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Nauji Vokietijos
pasiūlymai 
Francijai

kijų kontribucijoj, jei Anglija 
ir Jungt. Valstijos panaikins 
'Francijos skolas. Bet dabarti
niai mokėjimo 'budai turi būti 
pakeisti, taipjau turi būti pa
naikintas mokėjimas kontri
bucijos prekėmis.

Venizelos sugrįžo į 
Graikiją

Sukilėliai sumušti 11 žmonių prigėrė Trys žmonės užmušti

Athenai pasitiko jį labai šaltai.
Tariasi su partijų vadovais.

Viename mūšyje Meksikos su
kilėliai neteko 500 žmonių.

Siūlo Francijai ekono
Darbiečiai įspėja Anglijos 

karalių

minę sąjungą
Neturi kištis į politiką ir ban

dyti neprileisti darbiečių prie 
valdžios, nes gali kilti revo- 

‘ liucija.

Anglijos darbiečiai įspėja 
karalių

Jugo-Slavijos ambasadorius 
Bulgarijoje atšauktas

LONDONAS, sausio L — 
“Darbo partija neturi kivįrčių 
su sostu: Mes pilnai pasitiki
me bešališkumh karaliaus, ku
rio negalima leisti sunaikinti 
politinėmis intoigoinis.” Taip 
pareiškė vienas darbiečių va
dovas, angliakasių unijos ge
neralinis sekretorius ir parla
mento
atsakydamas į Asųuitho 
minimą, kad karaliui gali ne
leisti MacDonaldui paleisti par
lamentą po to kaip MacDonal- 
das bus pakvietas sudaryti vai-

narys Frank Hodges, 
užsi-

Nauji Vokietijos pasiuly
* mai Francijai

Vokietijos pasiūlymai yra pa
remti Amerikos ir Anglijos 
skolų panaikinimu. Užmegs- 
tų su Francija ekonominę 
sąjungą.

PARYŽIUS, sausio 4.
Beichsburgo paduoti nauji Vo
kietijos pasiūlymai Francijai, 
sutinka užmokėti Vokietijos 
kontribuciją pavedant Franci
jai 30 nuoš. dalį Vokietijos in
dustrijoje. Jie taipjau stovi ui 
Jungt. Valstijų ir Anglijos pa
naikinimą karo skolų, kurios 
priklauso toms valstybėms nuo 
kitų kare dalyvavusių valsty
bių, ypač Francijos.

Reichsburgas, kuris buvo 
kronprinco pagelbininkas lai
ke karo, įteikė Vokietijos pa
siūlymus premierui PoinCare 
vakar.

Vokietija, tais pasiūlymais, 
sutinka užmokėti 25,000,000,- 
000 auks. markių kontribuci
jos, arba 1,000,000,(MX) auks. 
markių mažiau, negu Franci
jai priklausantys 52 nuoš. 50,- 
000,000,000 auks. markių A ir 
B kontribucijos tomų.

Korsikos senatorius Coty, 
artimas Poincare draugas, sa
vo leidžiamam laikrašty gina

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

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

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

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

Iš to
kad Francijos 

į tuos pasiūlymus

Vokietijos pasiūlymą, 
sprendžiama, 
kabinėtos 
žiuri prielankiai.

Anglija priešinga.
Bet griežtų protestų prieš 

tuos pasiūlymus tikimąsi iš 
Anglijos, kadangi tie pasiūly
mai užmezga ekonominę są
jungą tarp Francijos ir Vokie
tijos ir sujungia Alsace gele
žies laukus su Vokietijos ang
lių laukais. Visų šalių eksper
tai sutinka, kad kol tos dvi pa
matinės žaliosios medžiagos 
bus perskirtos Versalės ^sutar
ties pratiestos naujos sienos, 
toj negalima tikėtis Europos 
ekonominio atsigavimo. Bet 
toki® susitarimas su naikintų 
Anglijos siekius parduoti toms 
geležies kasykloms savo ang-

Siūlo 30 nuoš. dalį Šerų visų 
industrijų.

Vokietija savo nauju kon
tribucijos pienu siūlo pavesti 
Francijai 30 nuoš. visų Vokie
tijos industrijų serų. Tuo tiks
lu butų apskaitytas visų kom
panijų biznis gruody, 1922 m., 
o privatiniai fabrikai taipjau 
turėtų įsikorporuoti ir išleisti 
Šerus. 30 nuoš. tų šorų paimtų 
Vokietijos valdžia, pati viena su 
sitardama su fabrikantais apie 
atlyginimą už tuos šėrus, ir 
paskui atiduotų jiems Franci
jos valdžiai, kuri turėtų juos 
parduoti ar išnoanuoti Franci
jos kompanijoms. Jeigu gi ku
rios Vokietijos kompanijos ka
pitalas butų padidihtas, . tai 
Francija gaus 23 nuoš. to pa
didintojo kapitalo. Francija 
tuos šėrus gali parduoti ir už
sieny.

Atiduotieji Francijai Šerai 
betgi galės balsuoti tik dėl nu
statymo dividendų pr negalės 
kištis į abelnus kompanijų rei
kalus ar nustatinėti jų veiki
mą.

Vokietija užmokės Franci
jai 25,000,000,,000 auks. jnar-

“Darbininkij judėjimas,” sa
ke Hodges, “mano, kad sostas 
nebus- kliūtimi jo (darbininkų 
judėjimo) demokratinėms as
piracijomis, bet jeigu dėl užpa
kalinės įtakos tas manymas 
butų sunaikintas, tai sudie po
litinei evoliucijai. šalis tada 
liktų įtraukta į revoliucijos 
verpetą.”
Ruošiasi prie paėmimo valdžios

■' -y ‘ į
MacDonald rj^b ar septinta-- 

dieny grįžta į. I^ondoną tartis 
dėl kabineto sudarymo. Ar
time Henderson, partijos sek
retorius, nori atsisakyti nuo 
vietos ministerijoje ir vien rū
pintis partijos reikalais, nes 
jis yra gabus organizatorius. 
Keblumų yra su suradimu už
tektinai įmonių kabinetui su
daryti. Viso reikia apie 60 žmo
nių ir jie visi turi būti parla
mento nariai. Darbiečiai gi tu
ri parlamente tik 192 narius. 
Tai reiškia, kad kas trečias 
darbietis turės užimti valdišką 
Vietą. (

Konservatyvai nesusitiko.

Kabinetas vakar laikė susi
rinkimą ir svarstė busiančią 
karaliaus kalbą atidarant par
lamentą ir taipjau busiančią 
konservatyvų politiką. Kalba
ma, kad didžiuma konservaty
vų nori atsižadėti protekcio
nizmo politikos, kuri taip skau
džiai pralaimėjo rinkimuose. 
Niekurie nori dėtis prie libe
ralų, kad neprileidus danbie- 
čių. Baldnvin ir niekurie kiti 
tam priešinasi, manydami, kad 
liberalai koalicijos nepriims. 
Jokio galutino nuosprendžio 
nepadaryta ir dar reikės kon- 
servatyvamš atlaikyti kelis su
sirinkimus prieš parlamento 
susirinkimą sausio 15 d.

ATHENAI, sausio 4. Bu
vęs Graikijos premjeras Voni- 
zelos, iš kurio tiikimąsi, kad 
jis įsteigs taiką pačioje šalyje, 
sugrįžo šiandie į Graikiją po 
trijų metų gyvenimo užsieny. 
Jis atvyko iš Paryžiaus, kur jis 
gyveno nuo Lau saunos konfe
rencijos.

Jį pasitiko Salonikuose pulk. 
Plastiras, regento pasiuntinis 

ir laikraštininkai. Bet Athenai 
pasitiko Venizelos pastebėti
nai šaltai. Niekur neiškelta jo 
paveikslų ir niekas jo sugrįži
mu ir neįdomavo perdaug. Tik 
nedideli būreliai žmonių buvo 
susirinkę prie jo buto gyviau
sioj Athenų gatvėj.

Venizelos priėmė laikrašti- 
ninikus, bet tieji nieko negalėjo 
iš jo išgauti. Jis sakėsi nieko 
negalįs pasakyti iki neištirsiąs 
politinę padėtį ir partijų kovą 
Graikijoje.

Pirmiausia jis apsilankė pas 
regentą admirolą Coundourjio- 
tis, kuris pakvietė Venizelos 
sudaryti valdžią. Venizelos nuo 
to laikinai atsisakė iki nesu
žinosiąs politinę padėtį. Pas
kiau jis tarėsi su įvairių parti
jų vadovais, jų tarpe ir su mo- 
narchistais.

MEXICO CITY, sausio 4. — 
Karo ministerijos gautomis 
žiniomis, gen. Figueroa, kuris 
buvo prisiartinęs prie sostinės 
už 35 mylių, liko sumuštas ne
ilgame, bet labai} kruviname 
mūšyje, kuriame valdžia nau
dojo ir aroplanus, kurie pri
vertė sukilėlius išeiti iš apka
sų ir stoti į atvirą mūšį. Suki
lėliai mūšy neteko 500 karei
vių užmuštais, sužeistais ir pa
imtais belaisvėm
Du la Huerta turi konkurentų.

Jei kartais de la Huerta ir 
laimėtų sukilimą, tai jam vis- 
tick dar netektų prezidentystė, 
nes atsirado ir daugiau pre
tendentų prie prezidentystės. 
Tai pretendentais yra Oaxaca 
gubernatorius Vigil ir buvęs 
prekybos m misteris Campany, 
taip kad de la Huerta tektų 
pergyventi naujų sukilimų ir 
gal kruvinų musių pirm negu 
jaim tektų atsisėsti prezidento 
kėdėn.

BABYLON, N. Y., sausio 4. 
—Audrai Atlantike kiek apty- 
lus, skubiai stveriasi j ieškoti la
vonų 11 žmonių, kurie žuvo pe
reitą naktį. Septyni iš 11 yra 
gelbėtojai, o 4 išgelbėtieji.

Gelbėtojai, nežiūrint smarkios 
audros, išvyko į jurą gelbėti 
Electra valčiai, kurioj buvo trys 
žmonės. Valtys užvažiavo ant 
sėklumos ir susidaužė. Buvusie
ji valty dirbo sunkiai kad išpum
pavus iš valties vandenį, bet pa
vargo ir kada atvyko gelbėtojai, 
jie visi jau laivo be sąmonės. 
Pasiėmę juos į savo valtį, gel
bėtojai užmatė skęstančią žvejų 
valtį ir nuvyko ir ją gelbėti. Ten 
irgi keturius žmones išgelbėta. 
Plaukiant atgal gelbėtojų valtis 
nežinia kodėl valandėlei sustojo 
ir užėjusi didelė vilnis nuplovė 
nuo denio 11 žmonių. Išlikę ban
dė mesti gelbėjimos juostas, bet 
nedametė ir tuos 11 žmonių jura 
greitai praryjo.

CHICAGO. L- Vakar auto
mobiliai užmušė tris žmones, 
jų tarpe vienų 8 melų mergai
tę, kuri grįžo iš mokyklos ir 
pakliuvo po Jroko ratais. Viso 
šią savaitę automobiliai užmu* 
še 9 žmones.

18 ŽMONIŲ ŽUVO JUROJE.

VIGO, Ispanijoj, sausio 4. — 
18 žmonių prigėrė šiame uo§- 
te didelei vilniai apvertus žve
jų laivą. 7 žmones liko išgel
bėti.

Gydys vėžį pagelba 
X spindulių.

NEW YORK, sausio 4. — 
Columbia universiteto vėžio 
tyrinėjimo laboratorijos di
rektorius Dr. Wood paskelbė, 
kad Dr. Ulrey išrado naują bu-

j

Rado Tutankhamcn karstą.

Duos Meksikai ginklą

Uždraudžia rodyti Mabel 
Normauhaveikslus

LOS ANGELES, Cal., sausio 
4.-*- Keletą dienų atgal paskil- 
burios krutamu jų paveikslų 
aktorės Mabel Normand šofe
ris Horace A. Greer, kitaip Joe 
Kelly, pašovė Denverio kapita
listą Courtland S> Dines, kada 
tasie buk nenorėjęs išleisti vie
šėjusios pas jį Mabel Normand 
ir buk užsimojęs bonka ant Šo
ferio, Pas Dine® buvo ir kita 
aktorė, Edna Purviance. Dines 
dabar sunkiai sužeistas guli li
goninėj, kovodamas siu mirti
mi, o Greer sėdi kalėjime. Jį 
apkaltinta ’pasikesiniimle ant 
žmogaus gyvasties ir reikalau
jama $10,000 kaucijos, kurios 
niekas už jį neužstoto.

Dedei šio įvykio daugely vie
tų uždrausto rodyti kratomuo
sius paveikslus, kuriuose lo
šia Mabel Normand. New Jer- 
sey valstijoje patys teatrų savi
ninkai paskelbė, kad jie nero
dysią Mabel Normand paveiks
lų. New Yorkb tenzoriai irgi 
mano uždrausti rodyti Nor- 
mand ir Purviance paveikslus. 
Kansas generalinis prokuroras 
pareikalavo aš valstijos cenzo
rių uždrausti Mabel Normand 
paveikslus. Memphis, Tenn., ir
gi bus uždrausta rodyti Mabel 
Normand paveikslus, o gal lai
kinai ir Purviance paveikslus.

WASH1NGTON, sausio 4.— 
Jungt. Valstijų valdžia parda
vė Meksikos Valdžiai 5,000 
šautuvų ir 5,000,000 šautuvų 
kulkų ir 8 aeroplanus. Įsaky
mas išduoti ginklus Meksikos 
valdžiai bus pasiųstos už 24 
valandų. Ginklai bus išduoti 
iš Meksikos pasienio arsenalų, 
o aeroplanai iš aviacijos sto
ties ties Daytom Ohio.

Meksikos valdžia daugiau 
ginklų prašė, bet jų neparduo
ta. ’

Amerikoš Darbo Federaci
jos sekretorius Frank Morri- 
son tek'gratovo Meksikos pre
zidentui Obregonui, kad jis tu
ri pilną Amerikos darbininkų 
paramą jo kovoje su sukilė
liais reakcionieriais.

spindulių. Dr. Rentscheler pa
skelbė, kad baigiama tobulinti 
dar vienas būdas gydyti vi
durių vėžį pagelba X spindu
lių. Tas būdas jau buvęs var
totas St. Luke ligoninėj ir ga
no sėkmingai, be to duoda 
specialistui progos daugiau li
gonių ant karto gydyti.

Pakorė darbininko užmušėją.

Amerikiečių laivo Conejos 
įgula išgelbėta.

KONSTANTINOPOLIS, satih 
šio 4. — Amerikos laivo Wino- 
na kapitonas praneša, kad kito 
amerikiečių laivo Conejos, ku
ris pereitą penktadienį užvažia
vo ant minos ir paskendo už 
120 m. nuo Poti, Rusijoj, įgu
la liko išgelbėta dviejų Rusi
jos gelbėjimo valčių. įgulą, ku
ri susidėjo iš 85 žmonių, išgel
bėta dar prieš Winona atvyki
mą.

Narkevičius pripažintas 
i bepročiu.

Albertas Nąr-

3,500 
kad 

labai

LUXOR, Egypte, sausio 4. — 
šiandie liko atidarytas paskuti
nis kambaris Egypto faraono 
Tutankhamen kape ir pasiekta 
jo karstą. Kambary rasta keturi 
karstai, bet paties faraono sar
kofagas yra puikiausias, galbūt 
puikiausias, dailės žvilgsniu, 
kokį ikišiol pasisėkė atkasti.

Faraono Tuthankhamen, kuris 
viešpatavo Egypte apie 
metų atgal, kapas parodė, 
Egyptas tuo laiku buvo
turtingas ir*kad dailė jame labai 
augiai stovėjo. Faraono kapuo
se rastą tiek aukso, neskaitant 
kitų brangenybių, kad jo pilnai 
užtektų nedidelei • valstybei. 
Nors jau neįkainuojamos'bran
genybės liko iš kapo išgabentos, 
.įvairiems tyrinėjimams pasiliko 
dar apie 70 nuoš. rastų brange
nybių. Tomis brangenybėmis 
yra užversti keli milžiniško ka
po karalių klony kambariai ir 
kiekviename kambaryje yra 
tiek tų brangenybių, kiek jų ne
turi ir dabartiniai karaliai.

FOLSON, Cal., sausio 4. — 
Alex A. Kels iš Lodi, Cal., li
ko pakartas -šiandie valstijos 
kalėjime. Jis turėjo įnėsinyčią 
ir prasiskolino $70,(KM), Bet jis 
turėjo apdraudos už $75,(MM), 
tad kad išsigelbėjus nuo sko^ 
lų/jis Užmušė dirbusį ant jo 
firmos klajūną darbininką, 
įkišę i šieno kupetą ir ją pade? 
gė, o pats pasislėpė. Išpradžių 
manyta, kad tai paties Kels la
vonas liko rastas ir tą klaju- 

kaipo Kels ir palaidota. Bet 
poros savaičių pats Kels li- 
areštuotas Eureka, Cal., ka- 
jis bandė nusižudyti. Kels

SEATTLE, Wash., sausio 4. 
— Gauta bevielinė žinia nuo ne
žinomo laivo Pacifike, kad jis 
skęsta. Toj apielinkėj yra du ta- 
voriniai laivai, vienas japonų, o 
kitas amerikiečių, kurie sugedo 
laike smarkios audros ir yra 
skendimo stovyje.

ną
už
ko
da
prie kaltės noriai prisipažino ir 
už piktadarybę liko pakartas.

Šiandie — giedra; nedidele 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 7:18 v., leidžiasi 
4:32 v. Mėnuo teka 5 v. r.

Jugo Slavija atšaukė savo 
ambasadorių Bulgarijoj.
ATHENAI, sausio 4. — Ra- 

več, Jugo Slavijos ambasado
rius* Buftgarijoije, liko atšauk
tas savo valdžios. Jis nebe
grįš į Sofiją iki Bulgarija ne
duos pilnos satisfakcijos.

Nepaprastame Jugo SJaviijos 
kabineto susirinkime ambasa
dorius davė ilgą pranešimą 
apie slaptus Bulgarijos milito- 
rinius prisidengimuš. Jųgo 
Slavijos valdžia mano, kad 
Bulgariją ginkluotis skatina 
Italija.

