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F ranci j os-Cechi j Os
sąjunga prieš 

Vokietiją
Dirižabelis žuvo, juroje

Japonijos kabinetas rezignuoja

Francija padarė sąjungą 
su Cecho Slovakija

Prancūzą dirižabelis Dix 
* mudu žuvo juroje

Sąjunga yra atkreipta prieš 
Vokietiją.

Iš viduržemio juros Sicilijos pa
kraščiuose ištrauktas diriža- 
belio komanduotojo lavonas.

pasiliko dirižabely per kelias va
landas, iki dirižabelis nukrito į 
jurą. Tokiame atsitikime nie- 
kurie lakūnų galėjo nusileisti 
Afrikos pakraščiuose. •

Dixmude išskrido su 50 žmo
nių įgula gruodžio 18 d., iš Mar- 
seilles 72 valandų kelionei. Jis. 
perskrido per Viduržemio jurą ir 
buvo pasiekęs Sacharos tyrlau
kį. Iš ten jis grįžo namo. Pas
kutinį kartą tiesioginiai su su 
juo susižinota gruodžio 21 d., 
kada jis skrido atgal per Alžirą 
ir artinosi prie Viduržemio ju
ros. Jam tada buvo įsakyta ne- 
skristi per Viduržemio jurą, nes 
ten buvo pradėjusi siausti nepa
prastai smarki audra. Nuo to 
laiko nieko apie jį nebuvo girdė
ti, nors ir buvo gaunama nepa
tvirtintų žinių, kad jį tai šen, 
tai ten matyta bej iegį 
dant virš Afrikos.

Dixmude yra vokiečių 
Zeppelinas. Jį pabaigta
prieš pat karo pabaigą ir jį pa
siėmė franeuzai. Tai buvo did
žiausias dirižabelis pasauly. An
tras yra Amerikos dirižabelis 
Shenandoah. Dixmude padarė 
pasaulinį rekordą tolumo ir il
gumo skridimo, pereito rugsėjo 
mėn. perskrisdamas be nusileidi
mo 4,500 mylių į 118 valandų.

Puola ministeriu namus
Būriai japonų puolė premiero ir 

Goto namus.

Laukiama sprendžiamo 
mūšio

skrai

darbo 
dirbti

PARYŽIUS, gr. 28. — Dar 
viena sąjunga prieš Vokietiją 
tapo padaryta. Francija šią sa
vaitę padarė draugingumo su
tartį su čecho Slovakija. Nors 
sutartis ir nemini apie ofensi- 
ve ar defensivę pagclbą, bet ji 
yra atkreipta prieš Vokietiją.

Sutartis reiškia tai, kad jei 
Vokietija pultų Franciją, ant 
Vokietijos turės pulti Lenkija 
ir Cecho Slovakija. (Lenkija eis 
ant Bresluu, o čecho Slovaki
ja ant Dresdeno, o tada abi 
armijom trauka ant Berlino. 
čecho Slovakijos armjją ko
manduos franeuzų generolai.

Vengrija taipjau nemaloniai 
priims šią naują sąjungą.

(Francija nesenai sutiko pa
skolinti pinigų čecho Slovaki
jos apsiginklavimui. Rymas 
šioje sąjungoje numato Fran
ci jos pastangas kontroliuoti 
Europos metalo industriją, ir 
luo karinius prisirengimus, 
taipjau praplėtimą Francijos 
politinės ir militarinės 
ceutraiineje Europoje).

įtakos

— Ja-NAGASAKI, gr. 27. 
ponijos imperijos universite
tas Fukokoj sudegė šiandie. 
Nuostoliai siekia $2,500,000.

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

čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek ■>•- 
ka. O gal čia užtiksi ir save 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.

PARYŽIUS, gruodžio 28. — 
Franci jos oro ministerija oficia- 
liniai paskelbė, kad didžiau
sias pasaulyje dirižabelis Dix- 
mude žuvo Viduržemio juroje.

Pranešimas sako, kad diriža- 
belio komanduotojo Įeit. Grene- 
dan lavonas tapo rastas Sicilijos 
vandenyse.' Lavoną rado žvejai 
už 6 mylių nuo Sciacca, Sicilijoj, 
Italijoj Apie lavono suradimą 
pranešė Francijos valdžiai Ita
lijos laivyno ministerija.

Į Sciacca tapo pasiųsti Fran
ci jos kruizeris ii* trys torpedi
niai laivai j ieškoti daugiau lavo
nų ir dii’iždbelio likučių.

Suradimas Įeit. Grenedan la
vono panaikina visą viltį, kad 
dirižabelis dar nėra susidaužęs. 
Toji viltis buvo gimusi gavus 
žinių, kad dirižabelį užmatyta 
skrendant be kontrolės virš Sa
li aros tyrlaukio.

Rymo pranešimai nepalieka 
Jokios abejonės, kad tai yra Įeit. 
Grenedan lavonas, kadangi lei
tenantas turėjo ant rankos iden
tifikacijos numerį. Jį ištraukė 
savo tinkluose italai žvejai ir 
kadangi jie nemokėjo skaityti, 
tai prisiėjo lavoną pasiųsti į 
kitą artimą miestelį Sergenti, 
kur mayoras ir mokytojas per
skaitė identifikacijos numerį ir 
telegrafavo Ryman. Tuoj aus li
ko išsiųstas įsakymas Toulono 
laivyno bazei pasiųsti visus at
liekamus laivus į Sicilijos van
denis jieškoti daugiau lavonų.

Gal ne visi žuvo.
Del to fakto, kad nesurasta 

dirižabelio laužų ir daugiau la
vonų, francunai nesustoja jieš
koti lakūnų ir Afrikos tyrlau
kiuose, nors dabar didesnė do- 
mė bus kreipiama į jurą. Spren
džiama, kad galėjo taip atsitik
ti, kad Įeit. Grenedan, kada su
prato, kad dirižabelis yra žuvęs, 
įsakė savo lakūnams šokti iš di
rižabelio su parašiutais, o pats

Japonijos kabinetas 
rezignavo

Bet regentas kabineto rezigna
cijos nepriima.

TOKIO, gr. 28. — Premiero 
Yomamoto kabinetas padavė 
savo rezignaciją, remdamasis 
tuo, kad atsakomybė pasi
kėsinimą ant regento gyvasties 
puola ant kabineto. Bet regen
tas princas Hirohito atsisakė 
priimti kabineto rezignaciją, 
kadangi tokis kabineto žingsnis 
yra neišmintingas iš priežas
ties svambaus rekolnstru|kcijos 
darbo ir kitų svarbių šalies rei- 
kailų.

Pasikėsinimą ant regento gy
vasties padarė atstovų buto na
rio sūnūs Daiske Namba. Tė
vas tuojaus padavė savo rezig
naciją iš buto, kuri liko pri
imta.

Nežiūrint nepriėmimo kabi
neto rezignacijos, padėtis yra 
kritinga ir kabinetas vangiai 
įstengs išsilaikyti. Agrikuiltii- 
fos m misteri s jau rezignavo 
delei nepriėmimo apdraudos 
baliaus. Rekonstrukcijos {pie
nas irgi liko atmestas. Vidaus 
reikalų ministeris Goto irgi 
turės rezignuoti delei kįlusios 
didelės opozicijos.

TOKIO, gruodžio 28. — Kriti
nga padėtis pasidarė iš priežas-' 
ties pasikėsinimo ant regento 
princo Hirohito gyvasties. Delei 
to pasikėsininjo būriai japonų 
bandė pulti premiero Yamanoto 
ir vidaus reikplų ministerio’ Go
to namus, b^t policija minią su
laikė. Premieras kartu su visu 
kabinetu rezignavo.

Kaltinama, kad baronas Goto 
linkstąs prie socialistų, nes atsi- 
kvietęs į Tokio Rusijos atstovą 
Joffe, taipjau jis davęs pinigų 
socialistų vadovui Sakaye Osugi 
kurį užmušė kapitonas Amaka- 
su ir kurio pelenus paskui išvo
gė juodašimčiai. Osugi liko nu
žudytas to kapitono policijos 
stoty kartu su savo žmona ir 
jaunu auklėtiniu. Delei to davi
mo pinigų didžiumos partija, 
kuriai Goto priešinosi, taikėsi 
seime padaryti pasitikėjimo bal
savimą.

Tyrinėjimą rodą, kad jaunuo
lis, kuris kėsinosi ant regento 
gyvasties, esąs lankęs Waseda 
universitetą, kur esą daug radi
kalų. Vienas profesorius, gimi
naitis Goto, buvęs tiek radika
lus, kad turėjęs apleisti Japoni
ją, kada jam gręsė areštas už 
jo radikalumą........

Pasikėsinimas ant regento gy
vasties pagimdė didelį sujudi
mą. Iki šiol inperijos galva 
skaitėsi šventu žmogum ir ja
ponams yra neįdomu dalyku, 
kad japonas- kėsintųsi ant jo 
gyvasties.

Regentas paprašė kabinetą ir 
toliau eiti savo pareigas, bet ti- 
kimąsi, kad jis pasitrauks prieš 
seimo susirinkimą sausio 2€ o

Ryto jvyksiąs sprendžiamas Ob- 
regono mušis su gen. Estrada. 
Sukilėliai nuveikiami.'

Būvąs Užsienių Reikalų Mi
nisteris pasislėpė nuo teismo

Cenzuruos savo laikraštį
Maskvos Pravda susilankė cen

zoriaus. Du redaktoriai re
zignavo.

875 mirė nuo munšaino,
VHILADEiLiPfHIA, Pa., gr. 

28. — Koroneris Knight pa
skelbė, kad šiemet nuo munšai
no Philadephijoj pasimirė 875 
žmones. ĮKoronĄeiris ketina iš
kabinėti visų mirusių nuo mun
šaino žmonių paveikslus gatvė
se, kaipo įspėjimą gyviesiems 
saugotis nuodingo 'munšaino.

MEXIC0 CITY, gruodžio 28.
— Iš Lapiedad de Cabadas, kur 
prezidentas Obregonas 'įsteigė 
savo kvatierą, pranešama, kad 
sprendžiamas mušis Jalisco fro
nte veikiausia įvyks septinta- 
dieny. Valdžios kareiviai eina 
priekyn ir užėmė vieną miestą 
be jokio mūšio. Obregonas tiki
si, kad sukilimas galutinai bus 
numalšintas apie vidurį sausio 
mėnesio. Kartu jis pareiškė, 
kad pasigailėjimo susilauks tik 
tie, kurie nėra kalti už sukilimą

Obregonui sekasi.
JUAREZ, gruodžio 27. — Čia 

gautomis žiniomis, Meksikos fe- 
deraliniams kareiviams sekasi 
Guerrero ir Jalisco valstijose. 
Dalis sukilėlių Jalisco valst., 
kurie bandė pasiekti gen. Estra
da armiją, liko sumušti ir aplai- 
kė didelių nuostolių. Tarp kitų, 
užmušta ir du sukilėlių genero
lus.

Sukilėliams, kuriuos paimama 
belaisvėn, duodama progos pri
sidėti prie valdžios, kariuomenės, 
o jei jie to nenori, ta j daugely 
atsitikimų juos paliuosuojama.

Sukilėliai giriasi laimėjimais.
VERA CRUZ, gruodžio 28.

Sukilėliai skelbia, kad Obregono 
kareiviai apleido Pueblo, iš ku
rio sukilėliai pasitraukę keletą 
dienų atgal “dėl strategiškų iš- 
rokavimų.”

Sukilėliai einą palei Meksikos 
geležinkelį, kad neleidus Obre
gonui perkelti Pueblos kareivius 
į vakarinį frontą, sumušę fede- 
ralinius kareivius ties Apiazco.

Gen Estrada sumušęs 2,000 
valdžios kareivių ir suėmęs be- 
laisvėn 500 kareivių, jų tarpe 
ir komanduotoją gen. Carden- 
nas, kuris likęs sužeistas. Kitas 
gi generolas likęs užmuštas.

Numalšino triukšmadarį, 
atsidūrė kalėjime.

GHIGAGO. — John

bet

Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-ŽEM®.

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metalo.

Vyriausiojo tribunolo skelbi 
mas

KAUNAS, gruodžio 13 d. 
1923 m. — Blogi laikai atėjo pa
garsėjusiam šmugeliu kunigui 
Juozui Purickiui, buvusiam Lie
tuvos Užsienių Reikalų Ministe- 
riui.

Jisai, kartu su kitu tokios pat 
rųšies paukščiu, Zacharu Mili- 
chovskiu, taip pat tarnavusiu 
Užsienių Reikalų ministerijoje, 
yra viešai apšauktas nusidėjė
liu, kuris turi būt suimtas ir 
pasodintas kalėjiman.

šios dienos laidon valdžios lei
džiamojo laikraščio “Lietuvos” 
(Nr. 281) Vyriausias Tribunolas 
įdėjo šitokį skelbimą:

“Vyriausiojo Tribunolo 
“yra ieškomi pasislėpusieji 
nuo teismo: 1) buvęs Užsienių 
R-lų Ministeris Juozas Puric
kis, 39 metų amžiaus, kalt. 
Baudž. Štat. 636 str. 3 d. 667 
ir 578 str., 2 ir 3 (Į. ir 2) bu
vęs Užsienių Reikalų M-jos 
valdininkas Zachoras Milicho- 
vskis, 42 metų amžiaus, kalt. 
Baudž. Stat. 636 str. 3 d. Juo
du reikia suimti ir patalpinus 
kalėjiman pranešti Tribuno
lui”.’
Dvejetas su viršum metų at

gal kun. Juozas Purickis, būda
mas užsienių reikalų ministeriu. 
tapo sugautas bešmugeliuojant 
sachariną Rusijon: Prieš jį tapo 
iškelta byla, bet jisai išdūmė į 
užsienius ir, kaip buvo girdėt, 
apsigyveno Berline. Lietuvos 
klerikalai, matyt, stengėsi kiek 
galėdami padėt savo broliui bė
doje, nes jam pavyko ne tiktai 
pasišalinti iš Lietuvos, bet ir 
gauti reikiamas apsigyvenimui 
užsieniuose popieras.

Buvo žinių, kad tuo laiku, kai 
■teismas ieškojo Purickio, jisai 
ne kartą buvo pagrįžęs1 į Lietuvą

Naujieną Kontesto 
vedėjas

esti Naujienų ofise kas
dien dienomis, o taipgi 
vakarais seredomis ir 
subatomšs. NedSliomis-gi 

esti nuo 12 vai. iki 2 vai. 
po piet. Visi dalyvaujan
tis konteste gali jį pažy
mėtomis valandomis ma
tyti, gauti informacijų ir 
išduoti jam raportus.
■■z-?1, i.r 7..;:/ ! 1 ^..’rrrn^

LONDONAS, gr. 28. — Iš- 
Rygos pranešama, kad komu
nistų internacionalo (galva Zi- 
novjevas paskyrė cenzorių pri
žiūrėti ir cenzūruoti bolševikų 
oifk;ia!linį organą Maskvos 
Pravdą. Laikraštis pirm negu 
išeis iš spaudos tuires būti pa
duotas cenzoriui peržiūrėti ir 
tik jam leidus galės būti spaus
dinamas. Cenzorių pastatyta 
delei kelių tilpusių laikrašty 
straipsnių. Du vyresnieji laik
raščio redąkforiai *w£igDavifc 
protestuodami prieš Zirt^vje- 
vo uždėjimą cenzoriaus.

Chinijos piratai užgriebė ir iš
plėšė anglų laivą.

HONKONG, gruodžio 28. — 
Piratai (jurų plėšikai) užpuolė 
anglų laivą Hydrangea, plauku
sį iš Honkong j Swatow. Jis 
plaukė su 500 chiniečių pasažie- 
rių ir 300 tonų prekių Ketvirta 
dienio' vakare piratai, kurie bu
vo pasislėpę ant laivo kaipo pa- 
sažieriai užpuolė laivo sargybą 
ir suėmė laivo kapitoną ir oficie- 
rius. Užėmę laivą, patys jį val
dydami, nuplaukė j Biag užtaką, 
kur užvarė laivą ant Seklumos, 
o patys pabėgo, apiplėšę pasažie- 
rius ir pasiėmę brangesnius dai
ktus, kokius jie galėjo panešti ir 
pasiimti su savim.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gruodžio 27 d., užsienio 

Sinigu ne mažiaus kaip už 25,000 
olerfu bankų buvo skaitoma Ame

rikos pinigais šitaip:
Anglijos 1 sv. sterlingą 
Austrijos 100,000 kroną 
Belgijos 100 frankų ... 
Danijos 100 markių ... 
Finų 100 markių .........
Italijos 100 lirų ..........
Francijos 106 frankų 
Lietuvos 100 Litų ..........
Norvegijos 100 kronų 
Olandų 100 kronų .... 
Švedijos 100 krrtnų ... 
Šveicarijos 100 frankų

$4.35
$1.45
$4.52

$17.80
$2.50
$4.36

$14.86
$38.02
$26.47
$17.50

ir paskui vėl be kliūčių išvažia
vęs į Vokietiją. w

Lietuvos ir Amerikos kunigai 
visą laiką skelbė, kad Purickis 
esąs neteisingai “persekioja
mas”. Bet kodėl jisai nestoja į 
teismą ?

Keturi metai kalėjimo.

SUPERIOR, Wis., gruodžio 
28. — Prieš trejis metus pasi
turintis Edward J. Sailstad iš 
Eau Claire, kuriam gręsė bank- 
rutas, nusisamdę bakūžę, iškasė 
lavoną kito žmogaus, tą bakūžę 
padegė ir paskui pabėgo su savo 
stenografe Dorothy Anderson, 
palikęs savo pačią ir vaikus. 
Taip darydamas jis manė, kad 
jis bus paskaitytas sudegusiu, 
jo pati gaus didelę apdraudą ir 
viskas bus gerai. Bet apdraudos 
kompanijos pradėjo spėti, kad 
čia gali būti ir ne Sailstado la
vonas. Prasidėjo bylos ir jieš- 
kojimas Sailstado. Ir jį pagalios 
pagauta Califomijoj su ta mer
gina. Juos atgabenta į Wis- 
consiną ir šiandie juos abu nu
teista keturiems metams kalėji
mo. Tuo tarpu jo pati, kuri ti
kėjo jį mirusiu esant, apsivedė 
su Richardsonu. Atsiradus tik
rajam vyrui, ji dabai* ketina 
reikalauti nuo jo perskirų, kad 
galėtų legaliai su Richardsonu 
apsivesti.

ŠIANDIE — apsiniaukę ir bi- 
skį šilčiau.

Saulė teka 7:1$ valandą lei
džiasi 4:27 vai. Mėnuo teka 
11:11 valandą nakty.

Banas, 
712 N. Ada St. ir jo pati Marė 
surado būdą kaip numalšinti 
triukšmadarį, bet už tą atsidū
rė kalėjime ir gali susifluukti 
labai liūdnų pasekmių.

■Pas juos į svečius atėjo Pe- 
ter Sundel, 853 Mithvaukee 
Avė. Jis buvo girtas ir neužil
go pradėjo kelti triukšmą. Ba
nas smogė jam stikline bonka 
į galvą ir pasodino kėdėn, o 
patys nuėjo gulti. Ant rytojaus 
rado, kad Sundel vis dar tebė
ra perdaug ramus ir pašaukė 
gydytoją, kad jį arba pažadin
tų, arba pagydytų. Bet dakta
ras rado Sundel jau negyvą. 
Banas ir jo pati liko aręštuoti, 
o daktarai tyrinės nuo ko Sun- 
del mirė — nuo muhšaino, nuo 
ar nuo munšaino, kokios kito
kios priežasties.

KAS KRISTUS BUVO?/

Tokia tema bus rytojaus 
paskaita Raymond Institu
te, 810 W. 31 St.

Paskaita prasidės 10:30 
vai. ryto. Prelegentu bus 
adv. Kl. Jurgelionis.

