60. Kreipkitės

751 W. 31st St. , :

REIKALINGAS lotas 30 pė-p 
dų pločio tarpe Western ir Ke-, 
dzie ir tarp 64 ir 62 St. pirksiu 
už pinigus arba mainysiu ant 
automobilio Čhandler sedan. 
1921 m. J. Vilimas, 1534 W. 46 
St., PKone Boulevard 2282

n Ą 11,1 1,1
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo

Klesos Dienomis ir Vakarais 
Specialus vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

sau dreses.
Mes suteikiame vietas dykai ir iš
duodame diplomus užbaigusioms.
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643
Sara Patek, Principal

PARDAVIMUI mūrinis naujas na
mas 2 augštų, apačioj krautvė ir du 

morgiCius, b metams, o nuos. himįj kambariai ant viršaus 5 kambariai, 
linkėję Loomis Blvd. prie Garfield parduosįu arba mainysiu arrt' loto ar- « 

ba automobiliaus. *
Atsišaukite4 >

S. KUKAS, I
. 6050 So. Laffayette Avė., Chieago, t

Jau tūkstančiai vyry — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

Praktiškos lekcijos ant geriau
sių karų; žemos kainos ir garan
tuoti rezultatai. Kreipkitės šian
die i , .

Lietuvių Automobilių 
Mokykla, 

3238 So. Halsted St. 
Užpakaly malt and Hops štoro. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais

BRIGHTON PARK
BARGENAS!

Parsiduoda 2 aukštų medinis na-, 
mas 2-4-5 ruimai. Rendos neša į 
mėnesį $70.00, elektra, maudynės, 1 
mašinai garadžius. Visas namas Į

3 augštų mūrinis, 3-8 kambariu iia-; kaip naujas. Kaina $4,000. Einu į 
tai, Viskas moderniška, gafu šildoma, biznį, reikia pinigų, turiu parduoti

Kreipkitės prie savininko. 
F. GEDUTIS, 

5315 So. Emerald Avė.
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3 augštų . mūrinis, 3-8 kambariu fla
tai, viskas modemiška, 
pinigais $6,000. Dide- i 
lis bargenas ,
2 augŠtų, mūrinis, 2-6 kambarių fla
tai, viskas modemiška. Garu šild^ 
mi, 2 karų garadžius. e 1 < 
Pargenąs M* ■ ■ V v**
2 augštų medinis namas, 2-4, kamba
rių f altai, viskas moderniška, 30 
>ėdų lotas.
Bargenas

gatu šildoma, biznį,

$13500,*^:

EXTRA! EXTRA!

30

$4050
Męs teikiame paskolas visiems mu

sų pirkėjams. Musų ofisas yra at
daras nedėlioję nuo 10 ryto iki 4 vai, 
po piętų.

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47-th St.

DIDELIS BARGENAS.
6 flatų muro namą parduosiu 

arba mainysiu ant bizniavo na
mo arba loto ar kitokio biznio. 
Priežastis pardavimo: einu į 
nznį. Su reikalu kreipkitės pas 

A. Grigas,
3114 So. Halsted St.
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PARDAVIMUI lotas, labai pigiai 
arba mainysiu ant automobiblio..
Jotas randasi labai gražioje vieto- 
e. Delei daugiau informacijų kreip 
ritės nuo 7 ryto iki 6 vakare, po 6 
kare 141 W. 103 PI.

11417 So. Michigan Avė.

GERBIAMA? DARBININKE

$179 
$395

Pabudavokit kaip jums patinka 
-% akro taip pigiai kaip 
% akro taip pigiai kaip

85 minutės nuo vidunrdesčio ant C.
B. & Q.

Važiavimas mažiau negu 10c.
60 traukinių kasdien. Netoli moky

klų, krautuvių ir bažnyčių.
$50 pinigais, kitus po $5 į menesį,
Del informacijos atsiųskite kupo

ną.
OLIVER SALINGER & CO., 
629 First National Bank Bldg.

Y Chieago, III.
KUPONAS

Gerbiamieji:— 
Prisiųskite man informacijas 

link jūsų % ir % akro latų.

Vardas
'Adresas

kas

Amerikos Lietuviu Mokykla
3W So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, . Typevvriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos 
Etimalogijos Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyooa 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, Higb School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
NedSldienihis: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kai* 
bosi gramatikos ir rašybos.
3301 So, Halsted St., Chieago. 
(kanapas 33-čios gat., 2-ros labos)

.... TAPKITE AKUŠERKA
The National College of Midwi- 

iery teikia praktiškus Jigonbučio 
kursus ir prirengia prie valstijinių 
' gzamenu. Specialiai 1 mėnesio 
kursai už sausio mėnesį valstijinių 
mamonų. Atsišaukite, rašykite ar

ba tlefonuokite, Seeley 6323 nuo 
10 iki 5. Dr. Lee; Supt.

National College of Midwifery, 
95 So* Hoyne Avė.

6323 nuo