GALVESTON, Tex., sausio 4. 
— Muitinės iųspektoriai ir pa- 
; urio sargyba užgriebė dvi val
tis, kuriose rasta 383 “keisus” 
degtinės.

. CHICACrO.
kevičius, kuris dirbo pas Hart, 
Schaffner & Marx ir ragp. 7 
dieną gatvekary kėsinosi nu
šauti kitus du tos kompanijos 
darbininkus, liko pripažintas 
bepročiu ir išgabentas į Chester 
kalėjimą dėl kriminalinių be
pročių.

Rakandų paroda.
----------------------------------------------------- ... n

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 4 d., užsienio pini

gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ........ $4.30
Austrijos, 100,000 kronų ....... $1.45
Belgijos 100 frankų ............ $4.34
Danijos, 100 markių ........... $17;55
Suomijos, 100 markų ............ $2.48
Italijos, 100 lirų ........
Francijos, 100 frankų 
Uetuvos, 100 litų ....... 
Norvegijos 100 kronų 
Olandijos, 100 kronų 
Švedijos, 100 kronų ... 
Šveicarijos, 100 frankų

Atsidarė rakandų paroda ad
resu 1319 So. Michjgan A v. čia 
yra suvežta netik Amerikos, o 
ir Europos dirbiniai.

$10.00
$14.35
$37.77
$26.37
$17.41 I

Lietuvos darbininkų sa
vaitinis laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
Gaunamas

Ofise ir skyriuose.
Kaina 5c.

“Naujienų”

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

IMLU IENOS
1739 SHalstedSt 

Chicagolll.
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Milžiniškos

Del Pasaulinės Čampionystės

Koncertas ir Balius KAROLIS POŽĖLA SU WM. DEMETRAL

John Evko su Charles Sąnderson, Hugh Nichol su Joe Novak
Extra peršiėmimas

Aleksander Garkaivienko su Ajax

FIRST REGIMENT ARMORY
Michigan Avė. ir 16th St

Kviečia Rengimo Komitetas

irmas Didelis Balius
Tikiety kaina $1 ir $2

Surengta:

numerius,

Didžiausias Maskinis Įžanga 35c y pataiPradžia 7 valandą vakare

Balius bus vienas iš grasiausių, Kviečia visus KOMITETĄ?

Pradžia 6

mm

BALIUS LIETUVIO 
TAUTOS PARAPIJOS

Apart ristynių P. Požėla 
dar parodys kelis sunkius

J. Bancevičius 185 sv. su
’ ■ ' M

Chas Peterson 190 sv.

LIUOSYBĖS SVET 
prie 14 ir 49 Ct.,

P. Katauskaš 16Q sv. su 
P. Zbyško 165 sv.

Vienas iš linksmiausių balių bus prie geros mu

Rengiamas
Chicagos Lietuvių Draugijos Savitarpinės Pašelpos

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

ANT NAUDOS.

Nedėltoj, Sausio į6 d. 1924
SCHOENHOFFEN’S SALĖJE, 

Milvvaukee ir Ashland Avės.
Durys atdaros nuo 6 vai. vakare.
Programas prasidės 7:30 lygiai.

Visi lietuviai yra kviečiami atsilankyti j šį va
karą: pusė pelno yra skiriama Mariampolės Realei 
Gimnazijai.

Ristynes
Ciceroje

Tel.: 
Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek
viena vakarą, išskyrus ketvergi.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt 8t.
Telephonaa Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Rerkant arba parduodant Lotus 

lamus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Advokatas
29 So. La Salk St. Room 530 

Tel. .Central 6890 
Vak. 3223 S. Haisted St., Cbicag^ 

Tel. Yards 4681

Įžanga 50c
Dovanų bus duodama $500.00 vertės. Pirma dovana $10.00 grupiai, antra dovana $5.00. Katras vienas 

gaus dovanų. Užteks visiems. Kviečia visus RENGĖJAI.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietifvys Advoaataa 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabask Avė. 

Tel.: Pullman 6877.

Ritasi
K. Požėla su Ray La Main, 

168 sv. 230 sv.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 &>. Haisted St. 
1310

Jurgis nuėjo j paštą su keliais 
laiškais. Pasaugojęs, kada paš
tininkas užsisuko į kitą šoną, 
jis brūkšt, tuos laiškus | 
laiškų skylę ir eina, džiaugda
masis, kad nors sykį prigavęs 
paštininką ir išsiuntęs M$ku£ 
be markių.PUIKUS BALIUS LIET. TAU 

TOS DUKTERĮ) DR-STES
•

Nedėlios Vakare, 
Sausio 6, 1924

Pradžia 7:30 v. v.
Sukatos Vakare, 

Sausio 5 d., 1924
Bažnytinėj Svetainėj, 

3501 So. Union Avė., Chicago, III

Nedėlioj, Sausio (Jan.) 6 dienoj 
TAUTIŠKOS BAŽNYČIOS SVETAINĖJ 

35th Street ir Union Avenue

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Boulevard 9611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
9 Parduodam Laivakortes. •

Įžanga $1.00, $1.50, $2,00 su 
karės taksais.

Rengia

S. L. A> 208-ta Motery Kuopa

Motiejaus Valančausjtio Pašelpos D?~jos
Ant naudos Lietuvių Auditorium Svetainės statymo

Nedėlioj, Sausio-January 6 d., 1924 m.
MILDOS SVET., 3142 S. HALSTED St.

Pradžia 6 valanką vakare. Įžanga 35c. ypatai.

Kviečiame kuoskaitlingiausiai atsilankyti ir paremti šį brangų 
darbą, kuriems rupi ateitis visuomenės ir jaunuomenės, nos nei vie
nas nieko nepralaimės atsilankęs ant to baliaus, bet ką nors laimės 
savo ir visuomenės ateičiai ir prie to dar turės puikią progą linksmai 
laiką praleisti prie puikiausio lietuviško beno.

Kviečia KOMITETAS.

Rengiamas Lietuvos Sesery, Tautiška Dr-stė
ATSIBUS SUBATOJE SAUSIO (JAN.) 3 d., 1924 m 

Lietuvių Liuosybės Svetainėje, 
49tos Ct. ir 14tos Street

Pradžia 7:30. Muzika J. Pociaus.

--------------- 1 1 * ----------------—

JOHN I. BAGDŽIUNAS 
ADVOKATAS

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

ir įgaliojimus.
7 South Dearborn Street 

Room 1588 Tribūne Bldg. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

Bažnytinėj Svetainėj, 
3501 So. Union Avė., Chicago, III

Įžanga 35c
Visus meldžiame, su Lietuvos Duk

relėmis po lietuvišką vėliavą links
mai pasišokti. '

KOMITETAS.

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■H;

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Gaminame Lietuviškus ir Ameriko- 
v niškus valgius pirmos klesbs 

Pigiau ir Gardžiau.
Draugės ir Draugai!
I ' Y' Y...
tarnausime kuogeriausia namuose pa

Tai. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

* i ’ . ■-.» ' .. /s

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor, Wa*hington & Clark

Namą Tel.j Hyde Park 8395

30 valandą vakare įžanga 35c ypatai
Šiuomi kviečiame visus, kas tik gyvas, atsilankyti į musų auksinį šokį, nes bus duota dovanų ir auksas 

dykai kožnam vienam. Prie to bus puiki muzika, kuri grieš visokius šokius lig vėlumo nakties. Dr-stė de- 
da visas pastangas, kad- atsilankusieji butų pilnai užganėdinti.

Kviečia VAKARO RENGĖJOS.

Maskaradų Balių
Subątoje, Sausio 12tą dieną, 1924

Mildos Svetainėj, 
3142 South Haisted Street

TAUTIŠKA DRAUGYSTE LIETUVOS DUKTERĮ)
v* > :V ”• ‘ ? ’’ v Z- •

v Rengia

Pradžia 7:30 vai. vak. įžanga 35c 
KOMITETAS.

•-T-TiiTTTriri !■■)>■ nnmii——uii ■!!■■■ rirmir-r-- -rrirraii

IŠKILMINGAS AUKSINIS BAUUS
Rengiamas

DRAUGYSTĖS ŠVENTOS PETRONĖLĖS 
Nedėlioj, Sausio (Jan.) 6 d., 1924 

Švento Jurgio Parapijos Svetainėj,
Aut 32-ro Place ir Aubum Avenue

DRAUGYSTE RAZANCIAVOS
Rengia

S. W. J3ANES. Advokatai 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1811 Recter Building
73 We«t Monroe Street, Chii 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Haisted S*.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai

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

reikalavimą.

‘1745 So. Haisted St.
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NAUJIENOS, Chicago, III

Užsitarnauja geriausio

pieno

bet jau net

Telefonai i

Jūsų Kalėdinis Kliubas KAPITALAS IR PERVIRŠIS $275,000.00
TURTAS APIE $3,000,000.00

Conpųpto

Tel. Lafayette 4228

MES TURIME 9 PLANUS

Mihvaukee & Ashland Avė
A Chicago Clcaring House Bank

7T1»

OLSZEWSKIS

Chicago.

3113 South 
Halsted St.

Užsisakykit 
Borden’s 

“Selected” 
Šiandien

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

8410 So. Halsted St.
9—10 A. M. ir po 8 vai. vak

Jus galite sutaupyti nuo 5c. iki $5 j savaitę. Ant 
kitų Kalėdų jus turėsite užtektinai pinigų do
vanoms ar kitiems reikalams.

ADVOKATAS ANTANAS 
OLIS (OLSZEWSKIS) 

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

Ne nedeldieniais.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 0698

Atdara vakarais: panedėly iki G, utaminke iki 8, subatoje iki 9

Įstokite į Musų 1924 
Kalėdinį Taupymo

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

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

auo 6:80 fld 7:3« vakare.

Jus gaunate užtikrinimą 
kad jie gauna geriausį svei

katos budavojamą materijo
tą nuo Borden’s “Selected”

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgu 

3248 So. Halsted St, 
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Falrfay 5574 
CHICAGO, ILL

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 68 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Proepect 0610

_j laike 
gimdymo h po

MS B». Hafetea St 
CHICAGO, TLL.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos)
9 iki 12, 1 iki 8 dienų
ir 6:80 iki 9:80 vakare

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

Del Tamistos parankamo patartam, kad atneštu
mei savo bankines knygutes bile kokią banką, o mes 
perkelsime Tamistos pinigus, su visais nuošimčiais, į 
šį banką. Dabar yra geriausias laikas tą padaryti ne
sugadinus nuošimčių. (

Humboldt 1008 
Valanda*! na* 6 Iki 8 

Rezidencljo* tel. Kedk

XII.) 
apie gimnazijos 

sudaryta, ir dabar

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.

N. A. L VOSKA
PHYBTCUN AND SURGEON 

IMI Be. MaMed 8L 
ftyvekiM* vieta: <193 Archer Avė.

Jei neturi musy bankinės knygutės, tai išsiimk ją tuojaus padė
damas nors $1.00, jei turi musu knygutę tai taupyk vis daugiau, o jei 
laikai savo pinigus išsklaidęs keliose vietose tai sutrauk juos į vieną 
vietą dėl parankumo, ir padėk juos į šią stipriausią Lietuviu Valsti- 
jinę Banką. .: ».

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

Ofisas: 3335 So.
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 
7—8 vak. . Nedaliomis 10—1 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicagį

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

. iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 va- 
kare. Nedaliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. A. J. BERTAŠIUS 
3464 Sd. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 Iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5918

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Ud 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte Iki 1 vai. po plet 
Telefonas Drezel 2881

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

DR. V. A. SIMUOS
Gydytojas, Chirargas Ir AhMori*

8315 Soath Halsted St 
Tel Boulevard 1401

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 W. 22 StM kampas Leavitt St. 
Phone Canal 6222 

Res.: 3114 W. 42 St. Phone Lafay
ette 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

Tel. Boulevard 1537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

Kaipo lietuvis, lietuviams vuokloi 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška
8223 W. 88th St, CHeaco, 31.

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyrišką,

BORDEN3
EimH-oductsCo. oF Illinois 

Frankiin 3110

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6081

Tel. Haymarket 1044
DR. G. J. ADLER 

Specialistas a Venerinių Ligų 
Valandos nuo Ii iki 1 ir nuo 5 iki 
8 valandą vakare. Nedelioj nuo 

11 iki 1 valandai dieną.
į 1014 So. Halsted St.

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENŲ

Vienatinių vandeniu 
per SoUthampioną ant Milžinų laivų

AUU1TAN1A ----------- ---------

Apleidžia 
Greitas 
Lietuviai

Taipgi 
šiai j Hamburgą ant naujų laivų 
burnerių. 3čia kleaa (j Piliau $106 50, 
j Hamburgą $103.50). Kares taksų 
95.00

KELEIVIAI 16 LIETUVOS 
nMa laivan Piliavoj važiuojant | 
Southamptoną ir ten peraūda ant Mil
žinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reikalin

gų dokumentų atvažiuojantiems ke
leiviams galite gauti nuo bile agento. 
Reikalaukit. Jų yra ir jLisų mieste 
arba apielinkčj.

CUNARD LINE K
140 N Dearbern St., f ..
Chicago, Illinois f B Į DR. N. L STRIKOL’S

Lietuvis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4661 So. Ashland Ava. 
Te). Boulevard 78M 

Vai. 2 iki 4 Ir 6 iki 8. K*d. II ftri 12 
Namai 6641 S. Albany Ava. 

Tėl. ProRpect 1980 
Valandos pagal sutarti

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija 
3149 So. Morgan SL, 

Valandos nuo 8 iki 10 vai. ryto; 
nuo 12 iki 2 ir nuo 8 iki 9 v. v.

Telefonas Yards 0867

Chnal M7 ' 
Naktinis Tai. Canal 2118

DR. P. L ZALAT0R1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halflted St^ 

Kampas 18 ir Halsted St.

Office Heme: 10 Iki 12 pistą 
5 M 7 va). “ 

Tel. Cauai 2118

DR. P. G. LUOMON8 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

X-Spin<luliai
2301 W. 22nd & So. Leavitt Sts.

Tel. Canal 6222. Chicago, III 
Vai.: 9—12 ryte; 1—5 po pietų; 

6—9 vak. Ned. pagal sutartj.

Telephone Yards M02

DR. M. STUPNffl
8107 So. Morg 

CHICAGO, 
VALANDOS: Nuo 8 

nuo 5 iki 8 vi
Nedaliomis ofisas yrą 

uždarytas

The Stock Yards Savlugs 8ank 
4162-72 So. Halsted Street, Chicago. 

CLEAĖING HOUSE BANKAS.

Dabar persikėlė į naują gražų Ofisą ■ 
po numeriu ;

3301 So. Halsted Street, 
Pietrytinis kampas 33-čio‘s gatves.

Telefonas Boulevard 6775.
ir čia, jau ant didesnes skales, daro sekant j biznį:

Siunčia Pinigus ir laivakortes.
Daro Insurance ant namų, biznių, automobilių ir langų.
Skolina Pinigus ant pirmų ir antrų mortgečių.
Perka ir parduoda namus ir lotus.
Parduoda Mortgečius ir Gold Bondsus nešančius 6 procentą.
Daro Ingaliojimus (Doviernastis), pirkimo ir pardavimo namų ir 

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.

Neimliomis:—Nuo 11 iki 3 dien

alsted St., Chicago. 
pjet, 
ieną.

NEW YORK—HAVRE,
ROCHAMBEAU .................  Jan. 9
PARIS ......................  U. Jan. 16
SUFFREN ...................... . Jan. 17
CHICAGO ................. ........... Jan. 30
LA SOVOIE .................... . Feb. 2

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 ĮM 8 ▼ 
3259 So. Halsted ChicSgo. III

Lenkai nesiliauja perse
kioję lietuvius

Gyvenimas lietuviams Vil
niaus Krašte darosi stačiai ne
galimu. Mažo to, kad lenkų 
valdžia varžo lietuvių kultūros 
gyvenimą, uždaro gimnazija^ 
(Švenčionių), rekvizuoja lietu-) 
vių nuosavybę. (Švenčionh^ 
prieglaudos baldus ir gimn. abi
turientai jau 7 mėn. sėdi kalė
jime, o paskutiniais laikais su
imta daug liaudies mokytojų), 
negina lietuvių Lenkijos palie
čių (iki šiol dar nesuimti lenkų 
agentai, kurie reikalavo iš kai 
kurių lietuvių piliečių 200 dol., 
nors šantažistai buvo nurodyti 
lenkų valdžiai 
pradeda kibti prie vaikų.

Lapkričio 29 d. vakare lietu
vių prieglauda Trinapolyje (5 
kil. nuo Vilniaus) buvo apsup
ta didelio būrio policijos. Buvo 
padaryta krata. Nors nieko į- 
tartino nerasta, tačiau buvo 
suimti, trys vyresnieji 12— 15 
m. berniukai Andriukonis, Ska
bąs (III kl. mokiniai ir Molis 
(IV kl. mokinys). Mat, pereitą 
vasarą kokioje pusėje kilomet
ro nuo prieglaudos miške, ras
tas negyvas kareivis. Taigi 
lenkai suvertė bėdą ant lietuvių 
ir suėmė (lieko nekaltus vaikus, 
žinoma, nieko nepešę ir palaikę 
l1/^ paros, vaikus paleido. Bet 
gi savo pasiekė: lenkų laikraš
čiai pasiskubino paskelbti, kac 
“žmogžudžiai surasti; pasirodė 
tai Vytauto I)idžiojo gimnazi
jos mokiniai” (“Slowo” 2

Nuomonė 
mokinius 
lengviau bus kibti prie pačios 
gimnazijos, o atšaukei melą, 

žinoma, nieks jų neprivers: 
“varnas varnui akies nekirs”.

(L—va)

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 nežudysit* kelių cen
tų kuriuos sutaupinate savaitėje, bet užganėdinimas taupyme 
ir vėliau turint juos, atsimokės junvs.