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
1739 S.HalstedSt 

Chicagolll.
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Nelaimes S. L FABIONAS 00.

Pradžia 7:30 vai. vak ana

38-tą METINĮ LINKSMĄ

rengia

Indiana Harbor, Ind

Panedėly, Gruodžio 31, 1923
AKINI KURIE JUMS PRITIKS

Sučiuptas “paukštis

IŠKILMINGAS BALIUS
Rengia Lietuviu Laisvės Kliubas

amas

Įžanga 35 centai ypataiPradžia 6 vai. vakare

Pradžia 7:30 Vai. vak

TRYS DIENOS LAIKAI

SVEIKATA

DIDŽIAUSIAS

PRAKALBOS

pasi
Mv

iliejims

IMMM

509
428

24,170
1,116

594

(Biržų- 
Lideilka, 
jojo iš

Med- 
pataikė 

nesusek-

žemeanėu 
dykai at- 
I DYKAI

lietuvių 
žydų 
lenkų 
rusų 
vokiečių 
kitų tautų 
nenurodyta

Ventoje, 
nuisikcn- 

ark-

Kas Dedasi 
Lietuvoj

S. GORDON,
739 W. 14th St

LIETUVIŲ TAUTOS PARAPIJOS

BALIUS
Velionis buvo jau nebejaunas 

ir dievotas žmogus, rodos nega
lėjo niekam jsipykti. Kas ir už 
ką nušovė, ligi šiol nėra žinoma.

' Kapsds.

Plokščiuose (šakių apskr.) 
lapkričio 12 d., vakarienę beval
gant pro langą nušovė Voniškių 
kaimo gyventoją Antaną Kalė-

Mirusiu skaičius Lietu 
voj per 9 mėn.

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

ANT NAUDOS.

J. P. WAITCHES
LAWYER Li et u vys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SI., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais! 10736 So. Wabash Ava.

TeL: Pullman 6377.

muzikališkų, instrumentų naujausios !Šdirbyr.t4s: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalbaus, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam Į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, III.

Prieš dvi savaites 
ties Rudiškių malunu, 
do mergina ir pakinkytas 
lys, su kuriuo važiavo.

Montvidavo dvaras, 
Pasv. apskr.). Stepas 
kumečio satinus, 23 m. 
Panevėžio Lavonus upės paran
ke; upė buvo apliejusi visą lajn- 
ką, brisdamas arklys pataikė į 
duobę (dufburį), vanduo paga
vo ir priigirdė arklį ir vaikiną. 
Kitą dieną (buvo pastebėta plū
duriuojant vandeny kepurę, pir
kiniai ir arklys. Skenduolis bu
vo atrastas sekamą dieną.

Illllllilllllllllll

Pirklį Dabar

SUBATOJE, GRUODŽIO 29, 1923 m 
LIUOSYBĖS SVET.,

AUDITORIUM SVETAINĖJ
Michigan Avė., ir Grand Boulevard 

Indiana Harbor, Ind.
Prasidės 7:00 valandą vakare.

Įžanga vyrams 50c; moterims 25c; vaikams 15c

IMenicus apskriti lensai G* 1 
pritaikinti prie jūsų akių, 4* ■ 

su shell rėmais.
NĖRA KITŲ MOKESČIŲ. 

PASIŪLYMAS GERAS 10 DIENŲ. 
Okulistas (daktaras aklų specialistžts) 

ima tiek kiek optikai.
Draugiškas pasikalbėjimas ir 

patarimas dykai.
Užganėdinimas Garantuojamas. 

ATSAKANTI ASISTENTAI IR 
IŠLAVINTOS NUBSfiS VISUO
MET YRA PATARNAVIMUI.

Phone Haymarket 9414 
REYNOLDS OPTICAL & X-RAY 

LABORATORY 
738-40 We«t Madison Street, 
N. E. kampas Halsted Street.

Room 202, ant viršaus 
Famous Clothiei-s.

S. W. BANEb, Advokatą* 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1811 Recter Building
7> West Monroe Street, Chicago 

Phone CentraĮ 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yardi 1016. Vai.: 6 iki 9 vai.

Nedėlioj atsibus dviejose 
vietose Chicagoje :

, MILDOS SVET.,
3142 So. Halsted St.,

Pradžia 11:00 vai. iš ryto, tema 
bus Įdomi

Roselande, 11145 Michigan Avė.
Pradžia 3:30 vai. po pietų.

Tema Sugriovimas Babeles ir Kas 
bus po to? Abiejose vietose kalbės. 
Z S. BENECKAS.

Rengia ir kviečia T. B. S. S.
Įžanga dykai. Kolektų nėra.

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530 

Tel. Central 6390 
Vak. 3223 S. Halsted St„ Chicago. 

Tel. Yards 4681

JOHN I. BAGDŽIUNAS 
ADVOKATAS

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

ir jgaliojimus.
7 S'outh Dearborn Street 

Room 1538 Tribūne Bldg. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 VVest 22 Street 
Telefonas Canal 1667

K. GUGIS
' ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-13 

Tai. 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 ketvergę.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

2) — Salutaras vidurius išvalo; >
3) — Salutaras pataiso sveikatą. i 

Tik vienas doleris ir kvoteįis bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

prie geros Balako muzikos smagiai pasišokti. Tikimės, kad visi

Rengia Dr-ja Dr. Vinco Kudirkos
Nauju Metu Vakare Sausio 1,1924 m.

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23 PL.
< ■ ■< *

Orkestrą J.PilipaviČiaus.
Po operetes

Patyrimas daug mėty
Pritaikau akinius dėl jaunų ir se
nų. Jeigu akiniai nėra tinkamai 
pritaikyti, tai visą žmogaus kūną 
vargina. Aš taipgi užlaikau did
žiausią auksinių daiktų krautuvę, 
yra didžiausias pasirinkimas viso
kių laikrodžių ir deimantų.
Ateikit pas mane, o suteiksiu tei
singą patarnavimą, aš esmi tikras 
lietuvis, šventadieniais galite ma
ne rasti namuose.

Peter A. Miller 
2256 W. 22nd St., 

Tel. Canal 5838 
CHICAGO, ILL.

. , _ EXTRA
Parapijos Mitingas Gruodžio 30 d., į vai. po piet.

Pirmutiniais statistiniais da
viniais, per pirmuosius 9 š. m. 
mėnesus mirusiųjų skaičius 
Lietuvoje, be Klaipėdos krašto, 
siekė 21,571, iš jų 11,189 vyrai 
ir 10,382 moterys. Per tuos 
pat 1922 metų mėnesius mirė 
viso 27,771 žm. iš jų 14,484 vy
rai ir 13,287 moterys. Sulig 
tautybe mirusieji skirstomi

Nelaukite ilgiau — nes jus nega 
lėsite pirkti jūsų siutus ar overkautu: 
tokia žema kaina, net sezonui 
baigus.

Vienas rūbų išdirbėjas turėjo per
daug stako ir pirkome nuo jo per
viršį beveik musų pačių kaina. Atei-. 
kitę ir pasižiūrėkite i musų išpuoštus 
langus ir musų kainas, tikrai at
kreips jūsų atydą. Užganedinimas 
garantuojamas! Vyrų, vaikinų ir 
jaunuolių 1 ir 2 kelnių siutai, $15.50 
ir augščiau. Vyrų, vaikinų ir jau
nuolių overkautai $5.50 ir augščiau. 
Vaikinų 2 kelnių siutui- ir overkautai 
$7.75 ir augščiau. Atdara 
nuo 8 ryto iki 9 vai, vakar 
tomis nuo 8 vai. ryto iki 10 vai 
kare 
vai. po pietų

kasdien
Suba- 

va- 
Nedėlioj nuo 8 vai. ryto iki 5

Panevėžys, XI—26, (Elta). 
Prieš trejetą mėnesių dingitisj 
be žinios su valstybine kasa 
Naujamiesčio girininkijos gi
rininką Grybą Panevėžio Kri
minalinio punkto valdininkams 
pavyko suimti Ukmergės aps
krity. Suimta dar keli asmenys, 
įtariami padirbiime jam doku
mentų ir palengvinimle pasislep-

Fine for Lumbago (
Mustcrole drives pain away ano 

bringg in its place delicioua, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, vvhite ointment, made 
with oi! of mustard. Get Musterolr 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF

1923 m. 1922 m
19,711

Papilė (Šiaulių apskr.). Lap
kričio mėn. 19 d. pil. D. Kovo
to, bevažiuodamas iš giminių 
Žalnioriškių mišku tapo nežino
mo piktadario nukautas, 
žioklūs šaututvo šūvis 
gallvon. Kaltininkas

ITALIJONIŠKOS ARMONIKOS
Mes išdirbame ir importuojame visokią 

pirmos klesos ranka dirbti) Italijoničky 
Armonikų

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pčtnyčioj nuo 9 r. iki 6 ▼. 
Veda visokias bylas visuose toli
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokurpentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirnpo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

Nedėlioj, Gruodžio-Dec. 30, 1923 
MILDOS SVETAINĖJ, 

3112 So. Halsted St.

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti ant musų Iš
kilmingo Baliaus. Atsilankę ant šio baliaus, turėsite progą linksmai 
laiką praleisti prie puikios muzykčs ir pasimatyti su draugais. Ne
pamirškite dięnos ir vietos. Kviečia Komitetas.

ir Dra- 
užganS- 
Kliubas 

revoliucijos kas tų laikų nepamena. Pertrau-

Pradžia 7:30 vai. vakare
Bus perstatyta operetė Adomas ir Jieva, vaidins atsižymėję artistai K. L. Saboniai 

bus dar duodamas koncertas; išpildys Kastas Sabonis ir ponia L. Sabonis, viena iš geriausių smulki 
n ink ė jr kitos dainininkės. Draugija deda visas pastangas, kad tinkamai apvaikščiojus jubiliejų — pa 
minėjimą 25 metų sukaktuvių po mirties Dr. V. Kudirkos. Atsilankiusi visuomenė nesigailės.

Kviečia RINKĖJAI Ilt DKAUCIJA.

Maskaradų Balius
$250 DOVANU

SALUTARO RYTAS
S&lutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip austa dangus.

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
8) — VAKARAS

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!

Subatoje, Gruodžio 29, 1923
M. Meldažio Svetainėje, 2244 W. 23rd Place

Pradžia 6 vai. vakare. Tikietas 50c. ypatai. 
MUZIKA JARECKO.

Kviečiame visus atsilankyti į musų maskaradinį balių ir gauti 
*abai gerų dovanų. Visi busite užganėdinti su šiom dovanom. Drau
gija dės visas pastangas, kad užganėdinti atsilankiusius svečius.

Kviečia Draugijos Nariai.

METINIS MILŽINIŠKAS BALIUS
Rengia Liet Taut. Dr-tė Vienybė 

Panedėlio, Gruodžio-December, 31, 1923 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ

2242 West 23rd Place
f Balius prasidės kaip 7:30 valandą vakare ir tęsis iki 1924 metų.
'■ Įžanga tiktai 35c ypatai.

Taigi katrie atsilankys ant Draugystes Vienybes baliaus., tie visi turės progą linksmai sutikt naujus 
metus ir linksmai praleist senus metus. Tą patį vakarą bus išdalintos dovanos tiems draugystės nariams, 
katrie per 10 metų nėra išėmę iš draugystės ligos pašalpą, tie .visi gaus dovanas. TaigT*^erbiamą visuome
nę kvteČiam’B visiis atsilankyti ’ ’ ' ------ _x_n
kysit į musų rengiamą balių.

J 199
8 239
l 933
(Elta) ’

DIDELIS 
g Maskarado Balius
Rengia Vakarinės žvaigždės Kliubas

-Sveikatai ir Linksmumui
Gerk 

South Side Beverage Co’s.

Tonic”

Bus Gruodžio-December 29,1923 
BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ, 

3S01 So. Union Avė., Chicago.
Įžanga 35c.

Pirmą Kartą Cicero, III 
“Pirmi Žingsniai

Istorinis Veikalas
Statomas Scenoje

NEDELIOJ, GRUODŽIO-DECEMBER 30, 1923
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJE

14th St. ir 49th Ct., Cicero, III.
, Pradžia 7:00 vai. vakare.

Įžanga: Prie durių 65c. Išanksto perkant 50c.

Šis vakaras bus vienas iš puikiausių, nes jo pastatyme dalyvauja gabiausios spėkos Meno 
mos Draugijos. Didžiausios pastangos yra dedamos, kad atsilankiusi publika butų; pilniausi 
dinta, o žinant, kad tai rengia Cicero Pašelpos Kliubas, reikia tikėti, kad išeis gerai, nes tas 
visuomet gerai pasirodo. Veikalas yra puikus iš 1905 
koše veiks Ateities Žiedo Vaikų Draugijėlė, tai yra musų gabus jaunuoliai.

j Kviečia ir Rengia C. L. P. KLIUBAS,

širdingai užkvieČiame visus Lietuvius, Lietuves, Lietuvaites ir 
vaikus be skirtumo atsilankyti į aukščiau minėtą balių, nes mes 
esame prisirengę šiame baliuje jus kuopuikiausiai užganėdinti. At
minkite, jog kiekvienas nori linksmumą, o kada yra proga, tai ne
praleiskite, kad paskiau nereikėtų gailėtis, o mes esame prisirengę 
užganėdinti visus. Bus gardžiausių gėrymų, saldumynų ir cigarų. 
Puiki Lietuviška ir Amerikoniška muzika. Profesoriai grieš Lietu
viškus ir Amerikoniškus Orkestro šokius. Kaip užgrajys tai nevie
nas negalėsite nešokęs būti, o kaip pradėsite šokti tai taip smarkiai 
šoksite, kad iš senųjų metų į naujuosius įšoksite.

Kviečia visus širdingai atsilankyti KOMITETAS.

geriausių visame pasauly. Garantija 
fcimCiai metų. Musų kainos yra 
negu kitų išdirliėjų. Pirkėjams 
monikų instrukcijos. Rašykit deJ

KUA-TT^Y S li NELIKI and 
817 Blue faland Avė., Depi 

CHICAGO, ILL.

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

FREDERICK BROS.
d '3700-10 So. Halsted St.
a -Tel.: Boulevard 2538.;-;

Taipgi “Vcgo” ir Brands.

t. PRANEŠU LIETUVIAMS
Draugams ir pažįstamiems, kad aš atidariau ofisą po numeriu, 

3333 So. Halsted Stu Keli' žingsniai nuo 3315 So. Halsted St., kur 
mano pirmiau buvo ofisas. 1

Meldžiu vį.Hij atsilankyti Į mano naują vietą, o aš patarnausiu 
kuogeriausiai. Vienintelis Lietuvis akių Daktaras (Optometrist) ant 
Bridgeporto. < /

DR. SERNER, (ŠERNAS)
3333 So. Halsted St., - Chicago, III.

Valandos nuo 3 iki 5, nuo 6 iki 9, Netoliomis nuo 10 iki 1.

Tel. Dearborn *)OE>7

A. A. SIAUS 
ADVOKATAS

Ofisas ▼idurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8396
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Dabar Geriausias LaikasD^barlaikas Elta praneša

uodu pa-

UNIVERSAL STATE BANK

Gauk

KAD IR NEDAUG IŠ PRADŽIOS, bet nors ke

BANKO TURTAS
APIE

$3,000,000.00
BANKO VALDYBA

itkjUOCocnpaįnte

Telefonas Boulevard 1939

eras

Chicago,

kaiminiškame banke

Resursu daugiau kaip $14,000,000.00

Gydytojas, Chirurgas tr Afraieris

3113 South 
Halsted St.

kampas 18-th Street, 
Phone Ganai 0257

Jan. 16
Jan. 17
Jan. 29
Feb. 2

Visi depozitai padėti prieš sausio 16, 1924, pa 
lukanas gaus nuo sausio 1, 1924.

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v. 
vakare.

12th STREET
Tet, Kedzie 8902

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

TeL Kenwood 5107

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,

Tet. Bonlevnrd 7179 
Rezid. Tel. Falrfax 5574 

CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto 
nuo 5:30 Ori 7;8* vakar*.

Jau ir vėl nauji metai. Vėl naują proga užmezgimui 
ryšių su didžiausiu ir Stipriausiu Lietuvių Valstyji- 
niu Banku —

8514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė. 

Chicago. ill.

Te’erhone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3243 So. Halsted St.

Priduokite mums bile Banko knygelę. Mes pa
tįs perkelsim Tamstos pinigus su nuošimčiais į šį di
džiausi Lietuvių Banką kur Tamstos pinigai visados 
bus saugus ir čia visados juos gausite ant kiekvieno 
pareikalavimo.

nuošimčius nuo musų, nuo savo lietuvių Banko. Pri 
sidėk prie Lietuvių vardo kėlimo.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki $:3O vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0610

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted Ši*
CHICAGO, ILL.

vis tebeina netikrųjų 
platintojų ieškojimai, ir 

teko dar

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgą* 

2201 W.,22 St., kanipas Leavitt St. 
Phone Canal 6222

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

7-8, nedalioj 10-12 dienų.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St.,
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

Musų Bankas yra po dviguba apsauga: Illinois 
Valdžios ir Chicago Clearing House.

Duokite savo aku ištirti mum MM- 
cialistui. Bus naudinga atlankyti Jį, 
Dr. J. Ginsbnrg & fi*a, Ojptaia*triat, 

3639 W. RooisevaU R4L, 
Phone Cravvtord 8140

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, n*o 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliotais nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Ganai 0257
Naktini* Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATŪRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandų*: 11 iki 4 po pi*t, 
6 iki 9 vakare

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. A. MŪNTViD
Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgą* 

25 D. Wa*hington St.
Valandas: nuo 10 iki 12 ryto 

Tolephonų Central 8066 
1824 Waban«1a Avė. 

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewidi 

BANIS 
AKUŠERE A

Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekvienam* 
atsitikime. Teikiu 
ypatiėkų prižiūrė
jimų ‘ 
tarimus moterim* 
ir merginoms dy-

Optenurtriat
T«L B*ateva>4 *487 
4Mt a Aihht** Ay« 
KMftpM 47-tfe pat 

lafete

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
. 4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų tr 
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. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Dreiel 2886

DIREKTORIAI 
William M. Antonisen 
John I. Bagdziunas
O. H. Beutler
P. K. Bruchas
J. 1’. Doody 
Jos. J. Elias
K. J. Gugis 
M. Keže*;
M. A. Meldazis 
A. H. Nowak 
A. A. Slakis

Tel. Boulevard 65Š7

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

O DABAR KAIP TIK PARANKIAUSIAS LAIKAS 
Didelė ar maža suma — visados galima pasidėti.

ujus Metus!

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlfoj 9 fld 12 
Telefonas Lafayette 6661

Atsilankykite ir pasiimkite musų didelį Katen 
dorių 1921 m.

PUIKIOS NAMINĖS GYDUOLĖS 
(Geras tonikas) 

žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumų 

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

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phonę Armdtage 4913 

Chicago, III.

3315 South Halsted 8L 
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. Ir 7—9 P.M 
Ned. 9—12 A. M.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 dio- 
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 8 va
kare. Nedaliomis nuo 16 iki

< 12 dienų.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomis, kampas 18 ir BĮ u e 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

DR. A. J. BERTAžIUS 
3464 So. Halsted St.

Ofiso va).: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5918

Rezidencija, 8159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

$20,000.00 DOVANŲ
gaus musų depozitoriai. Tai užaugęs nuošimtis ant 
padėtų pinigų per šešius mėnesius. Tamsta ar gausi?

T amsta

^DR. HERZMAN^M
-Iš RUSIJOS—

Kurie padės ar perkels savo pinigus į šią banką, prieš 15-tą d. Sausio, gaus 
procentą nuo pirmos dienos Sausio.

Mokame 3% į metus už pinigus padėtus ant taupymo.

