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Talkininkai baudžia Vokiet. miestus
- Į . ..........

Rusija rems Turkiją
17 užmušta Mexico City riaušėse

Chicago, III. šeštadienis, Gr is-Decemer 2 d., 1922 m.
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Baudžia Vokietijos miestus
Du Bavarijos miestai baud

žiami už puolimą talkininkų 
oficierių.

PARYŽIUS, gruodžio 1. — 
Talkininkų valdžios pasiuntė 
nota Berlinui, pranešančių Vo
kietijos valdžiai, kad tapo už
dėta pabauda ant dviejų Bava
rijos miestų, Ingolstadt ir Pas- 
san, po 500,000 auksinių mar
kių ant kiekvieno, už užpuoli
mų ant talkininkų misijos, ku
ri buvo apsilankiusi tuose mie
stuose, j ieškodama paslėptų 
ginklų. Jei ta suma nebus su
mokėta iki gruodžio 10 d., ji 
bus pasilaikyta iš Reino žemių 
atiduodamų Bavarijai pinigų.

Be to reikalaujama iš Bava
rijos atsiprašymo.

Rusija remsianti Turkiją
Rusija viskame gelbės Turki

jai, sako čičerinas.

BERLINAS, gruodžio 1. — 
“Rusija duos Turkijai pilnų 
paramų visuose jos reikalavi
muose”. Taip pareiškė Rusi
jos užsienio reikalų ministeris 
Čičerinas, kuris vyksta Lausa- 
nnon. Kartu su juo važiuoja 
Leonidas Krasinas, kuris vyks 
Italijon praleisti ten savo ats- 
togas.

čičerinas abejoja, kad kų 
geit> duotų Lausanne konfe
rencija, kadangi talkininkai ne 
nori suteikti tikrų gvarantijų 
rytams. Tos gvarantijos esan
čios atidavime Dardanelų ir 
Bosforo turkams ir uždarinio 
Dardanelų visų šalių kari
niams laivams, išėmus Turki
jos.

“Padėkime,” sakė čičerinas, 
“kad talkininkai nepatenkins 
teisingų Turkijos reikalavimų; 
pergalėtojai turkai atšauks vi
sus Lausannoje padarytus su
sitarimus ir tame jiems gelbės 
Rusija”.

čičerinas mano, kad šiandie 
Maskvoj prasidedanti nusigin
klavimo konferencija, nors ir 
mažoj skalėj, bus daug sėk
mingesnė, negu Lausannos 
konferencija. Rusija norinti įs
teigti tarp savęs ir Pabalti jos 
šalių kontrolės zonus, kurie 
užtikrintų išvengimų konflik
tų ateity.

čičerinų lydi 16 Rusijos lai
vyno ir militariniai ekspertai, 
Kaukazo respublikų atstovas 
ir keli profesoriai Rusijos mi- 
litarinės akademijos.

4 žmonės užmušti
CHICAGO. — Keturi žmo

nės liko užmušti ir 11 sužeis
ta automobilių Chicagoje Pa
dėkos diena.

Šiandie — gitdra ir šalčiau.
Saulė teka 6:59 vai 

si 4:20 vai. Mėnuo 
4:55 v. r.

17 žmoniy užmušta riau
šėse Meksikoj

MENICO CITY, gr. 1. — 
Mažiausia 17 žmonių liko už
mušta, 18 sunkiai sužeista ir 
daug lengvai sužeista riaušėse 
ir susirėmime su policija va
kar diehų. Susirėmimas ištiko, 
kada keli tūkstančiai žmonių 
du sykiu bandė pulti miesto 
salę ir jau buvo jų padegę, 
protestui prieš aldermanų ne
rūpestingumų, dėl kurio suį- 
ro miesto vandens pervados ir 
miestas neturi vandens.