X^DR. HERZMAN^K
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinoma* per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
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 pfctą, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

f Dienomis: Canal 
3110. NaktJ 
Drexel 0950

Boulevard 4136

Tel. Blvd. 8138 
M. WoitkewicM 

BANIS 
AKU8ERKA 

Turiu patyriom. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekvienam* 
atsitikime. Teikiu 
Apatišką prižiurl- 
jimą. Duodu 
įtarimus mote 
ir merginoms dy<

VISAS DARBAS GARANTUOTAS
/krbanas Studio

Buvusi Vcelik Studio 
1147 W. 18th St, kampas May St.

Kalbame lietuviškai

44 44 44444444144114441 
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Baigusi akušeri 
joe kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani-J 
jos ligonbučiuo į 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso^ 
kiose ligose prieš; 
gimdymą,

* * 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito ! 
Iriuose reikaluo į 
se nuoterims ir 
merginoms; kreiri 
Įritės, o rasite] 
pagelbą. •
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Užsimokėjimo kaina: tą sovietų valdžioje ir par-
Chicagoje —* paštu: J r

Metams.......................$8.00 tlJOje.
Pusei metų ..........................  4.00 Iv.. , , . rT1 .
Trims mėnesiams .................. 2.00 Šioje valandoje Trockis,
Vien™™^^"“™.1^ matyt, nori patapti vadu 

„. . x . opozicijos, išsivysčiusios ko-
viena kopija........ .........   3c munistų partijos viduje. Tą
Mėnesi ZZ^:ZZZ2ZZL 75c opoziciją Amerikos laikraš-

1Į čių korespondentai vadina 
[“jaunaisiais komunistais” ir 

*3’50 nurodo, kad josios branduo- 
•} 25 lį sudaro “darbininkų gru-

1 pė”, apie kurios nepasiten
kinimą sovietų valdžios po-

1 litika jau senai buvo girdėt. 
' Kokia pusė metų laiko at

gal ji, ta “darbininkų gru
pė”, jau buvo tiek įsidrąsi
nusi, kad išleido savo pareiš
kimą Rusijos darbininkams, 
kritikuodama bolševikų par
tijos viršūnes ir statydama 
savo reikalavimus. I *

■ Tuomet, kaip ir dabar,, 
vienas svarbiausiųjų kalti
nimų bolševikų vadams bu
vo biurokratizmas. Opozi
cija reikalavo, kad partijoje 
nebūtų slopinama nuomo
nių laisvė, kad viršininkai 
daugiaus skaitytųsi su pa- 
prastastaisiais nariais, kad 
rinkimams į valdžios įstai
gas butų vartojamas slaptas 
balsavimas ir kad butų su
teikta darbininkams teisė 
laisvai organizuotis, daryt 
susirinkimus, kritikuot val
džią ir 1.1, žodžiu, ta ^dar
bininkų grupė” stojo už ko
munistų partijos ir valdžios 
aparato sudemokratizavi- 
mą, kas, žinoma, dar toli 
gražu nėra pilnos demokra- 
tybės pripažinimas/"

i Išrodo, kad ir dabartinė 
opozicija dar nėra nužengu
si toliau. Apie teises vi
siems Rusijos piliečiams ji 
nieko nekalba; sovietų siste
ma jai yra gera ir komunis
tų partijos diktatūra taip 
pat; tik ji nori, kad sovietai| 
ir partija butų pataisyti.

1 Jos programas yra: bolševi
kų diktatūra valstybėje, bet 
demokratija tarpe bolševi- 
kų.

Žinoma, tai yra utopija, 
neįvykinama svajonė. Yra 
negalimas daiktas, kad dik
tatoriai tvarkytus! demo
kratiniu budu tarp savęs. 
Tik pagalvokite: kokie 400,- 
000 bolševikų randasi tarpe 
130 milionų Rusijos gyven
tojų — ar gi gali jie, kas
dien vartodami prievartą 
prieš tuos milionus žmonių 
ir nepripažindami jiems jo
kių teisių, būti demokratiš
ki apsiėjime su kits kitu?

Vienok, jeigu tie opozici
jos reikalavimai yra naivus, 
tai dar nereiškia, kad jie nė
ra nuoširdus.

Kas kita Trockio mėgini-

4.00

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje 
paštu:

Metanas................
Pusei metų ___
Trims mėnesiams
Dviem < mėnesiam
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Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Remkime kultūros 
įstaigas Lietuvoje.

Pažangioji lietuvių visuo
menė Chicagoje jau sukru
to aukauti 1 .Mariampolės 
Realei Gimnazijai. Aukauja 
pavieniai asmens ir draugi
jos. Kai kurios draugijos 
rengia tuo tikslu vakarus ir 
koncertus.

Šį nedėldienį, sausio 6 d., 
Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašelpos turės 
gražų koncertą Schoenhofe- 
no salėje ir pusė gryno pel
no nuo to koncerto eis Rea- 
lės Gimnazijos parėmimui.

Malonu yra matyt, kad 
prie to kilnaus darbo deda
si ir kitos kolonijos. Reikia 
tečiaus išreikšti pageidavi
mą, kad daugiaus veiklumo 
parodytų stambieji lietuvių 
centrai, tokie, kaip Pitts- 
burghas, Baltimorė, Phila- 
delphia, Brooklynas, Bosto
nas, Clevelandas, Detroitas 
ir kiti. |

Mes privalome remti lais
vas, pažangias apšvietos ir 
kultūros įstaigas Lietuvoje, 
jeigu norime, kad Lietuva 
progresuotų. Dejavimais dėl 
klerikalų įsigalėjimo Lietu
voje mes nieko gero nepa
sieksime.

Klerikalai Lietuvoje stip
rus juk ne vien dėlto, kad 
jie tenai turi davatkų armi
ją, kuri aklai klauso kuni
gų. Didelės paramos jie gau
na iš Amerikos. Tik su pa
gelba amerikiečių . dolerių 
jie pristeigė Lietuvoje vie
nuolynų, savo mokyklų ir 
kitokių įstaigų; tik su pa
gelba tų dolerių jie užlaiko 
užsienių katalikiškuose uni
versitetuose savo auklėti
nius ir tuo budu gamina 
klerikalinę inteligentiją Lie
tuvai.

Jeigu pažangioji Ameri
kos lietuvių visuomenė tiek 
pat darbuotųsi tikros ap- 
švietos rėmimui Lietuvoje, 
kiek klerikalai darbuojasi ^mas įsiskverbti į opozicijos 
savo pozicijų sustiprinimui, 
tai klerikalizmas butų visai 
nebaisus. Jisai yra pavojin
gas tiktai tiek, kiek mes esa
me apsileidę.

vadus. Sunku tikėti, kad 
jam ištikrųjų rupi demokra- 
tybė bent tokiose siaurose 
ribose, kokias yra sau užsi- 
briežę “jaunieji • komunis-

tai.” Savo “demokratingu- 
mą” jisai parodė, stovėda
mas priešakyje raudonosios 
armijos, kurioje jisai įvedė 
tokią žiaurią discipliną, kad 

| jąja negali atsigėrėti buvu
sieji caro oficieriai. Tą pa- 

[čią tvarką jisai stengėsi įve
rsti ir pramonėn, kad sovietų 
valdžia patvirtino jo “garsų
jį” darbo militarizacijos pla
ną.

Jeigu tas asmuo, buvęs 
per visą bolševikų viešpata
vimo laiką bolševikų parti
jos ir valdžios viršūnėje, da
bar ima smerkti bdlševikų 
biurokratizmą, tai reikia 
manyti, kad jisai daro tai, 
vadovaudamasis savo asme
niniais tikslais. Jisai tur
būt nori sudaryt savo frak
ciją partijoje, kad su jos pa
gelba galėjus .paimti viršų 
ant Kamenevo, Stalino ir ki
tų savo kolegų, su kuriais ji
sai varžosi dėl pirmenybės.

Kas Trockį pažįsta iš pir- 
mesnio jo veikimo, tas žino, 
jogei savoji ambicija jam 
visuomet daugiaus rūpėjo, 
negu principai. 1903 me
tais, kuomet pirmą kartą 
pasireiškė aštrus skirtumas 
tarpe “bolševikų” ir “men
ševikų” Rusijos socialdemo
kratų partijoje, Trockis ėjo 
išvien su “menševikais.” 

I Bet 1905 metais jisai •'jau 
persimetė į “bolševikų” pu
sę. Paskui per keletą me
tų jisai svyravo tarp vienų 
ir kitų ir sudarė savo “troc
kinę” frakciją (kurią dau
gelis pašiepdami vadinda
vo “boloto”). Apie 1912 
metus jisai vėl prisišliejo 
prie “menševikų”. Didžio
jo karo laiku teeitus jau ji
sai vienijasi su “bolševi
kais” ir net šaukia talkon 
anarchistus. Po Rusijos re
voliucijos 1917 metais Troc
kis kartu su Leninu prakei
kia socialistus ir priima “ko
munisto” vardą.

Taip gali blaškytis iš vie
nos pusės į kitą tiktai žmo
gus, kuris neturi jokių įsiti
kinimų. Ir jeigu tokiam pa
šlemėkui pasisektų paimti 
savo kontrolėn dabartinį 
opozicijos judėjimą Rusijos 
komunistų partijoje, tai ji
sai, tas judėjimas, butų tik
tai diskredituotas.

Demokratija laimės Rusi
joje ne su Trockio pagelba, 
bet prieš jį.

iš Lenkų okupuotos 
Lietuvos

POLICIJOS SAUVALIA.

I Vilnius. (Elta). — Lapkričio 
30 d., “Wilenski Kalendarz Gos- 
podarski” tapo sukonfiskuotąs. 
Bet ant rytojaus ta pati policija 
tą leidinį sugrąžino, nes mato
mai visai neteisingai buvo su- 
konfiskavusi. Iš to visa leidė
jai turi daug nuostolių, nes daug 
egzempliorių vežimu vežant ir 
juos kelis kartus kraustant su
sinaikino; toliau, atvežę visą 
leidinį suvertė, ir reiks samdy
ti žmogus jiems sutvarkyti. 
Pagalios pareikalavo neskaičius 
išduoti kvitą dėl sugrąžinimo, 
nes suskaityti kelis tūkstančius 
egzempliorių be jokios tvarkos 
suverstų knygų reikėjo daug 
laiko padėti, o policija nelaukė.

KRATOS.
Vilnius (Elta). — Pastaro

mis dienomis visam Vilniaus 
krašte padaryta daug kratų. 
Vilniaus laikraščių pranešimu, 
kai kuriose apskrityse, ypač 
Braslavos, rasta daug komunis
tinės literatūros ir ginklų, o 
taip pat suimta keliolika poli
cijos ieškotų asmenų.

Kaip Rusijos bolševikai perse
kioja savo idėjinius priešus.

.....imtinu     11 m

Rašo Molly Steimer, kur už savo simpatijas bolševikams 
buvo iš Amerikos deportuota Rusijon.

Londono laikraštis “Freedom” 
i paskelbė laišką, rašytą jam bu

vusios didelės Rusų bolševi
kams simpatįzuotojos Molly’0sf 
Steimer. Būdama Amerikoj ji 
atvirai protestavo prieš kokį 
nors maišymąsi į Rusijos daly
kus, ir dėl to 1918 nitais buvo 
New Yorke suimta ir pasmerk
ta penkiolikai metų kalėjimo. 
Pasėdėjus dvejus metus kalėji
me ji buvo dėpęrtuota Rusijon. 
Bet ten ji nepasidžiaugė: ji du 
kartu buvo bolševikų valdžios 
areštuota ir įkišta kalėj iman už 
šelpimą sėdinčių bolševikų kalė
jimuose anarkistų ir socialistų 
ir už susirašinėjimą su drau
gais užsieny. Dabar bolševikų 
valdžia ištrėmė ją iš Rusijos 
ant visados. Savo laiške “Free- 
dom’ui” ji štai ką rašo:

Iš pridėto prie Šio laiško biu- 
leteno jus matysite, kaip so
vietų valdžia persekioja anar- 
kistus, socialistus ir kitas kai
riąsias frakcijas Sovietų Rusi
joj. Iš paduodamų faktų jjųs 
pamatysite, kad Lozovskio ir 
<5ičerino ir Trockio pareiškimai, 
buk Sovietų Rusijoj niekas ne
kiša į kalėjimą idėjinių anar- 
kistų yra niekas daugiau kaip 
tų “komunistų” sąmoningas 
melas? Suprantamas juk daly
kas, dėl ko jie taip ginasi: jie 
baisiai nenori, kad pasaulis ži
notų, kad “komunistų” > kalėji
mai šiandie yra dar baisiau pri
grūsti politinių kalinių, negu 
kad buvo caro laikais. Del to 
jie taip begėdiškai ginasi ir 
slepia nuo pasaulio teisybę.

Kai 1921 metų pabaigoje aš 
atvykau į Rusiją, didelę didžiu
mą savo draugų anarkistų ra
dau jau sukimštus į kalėjimus, 
o tie keletas, kurie dar buvo 
laisvi, buvo taip terorizuojami, 
kad jie bijojo susieiti daiktai! 
keliese, idant valdžia neįtartų 
jų, kad jie laiką susirinkimą. 
Aš tuojau ėmiau domėtis kali
nių buviu ir kiek galėdama sten
giaus šelpti juos. Deja, “ko
munistinėj” Rusijoj teikti kali
niams ir menkiausia pašalpa 
yra daug sunkiau* ne kad kurioj 
nors kapitalistinėj valstybėj. 
Komunistai labai retai teduoda 
teismui teisti savo politinių 
oponentų. Mano buvimo laiku 
Rusijoj šimtai idėjinių bolševi
kų priešų buvo sukimšta į kau
lėj imus, į koncentracinius punk
tus, arba ištremti į tolimus 
tyrlaukius, bet iš visų jų tik 
keli buvo teismo teisiami.

Paprastai procedūra tokia: 
vietos valdžios politinis depar
tamentas [“čeką”] pasiunčia 
kaltinamuosius raštus prokura
tūros komisijai, Maskvon, ir ta 
komisija nieko netardžius, visai 
už akių, nusprendžia kaltina^ 
mojo likimą!..

Politiniai dažniausiai areštuo
jami ir kaltinami slaptai. Ir to
kiais atvejais areštuotojo gimi
nės gali ieškoti jo kiek tinkar 
mi — jie nesuras ir nesužinos, 
kas su juo atsitiko, nes valdžios 
politinis departamentas niekam 
jokių informacijų neduoda. Del 
pavyzdžio priminsiu čia atsiti
kimą su Dovidu Rohenu (tarp 
draugų jis geriau žinomas var
du Juises) ir Ivanu Achtirs- 
kiu, dviem senais anarkistais, 
stropiai besidarbavusiais prieš 
revoliuciją ir revoliucijos me
tais Rusijoj. Pasilikdami išti
kimi savo idealams jie vedė 
anarkistinę propagandą ir so
vietų valdžiai įsikūrus. Spaliu^ 
mėnesį, 1922, juodu abudu buvo 
areštuoti Maskvoj. Nuo to lai
ko jų giminės ir draugai dėjo 
didžiausių pastangų sužinoti ką 
nars apie juos, bet veltui. Apie 
jų likimą ir po šiai dienai nieko 
nežinoma.
Ar gal senai sušaudyti? Nie
kas nežino. Visagalingoji ”osh- 
ranka” grieštai atsisako suteik
ti kokių nors žinių, ką ji su tais 
idealistais padarė. Marė Vege- 
riute, Achtirskio 
pagalios kreipėsi tiesiai į Pet
rogrado politinio departamento

viršininką Maisingą. Tasai ati
sakė : 
apie Achtirskį visai, 
tiek jį bematysi, kiek 
sis!”

Daugybė politinių 
serga škorbutu, 
džiova. Tai 
bjauriausių kalėjimo sąlygų — 
drėgnumo, nešvarumo, sugedu
sio oro ir — badėjimo, nes mais
tas bjauriausias ir jo porcijos 
tokios menkos, kad kaliniai tie
siai turi badėti. Del to dažnai, 
beveik kas savaitė įvyksta kali
nių bado streikai, ekscesai, pa
sikėsinimai nusižudyti, kad bent 
tuo pareiškus savo protestą
prieš nepakenčiamas sąlygas,
kuriose juos laiko ir kankina jų 
“komunistiniai” budeliai! —

“Geriau tamsta užmiršk 
Tamsta 

savo au-

kalinių 
malarija ir 

pasekmė tiesiai

Kaliniams 
(Kopęrnin-

Toliau laiško autorė atsišau
kia į viso pasaulio darbininkų 
judėjimą, ragindama teikti ma
terialinės ir dvasinės pašalpos 
politiniams Bolševikijos kali
niams, ir kartu protestuoti prieš 
bolševikų valdžios žiaurumus 
su politiniais kaliniais ir per
sekiojimą socialistų, anarkistų 
ir kitų kairiųjų elementų, kurie 
nepritaria bolševikų diktatūrai.

Prie laiško pridėtą biuleteną 
yra išleidęs Bendras Rusijos 
Revoliucioniniams 
Ginti Komitetas
kusstr. 25, Berlin O. 34). Biu- 
letene paduodama daug smulk
menų apie nepaliaujamą bolše
vikų valdžios persekiojimą re- 
volfiucįiottiierių, kurių daugybą 
tapo areštuota dar paskutiniais 
keliais mėnesiais. Daugelis jų 
sugrusta į kalėjimus, daugeliui 
uždrausta gyventi tam tikruose 
miestuose, daugelis kitų iš
tremta ant visados.

Visi Peretųminsko koncentra
cijos punkto politiniai kaliniai, 
skaičiui apie 175 žmonės, praei
tą liepos mėnesį buvo išdan
ginti į žiauriąją Solovecko Vie
nuolyno salą, Baltosiose Jūrė
se, kuri per devynius mėnesius 
metuose esti visiškai atskirta 
nuo pasaulio. Visa kalėjimo vy
riausybė, be paties viršininko ir 
jo padėjėjo, susideda iš krimina
listų, komunistų ir “čekistų”, 
pasmerktų ir išbanytintų už vi
sokius prasikaltimus. Jie, steng
damiesi įgyti vėl aukštesnės 
valdžios malonės, elgiasi su po
litiniais kaliniais žiauriausiu 
budu, tame žiaurume stengda
mi es kits kitą pralenkti. Prie 
kalėjimo yra ligoninė, bet prie 
ligonio niekas, nė artimiausi 
giminės negali prieiti. Prile|i- 
džiama tik tada, kai ligonis jau 
visai miršta. Pašto Solovecko 
saloj visai nėra. Siuntiniai ei
na tik iki Archangelo, bet laiš
kai politiniams kaliniams nei
na, jie jų negali gauti.