Kapitalas ir Perviršis $275,000.00
Turtas virš $2,600,000.00

Virš 10,000 žmonių kurie laiko pinigus šiame banke yra ’ pilnai patenkinti. 
Chicagos miestas, Cook pavietas ir Illinois Valstija tei-gi čia laiko savo 
pinigus.
Greitesnis visų Lietuvių prisidėjimas, su didele ar maža suma, yra labai pa
geidaujamas, nes tik remdami savas įstaigas tegalėsime jas išauginti.

TEISINGUMAS IR MANDAGUMAS PATARNAVIME
YRA MUSŲ PAMATAS

Dar yra laiko įstoti į musų Kalėdinį Kliubą. Jei dar neprisirašei, tai ilgiąus 
nelauk.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

DR. B. F. GARNH*, 
Gydytojas Ir Chirurgė*

Rezidencija
3149 So. Mnrgnn St

Valandos nuo 8 Iki 
nuo 12 Iki 2 ir nuo

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

Tel. Canal 6222. Chicago, III
Vai.: 9—12 ryte; 1—S jįo pietų;

6—9 vak. Ned. pagal sutartį.

Office Houra: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vai. 

Tel. Canal 2118

0R. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON

1960 So. Halsted St. \ 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Lity falsifikatorių 
dokumentai.

DR. C. K. ČERYS 
DENTISTAS

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

Subatomls nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12.

Tel. Lafayette 8415

NEW YORK—HAVRE
ROCHAMBEAU ...
PARIS .........
SUFFREN
CHICAGO ... 
LA SOVOIE

Telephone Yards 1582

DR. J. KOLIS
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 Iki 8 v. 
3259 So. Halsted SU Chicago. IU.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Šviesų ir pajiegų suvedame į senu* ir naujų* namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.» Ine.

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

Gerai lietuviams žinomas per 15 
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: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 platų, 
ir nuo G iki 7:30 vai. vakarai*.

( Dienonofa: Canal 
3110. Kaktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4136

Frank Waitekaitis, 
LAIKRODININKAS

Pranešu visiems kostumeriams ir pa
žįstamiems, kad- Intos p erkelėm Savo 
krautuvė nuo Halsted St. ant

652 W. 18th St.
taipgi meldžiu su reikalais atsilan
kyti, o m-es stengsimės sąžiningai 
patarnauti.

Telephone Yards 5082

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

CHICAGO, ILL. 
VALANDOS: Nuo 8 Iki 11 ryto ir 

auo 5 Iki B vakare 
Nedėliomis efisa* yra 

uždarytas

Mrs. A MICHNIEViGZ-VIOIKIEHi 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted SL, kampa* 81 gal 
Ofisą* *u Dr. J. F. Vau Paing

Tel. Yards 11191
Baigusi akušeri
jos kolegija; il
gai praktasavu- 
*i PennsylvanL 
jos ligonbučiuo 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso-l 
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ii 
merginoms; kreip 
kitės. o rasite 
pagelbų.

Jos. J. Elias, Pres.
James P. Doody, Vice-Pres.
Andrew H. Novvak, Vice-Pres 
Wm, M. Antonisen, (’ashier 
S. V. Valanchauskas, Ass't.

Cachier

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. C. K. KUAUBA 
DENTISTAS

Universal State Bank
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

Ofisas: 3335 So.
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po plet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų, 
Res. 1139 Independenoe Blvd. Chicag*

DR. M. T. STRIKOL'S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. 4691 Se. Ashland Avė.

T«l. Boulevard 7826
▼ai. 3 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė.
TeL Prospect 1980 

Valandos pagal sutarti

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak

■vJt rytn>! 
iki 9 v. v. 

Telefonas Yards 0867

YORK, VIGO (BPAIN), 
BORDEAUZ

Raiykite dėl iingeldžios apraionrae 
kuyffntts jn«q vietiniai agentai arba i 

ofi«a 19 State Street New York.

Metropolitan State J
Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra 

2201 W. 22nd

Rezidencijos tel. Van Burta 6294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytoja* ir ChirvurM 

Specialistas Moteriikn, Vyneka,

Dar 
pinigų 
Naumieščio milicij 
pora tokių platintojų surasti. 
Vienas jų yra Jonas Almenaus- 
kas, Vilkų-Kampo kaimo, Švė
kšnos valsč., kitas ūkininkas 
Smailius, Mušančių k-mo, Šilu
tės apskr. Pas pirmąjį rasta už
kasta žemėje 4300 puslikčių.'

Paskutinėmis dienomis Pa- 
šyšio (Šilutės apskr.) pašto 
agentūroje Maž. Lietuvos žan
darui pasisekė perimti laiškas, 
rašytas iš spaustuvės “Parcus”, 
Miunchene, Miniotui. Laiške ra
šoma jau apie 50 litų notų 
spausdinimą, čia paduodama 
to laiško pilnas vertimas.

“Broliai Parcus
Akc. B-vės knygų 
spaustuvė ir leidimas

Miunchene 
Promenaden’o Aikšte 16.

Ponas Vilius Miniotas, Gir
gždai, Klaipėdos Krašte.

Į musų raštą š. m. X—10 iki 
šios dienos mes jokio atsakymo 
negavome, todėl dar kartą klau
siame, ar turime pradėti tų 50 
litų notų gaminimą ir prašome, 
jei galima, antrą ekzempliorių 
pridėti, su kuriuo mes greičiau 
originalų piešinį atlikti galė
tume.

Šia proga pabrėžiame, kad 
šios dienos pamatinis įkainavi
mas jau 600 milijardų yra nu
statyta ir ateinančiomis dieno
mis, be abejo, bus aukščiau pa
kelta. Kai dėl tos kainos, mes 
pareiškiame musų laišku- 10 d. 
šio mėnesio.

Jūsų greito ir palankaus at
sakymo belaukdami pasilieka
me su aukšta pagarba

(firm. antspauda) Br. Parcus 
Knygų spaustuvė ir leidimas 
Akcinė B-vė (eina parašai). 

Miunchenas, 
1923 m. spalių mėn. 26 d.

St. Chicago
BankoH Valand: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vak. Utaminkais ir Subatomi's iki 8:30 

ai andai vakare.

Jei dar neturi musu bankinės knygutės, tai išsiimk ją 
tuojaus padėdamas nors $1.00, jei turi musp knygutę, 
tai taupyk vis daugiaus, o jei laikai savo pinigus išsklai
dęs keliose vietose, tai sutrauk juos i vieną vietą dėl pa- 
rankumo, padėk juos į šią stipriausią ir Seniausią Lietu
viu Valstijinę Banką. ,

įįį^ĮĮ^!^ Del Tamistos parankumo patariant kad atneš- 
tumei savo bankines knygutes bile kokių bankų, 
o mes perkelsime Tamistos' pinigus, su visais 

MM® nuošimčiais j šį Banką. DABAR YRA GE- 
RIAUSIAS LAIKAS TĄ PADARYTI NESU- 
GADINUS NUOŠIMČIŲ.

>WESI SIM < 
<TRl Si 6’ SAVINGS BANK 
' t nu: u.o \ s\rr:7'YA.\r> friendly va7?i k /: I i 
Roosevelt Road <tt Halsted Street, Chicag



naujienos, thicžgo, m. šeštadienis, Gruod. 29, 1923
MMaMmai—>—« Mas^v*****»—'•*■•. m^UR n< • ■ • •» • • *

NAUJIENOS
Kita Uthaania* Daily Neva 

Puhllsbad Daliy, axc«pt Staniai Ry 
The Mthuanlan X«wa Pnh.Qe., Ina.

Bereikalingi 
nuostoliai.

JkMtar P. •rigattfo 
1789 South Halstad Street 

Chicago, UI. 
Tataphans Koossvelt 85M

Subacription Kates i
18.00 per year in Canada.
17.00 per year outslA: of Chteag*
$8.0* pat yw in Chlca<u.

&c yr copy.

Entered u Secoud Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
pf Chicago, III., andai the act pi 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, ilsJdriaat 
sekmadienius. Leidiia Naujieną Ban-> 
drovi, 1719 Še. Halsted St., Chicago, 
III. — Telafoaasi RooMvoIt 85M.

Uisimokijimo kalnai
Chlcagoja — paltui > .•

Metami------------------ „..........
Pusei metf______________ _
Trims mineaiams .. .............
Dviem minėsianti ......
V tanam minėsiu! 

Chicagoja per netfotajuai
Viena kopija . .... ........... ....
Savaitei---------------------------------18c
Mineliui .......... . ....... .. ............... 75c

Suvienytose Valstijose, na Dhicageje, 
paltui

Metams.........................  17.90
Pusei metai - ___________
Trims mineaiams____________ 1.75
Dviem minesiam j .. r 1.2&
Vienam minėsiu!__ __ ;______  .75

Lietuvon ir kitur uisienluoMi 
(Atpiginta)

Matams-------- - —————---- - 58.00
Pusei metą_______________ —. 4.01
Trims mineaiams -------------------2.00
Pinigus reikia ateiti palto Money

Orderiu, kartu su atsakymu.

4.00
2.00

.79

Vienas laikraštis nurodo, 
kad geras valgomas obuo
lys kainuoja New* Yorke 10 
centų, kuomet Washingto- 
no valstijoje obuoliai pūva, 
kadangi pirkliai siūlo už 
juos tokias žemas kainas, jo
gei obuolių augintojams ne
apsimoka juos pardavinėti. 
Spėjama,- kad tuo budu pra
žus 10,000 Vagonų obuolių.

Geležinkelių kompanijos 
ir nesuskaitoma daugybė 
perkupčių stovi tarpe ga
mintojo ir vartotojo, ir dėl
to kenčia ir vienas ir ant
ras. Visai visuomenei daro
si iš to didžiausias nuosto
lis.’

Kas jie yra.
pa-

Klaipėda laukia 
rinkimų. ’ '

G. Pannars, darbi* 
atstovas Klaipėdos 
Direktorijoje, kurio 
laiškas nesenai bu-

Drg. 
ninku 
Krašto 
įdomus 
vo išspausdintas “Naujie
nose”, vėl rašo “Naujienų” 
redaktoriui. Jisai sako, kad 
dabar, kuomet Klaipėdos 
krašto likimas neužilgio ke
tina būt išspręstas, tai arti
moje ateityje turėsią įvykti 
rinkimai:

“Dabar”, rašo drg. Pa
nnars, “neužilgio turės 
būt paskirti rinkimai Klai
pėdos krašte. Dienos dar 
nežinome, bet sausio mė
nesyje reikia tikrai jau 
laukti. Pirmiausia ketina 
įvykti rinkimai miestuose 
bei valsčiuose ir apskrity
se, paskui bus Seimelio 
rinkimai. Apie jų rezulta
tus aš Tamstai pranešiu 
kaip galėdamas greičiau.” 
Tie rinkimai turės, be abe

jonės, dideles reikšmės ne 
tiktai Klaipėdos kraštui, bet 
ir visai Lietuvai. Nuo to, 
kas juose laimės, priklausys 
reakcinio arba pažangaus 
judėjimo sustiprėjimas Lie-

Komunistai, pagalios, 
sisakė, kas jie esą.

Centralinis jų organas 
Amerikoje, “The Worker”, 
rašo, kad komunistai turį 
daryti taip, kaip daro “dar
bininkų ir išnaudojamųjų 
farmerių masės, kurios dar 
nėra klasiniai Susipratu
sios.” Jeigu tos masės pasi
rinks sau už kandidatą į 
prezidentus buržuazinį libe
ralą La Follette’ą, tai ir ko
munistai turį priimti jį ir 
balsuoti už jį.

Tuo budu komunistai pa
sisakė, kad jie yra klasiniai 
nesusipratusių jų darbininkų 
ir farmerių partija.

Mums tai yra ne naujas 
dalykas, nes mes jau senai 
tą nurodinėjome.

Ar gi komunistai butų 
skaldę Socialistų Partiją, 
jeigu jie butų ėję išvien su 
klasiniai susipratusiais dar
bininkais?

Ar jie butų garbinę tero
ristinę Rusijos valdžią, kuri 
žudo ir kalėjimuose kanki
na socialistus, — jeigu jie 
butų susipratusių darbinin
kų draugai?

Ar jie butų niekinę demo
kratiją ir tuos darbininkus, 
kurie už ją kovoja? Ar jie 
butų kėlę suirutę darbinin
kų unijose ir šmeižę darbi
ninkų unijų Internacionalą ? 
Ar jie butų sėję kerštą ir 
neapykantą vienų darbinin
kų prieš 
kus? v

Klasiniai 
darbininkų 
darbai butų
Bet komunistai stengėsi įtik
ti nesusipratusių jų darbi
ninkų minioms.

Dėlto jie taip ir elgėsi. Ge
rai, kad jie, pagalios, prisi
pažino.

daug savasčių, Meksikos gy
ventojai nepažino vargų.”

Tais laikais Meksikoje nebu
vę nė vargdienių, ir tai dėlto, 
kad dvasiški j a, “krikščioniškai 
valdydama savastis”, savo pel
nu dalinosi su bėdnuomene.

Bet ta laiminga gadynė pasi
baigė, kuomet 1857 metais kilo 
revoliucija prieš ispanų valdžią. 
Dvasiškijos turtai tapo sukon- 
fiskuoti ir Meksikoje įsigalėjo 
“masonai”.

Bet kaip tai pasidarė, kad 
Meksikos žmonės sukilo prieš 
tokią “laimingą” tvarką ir pa
sidavė “masonų” įtakai? “Drau
gas” aiškina tą šitaip:

“Revoliuciją prieš Ispaniją 
pradėjo du kunigu. Revoliuci
jos laiku Bažnyčiai buvo už
tikrinta neliečiamybė. Tečiaus 
J. Valstijų pasiuntinys didžiu
mą meksikonų revoliucionie
rių vadų užkrėtė masonerija. 
Tuo pačiu laiku kovoje žuvo 
anuodu kunigu. Nebuvo kam 
akis į akį ginti Bažnyčios ne
liečiamybę. Pasibaigus revo
liucijai, nauji masonai pakė
lė kovą Bažnyčiai.”
Matote, kaip paprastu budu 

viskas įvyko: atėjo Jungtinu 
Valstijų pasiuntinys, “užkrėtė” 
didžiumą Meksikos revoliucio
nierių vadų “masonerija” — ir 
laimingieji Meksikos laikai pa
sibaigė.

Labai graži istorija, tiktai ne
suprantama, kaip ga'lėjo vienas 
žmogus, atsiųstas iš kitos ša
lies, imti ir “užkrėsti” didžiumą 
Meksikos vadų kokia tai “maso
nerija”, kuomet per šimtus me
tų visi Meksikos žmonės buvo 
auklėjami katalikiškoje dvasio
je?

Nesuprantama taip pat, kodėl 
Meksikos žmonės pritarė tiems 
“masonams” ir nesipriešino dva
siškijos turtų konfiskavimui, 
kuomet šimtmečių patyrimas 
buvo žmonėms parodęs, kad 
dvasiški j a esąs geriausias varg
dienių prietelis?;

Pagalios, kam reikėjo Meksi
kai kelti revoliuciją prieš Ispa
niją, kuri juk įsteigė ir palaikė 
Meksikoje “laimingą” katalikiš
ką tvarką? “Draugas” gi sako, 
kad pradžią tai revoliucijai 
darė net patys kunigai!

Išrodo, kad ta “Draugo” 
saka apie Meksiką nelabai 
tinka su tiesa.

Jeigu Meksika pakėlė revoliu
ciją prieš Ispaniją, tai reikia 
manyti, kad Ispanijos jungas 
jai buvo nepakenčiamas.

Jeigu, toliaus, Meksikos revo
liucionieriai pasielgė, kaip dva
siškijos .priešai (nežiūrint to, 
tad kai kurie kunigai darbavo
si kartu su jais), tai reiškia, 
tad jie žiurėjo į dvasiški ją, kai
po į žmonių išnaudotoją, o ne 
prietelį.

Ir Meksikos žmonės, matoma, 
taip pat laikėsi tos nuomonės, 
;eigu jie parėmė dvasiškijos 
priešus, o ne dvasiški ją.

Iš io gi išeina, kad katalikų 
dvasiškijos viešpatavimo laikai 
Meksikoje buvo ne laimės, bet 
skurdo ir išnaudojimo gadyne.

Revoliucija prieš katalikišką 
Ispaniją ir prieš katalikišką sa
vąją dvasiški ją Meksikoje buvo 
pasekmė to, kad Meksikos žmo
nėms iki gyvo kaulo įkyrėjo dvi
gubas katalikiškas jungas. Jie 
pirma pasistengė nusikratyt Is
panijos jungo, o paskui — sa
vųjų dvasiškų parazitų.

Bet kodėl meksikiečiai dar iki 
šiol nesugeba kaip reikiant su? 
sitvarkyti ? Todėl, kad, per šimt
mečius būdami po dvasiškijos 
letena, jie negavo progos apsi
šviesti ir išmokti savo reikalais 
rūpintis.

Ilgi 
metai 
kia.

pa-

pa- 
su-

kitus darbinin-

susipratusiųjų 
partijai tokie 
buvę negalimi.

Amerikos lietuviai darbi
ninkai turėtų iškalno pasi
rūpinti, kad Klaipėdos kraš
te paimtų viršų socialdemo
kratai. Kitokios pažangios 
organizacijos tenai nėra.

m

Konservatoriai 
gina monarchiją Apžvalga

Demokratiją laiko nema
lonėje ne tiktai bolševikai 
bei jų klapčiukai. Jos nemėg 
sta ir Anglijos konservato
riai.

Kuomet Graikija išvijo 
savo karalių, tai Anglijos 
konservatorių valdžia šoko 
protestuoti, įteikdama Grai
kijos valdžiai diplomatinę 
notą.

Vien už šitą savo žygį 
Baldwino kabinetas užsipel
no to, kad Darbo Partija 
kaip galint greičiaus jį “iš- 
kikintlį,,.

MEKSIKOS VARGAI.

“Draugas” mėgina iš savo 
klerikalinio “taškaregio” išaiš
kinti Meksikos vargų priežas
tį.

Kodėl Meksika nesusitvarko? 
Kodėl joje nuolatos eina sumi
šimai? Kodėl jos liaudis gyvena 
skurde ?

Todėl, sako “Draugas”, kad 
Meksikoje įsigalėjo “masoneri
ja” ir “bedievybė”.

Kitąsyk, girdi, toj e šalyje ne
buvo vargo ir netvarkos:

_ “Senaisiais
kais, kuomet dvasiški ja val
dė miestuose ir provincijoje

Meksikos lai-

r ateinančių metų prezidento rin
kimuose “susipratę darbininkai” 
turį padaryti sutartį su taime
riais ir liberaline buržuazija. 
Tuo tikslu jie nutarė šaukti ben
drą konferenciją gegužės mėne
sio 30 d. kartu su įvairių valsti
jų Farmer-Labor partijomis, su 
“Komitetu 
ganiząci jomis.

Savo abejojantiems drau
gams, kuriems toks žingsnis iš
rodė “proletariato išdavyste’’, 
komunistų vadai aiškino, jogei 
su buržuaziniais liberalais jie 
sueis į daiktą tiktai tam, kad 
“numaskavus” juos —- kad pa
rodžius darbo žmonėms, jogei 
tokie gaivalai, kaip La Follette, 
esą niekam netikę.

Bet žiūrėkite, ką jau jie da
bar skelbia.