Politiniai, kuriems dar caro 
laikais teko sudėti šliselburge 
arba Petropavlovskoj — tose 
baisiausiose carų laikų bastili- 
jose — sako, kad bolševikų 
Soloveckas yra nėpalyginamai 
baisesnis ir žiauresnis...

Užkiwiinw®
ir kosulys turi būti sustabdyti ūmai, 
kad praialinfi svarbus susikrovi
mus n|fų. Imti

Severais
, Coa.«b Balsam

Ar dar jie gyvi?

sužieduotine

-
J

SENIAUSIAS ir TVIRČIAUSIAS

BANKAS
Ant Bridgeporto.

i

t

dėl atliuosavimo -skreplių. Užlai
kykite po ranka ypatingai žiemę.

Kaina 25 ir 50c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

L

Severos Kalendorius 1924
metams yra priduotas visur aptio- 
kor.arhs dovanai, arba rašyk tiesiog 
pas mus.

Zfc <' W E V Ett'A ČCT. ■. ' ’'
p ^yCE'OAti' RĄtPlDŠ, lofyiv ' ;

Pasidėkite savo pinigus šia
me tvirtame ir geniausiame 
Banke ant Bridgeporto. 
Yra tai vienas iš saugiausių 
Bankų deL Jūsų pinigų. Ban
kas šis suteikia visiems kuo- 

(gerbusį patarnavimą, vi
suose finansiškuose reika
luose.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 

A STATE BANK
1112 West 35th Street, Chicago.

Bankas atdaras per visą dieną Subatomis iki 8 vai. 
vak. Seredomis nuo 6 iki 8 vai. Vakarais. Papra

stomis dienomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų.
 TURTAS VIRŠ $9,000,000.

1
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paskelbimas!
DABAR PARANKIAUSIAS LAIKAS LIE

1500 AMERIKOS PUIKIAUSIŲ
OVERKAUTŲ

Gauk Tokiomis kainomis kur tikrai nega

BANKO TURTAS
APIE

$3,000,000.00
BANKO VALDYBA

Mes

Universal State Bank
Chicago, III

S. W. Corner Roosevelt and Halsted St,
West Sidės Didžiausi Drabužininkai

Didelis Kainų Nužeminimas!

S, D. L*CHAWICZ

Garsinkities “Naujienose

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

$1,000,000
.... 300,000
. 8,924,592

šerininkų Investmentas i 
Surplus, dPelnas ir Rezervas 
Depozitai.............................

iekite Pinigus i
Lietimu Banka

KAD IR NEDAUG IŠ PRADŽIOS, bet nors ke 
lėtą dolerių pasidėkite j šį stipriausi Lietuvių Banką 
O DABAR KAIP TIK PARANKIAUSIAS LAIKAS 
Didelė ar maža suma

Taupykit Šioje saugioje augančioje bankoje. Visi depozi- 
tai padėti prieš sausio 16, gaus palūkanas nuo sausio 1 dienos

Didelis išpardavimas Player 
Pianų. Kaina nuo $330 iki 
$800. Lengvais išmokėjimais

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis Akių Specialistas

DIREKTORIAI 
William M. Antonisen 
John I. Bagdziunas
O. H. Beutler
P. K, Bruchas
J. P. Doody 
Jos. J. Elias
K. J. Gugis 
M. Kezes
M. A. Mjeldazis 
A. H. Nowak 
A. A. Slakis

Atsilankykite ir pasiimkite mudu didelį Kalen 
dorių 1924 m.

GEORGI & VITAK MUSIC CO
4639 So. Ashland Avė. 

Chicago, III.

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

•Xptia8 ui qn.i įsnf 
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P. CONRAD FOTOGRAFAS 
3130 So. Halsted St

Tel. Boul. 6369

T aupykit
Saugioj—

Augančioj
Bankoj

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

Ky Tik Atspaudinta
Knyga dėl pigino solo, turi 25 gerai 
žinomus lietuviškus šokius, prireng
tus labai lengviu budu. Kaina 75c. 
kiekvieno, apmokėtu persiuntimu.

TUVIAMS PERKELTI PINIGUS I ŠI 
GRAŽIAUSI IR TVIRČIAUSI 

LIETUVIU BANKA.

Iš lenkų okupuotos 
Lietuvos

Trindamas su Ruffles
Ištrins! Pleiskanas Lauk.
Niežti, niežti visų dieni, — jus net 

stebitės iš kur tų pleiskanų tiek 
imasi 1 Juo daugiau jus kasote, juo 
daugiau pleiskanų ifipuola iŠ jūsų gal
vos, suteršia jūsų drabužius, daro ne
malonumo kiekvienam arti jus esan
čiam, ir vis neapsakomai niežti i

2112-14-18-20-22 So. State St 
CHICAGO, ILL. 

Vakarinėj pusėj gatves 
Telefonai į visus departamentus: 

Victory 2454-4356

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karšti atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas dalomas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Jos. J. Elias, Pres.
James P. Doody, Vice-Pres.
Andrew H. Nowak, Vice-Pres.
Wm. M. Antonisen, Cashier
S. V. Valanchauskas, Ass’t.

C achier

Patyrimas daug metų
Pritaikhu 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. Caual 5838 
CHICAGO, ILL.

> Vėl lietuvių vaikai suimti 
I Vilnius XH-7 (Elta) 
ikričio 29 d. liet, pricgl. Prina- 
pdly buvo apsupta didžiausio 
būrio policijos, kurios vyres
nieji ėmė teirautis kažin kokių 
moterų. Paskui paprašė nuves
ti į globojamų berniukų kam
barį. Tada paaiškėjo, kad nori
ma ištardyti vaikai, ar jie ne
žiną ko nors apie atsitikimą, 
kai pereitą vasarą buvo rastas 
netoli prieglaudos negyvas ka
reivis. Buvo padaryta krata. 
Nors nieko nerasta, tačiau su-, 
imta trys gerniukai: Andriu- 
konis, Skabas (III klases moki
niai) ir Molis (IV klases moki-

Kreipiuos i 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.

Musų Surplus Rezervas pasidaugino ant $50,000 — tai 
tiek daugiau yra APSAUGOJIMO. Depozitai pasidaugino 
beveik $2,500,000 per ^923 metus ir daugiau kaip $650,000 i pa
skutinius tris ir pusė mėnesius.

OVERKAUTAI 
kurie pirmiau parsiduodavo po $45 

dabar

$31.50

OVERKAUTAI 
kurie pirmiau parsiduodavo po $50 

dabar

$37.50

tai prnėalins. Ruffles yra tonikų ffl 
galvoH odai ir plaukams. Ruffles yra z. 
pleiskanų naikintojus su puikiomis W 
pasekmėmis. m

’ Ir tame nėra jokios paslapties. z. 
Ruffles yra sudarytas gabių ir paty- (3 
rusių ketnikų, kurie išdirbo forminą Z. 
specialiai paskirtą sunaikinimui pieis- H 
kanų perų — ir Ruffles atlieka savo Z» 
darbą. m

Pamčglnklt bonką I Itrinkit truputi fll 
Ruffles i savo galvos odą kasdiea y 
apie per saivaito laiko. O kuomet (1 
pleiskanos jau išnyks, tuomet naudo- y 
kitę karts mio karto ir pleiskanos jus 11 
daugiau niekuomet nekankins! Tik /f 
65c. ui bonką. Galima gauti aptiekose. \1

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

Ir jie yru puikiausi iš puikiausių overkautų, pasiūti iš tikro puikiom vertės 
W()RUMBO ir importuoto CROMBIE audinių, Amerikos žinomų audeklų 
išdirbėjų — kautai kurie ankščiau sezone parsiduodavo net po $95, dabar

Visos Mieros, Visi Nauji Populiariai Styliai Ir Patternai 
patariame jums ateiti anksti, taip, kad jus galėtu met pasirinkti iš pilno rankiaus.

laisvu auvismAi v nvhi Haiiaa 
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Charakteringa tai, kad tik
rieji ano kareivio žmogžudžiai 
esą suimti ir nuteisti. Ir šitas 
naujas policijos žygis, kaip 
girdėti, greičiau esąs taikomas 
prieš pačios prieglaudos egzis- 
Įtavimą, bet anaiptol ne prieš 
14—15 metų berniukus. Vis tik 
kol kas išgąsčio vaikams ir tė
vams įvarė nemaža.

Lietuviui leidimo nėra.
Pil. M. turėdamas didelę įs

taigą Vilniuje, nuolat turi 
svarbių reikalų Varšuvoje. Bet 
kadangi jis yra lietuvis, tai ir 
pilietybės negali išgauti, o pi
lietybės neturint be leidftno 
negalima iš miesto kojos iškel
ti. Ir todėl pil. M. eina į vy
riausybės komisarijatą ir pra
šo leisti nuvažiuoti Varšuvon, 
bet komisarijate vieloje paten
kinus visai natūralų ir nieko 
nekaltą prašymą pasityčioda
mi atsako, kad leidimą duo
sią, bet tik... Kaunan.

PUIKIOS NAMINES GYDUOLES 
(Geras tonikas) 

žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

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

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiąur-Rytinis kam- 

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, 111.

Valstijos valdžia kurios užduotis yra peržiūrėti Illinois 
bankas, pareikalavo raportų kiekvienos bankos finansinio sto

vio. Musų raportas, atspaudintas pagal tiesas, turi savyje se
kamas principiales skaitlines:

Juozas F. Sudrik
3343 So. Halsted St, 

Chicago.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47tk Street, 
Netoli Arhl?jid Avė.

Slidžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, (brukuoja
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsišką 
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. KAZLAWSKI,
4632 So. Ahland Avė., Chicago, III.

Boulevard 7309.

Lietuvis Graborius
2314 W. 23rd PI., 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse kuopi giausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mane 
darbu busite užga
nėdinti.

Telephones:
Canal 1271, 2199

g k shbeii ■ si h ■■ ■■ ■ re ■ ■ p

1 Reumatizmas saujelė
■ Nesikankykite savęs skaus-
■ mais, Reumatizmu, Sausgėle,
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
J — raumenų sukimu; nes skau- 
® dėjimai naikina kūno gyvybę ir
■ dažnai ant patalo paguldo. /
M CAPSICO COMFOUND mo- 
— stis lengvai prašalina yiršmi- 

nėtas ligas; mums šiandie dau- 
gybe žmonių siunčia padėka-

■ vones pasveikę. Kaina 50c per 
E paštą 55c arba dvi už $1.05.
2 Knyga: “ŠALTINIS SVEI-
5 KATOS . augalais gydyties, 
į kaina 50 centų.

■ Jusliu Kulis
“ 3259 South Halsted Street,
■ CHICAGO, ILL.

Didžiausios vertės išpardavimas musy istorijoj, prasidės šiandien
Mus ų 4riu Metinis 

©verkautu Išpardavimas 
Geresni savo daugumoje, gerume ir vertėje negu kada nors pirmiau.

Ii susilyginti niekur kitur mieste. 
Daugumas iš jų yra tokių žinomų 
išdirbėjų kaip KUPPENHEIMER, 
STRATFORD, FASHION PARK, 
IR KITŲ DIDELIŲ IŠDIRBĖJŲ.

^e,’s nu^*n'mas ant ru^ei1'n^ 
ir žieminiy 2 kelnių siutu

SEKAMOS KAINOS BUS VEIKMEJE, PRASIDĖS ŠIANDIEN

Mes darome tą pasiūlymą, todėl, kad mums reikia vietos ir mes 
neturime kur padėti musų materijolą, todėl turime parduoti 
pigiai.

Apsimokės jums atsilankyti į musų parodos kambarį ir ap
žiūrėti musų bargenus. Savininkas kalba lietuviškai. Musų da- 
statymo systema yra geriausia, ir mes dastatome į visas dalis 
miesto ir apielinkių.

Mes rekomenduojame plumberius kurie įdės tą materijolą 
kurį jus pirkaite pas mus labai pigia kaina.

Sol Eitis & Sons

.................. ................ ...................... *

OVERKAUTAI
kurie pirmiau parsiduodavo 

po $60 
dabar

$43.50

-

OVERKAUTAI 
kurie pirmiau parsiduodavo 

po $65 
dabar

$48.50 
- - - - - - - - - :- - - - - -—

1 ....   i------- -- - - '

OVERKAUTAI 
kurie pirmiau parsiduodavo 

po $75 
dabar

$53.50
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Lietuviy Tautos Kataliky Šv. Marijos Bažnyčia
Krikštai, šliubai, pagrabai veltui. Visos kata

likiškos apeigos yra atliekamos pagal seno Rymo 
Kanoną.

Bažnyčia 3501 So. Union Avė., Chicago, 111.
Klebonija 3509 So. Union Avė.

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

vakarais. Visus kviečiame reikalui priėjus.
KOMITETAS.

VOKIEČIAI ANTISEMITAI.
Klaipėda, XII — 10. (Elta). 

Pastaruoju metu Klaipėdoje 
prasidėjo iiš Vokietijos atvyku
sių kelių jaunų asmenų inspi
ruojant .maži ekscesai prieš žy
dus. Keletas žydų pirklių buvo 
iškabose padėję užrašus tik lie
tuvių kalba. Tos iškabos po 
nakčiai tapo užtepliotos. Mies
te buvo pastebėta dienos metu 
•žydų užkabinėjimai. Tačiau 
valstybinei policijai pasiseka 
reikalą susekti. Gruodžio 4 d. 
9 vai. v. užmiesčio restorano 
“Sprech An” salėje buvo užtik
ta apie 25 vyrai, vaip vadina
mos antisemistų organizacijos 
“Hakenkreuzer” nariai, suorga
nizuotos čion atvykusių iš Vo
kietijos asmenų. Susirinkusių
jų tarpe 14 butą Vokietijos pi
liečių, gyvenusių čia sulig lei- 

Visi jie išsiųsti atgal 
Be to Aukš-

perfosforo, koločių, cemento, ža
lio popieros medžio, kalkių ak
menų, malkų, silkių, spirito, j ar 
vų ir šiaip įvairių prekių. Išplau
kė per tą mėnesį viso keleiviniai 
7 garlaiviai, prekiniai 46 gar
laiviai, malkomis, kolociais, ce
mentu, javais, nuodėguliais, sil
kėmis ir t.t. Sulig valstybėmis 
laivai galima taip paskirstyti: 
Vokietijos 99, Švedijos 8, Nor
vegijos 4, Prancūzijos 2, Angli
jos 2, Belgijos 2, Latvijos 2, 
Danijos 2 ir Holandijos su Es
tija po vieną.

-- LITTl.E - -
l SPINOGPAPHS

dfrnais.
į savo valstybę.
tasis įgaliotinis pranešė Krašto 
Direktorijai, kad pastaroji pa
darytų žygių šiai organizacijai 
išardyti. v

JUS AKYS
Yra jums brangesnės 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 nub 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliomis nuoUO iki 1.

Tie kurie nemaudo 
vaikų yra liuosi nuo 
patarimų apie vaikus.

Draugai ir kaimy
nai, kurie neturi vai
ku, labai tankiai sutei
kia patarimus tiems, 
kurių vaikai serga.

Žinokite ką daryti su 
savo vaikais. Užtikrin
tą sveikatą laiko dėl 
jūsų ir jūsų vaiki} 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.

senas

H. LEIBOWITZ
Sugrįžo iš New Yorko 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

1152 Roosevelt Road
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi- 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo Ii-

Gal jums reikalingi 
akiniai

Čia ir Tamstos Reikia!
GYVENIMAS

Mėnesinis mokslo, sveikatos ir lyties reikalų žurnalas. 
Leidžia ir redaguoja Dr. A. J. Kalulius.

• “Gyvenimas” tai vienintelis Amerikoje mėnesi
nis žurnalas, pašvęstas mokslo reikalams. .Mokslo da
lykai gvildenama taip, kad kiekvienas lengvai skaito 
ir dar lengviau supranta. “Naujienų”* skaitytojai ge
rai žino, kad Dr. Karalius moka sunkius mokslo daly
kus aprašyti taip, kad visi supranta.

“Gyvenimas” visiems patinka — patiks ir tanki
stai: užsiprenumeruok iki Naujų Metų kol prenume
rata tiktai vienas doleris metams. Po Naujų Metų 
žurnalas bus padidintas ir prenumerata pakelta.

“Gyvenimas” auga kas numeris, eina didyn, turi
nys darosi įvairesnis. “Gyvenimas” nesikiša į politi
ką. Apart mokslo, “Gyvenimas” duoda ytin gyvų 
raštų sveikatos klausimais, o lyties dalykuose kituose 
laikraščiuose nieką panašaus nerasite. ’ ' * w

Užsirašyk “Gyvenimą” šiandien ir užrašyk jį savą 
giminėms Lietuvoje. Prenumerata: doleris visiems 
metams iki Naujų Metų.

“Gyvenimas” dar ir priedų duoda: visi skaityto
jai jau gauna pirmąjį priedą — Dr. Karaliaus “Vene
rinės arba slaptosios ligos kaip nuo jų apsisaugoti”, 
šita knyga yni verta daugiau dolerio, šitas priedas 
duodama tiktai tiems, kurie užsirašys iki Naujų Metų. 
Pinigus siųskite kaip parankiau: money orderiu arba 
įdėjus dolerį į laišką. Visada adresuokite:

GYVENIMAS
3303 So. Morgan Str., Chicago, III.

Laivu judėjimas Klai
pėdos uoste.

1923 m. lapkričio mėn. jį uos
tą įplaukė keleiviniai 8 garlai
viai, prekybinių 47 garlaiviai, 6 
buriniai laivai ir 1 motorinis 
laivelis. Jie atvežė anglių, su-

Buvo vedę dvyliką mėty kol 
pirmutinis kūdikis atsirado
Maloniai remokenduoja Ly- 

dia E. Pinkham’s Vege- 
teble Compound.

* > < v'<

Nužeminta kaina Chino eloseto 
autfitas ♦ $22
52 colių Roll Rim, vieno šmoto 
sinkos $21
5 pėdų, Roll Rim, vanos ant 
kojų $22
Closeto sėdynė Mahogany 
užbaigimo

/
• \ $1.75

Halsted Music Shop
1242 So. Halsted St.

i§- 
at- 

sirado mano kū
dikis. Aš turėjau 
daug moteriškų ne
smagumui ir bu
vau gydoma viso
kių daktarų, bet 
jie visi vienodai 
gytte.
skaičiau jūsų ap
skelbimą laikraš
čiuose ir suma
niau išbandyt Ly- 

______________ |dia E. Pinkham’s 
Vegctable Compound, nes jeigu jos 
pagelbėjo kitoms, tai kodėl man 
legali pagelbėti? Aš suvartojau 36 
Mitelius tų gyduolių ir dabar nie
kad nesu be jų namuose. Mano Val
aitis dabar jau trijų metų amžiaus 
r aš esu labai užgąnėdinta, kad 

aš pasiliuosavau nuo savo ligų. Jei 
airi turi panašius nesmagumus 
taip mano, aš visuomet maloniai 
rekomenduoju Vegetable Compound 
taip, kad jos ^autų tikras gyduo
les.” — Mrs. Joe Novak, Box 662, 
.ouisville, Neb.

Paskutiniu laiku visoj šalyj pir
kėjai Lydia E. Pinkham’s Vege- 
able Compound 98 iš kiekvieno 
00 raportų sako, kad jie. turi di

deles pasekmes vartojime jų. Par
davimui pas aptiekorius visur.

REUMATIZMAS SKAUSMAI SANA- 
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

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

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

2824 W. Chicago Avė., Chicago. UI.

Louisville, Nebraska. — “Aš 
buvau vedusi dvyliką metų kol

Specialus kainos visokių rųšių pi u m ingo materijolo šį menesį nuže- 
mentomi's kainomis pirm apskaitliavimo inventoriaus. Dykai da- 
statymas. ' r

Square Deal Plumbing Supply Hanse
1725 So. State Street

privatiškų gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geriausį Ameriko- 
hišką i* ir\2cpe- 
jišką bt-ią gydy
mo. Did.111 skai
čius žmotią U<y- 
domų kasdien, per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kį mokestį gali 
mokėti, taip kad 
Jauja užmesti savo

Patarimas dykai.
• Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearbom 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 4U. 
ną. Panedėlyj, sere4r?f ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto

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

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

JEI nuolatinis skaitymas knygą ir 
šiaip arti prie akiu darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snis šviesos pagamina mirkai- 
jimą.

JOHN J. SMETANA !
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap
niokos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Phonographai nuo 
$35.00 iki $300

Gulbranaen Trade Mark 

CULBRANSEN k-J Player-Piano

Grojikliai Pianai
Nuo $295 iki $1000

Už pinigus ir ant lengvų išmo
kėjimų žemiausiomis kainomis, 

ateikite ir persitikrinkite.

UIIIIOIIIIII»llllllllillllllllNIIIIIIW

Pirkit Dabar

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

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

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

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

tikrai at- 
Užganėdinimas

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA

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

Vienas rūbų išdirbėjus turėjo per
daug stako ir pirkome nuo jo per
viršį beveik musų pačių kaina. Atei
kite ir pasižiūrėkite į musų išpuoštus 
langus ir musų kainas, 
kreips jūsų atydą.
garantuojamas! Vyrų, vaikinų ir 
jaunuolių 1 ir 2 kelnių siutai, $15.50 
ir augščiau. Vyrų, vaikinų ir jau
nuolių ©verkautai $5.50 ir augščiau. 
Vaikinų 2 kelnių siutai ir ©verkautai 
$7.75 ir augščiau. Atdara kasdien 
nuo 8 ryto įki 9 vai. vakare. Suba- 
tomis nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. va
kare. Nedėlioj nuo 8 vai. ryto iki 5 
vai. po pietų.

S. GORDON,
739 W. 14th St.

Pirmos durys j rytus nuo Halsted St. 
prie 14th St.

' b? '■ r •, ■ ■ ■; ’ ■ '

Sausio Valymo
Išpardavimas

Didžiausia išpardavimas kur Chicagoje dar nebuvo matyti. Mes nupirkome 
už grynus pinigus $12,000 vertės čeverykų ir sliperių nuo Harper & Kirschen 
Shoe Co. — Franklin & Monroe St., Chicago. čeverykai yra vėliausių stylių ir 
visi rankomis siūti, už 40c. ant kiekvieno dolerio,

Mes pasiūlome šį tavorą tokia kainą už kiek mes pirkome, už 40c. ant dolerio 
retail kainomis.

Tūkstančiai musų kostumerių laukia šio išpardavimo sausio mėnesy, nes jie 
žino, kad jie gaus negirdėtus bargenus.

Musų krautuvės langai yra specialiai išpuošti šiam išpardavimui ir viskas su
žymėta aiškiais numeriais, kurie parodo už kiek jie buvo parduodami pirmiau ir 
už kiek mes dabar juos parduodame.

Keletas Musų Specialų

Moterims arba augančioms merginoms čeverykai 
patentuotos kumeliuko skuros, Tan Rusijos veršiuko 
skuros, arba gun metai veršiuko skuros, rankomis 
siūti — visi tikros skuros, vėliausios mados, arba Su 
nauju įdubimu per vidurį, verti $6.50, (PO 4 E 
parsiduoda už I w

Moterų ant benČiaus pasiūti satininiai arba paten
tuoti sterling veršiuko skuros — tai geriausi ką jus 
galite gauti už tuos pinigus, vėliausių, stylių verti 
$10.50. Specialiai parsi- CA
duoda po $4.85

Vaikinų augšti dėl audrų čeverykai, visi pilnos sku
ros ir kiekviena pora garhtuota, 
verti $4.50. Specialiai po

Vyrų nauji vamp čeverykai ir sCperiai, juodi, rudi, 
iš geriausios skuros ir rankomis pasiūti, E A 7 C 
verti $9.00. Specialiai po ■ w

K Moterų su 4 saktimis kaliošai, pirmos rųšies, kiek
viena pora garantuota, verti $4.50. CO 7 C 
Specialiai po ■ O

$2.45

Mes turime ir daugiau pažymėtomis kainomis tokiu pat budu, bet čia nėra vietos viską išskaitliuoti. 
Ateikite ir pasižiūrėkite į musų langus, nes viskas yra sužymėta labai aiškiai

Mes turime pilną pasirinkimą šiltų Čeverykų ir ruberių dėl visos šeimynos.
Taipgi mes turime pilną pasirinkimą gražių čeverykų ir sliperių extra mnerų dėl storų moterų.

Paišiukų bakseliai ir dovanos duodamos dykai
Krautuvė atdara vakarais ir visą dienąi nedėlioj iki 6 vai. vakare.

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
1341 So. Halsted St.

--------------- --------- --------------------------------------- -------------------------------- '----------—----------- -----------—- ---------- ■ - --------------------

PAGELBA LIGONIAMS
Gijimas, gydymas ir atbudavo- 

jimas ligonių, silpnų, liguistų yra 
musų gyvenime darbas. Mes gy
dome visas ligas kurių kiti negali 
išgydyti.

Musų geriausia paliudijimas yra 
ne dolerių reikalavimas, bet 

gera pagelba.
MR. CHAS. HELLER SAKO:— 
GERBIAMAS DAKTARE:

Aš atėjau pas jus gydytis rug- 
piučio 2, 1928, aš kentėjau nuo 
Sciatica dešinėj kojoj, dėl kurios 
negalėjau dirbti. Aš negalėjau 
vaikščioti iš priežasties skaudėji
mų. Visi gydymai kokius buvau 
bandęs, nieko nepagelbėjo, kol 
jus nepaėmėt mane gydyti. Tuo 
pačiu laiku aš kentėjau nuo senos 
ligos, aš turėjau Varicicele. Aš 
dabar esu sveikas ir aš galiu pa
sakyti, kad jūsų gydymas yra pa
sekmingas. Aš dabar naujas vy
ras. Visi mano skausmai dingo. 
Aš tiek turiu energijos, kiek tu
rėjau 20 metų tam atgal. Atsių
skite visus ligonius pas ipane. Aš 
jiems visiems pasakysiu tikrą tie
są. Su pagarba, jūsų,

CHARLES HELLER.
132^ W. Monroe St., 

Sept. 25, 1923 ’
Mes gydome pasekmingai visas 

chroniškas, nervų, kraujo, odos, 
šlapumo ir privatiškas ligas. 
Teisingas gydymas užtikrinamas

X-RAY EGZA- C 4 
I v minavimas Už i

Teisingas egzaminaviifias būti
nai yra reikalingas geram gydy
mui. Mes teikiame kiekvienam 
ligoniui gerą egzaminaciją, su mi
kroskopu ir X-Ray, kraujo egza- 
minacija, Šlapumo ir tt. Netruk
dykite laiko ir pinigų su neatsar
giais ir netikrais daktarais. Gy
venimas yra brangus. Anksty
bas išcgzaminavimas prašalina 
pavojingas ligas ir prašalina pa
vojingas ir brangias operacijas.
ELECTRO-MEDICAL OFFICES

DR. R. G. McCARTHY, 
Gydytojas-Prižiurėtojas 

136 S. Wabash Avė., Chicago, I1L
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. 

vakare. Seredomis ir subato- 
mis nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. va
kare ir nedėlioj nuo 9 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų.

Garsinkilės Naujienose
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PRAKALBOS PRIEŠ KU 
KLŪK KLAN.

Chicagiečiai susidoųiėjo KKK. 
Atsitikimai Oklahomoje ir kitur 
iškėlė aikštėn dar daugiau dide- 
lių prasižengimų prieš Ku Klux 
Klaną. Vienok pasirodo, kad 
Klanas randa dar nemažai prita
rimo net ir tarp geru ar bent 
blogu nepasižymėjusių žmonių. 
Kodėl taip yra?

Kad geriau supažindinus chi- 
cagiečius su Klanu yra rengiama 
tuo tikslu prakalbos, sekmadie
ny, sausio 6, 2:30 po pietų Ash
land Boulevard Auditorium, kal
bės St. J. Clark iš Oklahomos, 
kuris savo akimis matė 
įvairių Klano darbų.

Kas tuo įdomauja ir supranta 
anglų kalbą gali dalyvauti.

daug

kaipo 
vikrus 

nėra

K. Požėla ritasi su 
Wm. Demetrai

Karolis Požėla, jaunas Lietu
vos Adonis (dievaitis) — taip jį 
vadina anglų laikraščiai — sau
sio 8 d. susikibs su William De
metrai (Greek Demon).

Demetrai yra žinomas 
vienas geriausių ristikų: 
ir stiprus. O apie Požėlą
reikalo daug kalbėti. Štai ką apie 
jį sako pagarsėjęs ristiki: ii ris 
tynių žinovas “Doc” Krone:

“Nuo to laiko, kai Karolis Po
žėla pasirodė vietos ristikų tar
pe, pradėta labai įdomauti, iš 
kur jis paeina. Sužinojus, kad 
jis paeina iš Lietuvos, buvo rei
škiama nusistebėjimas: Kur yra 
Lietuva?

“Pasak Karolio, jo gimtinėje 
yra daugiau gerų atletų, negu 

bile vienoje kitoje Europos da
lyje. Pamačius Požėlą atliekant 
stebėtinus atletikos numerius, 
lėhgva patikėti jo žodžiams, nes 
jo stiprumu ir vikrumu stebisi 
kiekvienas atletas, kuris tik jį 
matė.

“Risdamos su Wm. Demetrai 
Karolis padarys pirmus žings
nius laimėjimui vidutinio sun
kiojo svorio pasaulinio čempiono 
vardo. Ir jeigu jis bus laimėto
jas, tai jis įtikins visus, kad 
Lietuvos atletai yra geresni ne
gu atvažiavusieji iš kitų šalių 
atletai.”

K. Požėlos ristynės su Demet
rai įvyks sausio 8 dieną, First 

• Regiment Armory, Michigan 
Blvd. ir 16 St.

Be to, risis dar 265 svarų mil
žinas su Evko. Apie tai bus pra
nešta kitame numery.

* *
Ateinantį pirmadienį K. Po

žėla ritasi su Roy La Main. 
230 sv. franeuzu Liuosybės sve
tinėje, Cicero, prie 14 ir 49 Ct

Apart šios poros, ritasi dar J, 
Bancevičius. su Chas Peterson 
ir Petras Katauskas su Pete 
Zbyško.

sakyti, sėkmingai,—geriau ir 
būti negalėjo. Klausytojų at
eidavo gerokas būrys. Paskai
tų temos buvo irgi labai. įvai
rios. štai jos:

1) Svarbesnieji istorijos vei
ksniai.^— Prel. Kl. Jurgelionis; 
2) Gyvybės atsiradimas. — Dr. 
A. Karalius; 3) Periklo gadynė. 
—Kl. Jurgelionis; 4) žmonijos 
evoliucija irt progresas. — K. 
Augustinavičius; 5) Buddhos 
mokslas. — Kl. Jurgelionis; 6) 
žmogaus kilmė. — Dr. A Kara
lius; 7) Krikščionybė. — Dr. A. 
Montvidas; 8) Atjauninimas. — 
Dr. A. Karalius; 9), Medicinos 
nuopelnai žmonijai. — Dr. Al. 
Davidonis; 10) Demokratija is
torijoje. — P. Grigaitis; 11) Di
dis mokslininkas Pasteuras. — 
K. Augustinavičius; 12) Mokslo 
įtaka į žmonių gyvenimą. —K. 
Augustinavičius; 13) Paveldėji
mas ir Eugenika. — K. Augusti
navičius ir Dr. A. Karalius; 14) 
Jėzus Nazarietis, Kas jis buvo? 
—Kl. Jurgelionis.

Su sausio 6 d. prasideda ant
ras paskaitų sezonas. Antrą 
sezoną atidarys Kl. Jurgelionis 
paskaita — Jėzus Nazarietis, 
kas jis nebuvo?

Paskaitomis nepaprastai susi-- 
domėjo ir “Darugo” redakcija. 
Mokslo Draugams pašvenčia 
ištisas špaltas, o kartais net ir 
visą puslapį tam dalykui pave
da. štai “Draugo” No. 2 ragi
nama ir kviečiama skaitytoj 
paskaitas lankyti. Reikia tik 
ačiū tarti “Draugo” redakcijai 
už nemokamą garsinimą. Ne
gana to, kunigai ir per pamoks- 
.is nepamiršta priminti žmo

nėms Raymond Chapel, parek
lamuodami svarbesnes paskai
tas, o taipgi ir prelegentus.

Nors sykį “Draugo” redakci- 
“suprato” reikalą paremsi 

tulturingą darbą. Turime vil
ties, kad “Draugas” ip ateityj 
nepamirš musų ir karts nuo 
tarto primins savo skaityto- jams, Ivad lankytų Mokslo Urau- 

gų paskaitas.
Kada mes taap sutartd’naį 

dirbsime kalturingžį darbą, tai

komedijos. Visi, kurie tik .at
vyks; (komedijų pajmatytl1, 
rai nesigailės. Tai bus jiems 
tokja pramoga, kokios jie seį. 
nai jau bėra turėję.

Nepamirškite tik iškalno už- 
kvietimo tikietų įsigyti. Be tų 
tikietų salėn nebus galima įeiti. 
Gi tikietai galima gauti North 
Sidėj pas p-ią M. Dundulienę, 
1256 N. Wood St., o Brighton 
Parke pas Klubo narius.

Dar pakartoju: sausio 5 d. 
7 vai. vak. ateikite į McKinley 
Parko svetainę pamatyti “Kup
roto Oželio” ir “Sulyg naujau
sios mados”. —M. Kas.

North West Srtfe
Bus šaunus koncertas.

čia sparčiai rengiamąsi prie 
koncerto; daug kalbama apie jį 
sako, kad bus vienas puikiausių 
kada nors čia buvusių koncertų.

Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpinės Pašelpos visada su
rengia gražiausius vakarus, 
šiais metais turės net Sympho- 
ny Orchestra; C. Bungis muzi
kos kolegijos, Tai dar pirmą sy
kį tarp lietuvių. K. Sarpalius 
dalyvaus, kuris yra atsižymėjęs 
kaipo gabus dainininkas. Sako, 
jus net du kvartetai.

Pirmyn Mišrus, choras po va
dovyste P. Sarpaliaus palinks
mins gražiomis dainomis. - Jis 
deda visas pastangas, kad tik at
sižymėti šiame vakare, nes čia 
yra laukiama daug ir įvairios 
publikos. Kitų kolonijų lietuviai 
irgi rengiasi būti tame vakare.

— Vietinis.

THE PREVENTIVE GY
VASTIES APDRAU

DIMAS.

Gruodžio 6, 1923, 17 meti
nėje konvencijoj Susivieny- 
jimo Life Insurance Prezi- 
dentų, kuris įvyko ,New Yor- 
ke, buvo raportuota, kad 
abelnas gyvasties apsidrau-

PRANEŠIMAI PRANEŠIMAI.
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Lietuvių Rateliuose
Cicero

Auka Mariampųiės Realei 
Gimnazijai.

Draugystė Lietuvių Tvirtybė 
aukavo $5.00 ir nariai sudėjo 
$16.00 Mariampolėe Realei Gim
nazijai. Tai puiki auka. O kai 
kurie dar drįsta sąkyti, kad 
“Tvirtybe” silpnai gyvuoja. Gi 
faktas yra tas, kad iš lietuvių 
draugijų “Tvirtybė” laikosi gaj 
geriausia. — K. P. D.

Paskaitos
Draugas” ir kunigai dykai gar
bina Mokslo brangų paskai
tas. — Sekamų sekmadienį 
paskaitą laikys Kl. Jurgelio
nis.