Centra'linis komunistinės Dar
bininkų Partijos organas “The 
Workęr” gruodžio 22 d. įdėjo 
straipsnį po antgalviu: “La 
Follette, the Third Party and 
the Labor Party”, ir jame ve 
kas sakoma:

“Mes galime ir turime 
South Dakotoje arba Minne- 
sotoje arba gegužės 30 dienos 
konvencijoje priimti La Fo- 
llette’o kandidatūrą į prezi
dentus, jeigu dauguma darbi
ninkų ir išnaudojamųjų far
merių norės nominuoti jį. Bet 
nieku budu mes negalime pa
sielgti taip, kaip kai kurie 
draugai, siūlo — kad mes pa
imtume iniciatyvą La Folie- 
tte’o nominavime, kad mes 
rekomenduotume jį darbinin
kams ir išnaudojamiems far- 
meriams. Mes, komunistai, 
negalime nieku budu imti ant 
savęs atsakomybę už La Fo- 
llette’ą darbininkų ir išnaudo
jamųjų fermerių akyse. Bet 
mes galime ir tūrime balsuo- 
ti už La Follette’ą, jeigu ga
lingosios darbininkų ir išnau
dojamųjų farmerių masės, ku
rios dar nėra klasiniai susi
pratusios, statys jį kandida
tu.”
Jei nesusipratę darbininkai ir 

farmeriai norės, kad La Fo'lle- 
tte’as butų nominuotas kandida
tu į prezidentu^ ,tai komunis
tai priims jo kandidatūrą ir bal
suos už jį!

Dalis gi komunistų eina dar 
toliaus. Jie, kaip sako “The 
Worker”, nori ne tiktai “priim
ti” La Follette’ą, bet ir pasiūly
ti jį už kandidatą darbininkams 
ir farmeriams.

Tai ve kur atsidūrė tie gaiva
lai, kurie anąmet atsimetė nuo 
socialistų, kaipo. “nepakanka
mai revoliucingos” partijos!

Visą laiką gyręsi, kad jie esą 
“vieninteliai susipratusių darbi
ninkų atstovai”, jie šiandie aiš
kiai pasisako, kad jie turį elg
tis taip, kaip nori klasiniai ne- 
susipratusieji darbininkai ir far
meriai.

Tfuo budu tapo iškeltas visas 
reakcinis komuhistinio judėji
mo pobūdis ir visas to judėjimo 
vadų demagogingumas.

Vietoje revoliucijos, į kurią 
komunistiniai rėksniai žadėjo 
parodyti kelią Amerikos darbi
ninkams, jie nutempė savo pa
sekėjus buržuazinio liberalizmo 
pelkėn.

tu 48” ir panašiomis or
iomis.

A. BERNOTAS IŠĖJO 
Iš KALĖJIMO.

katalikiškos priespaudos 
dar ir šiandie į juos vei-

BALSUOS Už LA 
FOLLETTE’Ą. b

Margis nusinešė ant uodegos 
visą komunistų “revoliucinį 
frontą”.

Vos; kelios savaitės atgal jie 
pradėjo agitaciją už tai, kad

Laikraščiąi praneša, kad Liė- 
;uvos prezidentas dovanojo liku
sią dviejų metų ir keturių mė
nesių kalėjimo bausmę buvu
siam amerikiečiui Antanui Ber
notui.

Jisai buvo pavirtęs bolševiku 
ir, pakliuvęs kalėj iman kartu 
su kitais bolševikais, išsėdėjo 
20 mėnesių.

Prieš jį esąs paduotas naujas 
skundas dėl Jūžintų parapijos 
knygų, kįrias Bernotas buk iš
gabenęs j Rusiją, kuomet tari 
navo bolševikų komisaru. Bet 
už Bernotą uždėjo kauciją Bie
linis, Markauskas ir kiti žmo
nės ir jisai tapo paleistas šven
tėms namo.

Mažumų teisės 
Lietuvoj.

J

Varšuva nuolat skundžia Lie
tuvą’sąjungai neva už prispau
dimą tautinių mažumų, gyve
nančių Lietuvoj, ypač lęnkų. 
Lenkų žodžiais, Lietuvos vald
žia persiakiojanti lenkus, užda
rydama jų mokyklas, laikraš
čius, bažnyčias ir tt. Kalėjimai 
esą pilni prikimšti lenkiškai kal
bančių. C.

Kiek turi pakankamo pamato 
šie visi Varšuvos skundimai, 
mums tenka Bevaliai ir šaltai 
išnagrinėti. Beabėjo, esti pavie
nių atsitikimų, kuomet asiriuo 
kalbantis lenkiškai susilaukia 
šiokių tokių nesmagumų. Bet 
kad Lietuvos valdžia sistemal- 
tingai persekiotų lenkus, ką daž
nai mini ir Amerikos lenkų 
spauda, tam tiktai nežinantis 
padėties gali patikėti, žinoma, 
ypatingų privilegijų Lietuva 
jiems negali duoti; jei duoti,* 
tai visoms tautelėms — žy
dams, baltgudžiams, bet ne vien 
lenkams. Iš kitos pusės nerei
kia pamiršti, jog Lietuvoj rei
kalingai ar bereikalingai tebė
ra karo ‘ stovis ir kai-kurioe 
konstitucijos vietos sulaikomas 
nuo vykdinimo. Tam daugiau
siai yra kalta pati Varšuva, nuo
lat rengdama prieš Lietuvą 
įvairias avantiūras it laikydan 
ma pasigrobusią musų sostinę 
Vilnių.

Kai eina mirtina kova už ne
priklausomybę, nenuostabu, kad 
šen ten pasitaiko incidentai 
tarp lietuvių ir tųjų, kurie vie
šose vietose išdidžiai ima peik
ti musų kraštą ir garbinti ere
lį. Nesmagumų delei to įvyktų 
ir pačioj demokratingiausioj 
valstybėj. Lenkija pati sukėlė 
visus tuos vaidus, už kuriuos ji 
dabar kaltina Lietuvą.

Paimkim kad ir tokį dalyką. 
Nuo 1919 m. Varšuva teikė pi
niginę paramą visoms lenkų 
organizacijoms Lietuvos žemėj, 
kurių uždavinys buvo nuversti 
krašto valdžią^ Kuomet sukili
mo planai nepavyko ir suokal
bininkai buvo suimti ir nubau
sti sulyg įstatymų, kokios tei
sės tuji Varšuva kaltinti Lie
tuvą ir skųsti ją Tautų Sąjun
gai? Nejaugi Lietuva turėjo pa
siduoti svetimos šalies nusam
dytiems maištininkams ?

O vienok didžiausias triukš
mas ir kilo dėl garsiosios P. O. 
W. organizacijos. Ir šiandien 
dar lenkų valdžia turi nemaža 
savo agentų nepriklausomoj Lie
tuvoj, kurie kursto gyventojus 
neklausyti valdžios ir ją nuver
sti. Nu, jeigu Lietuva baudžia 
tokiuos asmenius, tai ką turi 
tas, bendro su tautinėmis mažu
momis, kurių teisės yra apsau
gotos Tautų Sąjungos?

Jeigu Varšuva nori iš tikro 
padėti lenkiškai kalbantiems 
Lietuvos piliečiams, tegul ji at
sisako nuo tos neprotingos pro
pagandoj prieš musų valdžią. 
Patsai skundimas Tautų Sąjun
gai yra daromas tuo tikslų, kad 
parodyti Lietuvos lenkams, jog 
Varšuva yra jų tėvynė ir neva 
apgynėja. Bet tai jau nebeturi 
reikšmės. Lietuvos lenkai pra
deda susiprasti ir vadinties lie
tuviais. Opozicija iš jų pusės vis 
mažiau ir mažiau reiškiasi. Agi
tatoriai ir demagogai, Varšuvos 
paperkami, nustoja savo reikš
mės ir įtakos, žmonės, blaiviai 
galvodami, prieina prie išvados, 
jog kalba, dažnai priepuoliais 
pasisavinta, nėra svarbiausia 
tautybės žymė. Praeitis ir kili
mas daugiau sveria, negu tas.

Butų gera, kad Varšuva at
sisakytų pagaliau nuo savo pla
nų pasigrobti Lietuvą, nes tai 
jau pereina į sapnų karaliją. 
Kuo daugiau ji maišysįes į mu
sų vidujinius reikalus, tuo keb- 
lesnėn padėtin statys lenkiškai 
kalbančius Lietuvos piliečius. 
Jeigu šiandien matome šiam 
dalyke trukumų, tai reikia at
virai pasakyti, jog didesnė kal
tės dalis krinta ne ant Lietu
vos, bet ant Lenkų pačių.

— Mil. V.

Garsinkitės Naujienose

Kelyje į Pabal
tas Valstybių

Sąjungą.
Kauniškės “Lietuvos” ben

dradarbis J. A. rašo:
Pabaltės Valstybių Sąjungos 

klausimu vis labiau jjusliįdo- 
maujama ne tik pačioj Pabal- 
tėj, bet ir užsieniuose. Į Pabal- 
tę, kaipo į vienetą, kreipia dė
mesio, kaip matyt iš laikraščių, 
Šveidai ir kitos užsienių vals
tybės.

čekoslovakų spaudoj šį Pa
baltės Sąjungos kalušimą judi
na “Prager Presse” 816 Nr. 
lapkričio 17 d. vedamajame 
sttripsny. Pravartu susipažin
ti su to straipsnio turiniu.

Pirmose savo Nepriklauso
mybės dienose, kada “raudo-, 
nasis pavojus” sudarė didžiau
sią dienos rūpestį, Pabalta 
Valstybės jungė visas pojėgas, 
kad atsispyrus gręsiančiam sli
binui. Kadangi' pavojus buvo 
labai arti, tai Pabaltės respub
likos daugiau pMtiįkėjo sūvcp 
mis jėgomis, negu Entantės pa
galba, kuri labai greit galėjo 
ateiti per vėlai.

Baimė būti nuveiktoms ver
tė pajūrio valstybes teikti pa
vojuje viena kitai pagalbos.

Tcįkiu budu kilo '(FVabaltįšfs 
Valstybių Sąjungos idėja. ’*

Pirmame periode, kada Ma
skvoje buvo svajojama, Jcfc/Į 
pasaulinė revoliucija neišven
giama, aiškiai rodėsi, kad Pa
baltės valstybės visos prisidės 
į šią sąjungą.

Į ją turėjo įeiti Lenkija, 
Latvija, Estija ir Suomija.

Lietuva laikinai prie , jos ne
galėjo prisidėti, peš tarp jos ir 
Lenkijos buvo nenormalus, la
bai įtempti santykiai.

Tuo tarpu santykiai su Rusi
ja kiek pakitėjo gerojon pusėn. 
Be to atsirado pajūrio valsty
bėse elementų, kurie protestavo 
prieš Lenkijos vadovavimą Pa
baltės Valstybių Sąjungoje.

Varšuvoj ė gi jau buvo pa
ruošta visa, kas reikalinga į- 
vesti gyveniman didelę Pabal
tės Valstybių Sąjungą.

Suomija susiprotėjo savo lai
ku susilaikyti, ir jau Varšuvo
je paruoštą ratifikaciją po stip
ria švedų—mažumų įtaka at
metė.

Tokiu budu Pabaltės Valsty
bių Sąjungos idėja liko lyg iš
blaškyta, pakirsta. Tačiau eko
nominiai šių valstybių santy
kiai su Rusija vėl įnešė į šį 
sąjungos klausimą naują orien
taciją.

Buvo įsitikinta, kad ūkio 
santykiai su Rusija tik tada 
bus galutinai sutvarkyti, 
Pabaltės respublikos atsieks 
savitarpinio susitarimo ekono
mijos klausimais, ir kai ūkio 
faktoriai galės bendrai žengti 
pirmyn. Nereikia pamiršti, kad 
šios pajūrio valstybės jau an
kščiau buvo sudarę lyg bendrą 
ekonominį vienatą. Patys eko
nominiai santykiai kalbėjo jau 
už tampresnio bendradarbiavi
mo reikalingumą tarp Latvijos 
ir Estijos, Lietuvos ir Latvijos. 
Tačiau kai kurios kliūtys, pav. 
sienų nustatymo ir tarpusavio 
atsilyginimo klausimai, smar
kiai tam susitarimui pakenkė, 
jį lyg sulaikė.

Pirmoji Talino konferencijų 
susiprato pakilti aukščiau lai
kinos naudos ir smulkių intere
sų politikos ir padaryti apsigy
nimo sutartį tarp Latvijos ir 
Estijos.

Toliau laikrašty paduodama 
sutarties punktai, liečią Latvi
jos ir Estijos politikos subend- 
rinimą, kuriais pasižadama, 
kad abidvi valstybės privalo 
siekti vienodos taikos politikos; 
mėgsti ekonominių ryšių su kai
mynais; suderinti savo užsienių 
politiką; teikti vienai kitai mi- 
litarinės pagalbos, jeigu vieną 
kartą valstybę kas užpultų; 
kilus karui, nedaryti jokių de
rybų bei sutarčių nesusitarus 
pirma tarpu savęs.

Šiais Talino nutarimais, kal
ba toliau laikraštis, pašalintos 
iš kelio paskutinės kliūtys Lat- 
vij os-Esti j os bendradarbiavi

mui, ir kelias tolmesniam vei
kimui jau atviras.

Sąjungos, kol Dietųv*i)ų-Len-( 
kų ginčas neišspręstas, tegali
ma tik laukti. Bet ekonomi
nis suartėjimas yra siekiamas 
ir galimas, tuo labiau, kad Lie
tuva ruošia trijų valstybių už
sienių reikalų ministerių kon
ferenciją Kaune. Kai ši konfe
rencija pasitarimuose iškels 
praktinius klausimus tai bus 
lyg naujas žingsnis į galutiną 
tikslą—Pabaltės Vaistytų Są
junga.

Aukos Mariampolės Rea
lai Gimnazijai

1. Cle Alum; Wash., lietuviai 
gruodžio 22 d. susirinko pas p. 
J. J. Kurtinaitį ir apsvarstę 
Mariampolės Realės Gimnazijos 
reikalą nutarė parinkti aukų. 
Aukavo visi šio miestelio lietu
viai iki vienam. Tai buvo pir
mas toks atsitikimas. Aukavo 
Sekamai:

$5.00—M. Niekus; po $2.00: 
J. J, Kurtinaitis ir J. Kurtinis; 
po $1.00: J. Urbonas/S. Zeke- 
vičius, M. Mitrikevičius, A. 
Kairukštis, P. PeČkėliš, S. Valiu
lis, K. Taipošiunas ir J. Sly- 
žius^ po 50 centų: A. Slyžienė 
ir J, Kuzminckas.

$18.00 perlaidą prisiuntė pp.
J. Kurtinis ir M. Niekus.

2. SLA. 226 kuopa (Chicago) 
savo susirinkime gruodžio 2 d. 
paaukavo iš iždo $10.00.

Pinigus ($10.00) pridavę 
kuopos iždininkas p. K. J. Se
maška.

3. SLA 109 kuopa (Chicago) 
aukavo iš iždo $5.00, nariai su
dėjo sekamai:

$3.00— Dr. S. Biežis; $2.00 
—J. Krukas; po $1.00: A. Kon- 
drotas, S. Alekmavičius, J. Rut
kauskas, K. Klibas, E. Ganbie- 
nė, B. Jakštienė, P. K., M. Kar 
napeckas, K. Aleksiunas, J. Ivo- 
naitis ir B. Lenkauskas; po 50 
centų: J. žeimis, K. Rudaitis,
K. Palionis, J. Adomaitis ir A. 
Saulis 25c. Smulkių 40 centų.

Čekį $23.65 prisiuntė p. B. 
Lenkauskas.

4. SLA 278 kuopos (Hamil- 
ton, Ont.) nariai aukavo seka
mai:

Po 50 centų: J. Krakauskas, 
G. Krakauskienė, M. KUmpaus- 
kas, V. Cesna, P. Vilnonis, J. 
Lukošius, V. Plauskis, R. Matu
kas, P. Lindikas ir A. šičiu- 
nas, J. Kanevas, J. Braknis, A. 
Miskela, R. šilagalis ir K. Bal
čiūnas.

5. V. Litvaitis iš Baltimore, 
Md. prisiuntė $5.00.

Lietuvos Mokytojų Profesinės 
Sąjungos Atstovybė Amerikoje 
visiems aukavusiems Mariam
polės Realės Gimnazijos reika
lui taria nuoširdžiai ačiū.

—K. Augustinavičius, 
LMPS Atstovybės sekretorius.

.‘XV* $everos Gyduoles užlaiko 
< šeimynos sveikata.

KOSULYS
yra greitai sulaikomas jeigu varto
jama į )aik$

SEVERA’S /
COUGH BALSAM.

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

Kaina 25c ir 60c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLET8
nuo Šalčiui ir Gripui ir Galvos 
skaudėjimui paeina nuo peršalimo.

Kaina 50c.

Zsii r S’EVKRA co.
^Į^jpEDĄR RAPIDS, IOWA



Šeštadienis, Gruo’d. 29, 1923

Skala State Bank
Didelės Vertės

Jusiį Kalėdinis Kliubas

Lietuvių Tautos įžeidimas Autorizuoti Fordo Pardavinėtojai
CLEARING HOUSE BANKAS

CAR.S • TB.UCKS ■ TRACTOK3

Telephone Boulevard 8674

3147 S. Halsted Street, Chicago, III

$35.00 iki $300

F. O. B. 
DETROIT

Kad palyginus ilgų metų 
biznį su seniau karų išdirbi
niu, tai ši kaina pasilieka ma
žesnė negu pirmiau kad būda
vo už penkių pasažierių Tour- 
ing karų, kokie kada nors bu
vo pardavinėjami. Fordo Tour- 
ing karai šiandien ir seniau 
taip stovi, kaipo geriausi ver
tė karų lauke.

Tuos karus galite nupirkti 
Fordo Savaitiniu Pirkimo Planu.

P. CONRAD 
FOTOGRAFAS

Atsižvelgiant į labai didelį pa- 
gerinimų naujų Fordo Tour- 
ing karų, natūraliai kiekvienas 
gali tikėtis pakėlimo kainos.

Bet didesnis karų išpardavi- 
mas> suteikė galės, kad įkor- 
poravus tuos didelius pagęrini- 
mus be iškaščių ir todėl kaina 
paliko nepadidinta.

rų, moterų ir vaikų, dabar gauna savo čekius skirtingų sumų 
o prie kuriorio jie buvo prisidėję mėtai atgal.

Būna labai geru dalyku. Apie 6000 v; 
musų bankoje iš musų Kalėdinio Kliui
Prisidėkite prie musų Kliubo dabar arba paimkite nario kortų dėl savo vaikų ir į metus laiko nuo 
dabar jus tikrai busite užganėdintas turėdamas išleidimui pinigų jūsų Kalėdų pirkiniams.

Tie kurie nemaudo 
vaikų yra liuosi nuo 
patarimų apie vaikus. z

Draugai ir kaimy
nai, kurie neturi vai- B*
ką, labai tankiai rfutet- 
kia patarimus tiems, 
kurių vaikai serga. B®

Žinokite ką daryti su gfįĮ
savo vaikais. Užtikrin- 
tą sveikatą laiko dėl rJ® 
jūsų ir jūsų vaikų Chi- 
ropractic.

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.

Lietuvos-Lenkijos draugija 
likviduota.

Trindamas su Ruffles 
Ištrins! Pleiskanas Lauk. 
Niežti, niežti visą dieną 

BtebitCs 
imąsi! , . .
daugiau pleiskanų išpuola iš jūsų gul 
vos, 
malonumo kiekvienam arti jus esan
čiam.

966-970 W. 18th St., Chicago, III

Koznas Fonografas garantuojamas 
ant 10 metu.

3130 So. Halsted St
Tel. Boul. 6369

Apleidžia 
Greitoj 
Lietuviai

Taipgi 
šiai I 
burnerių. 3čia klota (| Piliau $106 50, 
j Hamburgą 
$5.00 

sėda
Southamptoną ir ten persėda ant Mil
žinių laivų.

Greičinusi
Informacijų dėl kainų ir 

gų dokumentų atvažiuojanti* 
leiviamo galite gauti nuo bile agento. 
Reikalaukit. Jų yra ir jūsų mieste 
arba apielinkėj.

CUNARD LINE
140 N Dearborn 8t„ į IV.
Chicago, Illinois f ,».JJ "I fTV [

47 St. ir Ashland Avė.,
Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoje Amerikoje savo stiprumu ir

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.