Mokslo Draugų paskaitų pir
mas sezonas pasibaigė; galima

pa- 
tei-
pa-

kerštas, nežinybė ir aibė kįitų 
ncla’imių. . ■

Per tat su krikščionišku 
laiminimu “Darugo”, kuris 
kia geriausį artimo meilės
vyzdį ir mokina savo skaityto
jus padorumo, vengdamas par 
parsejusių Rusijos izvozčikų 
kelionių ir prąvardžiavimų, — 
mes visi sausio 6 d., 10:30 vai. 
išryto, susirinksime į Raymond 
Chapel (816 W. 31 St.) pasi
klausyti antrosios paskaitos da- 
1 es —Jėzus Nazarieties, kas jis 
nebuvo?.. Prelegentu bus Kl. 
Jurgelionis.

Kviečia visus
Dr. A. L. Graičunas.

Brighton Park
Sausio 5 d. McKinley svetainėje 

bus gaudomas “Kuprotas Ože
lis.’*

I musų koloniją parbėgo* 
“Kuprotas Oželis”. Keistučio 
Klubo Dramos Skyrius pasiry
žo tą oželį pagauti ir publikai 
jį parodyti. Tečiau jo pagavi
mai reikalinga spąstai ir ata
tinkami asmenys, nes kitaip 
nieko neišeis. Keistučio drar 
mariečiai kaip tik tinka tam. 
Gi gaudymas to'“oželio”, pasa
koja žinantieji, busiąs- nepa
prastai įdomus. Oželis esąs 
pasislėpęs pas vieną Brighton 
Parko merginą, per tat ir pats 
gaudymas esąs labai navatnas. 
Todėl visi privalo ateiti ir pa
matyti, kaip keistutiečjiai tą 
“oželį” gaudys. Tuo labiau, 
kad jie yra miklus tame darbe 
ir bus visiems daug juoko.

Kitas dalykas, kuris turi pa
traukti publiką, yra “Sulig nau
jausios mados”. Keistučio dra- 
mafliečiai >' Japortrį5, "į
žino, kas yra išrandama nau
jausio madose. O tą savo žino
jimą jie parodys ir publikai, 
kuri sausio 5 d. 7 vai. vak. at- 

[ vyks į McKinley Parko svetainę.
“Sulyg naujausios mados” ir 

“Kuprotas oželis” yra tai kome
dijos ir taj labai juokingos

tų siekė iki 55 milijonų do
lerių, daugiau negu visame 
kitame pasaulyje. Tas paro
do, kad musų šalyje, kad ap
sidraudimas nuo netikėtų 
mirčių yra gerai aprūpin
tas. Bet tikras apsidraudi
mas nuo ligų, yra dabojimas 
savo sveikatos, kad prašali
nus pavojingas ligas. Trine- 
rio Kartusis Vynas yra pui
kus sveikatos užlaikyto jas, 
nes jis išvalo visus vidurius 
ir užlaiko juos švariai. Ne
valyti viduriai yra gera vie
ta ligoms. Užkietėjimas, gal
vos skaudėjimas, nemigė, 
prastas apetitas, prasideda 
tenai, ir kiekvienas jų maži
na jūsų jėgas pasilaikymui. 
Kuomet užsinuodina jūsų 
kūnas, tuomet netik kad li
ga yra pavojinga, bet gre
sia ir gyvasčiai. Trinerio 
Kartusis Vynas yra parduo
damas visuose aptiekose ir 
pas pardavinėtojus gyduo
lių, ir jus ten galite gauti 
taipgi sezoninės gyduolės: 
Trinerio Kosėjimo Sedative 
nuo persišaldymo, ir Trine
rio Liniment nuo Reumatiz
mo, neuralgia ir drebėjimo.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar* kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
.rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaite po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi 
pinigo, kad

kitą, nei 
žtektinaikaip susidėsi ui 

nusipirkus sau namelį.
Naujienų Spulka

1739 S. Halsted St.

D.L.K.Keistučio Dramos Sk. rengia 
vieną iš gražiausių teatrų, kuri# 
įvyks Sausio 5 d., McKinley Parko 
svetainėje, netoli nuo Westem ir 3.9 
gatvių.

Scenoje statoma dvi geros komedi
jos “Sulyg Naujausios Mados” ir 
“Kuprotas Oželis”. Tikietus įsigyki
te iš kalno pas dramos Skyriaus na
rius. Durys atsidarys 6:30 vai. vak. 
Lošimas prasidės 7:30 vai. vak.

— Dramos Skyrius.

“Birutes” repeticijos
“Birutės” choro repeticijos įvyksta 

reguliąriai kas ketvirtadienį Mark 
White Sąuare Parko salėj. Pradžia 
8 vai. vak.

Jau yra pradėta mokytis naujas 
veikalas “Cukrinis Kareivis” — tri
jų veiksmų operą. Labai yra pagei
daujama, kad buvusieji seniau biru- 
tiečiai dalyvautų viršminėto veikalo 
perstatyme.

Dabar gera proga “Birutin” įstoti. 
Tegu kiekvienas Chicagos daininin
kas (kė) ketvirtadienį atvyksta į cho
ro pamoką. —‘ Rašt. Z. K. y

u, operą. Labai yra pagei- 
kad buvusieji seniau biru-

LSS. VIII Rajono 
įvyks pirmą nedėldienį 
“Naujienų” name. Vii 
pos malonėkite rengties ir išrinkti 
delegatus minėtai konferencijai, bus 
renkama valdyba 1Q24 , metams.

K. Kasparaitis, Šekr.

Konferencija, 
į sausio 1924 
sos LSS. kuo-

“Pirmyn” mišraus choro repetici
jos įvyks sausio d., 12:39 vai. die
nos, Liuosybės svetainėj, 1822 Wa- 
bansia Avė.

Visi dainininkai privalo atvykti į 
repeticijas, nes tą patį vakarą turė
sime dainuoti. Kurie dar negavo ti
kietų vakarui, tai tegul praneša apie 
tai atvykę repeticijon. Norintieji sto
ti į chorą yra kviečiami ateiti.

{ —Valdyba.
-----i

Bridgeport. — Illinois Lietuvių Pa
šalpos Kliubo metinis susirinkimas 
įvyks Šeštadienį, sausio 5 d., 8 vd. 
vakare, Mildos skiepe, 3142 So. Hal
sted St.

Visi kliubiečim malonėkite susi
rinkti paskirtu laiku, nes randasi 
daug svarbių dalykų apsvarstymui.

— A. J. Lazauskas, rašt.

North Side. — Lietuvių Kriaučių 
Kliubas Savitarpinės Pašelpos rengia 
prakalbas, koncertą ir balių nede

gioj, sausio • 13 d., Liuosybės svetai
nėj, 1822 Wabansia Avė. Visas pel
nas skiriamas Mariampolės Realinei 
gimnazijai. Pradžia 7:30 vakare.

— / Komitetas.

Simano Daukanto Draugija lai
kys savo metinį susirinkimą sek
madienį, sausio 6 d., Mark White 
Sąuare svet., 1 vai. po pietų.

Geistina, kad visi draugai atvyk
tų, nes yra daug svarbių reikalų. 
Išpildžiusieji lapkr, 28 d. aplika
cijas šiame susirinkime bus pri
imami nariais. Jie susirinkime pri
valo dalyvauti. Taipgi yra kviečia
mi ateiti 
įsirašyti.

ir norintieji draugijon 
nn, ^Raštini akiui.

Lietuvių švietimo Draugijos pra
kalbos įvyks sekmadieni, sausio 6 
<livnsj. 7:30 vai. vAk;. Hny niond In
stitute («1O W. 31St.)

Prakalbos bus labai įdomios, 
įžangą veltui. —Komitetas.

Kas Kristus nebuvo?~ Tokia te
ma bus skaįtpraĮ^ų^lo Draugų 
paskaita Rayinoond Institute, 816 
W. 31 St., ąekmadlenį, Sausio 6 d., 
10:30 vai. ryto.

Paskaitą laikys Kl. Jurgelionis.

SLA. 129 kp. metinis susirinki
mas įvyks sausio 6»< d., 2 vai. po 
pietų Stanford PaBt svetainėje. 
Kviečiame skaitjšngė*’ atsŲankyti, 
nes bus daug ięlalyirų apsvarstymui.

Fin. Raštt P. Akstinas.
 ; K

West Pūliniam— SLA. 55 kuopos 
metinis susirinkimas įvyks sausio 
5 d., 7 -vai. vak., paprastoj svetai
nėj, 722 W. 120 St. Visi nariai ma
lonėkite atsilankyti, nes bus ren
kama valdyba šiems 1924 m. ir 
daug kitų svarbių reikalų yra ap
svarstymui. —A. Statkus

LSS 81" kuopos susirinkimas bus 
šeštadieny, sausio 5 dieną lygiai 
nuo 8 vai. vakaro, Liuosybės salėj, 
1822 Wabansia Avė. Visi nariąi 
privalo laiku susirinkti ir sudaryti 
1924 metams valdybą.

—J. Lapaitis, Sekr.

Northwest Side. — Chicagos Lie
tuvių Draugija Savitarpinės Pašel
pos rengia koncertą ir balių šešta
dieny, sausio 0 dkną, Schoenhrtf- 
feh’s salėj, Milvvattkee ir Ashland 
Avės. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Durys atsidarys kai 6 vai.

, —Komitetas.
--------- ■■ į

Tautiška Dr-stė Lietuvių Dukterų 
rengia gražų bmhLTąutiŠkiOš Baž- 
nžčios svet., 35 ir TJnion Avė. Kvie
čiame visus dalyvauti. —Komitetas

------
Draugyste Ątgin|ties Lietuvių 

Tautos Vyrų ir Moterų laikys sa
vo metinį susiririkiiftą sausio 6 d., 
1 vai. po pietų, Lietuvių Tautos 
Katalikų Bažnyčios svet., 35 gat. 
ir S-o. Union Avė. Visi nariai yra 
kviečiami į susirinkimą, nes turim 
daug svarbių reikalų. Norinti įsto
ti draugijon yra priimami visi svei- 
ki žmonas. V., K. Pakeltis, rašt.

Kriaučių Prakalbos
Rengia A. C. W. of A. Lokalas 

269. Įvyks Sausio 7 d., 1924 metų, 
Kriaučių Unijos svet., 1564 N. Robey 
St. Prasidės 8 vai. vak. Kalbės A. 
Bimba iš Brooklyn, N. Y., apie da
bartinį križį Kriaučių
Taipgi kalbės ir A. C, W. of A. Joint 
Boardo mepogeris, S. Levin, apie 
Unijos padėtį bedarbės laike. Todėl 
visi kriaučiai ir Unijos pritarėjai yra 
kviečiami atsilankyti. Įžanga veltui.

Kviečią KOMITETAS.

pramonės

Boardo mepogeriš, S. Levin,

Cicero. Pirmadienio vakare, 
sausio 7 d., Liuosybės svet., 14 ir 
49 Ct. Įvyksta Karolio Požėlos ris- 
lyneajų 
Franoijos utu»*F4v»*u. U.umys NVUI., AUU 4-
vai. vakare. Biletus iš kalno gali- f Vivi šėrininkai
tynės w Roy La Main, 230 svaru pirmadieni 
Franeijos čampįonu. Pradžia 8 milps svet
ma gauti pas p. I^eoną Švėgždą 
Regi Estat# raštinėj, Liuosybės sve
tainės name.

North Side. — Chicagos Lietuvių 
Draugija Savitarpinės Pašelpos ren
gia gražų koncertą ir bailų nedėlioj, 
sausio 6 d., Sėhoenhoffen svetainėj, 
kampas Ashland ir Milwaukee Avė.

— Komitetas.

Lietuvių Moterų Draugijos Ap-. 
Svietą” metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, sausio 6 d., 2 vai. po 
pietų, Mark White Sąuare Parko 
Paprastojo svetainėje.

Visos harės malonėkite i susi
rinkimą atvykti. —Raštininkė.

L ' l ’ -.— J 1

North Side. — Vaikų draugijėlės 
“Bijūnėlio” susirinkimas įvyks pir
madieni, sausio 7 d., 7:30 všl. vak., 
Liuosybės svetainėj, 1822 ]Wa!ban- 
sla Avė.

Visi “Bijūnėlio” narių tėvai yra 
kviečiami atvykti paskirtu laiku, * 
nes bus svarbių reikalų.

* —Valdyba
• ................. 4......... -

Brighton Park. — Keistučio' Paš. 
Kliubas laikys susirinkimą sekma-i 

dienį, sausio 6 d.f 1 vai. po pietų, 
McKinley Parko svetainėje.

Yra svarbių, reikalų; visi • nariai ’ 
malonėkite atvykti. —Raštininkas

Roselando Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės šėrininkų meti
nis susirinkimas įvyks sausio 7 d., 
Irmadienlo vak., 8 vai., K. Stru- 

L 158 E. 107 gat.
.1 malonėkit atsi

lankyt, — bus daug svarbių reika
lų aptart. K

—K. Gavėnių, Svkr,

Cicero. — Štai jums didelė, svar
bi naujienai Didis Lietuvos ope
ros dainininkas, Justas Kudirka 
rengia čia koncertą sekmadieny, 
sausio 20 d. Liet. Liuosybės svetai- 

- —- - - - radiia 7:30
,; gyvas pri

valo dalyvauti tame ^koncerte ir 
paraginti kitus, nes tai bus kon
certas tikras savo daile ir savo 
turtingumu; tai bus koncertas, ko
kio čia (jar niekad nėra buvę. 

—Rengėjai

nėj, 1403 So. 48 Ct., pi 
vai. vakare. Visi kas tik 

dnlvvanti tatne •

Brighton Pk. — D. L .K. Keis 
tuČio Paželpinis Kliubas laikys 
metinį susirinkimą sekmadienį, sau
sio G, 1 vai. po piety, MciKnley 
Park svet., 39 ir Western Avė. Vi
si nariai kviečiami būtinai daly
vauti.__________ —Valdyba.

—u—i—
SLĄ. 129 kuopos metinis susi

rinkimas įvyks sekmadienį, 2 vai. 
po pietų, sausio 6 d., Stanford. 
Park svet., So. Union Avė ir 14th , 
place. i

Visi nariai būtinai atsilankykit, 
nes yra daug reikalų svarstyti.

—Valdyba.

Chicagos Lietuvių Tarybos meti
nis susirinkimas įvyks Raymond 
Chapely, 816 W. 31 St., utarninke,, 
sausio 8 d., 7:30 vai. vak.

Meldžiame gerb. atstovų nesivė- 
luot, nes yra labai daug svarbių' 
reikalų svarstymui.

• Kviečia Valdyba.

North Side. — Lietuvių Politi
nio Kliųbo metinis susirinkimas 
įvyks pirmadienį, sausio 7 d., 7:30 
yal. vak., bažnytinėj svetainėj. Vi
si nariai malonėkite pribūti. |

< —Raštininkas. į
................. — — ■, ■

Roseland. —* SLA. 139 kuopos 
metinis susirihkimas įvyks šian
die, sausio 5 d., Aušros kambariuo
se po num. 10900 So. Michigan avė. 
■7:30 vai. vsilcare.

Visi nariai' ir norintieji prisira
šyti atsilankykite laiku.

—Valdyba

f
si

JURGIS ZŪLANAS
Pasimirė sulaukęs 45 metų 

sausio 3 d. 1924 m., 12:40 
vai. dieną, Presbiterian Hos- 
pital. Velionis paėjo Šimonių 
vąlsč., Pelėšių kaimo, Pane
vėžio apskr. Paliko didelia
me nuliudime moterį Oną ir 
3 vaikus Kazimierą 10 metų, 
Juliją 7 metų ir Jurgį 3 me
tų, Laidotuvės atsibus pane- 
dėlyj, sausio 7 d„ 8 vai. ryte 
iš namų 1058 W. 57th St. į 
šv. Jurgio bažnyčią; iš tenai 
į šv. Kazimiero Kapines. Gi
minės ir pažįstam! prašomi 
dalivauti laidotuvėse. Palie
kame nuliudime

s Moteris ir Vaikai.

ANTANAS UNIKIS
Persiskyrė su šiuo pasau

liu sausi© 4 d. 1924, 2 vai. 
naktį po sunkios ligos. Velio
nis paėjo (Kauno rčdybos, 
Kėdainių apskričio, Krakių 
miestelio. Turėjo 47 m. am
žiaus. Paliko nuliudime mo
teris Jadvyga ir keturi vai
kai: Jurgis, Zigmantas, Jonas 
ir duktė Vladislava. Lieka 
keletas tolimesnių pusbrolių 
ir giminių dideliame nuliudi
me. Laidotuvės atsibus utar- 
ninke, sausio 8 dieną į Lie
tuviškas Tautiškas kapines iš 
namų 3037 W. 40 PI., kai 10 
vai. ryto.

Kviečiame gimines ir visus 
pažįstamus dalyvauti laido
tuvėse.

Lai būna jam lengva ilsė
tis Šios Šalies Žemelėj! 
Pusbrolis Juozapas scmfvvyp 

Pusbrolis
._____ Juozapas 'Sheinauskis.

AKI KURIE JUMS PRITIKS

r

JUOZAPAS VIRŠULA

1
Mirė pėtnyčioj, sausio 4 d., 
vai. po pietų. Paeina Tana- 

nų parapijos, Vitgerių kai
mo. Paliko nuliudime pačią 
ir 3 dukteris. Laidotuvės 
įvyks panedėly, sausior 7 d., 
9 vai. iš ryto iš namų 5256 
So. Wells St. į šv. Kryžiaus 
bažnyčią, o iš ten į šv. Ka
zimiero kapines.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borins Eudeikis. Pilono Yarda 
1741.

Pone Viršulienė.

C1 Menkus apskriti lensai 
♦K ■ pritaikinti prie jūsų akių, ▼ I. 

su shell rėmais.
NĖRA KITŲ MOKESČIŲ. 

PASIŪLYMAS GERAS 10 DIENŲ. 
Okulistas (daktaras akių specialistas) 

ima tiek kiek optikai.
Draugiškas pasikalbėjimas ir 

patarimas dykai. 
Užganėdinimas Garantuojamas. 

ATSAKANTI ASISTENTAI IR 
IŠLAVINTOS NURSfiS VISUO
MET YRA PATARNAVIMUI.