Pamėginkit bonką I Itrinkit truputi 
Rufftea i gavo galvos odų kasdien 
apie per saivuite laiko. O kuomet 
pleiskanos juu išnyks, tuojnet naudo
kite karts nuo karto ir pleiskanos jus 
daugiau niekuomet nekankins! Tik 
65c. už bonką. Galima gauti aptiekose.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St., Brooklyn. N. Y.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams viwdo« 
patarnauju kuogeriausiM

M.Yuška
3223 W. 38th St., Chicago, 31.

dOlNTiTERVICE Vt/iTrt

IIAMBUHGAIOKANLINĘ

Klaipėda. JCI—24 (Elta).
Lietuvos Lenkijos- prefcįybos 

akcinė draugija “Memlitpol” 
Kliapėdoje nutarė likviduotis. 
Draugijos skolintojai užprašo
mi pranešti savo reikalavimus 
Valdybai.

Mokymasis lietuvių kalbos.
Klaipėdoje Vyriausybėj įga

liotinio lėšomis dar pereitą pa
vasarį buvo samdoma mokyto
jas, kuris mokė valdininkus 
lietuvių kajbos| Klfaus'ytojų 
susirinkdavo apie 250. Rugpjū
čio 15 d. tuos kursus perėmė 
atvykęs iš Kauno Švietimo Mi
nisterijos pasiųstas mokytojas 
Dlugauskas. Gavęs į pagalbą 
mokytoją Kąufaatę, 'jisa/l be 
Klaipėdos atidarė kursus Prie
kulėj, kur susirinko 90 klausy
tojų. Kiek vėliau atidaryta 
kursai Šilutėj. čia susirinko 
200 klausytojų. Lapkričio 1' 
d. atidaryti kursai Pagėgiuose, 
kur lankosi su viršum 100 žmo
nių., Dabar* jau Klaipėdos j 
krašte yra 5 mokytojai ir mo
kinasi apie 750 valdininkų, 
skaitant ir muitinės bei pašto 
tarnautojų kursus, kurie veikia 
pačių tų įstaigų tarnautojų lė- 
ruotaoinhrdlu taoi eŲioifne ao 
šomis. Yra dar daugiau pasi
ruošusių įvairiose vietose valdi
ninkų, norinčių mokintis lietu
vių kalbos, tik tie 5 mokytojai, 
turėdami daug darbo su įsteig
tais jau kursais, nebeturi laiko 
ir galimybės daugiau kursų 
steigti.The Stock Yards Savings Bank

4162-72 So. Halsted Street, Chicago.
Ant Rambyno kalno, šioje 

pusėje Nemuno, nupjauti visi 
ąžuolai, kurie buvo lietuvių pa
sodinti Mažosios Lietuvos su
sivienijimui su Didžiąją pamy
nėti. Klaipėdos kraštje ntan6- 
ma, kad tai yra darbas vokie
čių šovinistų, kurie jau ne kar
tą yra pasižymėję tokiais lietu
vių tautinius jausmus įžei
džiančiais darbais Krašte reiš
kiama didžiausio pasipiktinimo 
tokiu nekulturingu darbu.

SU GERA VILČIA atidarant taupymo accountą pas mus. Kad 
padarytumėt tą pradžią labiau linksmia, mes duosime jums 
DYKAI KIŠENINĘ KNYGUTĘ vertė*/50c., jei jus iš sykio de- 
pozituosite $5 ar daugiau.

Jus taipgi galite jstoti i musų KALĖDINI TAUPYMO 
KLIUBĄ ir tuo budu sutaupysite sau pinigų dėl 1924 Kalėdų

Mes mokėsime jums 3% palūkanų.
Dideli ar maži taupymai musų depdzitorių gauna pas mus 

lygų patarnavimą. Jus esate užprašomu

VENICE MUSIC SHOP
1104 S. Halsted St., Chicago

Kreipiuos į Gerbiamuosius savo 
draugus ir pažįstamus, pranešda
mas, kad aš jau atidariau savo 
studiją su geriausiais įtaisymais. 
Pagal šią madą, kame stengsiuos 
ir vėl patarnaut, ypatingai tiems, 
kurie myli turėt gražiai padary
tus paveikslus.

KOJŲ TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, uleeriai, įaugę pirštų nagai, 
sutinusios kojos, skaudami keliai ir 
nariai, paplokščios kojos, ir t.t. Taip
gi komai, bunianai ir callaugei.

Kodėl jums kentėti? nuo tų nesma
gumų kurie padaro skaudėjimą ir ne- 
malonupią kuomet

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

bo skausmo. Aš pagelbSjau daugu
mui. Kodėl ne jums? Jei jus buvo
te visur ir nieks nepagelbėjo, tai atei
kite ir pasimatykite su kojų specia
listu

Dr. Wm. Gribotv
17 N. State St., Room 1714.

Phone Dearborn 4514.
Valandos nuo 9 iki 5. Vakarais! 

2058 N.vDivision St. Valandos nuo 6 
iki 9. Nedėliomis ir šventėmis nuo 9 
iki 1. Phone Brunswick 5991.

Egzaminavimas Dykai.

Biskis Praleidimui Pinigų 
Prieš Naujus Metus

TRUMPIAUSIAS KELIAS I VISAS t 
DALIS

LIETUVOS
Išplaukia kiekvieną savaitę su musų 

laivais de luxe
“Resolute”, “Rcliance” 

“Albert Ballin” 
“Deutschland”

rius ir populiariški laivai “Mount Clay”, 
Cleveland, "Hunaa”, "Thurįngia” ir 
"Westphalia” su cabin ir III klesa. 
Geras mandagus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios anystnvos. • 
UNITED AMERICAN LINES 
171 We«t Randolph St.. Chicago, 10.

Arba bile autorizuoto agento.

Remkit Savo Kaiminišką Banką
PRADĖKITE NAUJUS 1924 METUS

I) tai prašalins. Rufflea yra. tonikų 
A galvos odai Ij plaukams. Rufflaa yra 
W pleiskanų naikintojas su puikiomis 
m pasekmėmis.
v Ir tame nėra jokios paslapties. 
I) Rufflaa yra sudaryta^ gabių ir paty
li rusių kemikų, kurie išdirbo formulą 
II specialiai paskirtą sunaikinimui pleis- 
A kanų perų — ir Rufflct atlieka savo

DIDELIS BANKAS ANT KAMPO
J CHICAGO, ILLINOIS 
erų patarnavimu

Cr Gulbransen Trade Mark

Grojikliai Pianai
Nuo $295 iki $1000 j

Už pinigus ir ant lengvų išmo
kėjimų žemiausiomis kainomis 

ateikite ir persitikrinkite.

jus net 
iš kur tų pleiskanų tiek 

Juo daugiau jus kasote, juo

suteršia jūsų drabužius, d iro ne

it vis neapsakomai niežti I

■CUNARD:
B LIETUVON PER 10 DIENŲ 13
■ Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 9
■ per Southamptonų imt Milžinų laivų H

AQU1TANIA. MAURETANIA M
BERENGARIA

New Yorką kas Subatą. ™ 
persėdimas Southamptone. “ 

ypatiškai lydimi. '
reguliariai išplaukimai tie- H 

Hamburgą ant naujų laivų H
■ : " —i,

$103.50). Karės taksų

KELEIVIAI IŠ LIETUVOS 
laivan Piliavej važiuojant |

Plaukia kas savaitė, 
laivai pasaulyje, 

reikalin 
tems ke



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, Gruod. 29, 1923

t rrrrrt
JT'*’NAUJAS OFISAS

A. OLSZEWSKIS
Dabar persikėlė į naują gražy Ofisą 

po numeriu , >• |
3301 So. Halsted Street, 1 _ l

Pietrytinis kampas 33-čios gatvės.
' Telefonas Boulevard 6775. j

Ir čia, jau ant didesnės skalės, daro sekantį biznį:
Siunčia Pinigus ir Laivakortes.
Daro Insurance ant namų, biznių, automobilių ir langų.
Skolina Pinigus ant pirmų ir antrų mortgečių. I
Perka ir parduoda namus ir lotus. (
Parduoda Mortgečius ir Gold Bondsus nešančius 6 procentą.
Daro Ingaliojimus (Doviernastis), pirkimo ir pardavimo namų ir I 

žemės Aktus, Kontraktus, Leases, Affidavitus ir visokius kitus ~| 
Notariališkus Dokumentus.

Perkantiems namus ir lotus padaro Kontraktus, peržiūri popieras, 
prirengia Deedus, Mortgečius ir prigelbsti galutinai proper- | 
čių pirkimą uždaryti.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 9 vakaro.
Netoliomis:—Nuo 11 iki 3 dien.

CHICAGOS 
ŽINIOS
Smulkios Žinios

Jaunuolis, kuilį motina buvo pa
šovusi kad išgelbėjus nuo pik
tadarystės, vėl pateko į kalė
jimą.

ADVOKATAS ANTANAS 
OLIS (OLSZEWSKIS) 

Turi čia Valandas: Nuo 10 iki 
12 dieną, ir 6 ikj 8 vak. 

•’ Ne nedeldieniais.

Visus senus ir naujus musy Kostumerius 
kviečiame čia apsilankyti

i i * 1444444144-4444444004

Rugpiučio mėnesyje p-nia $i- 
miz sunkiai buvo sužeidusi savo 
19 metų sūnų. Policijai ji parei
škė, kad ji paleidusi šūvį į sūnų 
tuo tikslu, kad išgelbėjus jį nuo 
kriminalinio gyvenimo, nes jos 
gimus buvo bepradedąs eiti blo
gu keliu.

Užvakar jos sūnūs Desco Ši
ai i tz tapo policijos suimtas. Po
licija sako, kad jis ir Arthur Li- 
pschultz darę pasikėsinimą api
plėšti saldainių krautuvę. Pas 
juodu rasta revolveriai.

dienį 
mas 
rame 
ma 
Jas 
čia 
tat

sekmadieriį. 
maskinis, o 

vaidinama 
žingsniai”.

Pir- 
ant- 
dra- 

Veika-

ir 
bus 
bus 

Pirmi
puikus ir pirmą kartą bus 
vaidinamas. Nebereikalo 
žmonės yra užsiinteresavę 

ir iškalno perkasi tikietus, kad
tik užėmus pirmą vietą einant 
j salę. Patariu tikietus įsigyti 
išanksto, kad nereikėtų grūstis 
prie langiuko ir nekantrauti. 
Tikietai dabar galima gauti Leo 
Shvvegždos Real Estate ofise, 
14 St. ir 49 Ct.

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Atydai Lietuviškiems Barberiams!
Kadangi dabartinė musų Unios valdyba mažai vei- i 
kia dėl labo organizacijos ir jos narių, už tai mums 
reikia naujos valdybos, kuri suteiktų Unijai ir na
riams gerovę. Tą mes galim.’ atsiekti balsuodami 
tiktai už tuos narius kur yra visados ištikimi Bar- 
berių Unijai. Balsuok ant

Prezidento — George Katsiolis, 
Vice-Prezidento — Robert Kimi, 
Sec. Treas. — A. B. Raymond, 
Recorder — Joseph Gigauti 
Guide — Ralph Faųlkner, 
Trustis ir finansų Komitetas:

A. Knoph, Ben. L. Smith ir A. Schreiner.
Balsavimo diena Nedėlioj, gruodžio 30 d., 1923, nuo 
9 vai. ryte iki 3 vai. po piet, 180 W. Washington St.Geo. Katsiolis

Kandidatas ant prezidento 548 Lokdlo Unijos J. U. I. U. of A.

Garsinkities “Naujienose

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis

tų įtempimą, kurie 
cbw, pncx.uBunu galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Veido pagražinimas 
kiekviename atsi

tikime
Phone Midway 4304

Linksmų ir Laimin
gų Naujų Metų

Marinello Beauty Shop 
Bessie Paliulis, 

Savininkė
817 E. 61 St., Chicago.

Plaukų šukavimas, dažymas, 
galvos gydymas, shariipooing, 
veido masažai, raumenį} susti
prinimas, electrolysis, mani- 

euring.

Marcei Waving
Mes esame specialistės

Krautu ve Geros Muzikos
Parduodu tiktai geriausius Pianus ir Phonografus, 

kainos pas mane yra daug pigesnės kaip kitur.

Gulbransen Trade Mark
kaip ant pįi- 
aus medžio, 

5 metams, su gražiu
lietuviški roles, kai- 

. $420

šitas Player l ianas 
veikslo, visokio dai 
garantuota 
benčiu ir ! 
na ............

arba $3.00 j savaite.
Kitu pianu kaina nuo

$200 iki $1000

Užlaikome didžiausį pasirinkimą 
riaušių pasaulio artistų.

JUOZAS F.
3243 South Halsted Street,

Brunswicko Console Phonografai 
gražiausia išdirbystė medžio pa
saulyje; išduoda malonų ir garsų 
balsą, su tikra deimanto adata dėl 
Edisono rekordų. Kaina nuo $45 
iki ......................................... $450

Lengvi išmokėjimai.
Rekordų, Lietuviškų ir kitų ge-

BUDRI K
Chicago, III.

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Arkanas Studio
Buvusi Vcelik Studio

1147 W. 18th St.. kampas May St.
Kalbame lietuviškai ,

Apšvieski! Savo 
Gimines Lietuvoj

Užrašydami jiems

“LIETUVOS ŪKININKĄ”,
Savaitinį laikraštį, kuris kainuoja Lietuvoje metams tiktai .....
Amerikoje metams .............................................. ........................

“LIETUVOS ŽINIOS”
Politikos, Mokslo, Visuomenės ir Literatūros dienraštis, 

Lietuvoje metams .......................... ........... .......................... ......
IJetuvoje pusei metų ........    7.... .
Amerikoje metams ............ ................................. .................... .
Amerikoje pusei metų ....... ,w............. ū.... ...................................

Pamtymui numeriai po 5 centus stampomis.
Pinigus ir adresus siųskite šiuotni adresu:

P. MIKOLAINIS, AGENCY,
188-190 S'ands Street,

BROOKLYN, NEW YORK.^

$1.80
$3.00

$6.00
$3.00
$8.00
$4.00

Policmanas pašovė du jaunuoliu, 
kurie bandė automobilių pa
vogti.

Prie Independence bulvaro- ir 
Grenshar du jaunuoliu bandė pa
vogti automobilių. Policmanas 
G. Mills pastebėjo juodu ir liepė 
sustoti, bet nepaklausė. Tąsyk 
policmanas ėmė šaudyti. Louis 
Guarro (1102 S. Marsjifield Av.) 
tapo mirtinai sužeistas. Jis tė
ra tik penkiolikos metų jaunuo
lis. Kitas berniukas, August 
Russo, tapo trimis kulkomis į 
ranką sužeistas. Jis yra 17 metų 
amžiaus.

Nuo šiandie pabrangs gazolinas
Nuo šiandie už gazolino galio

ną bus imama dviem centam 
daugiau. Galionas, vadinasi, bus 
pardavinėjamas po 16 centų.

Dunninge jau surado 19 lavonų.
Iki vakar dienos/ Dunninge 

tapo surasta 19 lavonų. Tai įvy
kusio pamišėlių ligoninės aukos.

Lietuvių Rateliuose
Cicero

Sekmadienį įvyks dviejų susi
vienijusių kliubų vakaras.

Pašalpos ir Vakarinės žvai
gždės Kliubai susivienijo ir su
darė vieną kliubą. Priešmetj'- 
niame susirinkame tapo išrinkta 
valdyba iš gabiausių narių. At
rodo, kad kliubas turės gero pa
sisekimo.' Bet pagyvensime, 
pamatysime.

Kliubų vakarai įvyksta šešta-

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Gaminame Lietuviškus ir Ameriko

niškus valgius pirmos klesos 
Pigiau ir Gardžiau.

Draugės ir Draugai! Prašome atsi
lankyti į musų valgyklą, o mes pa
tarnausime kuogeriausia namuose pa
gamintais lietuviškais ir amerikoniš
kais valgiais, arba pagal jūsų pa

reikalavimą.

1745 So. Halsted St.

Perlinės Queen Koncer 
- tinos Yra Geriausios

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

TIK ATEIKITE

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

OUL8RANHN TRADE MARK

bu-ateikite ir matykite, o 
užganėdinti. Agentus J.

x-Branded in the Badu

Lietuvių Dentistas patar

site
K. Bobins pasirengęs patarnau
ti dėl tamstų, čia yra geriau
sia vieta dėl pasirinkimo piano; 
jeigu tamsta nori įsigyti geras 
meliodijas piano, tai yra Kim- 
bal ar Gulbransen, o aš užlai
kau juos. Gausi ant lengvo iš- 
mokesčio ir gausi 25 Roles prie 
kožno Piano. Nepraleiskit šios 
progos, nes tas nebus ant vi
suomet. Taip ir iš auksų — 
geriausias pasirinkimas,
pasiūlymas ant trumpo laiko.

THE BRIGHTON MUSIC AND JEVVELRY
4216 Archer Avė.

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

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

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus Instru- * 
mentus. Už darbą gvarantuojama. ,

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

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKL
4632 So. Ahland Avė., Chicago, UI.

Tek: Boulevard 7309.

MES ĮDEDAME IR PARDUODAME APŠILDYMO ĮTAISYMUS LENGVAIS 
IŠMOKĖJIMAIS

PIRKITE SAVO NAUJĄ PLUMBERJ IR APŠILDYMO ĮRENGI
MUS PAS KLEIN’Ą TA PAČIA KAINA KOKIĄ MOKATE 

KUR KITUR UŽ ANTRARANKIŲS ĮRENGIMUS.
MUSU STAKAS YRA KUOPILNIAUSIAS

ATEIKITE!
I musų krautuvę ir pasi
rinkite reikalingų daig
ių, kokių reikalaujate že
miausiomis kainomis mie
ste.

Mažais 
Iškaščiais

Mes pirkome savo ap
šildymo jrengimus kol 
kainos dar nebuvo taip 
augštai pakilusios, todėl 
galime suteikti tokias kai
nas, kurios tiesiog nuste
bins jus.

Parodysime jums pla
nų apšildymo be jokio iš- 
kaščio.

Pasimatykite su mumis 
— esame expertai tame 
dalyke.

MUSŲ OBALSIS:
KAINA, VER
TĖ, PATAR
NAVIMAS

Pristatome j visas dalis miesto ir 
<;Į priemiesčius be užmokesčio

HA

Atdara kasdien nedėlioj iki 1 vai 
po pietų

J. KLEIN & CO.
4544-48 Cottage Grove Avė., Drevei 8307 Chicago

Jei negalite patįs ateiti, tai telefonuokite Drexel 3407 dėl kainų

naus geriau
Traukimas dantų be skausmo. 

Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stų. Garantuojame visų savo darbų, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

jys AKYS
Yra jums brangesnes už viską. Ne

apleiskite jų. Paveskite mums pa
tarti kaip užlaikyti jas.

Patarimai suteikiami dovanai.
Dr. Serner (Šernas)

LIETUVIS OPTOMETRIST 
3333 So. Halsted St., • Chicago, III.

Valandos nuo 3 iki G ir nuo 6 iki f>, 
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. JakubauskasNAPRAPATH
— Gydau be vaistų ir be 

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

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH 

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

iki 9 vai. vakaro.
4647 S'outh Halsted Street 

(kampas 47 gatvės

~ ~ ............. ■ ■ ■ ■■

Physical Culture Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprataa, 
Naturopathas

Gydau {vairias ligas, o ypatingai 
uŽsisenėjusias, be vaistų ir opera

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

Skersai Brighton teatrų ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

TSas^moniųDn  ̂
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo Ii-

privatiikų gydymui kambarių
čia atėję gauna

geriausi Ameriko- f iLN
niškų i* ’s^zcpe- p »/ą'i
jiėkų bUų flrdy- [f ’Hį
mo. Dithtii skai- hg 1 •*' 
Čius žmoH\ U<y- A)
domų kasdien, per v - /y
Dr. Ross, šutei- 
kia progą duoti ~
geriausį medikalį 
patarnavimų že- 
miausia kaina. To ■■ 
kj mokesti gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks • 
lauja užmesti savo ligų.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesų. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai «M*- 
ną. Panedėlyj, seredkrjt ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.



Lietuvių Rateliuose.
(Seka nuo 6-to pusi.)

Tikrai bukite tame vakare,— 
gailėtis nereikės. Veikalas! 
“Pirmi žingsniai” atvaizdina 
dvaro gyventojų vargus. Perse
kiojami darbininkai sustreikuo
ja. Tąsyk ponai parsikviečia 
kazokus darbininkams mi^ĮŠin- 
ti. Bet jiems tatai geran neiš
eina: jie gauna į kailį, o pono 
sūnūs apsiveda su darbininko 
dukterimi ir gyvena kartu su 
varguoliais. Bet visko čia ir 
surašyti negalima. Gi lietuviai 
atsimena 1905 m. ir kas dėjosi 
tais laikais Lietuvoje. Įdomu 
tat bus praeitį pamatyti. Per 
tai sekmadienį, gruodžio 30 d. 
vakare, visi ateikite į Lietuvių 
Liuosybės svetainę, 14 St. ir 49 
C t.—K A. D.

Neteisinga žinia

Dr. Leo. 
prišaukti

trylikos

Naujienų No. 299, vietinėse 
žiniose tilpo žinutė, kad buk vai
stininkas p. K. S. Ramašauskas, 
kurio vaistinyčia randasi 1718 
So. Halsted St., yra areštuotas.

Jį Chicagos anglų spauda per
statė publikai kaipo “gydytoją”. 
Esą jis gydęs Edvardą Zuzevi- 
čių (keturių mėnesių vaiką), 
kuris nuo jo vaistų ir miręs.

Atsilankius pas p. Ramašaus- 
ką ir patyri nėjus dalyką, pasiro
dė: kad p. Ramašauskas nebuvo 
prie vaiko ir jo negydė. Buvo 
atėjęs vyras prašyti jo, kad jis 
eitų pažiūrėti vaiko, kuris labai 
sergąs. Jis pataręs pašaukti dak
tarą. žmogus sutiko, bet buvo 
pamiršęs daktaro , vardą, kurio 
norėjo vaiko motina. Tada Ra
mašauskas telefonavo 
Avotin; bet negalėjo 
jį. žmogus iėjo.

Vėliaus atėjo apie
metų vaikas ir paprašęs: “Dėde 
pašauk daktarą, nes beibė ser
ga”. P-as Ramašauskas vėl te
lefonavo daktarui, bet buvo “lai- 
na bizi”. Jis davė numerį ir ^lie
pė vaikui telefonuoti, nes jis bū
damas vienas vaistinėj buvo už
imtas. Vaikas išėjo, p. Rama
šauskas nedavė dėl vaiko jokių 
vaistų.

šeštadienį, gruodžio 16 d., bu
vo atėjusi motina kūdikio, p-ia 
Zuzevičienė. Ji buvusi labai ner
vinga ir prašė, kad jai duotų 
nuo nervų vaistų. P-as Rama
šauskas davė jai “Oremus” nuo 
melancholijos, nuo nuomario ir 
nuo išgąsčio. Tai buvo paten- 

’tuoti vaistai (šeriai No. 97991), 
kurie esą duodą gerų rezultatų. 
Ji nesakė, kad vaistų norinti 
kūdikiui ir p. Ramašauskas to 
nė nežinojo; jis suprato, kad jai 
reikia, o ne kam kitam, šie vai
stai nėra pavojingi nė kūdi
kiams; galima duoti po šaukštu
ką nors ir dviejų savaičių kū
dikiui — pareiškė p. R.

Buvo pasišaukę daktarą, ku
ris turi ofisą ant Hertzman’s 
vaistinyčios, 14 pi. ir Halsted St. 
Jis vaiką rado jau negyvą; pa
žiūrėjęs į tuos vaistus pasakė: 
‘‘tos gyduolės yra geros”.

Kai kurios moterys kalban-t 
čios, kad vaikas mirė apie 1 vai. 
po pietų.

P-as Ramašauskas tvirtina, 
kad nuo tų vaistų negalėjo vai
kas mirti, nors jam motina bu
tų ir davusi jų. Jie buvo duoti 
motinai naudoti, o ne vaikui.

Analizavimas vaistų parodys, 
kad priežastis vaiko mirties bu
vo ne vaistai, bet kas kitas. O 
už tai p. Ramašauskas neatsako. 
Esą tai buvo sugalvota, kad pa
gąsdinus p. R. ir pasipinigavus.

— Bubnis.

Kaip atrodys moksleivių 
karnivalas.

Jau visi prisirengę važiuoti į 
Moksleivių Karnivalą, kuris j 
vyks subatos vakare, gruodžio 
29 d., Mildos svetainėj, 32 it 
Halsted St.

Atvažiąvo iš Lietuvos žydas 
su bezmėnu. žydas nemano il
gai viešėti, nes turi šabas už
baigti, todėl kas norite jį pa
matyti, atvažiuokite anksti. *

Vaikinai nepraleiskite pro
gos, nes gražiausia panelė iš 
Paryžiaus jau atvažiavo. Ne
gana to, sako, kad ji, parduos 
dar ir bučkius...

Jiegu kurie • esate nusiminę 
arba nesiseka meilėje,— ateiki
te į moksleivių kamivalą, o jū
sų širdperšos bus pilnai užgydy
tos. Apart aukščiau minėtų 
dalykų, bus dar šokiai, kontes- 
tai; bus taipgi valgimų ir gėri
mų; pilnas maišas juokų ir vi
sokių stebuklų. Netik papras
ti žmonės dalyvaus tame vaka
re, bet ir milžinai iš svetimų 
šalių atkeliaus.

Atėjusieji nesigailėsite, nes 
šokiai tęsis iki vėlybai nakčiai. 
Negana to, dar bus kikevienam 
suteikta proga gauti dovanų.

Atsiveskite tėvai savo vaiku
čius, vaikinai merginas, p mer
ginos savo vaikinus; draugai 
nepalikite savo draugų namie, 
bet atsiveskite į Moksleivių 
kamivalą. —Komitetas.

Draugijų pramogos
šeštadienį, gruodžio 15. d., 

Mildos svetainėje Jaunuolių Or
kestras turėjo surengęs kon
certą su šokiais.

Svetainė buvo paimta ant tre
čių lubų, bet koncertas įvyko 
ant antrų lubų, prastoje sve
tainėje. Prieš pat vakarą jie 
sužinojo, kad jų svetainė išren- 
davota kokiam tai žmogui, ku
ris tą dieną turėjo šokius. Pri
žiūrėtojas svetainės aiškinosi, 
kad jam kas tai varde Jaunuo
lių Orkestro patelefonavęs, kad 
jie neberengs vakaro, tai sve
tainės prižiūrėtojas išrendavojo 
kftiems.. Jaunuolių Orkestro, 
komitetas nebuvo padaręs kon
trakto, tad turėjo nusileisti ir 
imt prastąją svetainę, nes bu
vo išgarsinta ir daug tikietų iš
parduota*

Programas susidėjo iš 12 
numerių. Pirmininkas p. J. Ka- 
t ienas perstatė pirmiausia Jau
nuolių Orkestrą po vadovyste 
p. J. L."Grušo; pianu pritarė 
Eugenija Grušaitė ir M. Mos- 
kaliunaitė. Orkestras puikiai 
sutvarkytas ir jis gražiai su
grojo.

Deklamavo Aldona Prainaitė.
Solo dainavo p. Margarieta 

Maskoliunaitė, jai akomponavo 
Helena Sadauskaitė.

Seserys Aldona ir Eugeniją, 
Grušaitės davė puikų smuikų 
duetą, jiemdviem pianavo Hele
na Sadauskaitė.

Eiles pasakė Zofija Motiejū
naitė. Duetą sudainavo Ona 
Demleriutė ir Helena Sadaus
kaitė, pianu pritarė — M. Mos- 
kalluniutė.

Aldona Grušaitė sugrojo solo 
smuiku, pritariant jos sesutei 
Eugenijai.

Solo piano išpildė M. Moska- 
liuniutė.

Keturioms rankoms grojo se
serys Grušaitės. Smuiku solo 
išpildė Ona Demleriutė, jai pia
navo H. Sadauskaitė.

Kornetų duetą išpildė tėvas, 
Juozas Grušas ir jo duktė, Al
dona, akomponuojant Eugeni
jai. Tai buvo vienos šeimynos 
muzikantai. Jų buvo puikiausias 
numeris, kuris davė linksmumo 
svečiams.

Paskutiniais buvo Jaunuolių 
Choras, vedamas p. J. L. Grušo. 
Jie gražiai sudainavo keletą 
dainelių.

Publika, kuri susidėjo iš vai
kučių, jų tėvų, giminių ir sim- 
patizuotojų turėjo s linksmą 
malonų vakarą. Jie plojo kiek
vienam programe dalyvavusiam. 
Daugiausia aplodismentų gavo: 
Aldona ir Eugenija .Grušaitės; 
Helena Sadauskaitė ir Marga- 
reta Moskaliuniutė. Bet visa 
garbė buvo tai ponui Grušui, 
kuris juos mokina jau treti me
tai.

Po programui buvo šokiai, 
šoko jaunuoliai, vaikai ir jųjų 
tėvai. Buvo linksma visiems.
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gruodžio 23 d., 
LSS. VIII rajo-

Sekmadienį, 
Meldažio svet. 
nas turėjo vakarą.

Programe dalyvavo Rusų 
Mišrus Choras, kuris gražiai 
sudainavo daug dainų. Choras
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I Štai kaip dabar stovi Naujienų kontostantaituri jaunų merginų su gerais. TMD. 22 Ttp. prakalbos 

balsais; yra ir vaikų, kurie gel-1 
bėjo altom. Vyrai, matyt, rink
ti, nes nebuvo jokio, kuris kai
po mokinys, butų tik zurzėjęs; 
visi kai vienas pilnai dainavo.

Drg. P. Grigaitis pasakė pui
kią prakalbą. Jis pažymėjo, 
kad darbininkams reikia dau
giau lavintis, kad nors iš žinių 
galėtų padaryti išvedimus ir 
pajėgtų savo klasės reikalus 
tvirtai ir teisingai tvarkyti. 
Tai buvo kalba, kuri sukėlė 
daugeliui energijos darbuotis ir 
lavintis.

Visi laukė ir tėmijo atydžiai 
veikalą, “Meilės Profesorius”. 
Tai buvo pamokinanti komedi
ja vedusiems ir rengiantiems 
apsivesti. Daug juokų padarė, 
kuomet tarnaitė, vietoje kuni
gaikščio, gavo ledininką; Pro
fesoriaus duktė — vietoje kny
gų agento, kurį Prof. varė nuo 
durų, gavo tėvo seno draugo 
pageidaujamą sūnų už vyrą; 
šeimininkė gavo patį “profeso
rių”. Tas viskas padaryta su 
pagelba "aparato, kuilį išrado 
profesorius šeštokas.

Buvo perstatyta monologas 
sufragistė. Ji vyrams labai 
patiko. Ji rūkė, skaitė laikraš
tį kojas užsidėjusi ant stalo ir 
papasakojo apie visas madas, 
kurias jos pildė pagal vyrų no
rus.

Dainavo Pirmyn Mišrus Cho- 
ras po vadovyste p. Karolio 
Sarpaliaus. Dainos puikiai iš
ėjo. šis choras yra tai širdis 
Northsidės 'jaunimo. Jie myli 
dainas, o publika myli juos.

Publikos buvo daug ir visi 
linksminosi: vieni Šoko, kiti 
kalbėjosi ir tėmijo šokėjus. 
Rajonas turės gražaus pelno.

—Bubnis.

Kalbės Dr. A. J. KaraUus, Dr. 
Al. Davidonis, St. Valančius ir 
kiti. . ?

Sekmadienį, taigi rytoj,' 5 
vai. vak. Raymond Institute 
(81fr W. 31 St.) TMD 22 kuopa 
rengia labai įdomias prakalbas. 
Kalbės Dr. A. J. Karalius, Dr. 
Al. Davidonis, St. Valančius iv 
kiti. Kaip matote, prakalbos 
bus labai įvairios. Jos bus trum
pos ir gyvos, o todėl ir nenu- 
bodžios. Visi yra kviečiami at
vykti. —N.

»   • ■  ———

NAUJŲ METŲ DIENA

Kam rašyt netiesą.

savo ko-

atėjau salėn

Senovės Egyptiečiai, Pho- 
eniciejiečiai, ir .Persiečiai 
pradėdavo savo naujus me
tus rudeny, Sept. 21. Grekai 
iki penkto šimtmečio pirm 
Kristaus gimimą, pradėda
vo savo naujus metąs Gruo
džio 21; ir galy gale, 432 
prieš Kristų, perkėlė savo 
naujus metus ant Birželio 
21 dienos. Senovės Romėnai 
apvaikščiojo savo naujus 
metus Gruodžio 21 dieną, 
bet Julius Caesar atidėjo iki 
sausio 1 dienos. Žydai visuo
met apvaikščioja savo nau
jus metus rugsėjo 6, bet jų 
tikybos metai prasideda ko
vo 21. Kovo 25 buvo labai 
priimta apvaikščiotik krikš
čionių pačioje pradžioje kri
kščionybės. Gregorijoniškas 
kalendorius tapo nustatytas 
1582 metuose 1 dieną sau
sio, kaipo naujų metų diena. 
Bet Anglija permainą pada
rė tiktai 1752 metuose. Šių 
dienų paprotys yrą padary
ti naujų metų nutarimus, ku
rio yra daromi su gerais no
rais, bet greitai užmirštami. 
Padarykit nutarimą, kad 
jus prižiurėsit savo sveikatą 
gerai su pagelba Trinerio 
Karčiojo Vyno ię, laikykit tą 
nutarimą! Jo nasekmės yrą 
puikios. Jis išvalo vidurius, 
pagelbsti suvirškinime ir pa
taiso apetitą. Vi^j aptieko- 
riai ir pardavinėtojai gyduo
lių pardavinėja jį. Laimingų 
Naujų Metų!

Tai kam* 
kad “tosĮ 

ir gana”)/

Ir aš buvau tose “Komunistų 
prakalbose”, apie kurias kores
pondentas pasivadiųęę ‘Darbi
ninkas’ parašė Naujienų 303 
num. vietos žiniose. Pasaky

siu, kad Darbininkas
respondencijoj ( parašė dvi ne- 
teisybi. Viena, dėl publikos 
daugumo. Aš 
tuoj po 8 vai. ir jau neberadau 
nė vienos tuščios kėdės atsisės
ti, nors buvau iki pusei salės 
nuėjęs ieškodamas vietos. Kiti 
susirinkusiųjų, ankščiau už ma
ne atėjusieji ir vietų neberadę 
stovėjo pasieniais. 
Darbininkas rašo, 
publikos nesirenka,
vadinu jos visai maža tebuvę.'

Antra, dėl Balevičiaus 4 kai- ‘ 
bos. Darbininkas sako, kad ką1 
jis “apie krikščionybę” pasako
jęs, ta?ir pats kalbėtojas nesi- 
žinojęs. Ištiesų gi Palevičius 
kalbėjo neblogai, aš jo kalbą 
gerai supratau ir be abejo visi 
kiti suprato, ir kalbėtojui plojo.

Tai ko vertos tokios kores
pondencijos, kur koresponden
tai melus, netiesą rašo? Kam 
verti toki korespondentai, kur 
skaitytojus prigaudinėja melar- 
gingomis žiniomis, savo prasi
manymais? Nejaugi korespon
dentai, toki kaip Darbininkas, 
nesupranta, kad tuo jie tik pa- 
tys save žemina? šlykštu.

—Z. Milius. <

Ant Atminties
PRANCIŠKAUS GL1OZERIO

Mirusio, Gruodžio 28 d., 1922 
m. Palaidotas Naujuos Me
tuos, 1923.

Dabar sukanka metai po jo 
mirties. Uždusinės pamaldos 
įvyks panedčlyj, Gruodžio 31 
dieną, 8 vai. ryto ir utaminke. 
Sausio 1 dieną, 10 vai. ryto.

Giminės ir ęažjstam'i malonė
kite dalyvauti.

Lai būna jam lengva šios ša
lies žemelė.

Nuliudus jo moteris
Emilija Gliozeriene,

2025 Canalport Avė., 
Chicago, III.

t Kenosha

Keistučio Kliubas ren
giami prie vakaro.

Keistučio Klubo Dramos Sky
rius matyti, gerai darbuojasi. 
Kiek žinau, šiemet jis jau vai
dino kelis veikalus ir dabar jau 
rengiasi tuoj po Naujų Metų 
dar porą veikaliukų vaidinti.

Tuoj po Naujų Metų tą šeš
tadienį McKinley Parko svetai
nėje (prie 39-tos ir Westem) 
Dramos Skyrius vaidins kome
diją “Sulyg naujausios mados” 
ir vaizdelį “Kuprotas Oželis”.

Galima pilnai sakyti, kad ten 
bus suteikta gera pramoga. Tik 
tikietai reikia pasirūpinti iškal- 
no gauti nuo Dramos Skyriaus 
narių, nes prie durų nebus gar 
Įima jų gauti.

Nepamirškite, kad ta pramo
ga 'įvyks sausio 5 d. 1924 m.

—Vincų Pranas.

Lietuviai
■■ i \

Dabar laikas' slysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky- 
bbs ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAKSYS
220 Mihvatikee Avė., 

Kenosha. Wis.

Kas laimės didelį Columbia sedaną vertės $1700? 
Kas laimės Chevorlet sedaną vertės $920? 

Kas laimes Fordą vertės $428.73?
LEON SHWEGZDA, .............................................

v 4917 W. 14 St., Cicero, UI, 
TONY WILLIS,..........-..............   -............

856 W. 122nd St., Chicago, W.
MISS L. NARMONTA, .................................................

v 3223 Parnell Avė., Chicago, UI.
MRS. AGNĖS SEDLAUSKA, .....................................

3355 So. Morgan St., Chicago, UI. 
KAZIMER YUCIUS, .................. .. ........................ .....

1579 Milwaukee Avė., Chicago, III. (
STASYS GIR6TAUTA6,.... ............ ...... -

8324 Navy Avė., Detroit, Mich.
FRANK ŠOVA, :........'.................................................. .

4014 So. Rockwell St., Chicago, IH. 
MRS. MILIE PAVLAUSKI,......... ............................

3619 Deodor St., Indiana Harbor, Ind.
ANTON GUDAVIČIUS,

P. O. Box 358, Benton, IH. 
KAZIMER POCIUS, ................. .............................

x 12053 So. Halsted St., Chicago, IU. 
ANTHONY SHARKIS, ....... ........................................

942 W. 34th St, Chicago, IH.
ANTON PAKŠYS, .............................. -

220 Milwaukee Avė., Kenosha, Wis. 
CAZIMER RAŽAS, ....... ..............................................

4438 So. Fairfield Avė., Chieago, III. 
L. BUTKEWICZ, .................... A.......................... .......

2502 W. 69th St., Chicago, III.
MIKE BUDAS, ........................................ ........ ...........

7018 Eggleston Avė., Chicago, IH. 
WM. SHIMKUS, ...........  U ........ ....................

3817 So. Emerald Avė., Chicago, IU. 
KAZIMER STALMOKAS,.................. T-.,..... 1.........

1417 S. 50th Avė., Cicero, III.
PAUL P. SHVELNIS, ........ L.............. -..........

1443 N. Paulina St., Chicago, IH. 
KAZ. BRAZEVICZ, .....................................................

921 So. Sheridan Rd., Kenosha, Wis. 
PAUL JAŪGAS, ...........................................................

1116 Market St., De Kalb, III. 
JOSEPH SPRING, ......................... . ...........................

6059 So. Kilder St., Chicago, UI. 
PETER KAUNETIS, ................................. .......... ......

153Č So. 49th Ave., Cicero, III.
JOSEPH SANCIULIS,.................................................