Phone Haymarket 9414 
REYNOLDS OPTICAL & X-RAY 

' ’ LABORATORY
738-40 West Madison Street, 
N. E. kampas Halsted Street.

Room 202, ant viršaus 
. Famous Clothiers.

Jau metas užsisakyti 1924 metams 
didžiausias ir pigiausias Lietuvoje visuomenės ir politikos dienraštis 

“LIETUVA” noi MKB H
“LIETUVA” nepartinis 8. puslapių dienraštis, skiriamas Lietuvos ne

priklausomybes gynimo, jos stiprėjimo ir visuomenės kultū
rinio brendimo reikalams.

“LIETUVA” seka ir nagrinėja Lietuvos vidaus ir užsienio, taip pat 
ir kitų valstybių politiką.

“LIETUVA” duoda rimtų straipsnių iš visų gyvenimo sričių.
“LIETUVA” deda daugiausia žinių iš Lietuvos, iš visų lietuvių išei

vių kolonijų ir iš užsienių gyvenimo, ir telegramų iš viso 
pasaulio.

TIK “LIETUVOJE” dedama valdžios įsakymai, pranešimai, kuriuos 
būtinai privalo žinoti valdžios ir privatinės įstaigos ir visi 
piliečiai. Taip pat spausdina vjsų draugijų ir organizacijų 
trumpus prenšunus.

“LIETUVA” spausdina apysakų, feljetonų, eilėraščių, ir t. t., skiria 
savo skiltyse vietos muzikos ir teatro reikalams.

“LIETUVOS” prenumerata: Lietuvoj metams kainuoja 36 litai, pusei 
metų — 18 litų, 3 mėn. — 9 litai, 1 mėn. — 3 litai. Atskiro 
numario kaina 20 centų. Užsienyje metams 72 litai, pusei 

’ metų — 36 lit„ 3 mėn. — 18 litų (10 litų '=> 1 dol.).
i” prenumerata ir privatiniai skelbimai, apmokama iš kal- 

Petito eilutė prieš tekstą 1 lt. 60 centų, po teksto — 
80 centų ir tekste — 2 litu 40 centų.
Atskirų pardavinėtojų domei, “Lietuvą” galima užsisakyti 
didesnį egzempliorių skaičių ir pardavinėti: atskirais, nume
riais, pasiliekant uždarbiui, susitarus, nuošimtį. Atskirų 
n-rių pardavinėtojai atsiskaito su Administracija kas du mė
nesiai.

“LIETUVA” labiausiai išsiplatinęs dienraštis Uetuvoje ir užsieniuo
se; turi daugiausia įvairiausių skelbimų.

. Laikraščiui užsakymus ir skilbimus drauge su pinigais 
siųskite šiuo adresu:

Kaunas, Kanto g-vė Nr. 14, 
“Lietuvos” Administracijai.

Prašome gerbiamuosius prenumeratorius, agentus iŠ anksto užsisakyti 
arba panaujinti užsakymus 1924 metams, kad neapsunkinus Admini
stracija ir kad tuoj po Naujų Metų be pertraukos gavus dienraštį.

“LIETUVOS” 
no.

Šviesą ir pajiegą suvedame i senui ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC C0.9 Ine.

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

PranoJimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. Jakubauskus
NAPRAPATH /

*— Gydau be vaistų ir be 
huu f 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. Nedėlioms 
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas: 
11132 S’o. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas 
Pullman 5347.

Physicat Gulture Institute 
DR. J. A. VELONI8 

Osteopatbas, Chiroprataa, * 
Naturcpathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
uzslsenėjusias, be vaistu ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4204 Archer Avc. Brighton Park. ; 

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

NedŠldieniais nuo 9 iki 12.

ASMENĮ) JIESKOJIMAi
PAJIEŠKAU Antafto Gaudučio, jo 

12-kos metų duktė sirata. Jis paeina 
iš Kartinuos parap., Baltmiškio kai
mo, Lietuvoj. Kas žinote kame jis 
gyveno prieš karą, malonėkite praneš
ti, už ką busiu labai dėkinga.

BRONE GAUDUTĄITĖ, 
4340 S. Callfornia Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU pusbrolio Felikso 
Kastantino, paeina iš Kalniškių, so
džiaus, Raseinių pavieto. Pirmiau 
gyveno Chicagoje. Meldžiu atsišauk
ti arba žinantieji malonėkite pranešti, 
už ką busiu dėkinga. Antanina Armo- 
nienė (Kastantiniukė), P. O. Box 12, 
Lochgelly, W. Va.

PAJIEŠKAU draugo Stanley Spu
rto, pirmiau gyveno Chicagoj, o da
bar nežinau kur randasi. Jisai pats 
arba kas žino apie jį meldžiu pra
nešti.

Teofilija šlepavičiutė
4208 So. Richmond St., Chicago

PAJIEŠKAU Kaz. škirvinską. Tu
riu keletą reikalų. Malonėkit atsi
liepti jis pats ar kas iš žinančių jo 
antrašą, už ką busiu dėkingas.

Viktoras Kurelaitis
645 W. Lombard St., Baltimore, Md

JIEŠKAU Kazimiero Mhsidoms- 
kio. Paeina Žvingių valsčiaus, Grau
žiu kaimo, Tauragės apskr. Turiu 
svarbų reikalą ir meldžiu atsišauk
ti.. Jei kas žino, tai praneškite. Ma
rijona Ercaitė, po v\ ro Marijona 
Balčiauskicnč, 3414 S. Auburn Avė. 
Chicago. Tol. Yards 3054

m>mi tį iif’n 'TcaanBM
:z,iii l■Z7li^.................. i, ihiii .ii.i

DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS

murikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, škripkų, rekordų visokioms kalboms, grąmŲafonų ir auksinių vi- 
ęoldų daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikiliškua instrumentus ir prlsiunoiim | kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted StM Chicago, Iii.
,,w " 1 ' 111 1 I ' 111 .............. ............ Į. . .........■—■■■*

JIEŠKAU dėdės ir ciocčs, Juozapo 
ir Amelijos Dargužiu, pirmiau gyve
no Brooklyn, N. Y. Jjabar nežinau 
kur jie randasi. Paeina iš Barstyčių 
parapijos, Gaidenių kaimo. Malonės 
jie patys atsiliepti, turiu svarbų rei
kalą. .J. BALUOCIUS, 138 E/ 114th 
PI., Chicago, iii. -
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ASMENĮ) JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKU AUTOMOBILIAI
PAJIEKOJIMAS. Giminės Telklės 

Masionaitės, kurie esate kvietę ją 
Amerikon, atsilankykite j Naujienų 
ofisą svarbiame reikale. Naujienų 
LailvakorČių Skyrius.

APSIVEDIMAI.
PAJIEšKAU merginos apsi- 

vedimui nuo 17 iki 25 metų am
žiaus senumo.

J. F. PARKS 
General Delivery, Chicago, III.

MOTERŲ
REIKALINGA mergina prie lovų 

paklojimo viešbuty], kambarys, val
gis ir gera mokestis. Darbas nuo 9 
ryto iki 5 vai. vak. Atsišaukite.

Tel. Dearborn 9574 
MIKE RUTKAUSKAS

Jeigu pasidabosime viens « kitą, 
galėsime apsivesti

' ‘ - ---- - J - - - ------ —..B—,-. ........................... ...

PAJIEŠKAU apsivedirflui merginos 
arba našlės, nuo 25—>35 metų senu
mo ir turi būti darbininkė. Gyvanaš
lių meldžiu nerašinėti, aš vaikinas 
esu senumo 32 metų; darbą tunu ge
rą, todėl malonės prisiųsti ir paveik
slą su pirmu laišku. J. N—NIS, 2085 
Canalport Avė., Chicago, III.

REIKIA —
Moterų sortavimui popierų, 
gera alga. Atsišaukite.

Frances Hughes Co.
1405 West 21 Str.

REIKIA DARBININKU

ĮVAIRUS SKELBIMAI
GARANTUOTI phimhingo ir ap

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

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440

• . .vybV' .
REIKALINGAS dreiveris 

prie duonos išvežiojimo su tro- 
ku.

Kreipkitės tuojaus:
5543 S. Nagle Avė. F. Mosevičia

PARSIDUODA radio, Westinghou- 
se R. C. Modelis, galima gauti muzi
ka labai balsią iš visų miestų Ameri
kos ir Canados ir Cubos, mizikos sto
tis yra labai lengvai atrandama ant 
šitos mašinėlės, kad ir 5 metų vaikas 
gali operuoti.

Su šviesomis, betereis ir triuba 
kaštuoja $261.65, parsiduoda žemiau 
kaip už pusę kainos. Taipgi parsi
duoda 5 šviesų Neutrodyne radio se
tas už pigią kainą. Galima pamatyti 
ir girdėti pas

DR. C. Z. VEZELE, 
6488 So. Troy St., 

Prospect 7107.

TURIU parduoti savo gražią 
$275 vertės Victrolą. Vartota 
tik 3 mėnesius. Yra daug rekor
dų, deimantinė adata. Kaina 
$65.00. Tel. Armitage 1981, 2502 
W. Division Str. 2 flatas

________ , _____ _ PARSIDUODA automobilius; tie- 
lelis, galima gauti muzi- minis Coupe! dėl dviejų pasažie- 
ią iš visų miestų Ameri-1 rių, mažai Vartotas tik tris tūks

tančius mylių važiuotas. Parsiduo
da pigiai. Galit matyti vakarais 
subatomis po pietų ir nedėliomis 
nuo 10 iki vienai,

3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, ge
roj vietoj, biznis išdirbtas, sve
timtaučių apgyventa. Parduosiu 
pigiai iš priežasties nesveikatos. 
Atsišaukite 5039 So. Halsted St.

MOTERIMS PRANEŠIMAS

Parsiduoda naujo stako 25,000 
yardų lininių gijų dėl mezginių ir 
siuvinių, 275 yardai už 10c., antros, 
trečios ir ketvirtos rūšies 15c, 20c, 
30c ir 40c.

Parsiduoda vilnonios gijos nėri
niams ir labai geros siųsti Lietuvon 
saviškiams dėl nėrinių 15,000 matkų, 
kaina už matika 22%c, 25c, 35c ir 
40 centų.

PARSIDUODA švederiukai be ran
kovių, mergaitėms ir vaikams. Kaina 
nuo 50c iki $2.00. Parsiduoda šil
kinės pančiakos moterims ir mergi
noms.

Meldžiu nepraleisti šios progos, nes 
tas bargenas tik bus iki 15 dienai 
sausio. Perkant daugiau, pigiau par
siduoda. Kreipkitės

FRANK SEI.EMONAVIČIA, 
504 W. 33rd Street,

1-mos lubos

REIKALINGAS bučeris, kuris yra 
jatyręs savo darbe. Turi .mokėti 
calbėti lietuviškai, angliškai 
enkiškai. Atsišaukite tuojaus. 

1645 VVabansia Avė.
Tel. Brunswick 2545

ir

PARDAVIMUI bučerne ir groser- 
ne, biznis geras ir pigia kaina parsi
duoda. Viena ant cielo bloko; viso- 
kiij tautų apgyventa. Priežastį pa- 
tirsit ant vietos.

3656 So. Union A-ve., 
Chicago, III.

re

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS puikus 6 kam

barių, 2 lubų flatas. Elektra 
maudynės ir visi parankumai.

Atsišaukite
3339 So. Union Avė.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambaris vienai 

merginai su valgiu ar be valgio. 
Geistina kad butų vana. Bridgepor- 
to ar Brighton Park apielinkėj. 
Praneškit telefonu Prospect 1508 
po 7 vai. vakare..

REIKALINGA renda beismėnte 
dėl mažos meistrystės Brighton 
parko apielinkėj, tarpe 45 St. ir 43 
St. Richmond ir California Avė. 
Kas turit tokią vietą praneškit.

A. Lipskis 
4552 So. Francisco Avė

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT IŠRENDAVOJIMO kamba

rys, didelis, gražus, su gerais furni- 
šiais, garu apšildytas dieną ir naktį, 
geroj vietoj dėl inteligentiškų vyrų 
arba moterų.

114 N. Sheldon St.
Tel. Haymarket 5223.

ANT rendos šiltas kambarys, 
dėl vieno ar dviejų draugų: prie 
svarios šeimynos. Atsišaukite.

8606 So. Summit Avenue
Tel. Vincennes 1752

LIETUVIŠKAS HOTELIS ge
riausia vieta dėl darbininkų ap
sigyventi, vyrams arba mote
rims; su valgiu arba be valgio 
$8.00 į savaitę su valgiu. Peter 
Gadeiko, 1606 So. Halsted St.

STOK IR PAGALVOK: kur gau
si šiltą ruimą ir minkštus patalus? 
Pas l)obkewičienę tai gausi visa
dos. Nepamiršk niekad, atsimink 
visados. Ruimai yra šviesi ir Šva
rus, su valgiu ir be valgio. Ruimas 
su valgiu kainuoja nuo devynių 
lig septynių dolerių į savaitę.

3534 S. Parnell Avė. 
Pirmos lubos prieky

RUIMAS rendai apšildomas, 
su valgiu ar be valgio, gera vie
ta dėl gyvenimo. Kreipkitės 2 
lubos užpakalis

819 W. 34 PI.

ar 
ir

REIKALINGAS darbininkas į 
iardware žiorą dirbti. Patyrimo 
nereikia. Turi būti sąžiningas ir 
nesenesnis kaip 18 iki 25 metų am
žiaus. Gera mokestis. Atsišaukite 
tuojaus.

Joseph Varnagis
4051 Archer Avė.

Lafayette 3094

PARDAVIMUI garadžius didumo 
50 karų vietos. Senus ir pelningas 
biznis ir labui gera vieta lietuviui. 
Nupirksit ui prieinamą kainą, šau
kit subatomls, nedėliomis ir vaka
rais.

Tel. Wentworth 1305

REIKALINGI AGENTAI

Visuose miestuose

Užrašinėti laikraštį “Piršlys.” 
Piršlį lengvai galima • užrašyti su 
mažu pasistengimu. Platesnių in
formacijų kreipkitės laišku ar ypa
tiškai subatomis nuo 1 vai. 

po pietų.
105 W. Monroę St.

Room 412 
Klauskite
P. PIEZO.

vai.
iki 4

WANTED — People \vho expect 
to make a suecess of life, to know 
that much depends upon the eye- 
sight being rįght. Come here and 
learn our niethods of correcting 
imperfect vision. Serner, the j only 
Litbuanian evesight sueciaiist.

3333 So. Halsted St., Chicago 
Hours: 3 to 5 and 6 to(& P. M.

Sundays 10 A. M. to 1 P. M.

REIKALINGAS bučeris, jau
nas, kad norėtų mokintis. Mo
kestis gera, darbas ant visados. 
Atsišaukite J. šeštokas

5654 W. 6*4 PI. Chicago, III.

REIKALINGAS bekeris 
rarankis.

Kreipkitės greitai
pas:

906 W. 31 Str.

ant

C

PARBAMR

TEATRAS! TEATRAS!
700 sėdypių, vargonai, pianas, 

power mašinos motorai, genera
toriai ir kiti visi įtaisymai. Ge
ra vieta, biznis išdirbtas. Gali
ma jiupirkti su mažai pinigų.

Turi būt parduotas' gręitai.
Kreipkitės ;

pas:
M. J. KIRAS REAL ESTATE 

IMPROVĘMENT CO.
3335 So. Halsted Str.
, Tel. Yards 6894

PARSIDUODA —
PARDAVIMUI show case Ice 

box ir geros lentynos.
Atsišaukite:

1165 West 18-th Str.

PARDUODU arba mainau gro- 
sernę ant automobiliaus arba lo
to. Vieta gera ir išdirbta.

Kreipkitės:
4343 So. Wood Str.

RESTAURANAS turi būti par
duotas greitu laiku už pigią pre
kę; gera priežastis pardavimui. At- 
sišuukit tuoj 1

1940 W. North Avė. 
(Arti N. Robey)

_ _ NAMLI-2EME
MARQUETTE MANNOR
Pirk naują vieną iš geriausiai 

budavotų namų. Nuvažiuok, 
matyk, savom alum.

N AMAI-ZEME NAMAI-ŽEME

pa-

MUSŲ
NAUJŲ METŲ BARGENAI

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS K

5 kambarių vėliausio styliaus ra
kandai ir fonografąs. Parduosiu bi
le pasiulymu, sykiu arba skyrium. 
Gera proga jaunai porai. .

Atsišaukite
1926 So. Kedzie Avė.

6109—6111—6113
So. Albany Avė.

ir taipgi 6239 So. ^aeramento 
Avė.

Kas link išlygų ir kainų

KLAUSKITE PAS
M. J. KIRAS REAL ESTATE 

IMPROVEMENT CO.
PARDAVIMUI 5 ruimų rakan 

dai, setas front ruimo, daining 
ruimio pečiai ir visi kiti reikalin
gi daiktai. Kreipktės:

.. 822 W. 3ž-th Place
2 lubos

3335 So. Ęalsted Str.
Tek Yards 6894

Tikras apsaugojimas
.—-------L.-. ------

NMMI-2EME
PARDAVIMUI 6 kambarių 

mūrinis namas ir akras žemės, 
kaina $5,500. išmokėjimais. 
103-rd St. and S. Spaulding Avė

PARDAVIMUI medinis na
mas, furnace šildomas; turi būt 
parduotas greit. Priežastis par
davimo —išvažiuoju į kitą mie
stą. 5651 S. Throop Stf.

Tel. Normai 6236

NAUJŲ METŲ DOVANA, 
į Extra Bergenas.

Ant pardavimo bizniavas namas 
su bučerne, ant 2 augštų, garu šil
domas. Yra garadžius dėl 2 maši
nų. Mainysiu ant rezidencijos ma- 

Įžcsnio namo arba tik bučernę par
duosiu, arba mainysiu ant bile ko
kios prapertės. Priežastis yra labai 
svarbi, patirsite ant vietos. Nepra
leiskit geros progos, atsišaukit greit 

10455 S. Michigan Avė.
Chicago, III.

Tavo pinigai bus saugus, jei pir
ksi sekamus namus. Dabar namai 
yra daug pigesni. Pavasarį bbs 
brangesni.