P. O. Box 253, Bradley, Ohio. 
MISS ANNA PORITZ, .......................    -

1900 Racine Avė., Racirife, Wis.
KASTANT GALDIKAS, .... ........... ........... .................

3016 Normai St., Chicaęo, III. 
1. JAKSĄWICZ, ...............       -1. .............

1509 Haivey Avė., Oak Park, III.
JOHN YURKŠAITIS, ......... -........ .įU ..-.- - -.......... -

Box 163, Harrison City, Pa. 
A. KALNER,........................ .>........ ............ ................

10929 So. State St., Chicago, IH.
WM. RIPALAS, ............... .............. .............................

Unionville, Mich. 
JOHN JASULEVIČIA, ....................... :......................

Box 58, Valier, Pa. 
KASTANTAS BULKA,...............................................

4127 So. Maplewood St., Chicago, III.
JOHN TUNkŪN ................................................ .

Rt. 1, Box 37, Luther, Mich.
A. MUKEVICH,...........................................................

3240 Emerald Avė., Chicago, III. 
MISS JOSE DAMBRAUSKAITĖ, ...... ....... ......... .....

\ * 1817 String St., Chicago, III.
MISS MARY PHILIPS,................................. T............

2213 W. 22nd St., Chicago, UI.
SIMON JUODSNUKIS,...............................................

Freemoftsforth, III.
JAMES ATWILL, .... ........................................... .......

1012 Geneva St., Racine, Wis.
B. MALCEVICZ,.......... .............. u...

Box 170, Summit, IU.
ALEX BRAŽULIS, .....................................................

4353 So. Campbell Ace., Chicago, III.
W. PETKUNAS,.......... ?:.... ............ -...........................

8 Vine St, Montello, Mass. 
JOE GRECIAS, .................. i...

, 4511 So. Fairfield Avė., Chicago, III. 
JOE. KATAUSKIS, ...............................................

1185 Reese Avė., Whitihg, Indiana. 
A. LUNGEVICZ,..........................................................

1737 N. Robey St., Chicago, IU. 
MRS. A. PUKŠTIS,......................................................

Kolmar Avė., Chicago, IŲ.
FRANK RIMKUS, ................J................. 4........... ......

’ 4601 So. Hermitage Avė., Chicagb, IU.
ALICE ŠILANIS, .......................................................

470 W. 26th St., Chicago, IU.
FRANK SIRVIDE,........ ..........

407 — 14th St.
ALEX THURSTON, ..... .*........

FRANK

ALICE

ALEX
Clinton, Iowa

1267 Washington Blvd., Chicago, UI 
TED TERORUS,.......................................................

1545 E. Mason St., Springfidd, IU.
A.' A. VASILIAUSKAS,....................

4445 So. Waehtenaw Avė.
J. T. VITKUS,................................... .

1286 Norwood Road, Geveland, Ohio.
A. NAINIS, ............................

» 21 Chipntan St.
TEDDY VAZNONIS,..........

> 833 W. 33rd PI, Chicago, IU 
JOE WITKAUSKAS, ................. ......................

TED

J. T.
Chicago, III.

Waterbury, Conn.
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1,109,000

1,089,600
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1,053,600

933,000
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344,400

160,500

153,900

137,100

212,000

145,000

141,000
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119,000

54,000

52,200
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47,100

47,000

47,000

47,000

42,600
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40,000

40,000

37,500

5,600

5,600

5,000
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5,000

5,000

5,000
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5,000
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Garsinkite Naujienose
14?0 So. Union Avė., Chicago, IH.

ANTANAS RAMANAUSKAS ..................... ....
305 East 6th St., \v. Frankfort, IU,

k

senas
Prietelis Patarėjas

H. LElBOWITZ
Sugrįžo iš New Yorko 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

1152 Roosevelt Road
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrą ir moterų 
drabužius.

724,000
r

Gal j ūma reikalingi 
akiniai

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

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

JEI nuolatinis skaitymae knygų ii 
šiaip arti prie ajrių darbas para- 

' mina galvos skaudėjimą.
JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 

stipri, gamina mirgėjimą žiurljt- 
mo. ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimu.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksS- 

Jhną. .

JOHN J. SMETANA 1
AKINIU SPECIALISTAS j

1801 So. Ashland Avė.
A kampas 18 gatvėi

Ant trečio augšto viri Platto ap- 
ciekos, kambariai 14, 16, 18 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakar*.

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų- gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo/ kuris prašalins skau

smus iš skaudamų muskulu, susty- 
rusiu sujungiray, išnirimu, skaudė
jimo nugarkaulio ir persišaldymo. 
Jei turite simptomus reumatizmo 
ar šalčio, eikite ąptiekon ir prašy
kite SAPOMENTOL, persitikrinsi!, 
kad yra geras. Kaina 75c.

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

2824 W. Chicago Avė.. Chicago, III.

Yards 1138

MEžEIKA

3319 Auburn
Avė., Chicago

Prospect 2992 
Speciali atyda taisymo.

ITALO-AMERICAN
ACCORD1ON MFG. CO.

Petromilli & Piataneat Bros., Sav.
Vienatine dirb- 

S* V* bile 
styliaus ir sys- 

| temos armoni-
kų, pianų ir 

chroamatikų.
Žinomi muzi
kantai vartoja

musų instrumentus. 5 metai ga
rantijos. Už 10c. Katalogas.

3137 W. 51 St., 
Netoli Kedzie Avė., Chicago, III.

IR
Bahamuotojas
Turiu automo- 

visokiem* 
Kaint

Reumatizmas sausgėla
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMFOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
netas ligas; mum-s Šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštų 55c arba dvi už $1.05.

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

Jusliu Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

Garsinkilės Naujienose

imperfect in original



NAUJIENOS,*Chicago, III. šeštadienis, Gruod. 29, 1923

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjį pašto 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobėj nito Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nūo paskelbi* 
rno.

905 
909 
919 
920 
930 
941 
949 
953 
954 
955 
959 
962 
968 
980 
982 
984 
985 
992 
994 
997 
999 

1002 
1003 
1004 
1007 
1010 
1011 
1014 
1015 
1017 
1021 
1024 .Rutkauskas G M 
1025 
1034 
1049 
1053 
1066 
1067

Baublis Peter 
Binulaitis Joe 
Danilevich Stevi 
Dauneras Paul 
Gaidamaniet Zopija 
Gukauskis Jurgis 
Janusauskas Jurgis 
Jesinskienei J 
Jaksonwicis Petros 
Jozaicui Peteru 
Kaladinskene Magdalena 

Kisieliui Juozapui 
Kigene Ege 
Kuduliene Juzia 
Lestinsky Rozia 
Lobas Agneska 
Lukas Jonas 
Martinkus F 
Mataitis Jurgis 
Mažulis Jacob 
Morkūnas G 
Nartkus Mrs A 
Nakvvasas Jurgis 
Nesteckis Paul 
Norkų Anton 
Pawlauskis Antoni 
Porminatei I^okadijo 
Povilius Feli 
Prikas Anton 
Radvinskas A 
Repalis Kasimeras
Rulevicz M 
Scrvetauske Rose 
Viekus Juozapas 
Vaizgilai Aleksendrai 
Zvinskis Frank 
Zvvegis S

Pranešimai
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

Trie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysl kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

Kas buvo Kristus?
Kl. Jurgelionis tiek pasveiko, jog 

sekamą sekmadienį galės Mokslo 
Draugams skaityti paskaitą apie Kri
stų. Per tat skaitlingai susirinkite 
gruodžio 30 d., 10:30 vai. ryto, j Ray
mond Institute (816 W. 31 St.).

LSS. VIII Rajono KonferenciH. 
įvyks pirmą nedSldienį sausio 1924 
"Naujienų” name. Visos LSS. kuo
pos malonėkite rengties ir išrinkti 
delegatus minėtai konferencijai, bus 
renkama valdyba 1924 metams.

K. Kasparaitis, Sekr.

Brldgeportas. — Susivienijimo 
Lietuvių Draugijų ant Bridgeporto 
priešmetinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 31 d., 8 vai. vakare, Mil
dos skiepe, 3140 So. Halsted St. 
Visi delegatai malonėkite dalyvau
ti susiriiiKitne. Taipgi nepamirški
te, kad susirinkimas yra perkeltas 
į paskutinį pirmadienį.

A. J. Lazauskas, rašt.

Dr-.-tė Atgimties Lietuvos Tautos 
Vyrų ir Moterų rengia gruodžio 30 
<! na'skaradinį balių. Balius įvyk j 
Indiškoje bažnytinėj sveiainėj prie 
35 ir Union Avė.— Komitetas.

Engkwood, III. — Balius su išlai- 
mėjimu koncertinos, parengtas S. L. 
A. 251 kuopos Naujų Metų vakare, 
sausio 1 dieną, 1924 m., W. Laito sve
tainėj, 6103 So. State St. Pradžia 
6:30 vai. vakare. Jeigu kas1 nenorės 
Koncertinos gaus 5 dolerius auksu, 
įžanga 45c. ypatai. Visus kviečia
me į balių, kad smagiai praleidus 
vakarą. Kviečia visus

Komitetas.

Maskaradų Balių rengia draugystė 
Lietuvių tautos vyrų ir moterų, ne- 
dėlioj, gruodžio 30, 1923, bažnytinėj 
svet., 35 St. ir Union Avė. Kviečia 
visus Komitetas.
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Naujiems 
rutė” rengia 
gruodžio 
svetainėj 
•nėjai ir 
kyti.

BIRUTĖS” VAKARĖLIS.
Metams pasitikti “Bi- 

šeiminišką vakarėlį 
31 d., 8 vai. vak., Elias
(4600 So. VVood St.) Rė- 
draugai kviečiami atsilan-

PRANEŠIMAI.
Lietuviška Dr-stė šv. Mateušo Apa

štalo laikys priešmetinį suririnkimą 
šeštadienį, gruodžio 29 d., 7:30 vai. 
vak., Mildos svet. (2142 So. Halsted 
St.).

Bus renkama nauja valdyba seka
miems metams ir šiaip bus svarbių 
reikalų, tat visi nariai yra kviečiami 
atsilankyti. Neatsilankiusieji bus 
baudžiami pagal įstatymus.

— Frank Bakutis, rašt.

WEST PULLMAN, ILL. — Lietu
vių Ukėsų Kliubo metinis susirinki- 
nųis bus laikomės sekmadienį gruo
džio 30 dieną Miesto svetainėj. Kiek
vienas narys kviečiamas atvykti su- 
sirinkįman ir atsivesti po vieną nau
ją narh — Sekr. K. P. Y.

Cicero Lietuvių Pašalpos Kliubas 
rengia gruodžio 30 d., 7 va>. vak., 
Lietuvių tLiuosybės svetainėje, puikų 
vakarą. Vaidinama bus “Pirmi 
Žingsniai — drama iš 1905—6 n.-ctų 
teveli nei jos laikų. Bo to, dar bus ir 
Įtiekiu pamarginimų.

—Kliubo koresp mue.iLH.

Brolių Liet. Skolinimo ir Budavoji- 
mo draugija (Spulka) 4138 Archer 
Avė., Chicago. šiuomi pranešam vi
siems spulkos nariams, jog ateinantį 
du antradieniai pripuola šventės Ka
lėdos ir Nauji Metai, tai iš tos prie
žasties spulkos susirinkimai bus per
kelti į trečiadienį. Valdyba.

Lietuvių Moksleivių Susiv. Am. 2 
khopa rengia juokų vakarą — Kar- 
nivalą, gruodžio 29 die^ją, 7:30 vai. 
vak. Mildos svet. 32 ir Halsted St.

Šis vakaras žada būti labai įvairusf 
savo programų.

Tikietus galima gauti Naujienose, 
Aušros Knygyne, Montvido Aptieko- 
jeir pas visus moksleivius.

Visus kviečia — Komitetas.

CICERO. — Didelį Maskinį Balių 
rengia Vakarinės žvaigždės Kliubas 
šeštadienį, gruodžio 29, Lietuvių 
Liuosybės svet., 14th St. ir 49th Ct., 
Cicero. PradžiaT'7:30 v. v.

Gvardija Didžio Lietuvos Kunig. 
Vytauto l Div. Raitelių, Tovvn of 
lake priešmetinį susirinkimą laikys 
nedėlioję, gruodžio 30 d., paprastoj 
svet.

Visi nariai malonėkite pribūti, nes 
bus renkama nauja valdyba 1924 me
tams ir tąip daug svarbių reikalų bus 
svarstoma. — N. K., nut. rašt.

T. M. D. 22 kuopos prakalbos įvyks 
gruodžio 30 d., 5 vai. vak., Raymond 
Institute (816 W. 31 St.).

Kalbės Dr. A. J. Karalius, Dr. Al. 
Davidonis. St. Valančius ir kiti.

Visi nariai į taja organizacija už- 
interesuotieji ateikite prakalbų pasi- 
dapusyti. — Valdybos narys.

Draugijos Apveizdos Dievo prieš
metinis susirinkimas įvyks nedėlioję, 
gruodžio 30 d.. 1923 m., 12:30 vai. vi
durdienio, svet. Šv. Jurgio par. prie 
Auburn Avė. ir 32 PI. Visi nariai 
cviečiami būtinai atsilankyti, nes bus 
rinkimas valdybos, 1924. Taipgi kvie
čiame visus draugus norinčius prisi
rašyti prie draugijos.

— Rašt. S. Gončauskas.

Lietuvių Moterų I’ašelpinio Kliubo 
ekstra susirinkimas įvyks šeštadienį, 
gruodžio 29, 7:30 v. v. Mark White 
Sunirę parko svet. Visos narės ma
lonėkite susirinkti laiku, yra svarbių 
reikalų aptarti. — Valdyba.

Brighton Park. — Ateities Žiedo 
V. draugijėlė gruodžio 29 d., 8 vai. 
vak., McKinley Parko svetainėje ren
gia vakarėlį. Bus sulošta juokin
gos komedijos “Aptiekorius” ir “Kas 
bailys?” Abudu veikalu vaidins pa
tys draugijėlės nariai.

Norintys vakarėlyj dalyvauti gau
kite ženklus i Skalno. Be ženklų nie
kas nebus įleidžiamas. Ženklai gali
ma gauti pas J. Yushkevvitz, 4034 
Archer Avė. ir Bridgeporto Naujienų 
Skyriui. — Komitetas.

Cicero. — Vyrų ir Moterų Apšvie- 
tos Dr-stės priešmetinis susirinki
mas įvyks gruodžio 30 d., 1 vai. po 
pietų, Lietuvių Liuosybės svetainėje, 
(14 St. ir 49 Ct.).

Visi nariai malonėkite laiku atei
ti, nes bus renkama valdyba ir svar
stomi kiti svarbus reikalai.

— K. Yurijonas.

Lietuvių 
ir Moterų 
įvyks gruodžio 30 d., 1 vai. po pie
tų, McKinley Parko svetainėj (39 ir 
Western Avė.).

Bus renkama valdyba sekamiems 
metams ir kiti svarbus reikalai svar 
stomi, tad visi nariai atsilankykite.

— P. Juozaitienė, rašt.

Laisvės Paš. Kliubo Vyrų 
priešmetinis susirinkimas

Cicero. — Draugystės Lietuvių 
Tvirtybės priešmetinis susirinkimas 
įvyks nedėlioję, gruodžio 30 d., 1 vai. 
po pietų, V. Lukšto svet. (15 St. ir 
49 Avė.).

Draugai

ŠIA. 36 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadieny, sausio 2 d., Raymond 
Chapel svet., 816 W. 31 St., 7:30, 
vakare. Bus raportai duodami iš I Draugai^ bukite laiku, nes turime

2 Apskričio konferencijos. I tinkamai užbaigti šių metų reikalus 
to bus svarbių reikalų ap- I ir prisirengti ateinantiems metams. 
Visi nariai malonėkite daly-1 — Dr-stės sekretorius.

\ Kviečia Sekretorius. I -
tarti.
Vauti.

ASMENŲ JIESKOJIMAIWest Side. — Dro V. Kudirkos 
Draugijos priešmetinis susirinkimas 
įvyks šį vakarą (8 vai.), t. y. gruod
žio 29 d. Meldažio svet. Visi drau-1 PAJIEŠKAU brolio Antano Pet- 
gai tun būtinai atsilankyti, nes šis Į rausko — paeina iš Lietuvos: Rymiš- 
susinnkimas yra svarbus. Be ko ki-1 Jdų sodžiaus, Smilgių parapijos, Pa- 
ta bus darbininkų rinkimas Naujų I nevėžio apskričio, apie 10 metų Ame- 
Metų vakarui ir valdybos rinkimas I nkoje. Pirmiau gyveno Detroit,- 
sekamiems (1924) metams. | Mich. dabar nežinau kur randasi.”Jis

— Valdyba.

North Side. —' Vaikų draugijėlė . T11
“Bijūnėlis” gruodžio 31 rengia va-|ca^0’ U ’ 
karą su programų Naujiems Me-1 _
tams pasitikti. Vakaras prasidėsi 
7:30 vai. vak.

Lietuviu Švietimo

ASMENĮ! JIESKOJIMAi IŠRENDAVOJIMUI
PAJIEŠKAU Frank Stakutis gy

veno pirmiau ant Bridgeporto dirb
davo už bartenderį. Kas teisingai 
apie jį praneš pirm Naujų metų 
gaus dovanų $25.00.

FRANK MEDELINSKIS 
,3159 Emerald Avė., 

Tel. Yards 0975

CICEROJ paširendavoja 4 kam
bariai; elektra,, vanos ir drabu; 
žiam džiovinti augštąs. Kambariai 
randasi prie lietuvių bažnyčios. 
Ne munšainieriai.

Atsišnukit:
P. Rumbauskas, 

1221 So. 51st Avė.
Antnftj flatas *nuo užpakalio

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA patyrusių vyrų po- 
pierų sortuotojų, nuolat darbas, 
$20 į savaitę.
Aetna Waste Paper Company, 

902 So. Morgan Str.

NAMAI-2EMĖ NAMAI-2EME

PA’JIEKOJIMAS.* Giminės Telklės 
MasionaitSs, kurie esate kvietę ją 
Amerikon, atsilankykite į Naujienų 
ofisų svarbiame reikale. Naujienų 
LailvakorČių Skyrius.

PAJIEŠKAU savo tėvo Antano 
Povilausko. Jis gyvena Milwaukee. 
Malonėkite atvažiuoti į Chicagą, tu
rim labai svarbu reikalą.

JURGIS LITVINAS, 
3719 So. Parnell Avė. 

Chicago, III.

ANT RENDOS krautuve, ge
ra vieta dėl bįle kokio biznio. 
Savininką galima matyti ant 
vietos.

k 5301 So. Paulina Str.

PAJIEŠKAU bučerio; norė
čiau gauti “Džimi”, kuris dirbęs 
pas Gedtniną 4510 Laflin St. apie 
9 nfetai atgal. 4510 Laflin St.

J. Spaitis,

$10,000 PELNO BUS Už 
5 MĖNESIŲ.

Kas nupirks šitą 6 flatų puikų 
muro namą, garu apšildomas, elek
tra, maudynės, cementuotas bcis- 
mentas, arti gatvekarių, krautuvių 
ir teatrų, pietvakarinėj dalyj Chi- 
cagos. Renda $4000 metams. Turi 
būt parduotas iki Naujų Metų tik 
už $21,000 su $7000 įmokėjimui 
likusius rendos pabaigs mokėt arba 
priimsime/mainais lotų, mažesnį 
namą, biznį arba automobilių. Ne
praleisk progos ir pamatyk grei
tai J. Zacker.