PARDAVIMUI puikus medinis 
namas dviejų flatų, 5 ir 6 kamba
riai. Visi moderniški įtaisymai. 
Prekė $7,850. Reikia įmokėti $2500.

PARDAVIMUI naujas muro na
mas dviejų flatų po 4 puikius kam
barius, su skiepu ir antstoge;' la
bai platus lotas. Prekė $9,500. Rei
kia įmokėti $3,000.

PARDAVIMUI puikus dviejų fia
lų muro namas, po 6 didelius kam
barius; pirmam flate karštas van
duo ir garu šildoma; antram flate 
pečiais šildoma. Kaina $14,000; Rei
kia įmdkėti $6,000.

Viršminėti namai randasi Brigh
ton -Parko lietuvių apgyvento] vie
toj, netoli nuo bažnyčios, mokyk
lų ir kitų parankumų. Norėdami 
pamatyti namus atsilankykite die
ną ar vakarais pas
BRIGHTON REALTY COMPANY 

J. Yushkewitz, vedėjas
4034 Archer Avė., Chicago 

Prie California Avė.

10 FLATŲ 
Su 4 Storais

Kampinis muro namas, stovin
tis prie 2-jų gatvių, viskas labai 
geram padėjime, dabar renda la
bą! žema, nėra listų, galima iš
rinkti 2 kart tiek. Stebėtinai že
ma kaina šito namo. .... $19,0°0 
Reikia Cash tik įnešti..... . 5,000

2.
4 FLATŲ 

Brighton Parke
puikus 4 flatų namas. Su elekt
ros šviesomis, maudynės, ir ki
tais gerais intaisymais. šiandie 
parduosime už...............$12,500
Cash reikia tik .....    3,000

TAI BARGENAS!
3 FLATŲ

ANT BRIDGEPORTO 
gražus mūrinis namas, po 5 kam 
barius flatas, nesenai statytas. 
Labai pigus už tuos pinigus. 
Cash reikia įnešti tik .... $5,000 
Kaina tik ......................  $13,500

IRGI BRIDGEPORTO 
BARGENAS

2 FLATŲ 
namas su elektros šviesom ir ki
tais parankiais įrengimais. Kas 
nori uždirbti?

TEGUL PERKA ŠĮ NAMĄ 
Cash reikia tik ..............  $1,000
Kaina tik...........u.............. 3,300

KAS KO NORI
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

‘ budavoti.

Tel. Prospect 4345
242a WKS V! tydVSTMSKT

Parduodu, Mainau ir Perku
Namus, lotus, bučemes, grosernes, 

automobilius, farmas ir kitus biznius. 
Pirkėjams skolinu pinigus ant mor- 
gičių (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

J. KAMOH j
REAL ESTATE,

2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 
arti Westem Avė., Chicago, III.

Prospect 8678.

PARSIDUODA 2-jų pagyvenimų 
medinis namas, 2 rendos, 4 ir 6 kam
bariai. Garadžius dėl dviejų didelių 
mašinų. Geras dalykas dėl aukšto, 
biznio. Kreipkitės bile laiku.

2033 W. Canalport Avė. 
1-mos lubos.

Kaina $4,650.

DIDELIS BARGENAS! Parduodu 
smulkių daiktų krautuvę, kame 
randasi cigaretų, tabako ir cigarų, 
taipgi ir grosernę. Kam, toks biz
nis reikalingas meldžiu atsišaukt; 
su pirmu pasiulymu bus parduota.
Turiu apleisti miestą, todėl esu I PARDAVIMUI naujas murinta 
priverstas pigiai parduoti. I namas dviejų pagyvenimų po 5 ir

6503 St. Lavvrance Avė. 6 kambarius su visais įtaisymais, 
------------- --- ------ ------- -.....    | šiltu vandenin ‘šildomas. Naujoj

PARSIDUODA bučernė ir gro- kolonijoj arti ISeserų Vienuolyno, 
sernė geroj lietuvių ir visokių tau-f]1?/0^1 bulvarų ir parkų. Atsišau- 
tų apgyventoj vietoj. Pardavimo Talman
priežastis patirsit ant vietos. jAve. Prospect 3938 

Atsišaukit. , , 
2956 So. Union Avė. 

Chicago, III.
PAliijįAVIMUL 

čia yra .tikrai-biznio propozici;
ja vyrui arba ..motere^ nusįpirkti 
gert) namą ir ępį i biznį.

Ant Nortl>Wfi« kampo 74 ir Har-
* * i, pamas pirmos

, tarpe didelių 
l anf kampo. Yra 

4 fla- 
kite šiandien iki 9 vai. vakare I ta mūrinis ' namia,/garu šildomas,

.PARDAVlMUL ui $175 nu- ...........
pirksite mano' $600,' 88 notųiwaid Avė'Vanosi 
grojiklį pianą, 150 Rolių ir kabi-1^“%
net benčius įskaitomas. Atsišau- visi J‘įtaisynwMf ąpmokėtt 
kitę šiandien iki 9 vai. vakare ta mūrinis nainis, garu šL«v«*.a., 
arba rytoj, nedalioj, iki 4 v. p. p. ge?$
1600 W. Van Bureu St.f kampas padėjime/ 2—5, 2—6 kambarių, 5

Ashlnnd Rlvd nirYnjiR flnpn<j Į kambariai skiepe. Galima vartoti Asn ana niva,, pirmas noras j namti ()ei biznio Taipgi yra 2 
karų garadžkft, rtjrtdos $311 į mė
nesį. Kaina $23,500, morgičVis 
$10,000. Galite paimti už $7,50(PARDAVIMUI bučernė ir

.... „..ė,. • tSiiĄUUV. uaine painiu uz <phuw
grosernė, labai puikioj lietuvių ųmbkajus. Skiepe galima gyventi 
............................. ktuojau.

K. J, Lindholm, 
Vienatiniai agentai.

1404 W.. 79th ,St., Chicago.
Te). Stewart 3595 .

kolonijoj, biznis geras.
Atsišaukite:
Telephone Roosevelt 8626

PEKARNR pardavimui, ga
lit pirkti su praperte ar tiktai 
vienų biznį.

Kreipkitės
,738 W. 31 St.

f’ARDAVIMUI bizniavas hamae su 
4 kamb. gyvenimui, ant Fairfield Av. 
kur nevalia dauginus bizniavų namų 
budavoti.

Atsišaukite pas savininką
4885 So. Mozart St., 

Ant J-mų lubų. *

PARDAVIMUI grosemė ir visokių 
smulkmenų, Saldainių, Tabako, Ciga
rų. Vieta išdirpta per daug metų. 
Rendos į mėnesį $25.00. Lysas ilgam 
laikui. • Nupirksit pigiai, 5 ruimai gy
venimui. Priežastis pardavimo liga.

3642 Pamell Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas 2 
aukštų 4 pagyvenimų, maudynės, elek
tra, namas visas gerame stovy j, kai
na $7,500. Rendos į metus $876.00

AtsiSauk-ite -
942 W. 33rd St., 
2 lubos frontas

GERIAUSIAS INVESTMENTAS. 
Del pardavimo nauji 2 flatų namai po 
6 kambarius, su štymų arba vandeniu 
šildomi prie Marquette Manor arti 63 
gatvės ir arti bulvaro. Del tolesnių 
informacijų, kreipkitės ypatiškai arba 
telęfonuokite i James Kral, 2444 W. 
67th St. Tel. Prospect 1364. \

5.
BRIGHTON PARKE

2 FLATŲ 
naujas mūrinis namas, po 6 kam 
barius flatas su aržuoliniais tri- 
mingais, maudynės, elektriškos 
šviesos, laundres, žodžiu sakant 
visi parankumai. Tik vienas blo
kas nuo Street kario linijos.

PIGIAUSIAS VISOJ 
CHICAGOJ

Cash reikia tik  $4,0u0 
žiūrėk!! Kaina tik.......... 9,500

TIKRAS BARGENAS.
Savininkas turi pardavimui pui

kų dviejų pagyvenimų muro namą; 
2 fintai po 6 kambarius; karštas 
vanduo ir garu šildomas, su dve
jais boileriais; platus lotas; staty
tas apie 6 metai atgal pagal vė
liausios mados. Kaina $11,500. Apie 
pusę įmokėti, kitus lengvom išly
gom. Ateik ir pamatyk; savinin
kas gyvena ant pirmų lubų; vieta 
yra tirštai lietuviais apgyventa. 
Antrašas1: 3423 South Leavitt St., 
prie 35-tos gatvės.

PARSIDUODA Lunch Room; 
gera vieta; biznis išdirbtas. 
Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

Atsišaukite:
2400 W. 16th St.

PARDAVIMUI Ice cream par- 
lor ir gtaseroė. Taipgi randasi 
visi tinkami fixtures prie laiky
mo iunch. Vieta Brighton Park. 
Pardavimo priežastis svarbi.

3990 Archer Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
flatų naujas mūrinis namas, po 
5—5 kambarius, su visais įtaisy
mais. Pirmas flatift furnace apšil
domas, Jimokėt $2,500. Namas ran
dasi gražioj vietoj ant 67-to bulva
ro. 'Priiflišnb bučernę, grosernę ar
ba a\itomdVniU1,iiž'rpirtną įmokėji- 
mą..

c: p. SUROMSKIS, 
' 3352 S. Halsted St.
Tel Boulevard 9641

NAMAI IR ŽEME,
Parsiduoda Bizniavas Ramas 

So. Side prie Marųuette Rd. (67 
St.) netoli vienuolyno. Renda 
$600 per metus, įmokėti tiktai 
$500.00 likusis lengvu išmokėji
mu.

Chas J. Bagdžiunas and Co., 
736 West 35-th Str., 

Boulevard 0012

KAS NORIT PINIGŲ
v iŠ UŽDIRBTI?
V | PIRKIT

šitą 2-jų flatų namą po 6 kam
barius flatas, 2-jų karų garad
žius. Rendos neša $75.00. Cash 
reikia tik ....................  -2,000
Kaina tik.......... ..................6,000
P. S. Pavasarį mes parduosime 
tą namą už $8,000. Pirk jeigu 
norite pelnyti $2,000.

PARDAVIMUI modemiškai 
naujas 2 flatų mūrinis namas, 4- 
4 kamb., furnace šildomas pir
mas augštas. Pastatytas in tube, 
tile vana ir vestibule, landrė, vai
siams sklepukas, 2 dvigubi mie
gamieji kambariai iš virtuvės, 
33 pėdų lotas, tuojaus galima 
gyventi, kaina $10,000. ?

Ben. S. Bohac, , 
2643 W. 51 Str.

■..... '■ w---------------------------------------Lgą

MOKYKLOS ‘

RUIMAS rendai vienam 
dviem vaikinam, švari vieta 
gera dėl gyvenimo.

.910 W. 32-nd Place,
2 lubos.

—" 1 ■ ■ 1 — ■ -   -ą

RENDAI šildomas kambarys 
vienam arba dviem vaikinam. 
Gera vieta dėl gyvenimo. Kreip
kitės.

3031 So. Union Avė.
Tel. Yards 7084

lietuvių 
apsimokės

PARDAVIMUI pulruimis, 
3508 So. Halsted St., geras ly- 
sas, didelis biznis. Ta vieta dau
giausiai yra lankoma 
kostumerių. Biznis
pats, per save į metus laiko. Prie 
žastis pardavimo, savininkas ap
leidžia miestą. Didelis bargenas. 
Geros sąlogos. Klauskite Mr. 
Burk. : Ii;

■< ...

PARDAVIMUI groeernė ir 
bučemė. Kas nori gerai išdirb
tą biznį nepraleiskite šitos pro
gos. Priežastis dvi bučerhėe. 
NAUJIENOS, 1739 St>. Halsted 
St., Box No. 406.

ai......................... ,w. .................................  i. ,i

PARDAVIMUI garadžius dėl 
90 karų ir parodos kambarys. 
Geriausi vieta ant N. W. sidės. 
Pardavimui namas ir biznis. Tu
ri turėti $20,000-arba $25,000 ; 
pinigais. Agentų nereikia.

Tel. Kedzie 5330

TĖMYKITE ŠITĄ BARGENĄ 
Vienų metų senumo mūrinis 
nnmas geroj kolionijoj prie 63 
St. ii* Westem Av., 3 pagyveni
mai ir Štaras ir 2 karų mūrinis 
garadžius, parduodu už $24,500 
su 10,000 cash. Platesnių infor
macijų kreipkitės pas Wm. Gri- 
tenas, 3241 S. Halsted St. Tel. 
Boulevard 5066.
... ...... -......... .. ...... —--- ----  

BARGENAS parsiduoda 4 fl. 
muro namas su aukštu beismen- 
tu. Kaina $6500 ant išmokėjimo 
2 flatų, muro namas 2 po 6 kam
barius su vėliausios mados įtai
symais. Kaina $8,800, $2,400 rei
kia įnerti. Likusius ant mėn. iš
mokėjimą. Kreipkitės pas

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI
Pardavimui: Pierce Arrow 

1918 Berlin Style Sedan su daug 
pridėjimų. Geram padėjime. Tin 
karnas dėl biznio arba privatiš- 
kai,‘priimsiu mažesnį automobi
lių mainom. Kreipkitės pas: 
Chas. J. Bagdžiunas and Co, 

736 West 35-th Str.
Boulevard 0012

MARQUETTE MANOR 
(Prie Vienuolyno) 

2 FLATŲ 
puikus namas po 4 kambarius 
flatas, su elektriškom šviesęra, I 
maudynės ir ekstra lotas greta. 
Visi geri įrengimai, taipgi dide
lė barnė prie galo loto. Tai yra 
vienas iš parinktiniausių barge-l 
Uų visoj Chicagoj Cash reikia 
įnešti tik ......................  $3,500 Į
Kaina tik ................. ........ 7,50u|

Išmokite dressmaking
Kirpime, Designing, Siutimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialus vakarinės klesos mote
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Secley 1643 
Sara Patek, Principal

V

PARSIDUODA bučemė lietu-i 
vių apgyventoj vietoj, biznis se
nai išdirbta ir cash. Naujienos 

1739 So. Halsted St.
Box 408

DIDŽIAUSI BARGENAI PRIE 
MARKET PARKŲ.

2 aukštų po 5 ruimus naujas 
mūrinis namas (Steel Construc- 
ion) Ice box, pečiai, Sleeping por- 

Čiai, maudynės. Viskas pirmos kle- 
«os. Nupirksit su mažu įmokėjimu.

(PARDAVIMUI 5 kambarių Bun- 
jalov u| $6,500, įmokėti $2,400, li
kusius ant morgečių.

PARSIDUODA 4 flatų naujas 
namas su visais geriausiais įtaisy
mais ir garadžius dėl 2 karų.

Del platesnių žinių kreipkitės 
pas

A. J. KVEDARĄ
3214 So. Halsted St.

Antros luboe
Tel. Boulevard 3238

kreipkitės

8
PRIE PARKO

IR PRIE BULVARO
2 FLATŲ 

mūrinis moderniškas namas, su 
2-viem boileriais, aržuoliniais 
trimingais. Kito negalime rasti 
toj apielinkėj už tuos pinigus. 
Cash reikia tik.......
Kaina tik .... ........

. • • . ' 9i
3 FLATŲ 

mūrinis namas, po 6 kambarius 
flatas. Aržuoliniai trimingai, 
maudynės, laundrės ir visi kiti 
parankumai. Prie pat Bulvaro, 
netoli Street karių linijos ir ne
toli Elevetoriaus. Gera proga pir 
kti dabar. Cash reikia tik $5,000 
Kaina tik ........    13,500

$5,000
12,500

VISI PERKA
PER

S, L FABIONAS CO.

V

Jau tūkstančiai vyry — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

3238 So. Halsted St. 
Užpakaly malt and Hopg Itoro. 
Petras Gustaitis instruktorius 
Valandos ryte arba vakarais

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

trumpas kursas, dienomis ar vaka
rais, prirengs jus prie gero darbo. 
Ateikite ar rašykite dėl katalogo, 
kuriame nurodoma, kaip uždirbti it 
mokintis, kaip padaryti daugiau pi
nigu.

THE MOLER COLLEGE
105 So. Wells St.. Chicago. Iii.

A

PARDAVIMUI namas ir ge
rai įsteigtas biznis, bučemė, ant 
63 gatvės, netoli Ashland Avė. 
Biznio daroma į savaitę $2,000. 
Biznis įsteigtas per 10 m. Turiu 
parduoti, kad užbaigus namo rei 

'kalus. Kaina $37,000, pusė pini
gais. Sheehan Vitaus and Co.

1654 W. 63-rd St.
Prospect 1910.

DEL išmainymo 6 flatų mūri
nis namas, visi po 5 kamb., vana, 
elektra, garadžius dėl 3 automo
bilių. Mainysiu ant 2 fl. namo, 
po 6 kambarius
3136 So. Emerald A v., 3 flatas.

809 West 35-th Street

Amerikos Lietuviy Mokykla
I 3106 So. Halsted St.
I Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal- 
I bų. Aritmetikos, Knygvedystfc Ste- 
I nografijos, Typevvriting, Pirklybos 
I Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
I Valstijų Istorijos, Abelnos Istori- 
I jos? Geografijos, Politinės Ekono- 
■ nujos, Pilietybes, Dailrašystes. Gra- 
į matikos, IJteraturos, Retorikos 
| Etimalogijos OratorystSs.

i MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pielrų> 
vakarais nuo 7. iki 9:30 vai.

Retorikos

FORD CITY pirkite lotą Ford 
City ir padarykite pinigų. For-PARDAVIMUI 4 kambarių City ir padarykite pinigų. For- 

medinis namas, su ž karų garad- das atidarys naują didelę šap'y 
gial jeigu apie į 15 d. Ir mokės po $6.6Q už 
AtsiSaukita 8 darbo vai. Pasimatykit bcv’bku- i 
Se. Oakley nim apie tai. Naujienos, 1739 S.

Halsted S t. Bex 407

žium ant kampa Pigiai 
atsišauks greitai.
pas ęavinjnką 6401
Ava. Chicago, PI.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, Higb School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 Iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto fld 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
8301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampaa 88-čioa gat., 2-aoa lubos)