4650 So. Western Avė.

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

būdavot!.

\ 242

Tel. Prosncct 4345

JIESKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU savo tėvo Antano 

Povilausko. Jis gyvena Milwaukee. 
Malonėkite atvažiuoti į Chicagą, tu
rim labai svarbų reikalų.

JUOZAPAS LITVINAS, 
3719 So. Parnell Avė.

Chicago, III.

REIKALINGAS kambarys 
dėl vieno vaikino, prie švarių 
žmonių su valgio pagaminimu. 
Praneškite į Naujienų skyrių.

3210 So. Halsted SU No. 60

REIKIA —
Vyrų į barnę, prižiūrėjimui 
arklių.
Atsišaukite:

2750 W. Roosevelt Rd.

JIEŠKAU J. Karbaraitės, Vaičių 
kaimo, Šilalės vai. M. Pocaitės, 
Tverų vai. ir B. Petrauskaitės, Vy- 
tuogalos kaimo, Upynos vai. Aš M. 
Petkaitč-Gestautienė, Šilalės parap., 
Deblių kaimo. Turiu svarbų reika
lą, malonėkite atsišaukti. M’. Gęs
tant ienė, 7658 So. Union Avė., Tel. 
Vincennes 2149, Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RUIMAS rendai vienam ar 

dviem vyram, ar ženotai porai, 
šviesus didelis ruimas. Kreipia
tės 2 lubos iš užpakalio.

931 W. 33-rd Place.

REIKALINGAS geras tvirtas pa
vienis žmogus, prie Fiat Janitor pa- 
gelbininko, gera mokestis, ir darbas 
užtikrintas, būt gerai kad atsišauktų, 
kas supranta tą darbą, dar geriaus, 
kad būt union man, norintis atsišauk 
tuoj prie darbo, matyk Janitorių, 735 
W. 73rd St., Chicago, III.

PUIKI PROGA GERAM KRIAUČIUI
Storas (kriaučių šapa) 4 kamba

rių pagyvenimas užpakalyj mau
dynė, elektra, furnace apšildomas, 
viškai, užpakaliniai porčiai stik
lais apdengti arti lietuvių bažny
čios, pietvakarinėj dalyj Chięagos. 
Iš priežasties savininko apleidimo 
Chicagos, greitu laiku parduoda tik 
už $7000 su namu, bizniu, visais 
tavorais, rakandais ir prosijainoms 
mašinoms. Nepraleisk progos, 'pa
matyk greitai J. Zacker.

4650 So. Western Avė.

Parduodu, Mainau ir Perku
Namus, lotus, bučernes, grosemes, 

automobilius, farmas ir kitus biznius. 
Pirkėjams skolinu pinigus ant mer
gišių (Notary Public). Patarnauju 
ir užgarantuoju perkantiems namus, 
žemę, biznius. Egzaminuoju ap- 
straktus, visokios rųšies dokumentus. 
Pas mane teisingas, greitas ir priei
namas patarnavimas. Kreipkitės 
ypatiškai, laišku, arba telefonuokit

APSIVEOIMAI.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ /

JIEŠKAU apsivedinvui merginos 
nuo 25 iki 35 metų amžiaus. Aš esu 
vaikinas, turi 34 metus amžiaus, 
laisvas, turi gerą darbą, uždirba $50 
į savaitę. Su laišku meldžiu prisių
sti savo paveikslą, kurį grąžinsiu.

RENDAI ruimas dėl vaikinų, 
arba ženotos poros, su valgiu ar 
be, prie mažos šeimynos, visados 
galima matyti. Kreipkitės:

1827 W. 23-rd Str

REIKALINGAS PATYRĘS 
virėjas ir patyrus veiterka lį 
valgyklą.

4630 So. Ashland Avė.
sr

915 Moore St., Flint, Mich.
T----- ■ ..... . *-----

JIEŠKAU Lietuvoje apsivedimui 
doros merginos arba našlės be vai
kų, kuri sutiktų imti civilišką šliu- 
bą, gali būti neturtinga, bet išmin
tinga. Tarpe 25 ir 35 metų amžiaus 
kalbanti gerai lenkiškai, vidutinio 
ūgio ne menka, blondinka, gero bu
do ne ^)ikta linksma, nes aš toks. 
Vaikinas nevedes 39 metų amžiaus, 
negeriu ir nerūkau. Kuri sutiksite 
su xuo tuoj rašykite laišką ir pa
veikslų kartu. Per laišką suteiksiu 
platesnių žinių.

J. Myslivvy
1537 Tell PI. Chicago, III.

ANT-rendos kambarys dėl 1 
ai’ 2 žmonių; šiltu vandeniu ap
šildomas. Garadžius ir abelnai 
visi patogumai. Atsišaukite Tel. 
Beverly 4755.

PARDAVIMUI

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos baltais plaukais, arba našlės 
žilais plaukais; ne jaunesnės kaip 
50 metų amžiaus, be skirtumo pa
žiūros ir pažvalgos; neturi vartoti 
svaiginamų gėrimų. J ieškau 
gės ne J.----------T_, JI „r_ ...
giško gyveninio. Geistina, kad gt- 
sišauktų bėdpa ir blaivi. Aš ęsii 
blaivas našlys 35 metų amžiaus, 
svaiginamų gėrimų ^nevartoju, ta
bako nerūkau, užsiėmimą turiu ge
rų. NASLYS

1739 S. Halsted St., Box 403
. • Chicago, III.

inamų gėrimų, Jieškau čfrau- 
ic dei zubovųs, liet ilel drail-

PAR AND A VOJU kambarį 
dei vieno vyro arba maž sutik
tum su kitu gulėt. Kamb. šildo
mas. Ar su valgiu arba be. 2 lu
bos front. jjJ.’K.
703 W. 21 Place./ Chicago, III.
------------- -------------------------- -

LIETUŠKAS HOTELIS ge
riausia vieta cfel darbininkų ap
sigyventi, vyrams arba mote
rims ; su valgiu arba be valgio 
$8.00 į savaitę su valgiu. Peter 
Gadeiko, 1606 ~$o. Halsted St.

DELIKATESEN ir grosernė par
davimui, taipgi saldainių, bekernės 
ta voras ir tt. Geroj vietoj North. 
West Sideje, nėra kompeticijos, pi
gi renda, garu šildoma, su gyveni
mui kambariais mažai šeimynai. 
Geri įrengimai ir stakas. Pardavimo 
priežastis .— šeimynos nesutikimas. 
Jei pirksit? tuojau, gausite už $850 
viską, verta dvigubai. Atsišaukite 
taipgi ir nedėhoj. 4153 Montrose 
Avė.

TIKRAI PUIKUS IR SVEIKAS 
GYVENIMAS TYRAME ORE 

žmogui suj didele šeimyna ma
žų vaikų patartina pirkti šitą dvie
jų aukštų murinę 10 kamabarių 
rezidenciją; kieto medžio trimin- 
gai, elektra, maudynės, garu ap
šildoma, lapotais medžiais ir vi
sokiais kvietkąis ir žolynais apau
gę, ant dviejų lotų 50x125 pėdų, 
garadžius 2 automobilių įtalpos, ar
ti gatvekarių, krautuvių ir teatrų, 
pietvakarinėj dalyj Chicagos, visos 
gatvės ir šaligatviai cementu iš
dirbtos ir pilnai užmokėta. Dabar 
kątik savininkas perdirbo į 2 fla- 
tu, antrą florą išrendavo 4 kamba
rius už $45 per mėnesį, o pirmą 
fialą 6 kambarių naujai išmalevo- 
io ir ląiko tuščią ir gatavą dėl pir
kėjo įsikraustymo ir turi būt par
duota iki Naujų Metų tik už $10,- 
000 su $4000 įmokėjimu; nepraleisk 
progos ir pamatyk greitai J. Za
cker.

4650 So. Western Avė.

REAL ESTATE,
2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 

arti Westem Avė., Chicago, III.
Prospect 8678.

GERIAUSIA proga pirkti 320 ak
rų ūkę, 160 akrų girios, 110 akių ge
ros dirvos ir trys ežerai. 12 
nuo Okanagan “County seat”, 
Great Northern gelžkelis eina.

mylių 
kur 

Ūkė 
randasi žiem-rytiniam krašte Wash- 
ington 
upių, 
$3000.

tarp Columbia ir Okanogan 
tik) 40 mylių nuo Canados.

D. MASKE, 
Oroville, Wash.

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas, 3 pagyvenimų. Rendos neša 
į menesį $67.00. Namas visai geras. 
Garadžius dėl 2 karų. Kaina tik 
$3000, cash. Kreipkitės prie savi
ninko.

6046 So. Wallace St.

BUČERNĖ ir grosernė parda
vimui arba mainysiu, ant namo, 
loto, automobilio ar kitokio biz
nio, 4 ruimai gyvenimui, kreipi 
ritės:

2214 W. 23-rd Place

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
2 flatų po 6—6 kamabarius su 

visais įtaisymais, garadžius dėl 2 
automobilių; rendos $60. Kaina 
$5900. Mainysiu ant grosernės ar 
bučernės.

C. P. Suromskis & Co.
3352 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 9641

JIEŠKOK LAIMĖS PAS MUS
Perkam, parduodam ir mainom 

namus, formas ir visokius biznius, 
padarom greit, pigiai ir greitai.

C. P. Suromskis & Co.
3352 So. Halsted St.
Tel Boulcvard 9641

PARDAVIMUI 6 kambarių 
moderniška 
cottage.

Atsišaukite:
1842 Wilmot Avė.

STATYKITE NAM£ DEL 
UŽDARBIO

VAIKINAS 32 m. norėčiau 
susirasti merginą katra sutiktų 
draugauti ir būt mano drauge, o 
paskui, jeigu ąš jai patikčiau, 
galėsim ir apsivesti. Mergina 
turi būt jaunesnė už mane. Mo
terys našlės, katros turi vaikų, 
nerašykite. Merginos kad ii bie 
dnos, rašykite laiškus, o aš ve-' 
liaus suteiksiu tikrą vardą ir 
antrašą. Vaikinai meldžiu nera- 
šinėti. W. T. No. Box 402 
1739 So. Halsted Str. Chicago,III

RENDON kambarys, šviesus 
ir šiltas, su valgiu ar be valgio, 
prie mažos šeimynos; yra elekt- 
ra ir vana.
y A. Danila 1 fl., frontas.

3634 So. Parnell Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir visokių 
smulkmenų, Saldainių,'' Tabako, Ciga
rų. . ‘ Vieta išdirpta per daug metų. 
Rendos į mėnsį $25.00. Lysas ilgam 
aikui. ’ Nupirksit pigiai, 5 ruimai gy

venimui. Priežastis pardavimo liga. 
3642 Parnell Avė.

'•»' MAINAU:
2 aukštų medinis 4 ir 4 kamba

rių, elektra, vanos; prekė $5500, 
mainysiu ant loto, grosernės arba 
ant kito ko. Klausk C. Zekas.

Mes pastatysime ant tamstų 25 pė
dų loto, 5 kambarių mūrinį bunga- 
low, fumace Šiluma, už $5600, kurį 
tamstą galėsite parduoti už $7700 ar
ba daugiau, visai mažai pinigų terei
kia. Del platesnių informacijų ma- 
tykit

1.
i.

AUTOMOBILIAI

ĮVAIRUS SKELBIMAI
GARANTUOTI plumbingo ir ap

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

Kedzie Avė. iTel. Kedzie 9440

KONTRAKTORIUS. Budavo- 
ju muro ir medžio namus. Buda- 
vok arba taisyk savo namą da
bar, pavasarį bus daug brangiau. 
P. KASPAR, 3827 Archer Avė.

Pirmas floras, iš užpakalio.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partneris su- 

mažu kapitalu siuvėjo biznyje. 
Turiu 14 siuvamų mašinų 4 pro- 
savojimui, galiu padaryti po 50 
kautų per dieną. 956 Nobel Str.

IŠRENDAVOJIMUI
6 ruimų fletas rendai, maudy

nės, elektra ir gana gera vieta 
dėl gyvenamo. Kreipkitės Brigh-

pate atsišaukite arba žinanti praneš- ton parko apįelinkėj pas saVMu 
kitę — busiu dėkingas. Mykolas ,Pet- * J v
rauskas, 3255 So. Union Avė., Chi- ką: 3213 ,SO. WaUace Str.

2 lubos frontas.

Į PAJIEŠKAU brolio Antano Griga- 
| lio, paėjo iš Tauragės ap., Kvėdarnos 

Draugija gruo-I parapijos, Buišio kaimo, per 8 met.
džk> 30 d.. 7:30 vai. vak., Raymond dirbo Pa. mainose ir gyveno Pittston, 
institute (816 W. 31 St.) turės pra- Pa. Turiu svarbų reikalą. Meldžiu 

atsišaukti ar kiti kurie jį žino pra
neškite po adresą. Kazimieras Gri- 
galis, 2843 W. 40 St., Chicago, III.

kalbas.
Pndtalbobs bus labai įdomios. 

Kviečiami visi ateiti. —Komitetas.
labai įdomios.

RENDAI flatas 5 ruimų, mau
dynės, elektra ir gera vieta dėl 
gyvenimo.

Kreipkitės:
2547 So. Halsted St. •

2 lubos frontas.

RUIMAS rendai, 6 visi tinkar
mi įtaisai—elektric šviesa ir
maudynės. Kam reikalingi pra
šau kreiptis: Antanas Durza, 
3723 S. Emerald Av. Ytards 7290

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA veiterka į šva
rią lietuvišką Restauraną.

Kreipki tefe:
3206 So. Halsted Str. '

REIKIA patyrusių moterų 
prie karolių darbo. Darbas na
mie.

Manhattan Embroidery Co.
308 W. Jackson Blvd. 4 floor
r.... ..... ....... ------------------ —■■■ ............ .

REIKIA patyrusių moterų 
popierų sortuotojų,, nuolat dar
bas, $20 j savaitę.
Aetna Waste Paper Company, 

902 So. Morgan Str.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA darbininko ant far- 
mos, ant cielų metų. Meldžiu at
sišaukti po antrašu:

J. F. Kadžius.
668 W. 18-th Str. -

REIKALINGI AGENTAI

Visuose miestuose

Užrašinėti laikraštį “Piršlys”. 
' ’iršlį lengvai galima užrašyti su 
mažu pasistengi imi. Platesnių infor
macijų kreipkitSB laišku ar ypatin
gai subatomJis nuo 1 vai. iki 4 vaikai subatomJs tuno 1 vai. iki 

po pietty
10B W. jMohroe. St., 

Room 412,
’ Klauskite

P, PHMSO.

' 1. 
i. 
1.

1.
1.

PARDAVIMUI:
Cadillac Sport 
Cadillac Sodan 
Franklin Sėdau 
Rpamer Sport touring 
Packard Iriuosi ne 
Oakland Sėdau 
Dodge Sėdau

Dort Touring 
Buick Raadster.

Visi parsiduoda pigiai 
7241-45 Vinceimes Avė.

Tel. Stevvarth 0037

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 ruimų rakan

dai, siuvama mašina, setai ir visi 
daiktai labai geri, mažai vartoti. 
Nupirksit- už prieinama kainą.

822 W. 37th Place
2 Ribos

NARIAI-ZEME
TRYS SPECIALI BARGėNAI

Graži 6 kambarių cottage ir 
garadžius, kaina $2,650, pusė 
pinigais, kitus morgičius, rendos 
$40 į mėnesį. Pirkite š’į namą ir 
nemokėkite rendos.

2 augštų 4-4 kamb., cemento 
pamatu, didelis kampinis lotas, 
kieto medžio grindys, ugnavietė, 
elektra, vana, Savininkui būti
nai reikia pinigų, atiduos už $4,- 
750, įmokėt $2,000, kitus pagal 
sutartį.

2 flatų namas, Brighton Par
ke, $3,000 įmokėti, kaina $9,500, 
rendos $40 už flatą. Gaukite in
formacijų.

J. N. ZEWERT and CO.

4377 Archer Avė.

BARGENAS. Spekuliatoriau! 
kreipk domę: mūras 2 po 6 rui
mus. Kietmedžio trimingai, va
nos, elektra, cementuotas base- 
mentas, randas prie 55 Garfield 
blvd. įr Sherman Barti. Su$3j50O 
gali pirkti; preke $8,606. A. 
Shlurpa, 312Ž S. Halsted St. ir 

2 automob. garadžius*

2 aukštų medinis 4 ir 4 kamba
rių namas geram stovy, ir puiki 
vieta. Prekė $3500. Mainysiu 
automobilio arba bučernė.s su 
šerne. Klausk C. Zekas.

2 aukštų muro namas sun 
lor, aukštas beismentas, 5 
kainbarial, vėliausios mados 

symai. Preke $10500. Namas Brigh
ton parke. Klausk C. Zekas.

ant 
gro-

par- 
ir 5 
įtai-

2 ųukšty naujas n&iro namas, 
sun parlors, 6 ir 6 kambariai; karš
tas vanduo ir garu šildomas. Par
siduoda $2000 pigiau negu vertas. 
Klausk C. Zekas.

United Land & Investment Co. 
4454 S. Western Avė. 

Kampas 45 St.

28 FLATAI NAMAS prie pat 
Jackson Park, po 5 . ir 4kamb., 
labai geras ir tvirtas namas. 
Rendos neša $14,000 metams, 
kaina $72,000, įmokėt reikia 
$10,000.

8 flatų kamp. puikus namas, 
po 6-5 kamb., renda $8,000 m e
tams, kaina tik $40,000.

6 flatų naujas namas po 6 
kamb., renda $7,500 metams. 
Kaina tik $37,000- Platesnes ži
nias dėl namų gausite pas 

OVERTOWN-KELLY
6313 Dorchester Avė.

Tel. Fairfax 2439 Klausk Mr. 
Slonks.

GERIAUSIAS INVESTMENTAS. 
Del pardavimo nauji 2 flatų namai po 
6 kambarius, su štymu arba vandeniu 
šildomi prie Marauette Manor arti 63 
gatves ir arti bulvaro. Del tolesn ų 
informacijų, kreipkitės ypatiškai arba 
telefonuokite į James Kral, 2444 W. 
67th St. Tel. Prospect 1364.

PARDAVIMUI 2 flatų namas 
po 4 kamb., yra skiepas ir attic, 
moderniškas, Brighton Parke. 
Kaina $9.900, pinigais įmokėti 
$3,500.

2 flatų, 5- kambarių, Marųu- 
ette Manor, 59 St. ir Rockwell 
St., karštu vandeniu šildomas, 
aržuolo trimingai, moderniškas, 
garadžius. Bargenas.

A. K. Kodykowski,
4265 Archer Avenue

PARDAVIMUI 3 flatų mūri
nis narnas, 2-6 ir 5 kamb. ; garu 
šildonraa; viskas moderniškai į- 
rengta. Parduoda savininkais, ku 
ris gyvena ant 1 lubų. 645 W.

Garfield Blvd. netoli Union Avė*

J. PAKALNIS, 
4838 Archer Avė.

MOKYKLOS
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo

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

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

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1648
Sara Patek, Principal

Jaii tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
ihekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla, 

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

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

trumpas kursas, dienomis ar vaka
rais, prirengs jus prie gero dnrbę. 
Ateikite ar rašykite dėl katalogu, 
kuriame nurodoma, kaip uždirbti fr 
mokintis, kaip padaryti daugiau pi
nigų.

THE MOLER COLLEGE
105 So. WeHs St.. Chicago. BL

Amerikos Lietuviy Mokykla
I 3106 So. Halsted St.
I Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal- 
I bų. Aritmetikos, Knygvedysti® Ste- 
I nografiios, Typewriting, Pirklybos 
I Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
I Valstijų Istorijos, Abelnos Istori- 
I jos, Geografijos, Politinės Ekono- 
I mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra- 
I matikos, Literatūros, Retorikos 
I Etimalogijos Oratorystės.

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