Kalbama, kad demonstarci- 
jų surengė nickurios darbinin
kų unijos. Išpradžių ji buvo 
rami, bet priėjus prie salės ne
susilaikyta nuo metimo akme
nų ir niekurie pradėjo veržtis 
salėn. Policija tada šovė į mi
nių. Minia pasitraukė, bet už 
pusės valandos sugrįžo ir šį 
sykį įsiveržė į salę, sulaužė 
rakandus, išmetė svarbias po- 
pieras ir salę padegė. Atvyku
si federalinė policija įsiveržė
lius išvijo, bet gaisrų sunku 
buvo užgesinti delei stokos 
vandens. Minia dar sykį bandė 
pulti, bet pasibijojo kariuome
nės.

Kariuomenė dabar saugo vi
sų miestų ir patruliuoja gatves.

Sukilimas vakarų Traki
joj plečiasi

Sukilėliai užgriebę miestų. 
Talkininkai tam užginčija.

KONSTANTINOPOLIS, gruo
džio 1. — Turkai deda viltį 
ant Gumulžini mūšio, kuris 
turėsiąs duoti jiems vakarų 
Trakiją. Rytų ekspresinis trau
kinis neišėjo.

Veikiančios trįs sukilėlių 
grupės. Viena paėmė Xanthi, 
kita artinasi prie Dedegač, o 
trečia kaujasi su Turkijos ka
valerija Gumulžina apielinkėj. 
Kituose miestuose irgi siaučia 
smarkus mūšiai. Sukilėliai, 
kurie susideda iš 20 nuoš. bul
garų, o likusieji turkai, norį 
išvaryti graikų okupacinę ar
mijų iš vakarų Trakijos.

Tečiaus iš talkininkų šalti
nių patirta, kad nieko pana
šaus ten nesą ilr kad žinias 
apie tai ksleidžia turkai, kad 
tuo paveikus į Lausannos kon
ferencijų. Mažesni susirėmimai 
ištiko dėl veikimo partizanų, 
arba kaip juos ten vadina, ko- 
mitadži. Anglai palaikų bevie- 
linius susižinojimus su Dede- 
gaču ir kitais vakarų Trakijos 
miestais ir negalėję patvirtinti 
žinių apie sukilimų, arba bent 
buvimų didesnių sumišimų.

Angoros ekonomijos minis
teris šiandie sušaukė visų pirk
lių, fabrikantų, darbininkų ir 
ūkininkų kongresų S mynioję 
apsvarstyti kaip atbūdavoti ša-

ATHENAI, gr. 1.— Princo 
Andriaus teismas prasidės atei
nantį pirmadienį. Teis jį suki
lėlių tribunalas, pirmininkau- 
jaus gen. Vlahopoulo.

Trįs generolai, Dousmanis,
leidžia-, ir Valettas, tapo areštuoti ir 

leidžiasi bus teisiami už šalies išdavys-

11 žmoniy prigėrė ežere
Laivas paskendo Superior 

ežere.

DULUTH, Minu., gruodžio 1 
—Iš Calumet, Mich., telefonu 
pranešama, kad kapį. Bernard 
ir 10 žmonių iš įgulos Kanados 
laivo Maplehurst žuvo laike 
audros šįryt. Laivas paskendo 
susidaužęs į mūrinį krantų va
kariniame gale Portage Lake 
kanalo, Superior ežere.

Kitus 9 narius įgulos išgelbė
jo pakraščio sargyba.

1,000 policisty saugo 
Clemsnceau

ST. LOUIS, Mo., gruodžio 1. 
-- šiandie į čia atvyko! buvęs 
Francijos premieras Georgės 
Clemenccau. Kadangi mayo- 
ras gavo grūmojantį Clemen- 
ceau gyvasčiai laiškų, tai tapo 
pastatyta 1,000 policistų sau
goti Clemenccau. Jis nesusto
jo Union stoty, bet traukiniu 
nuvažiavo į miesto pakraštį ir 
tik ten išlipo. Jis apsistojo lai
kraštininko Pulitzer namuose. 
Ryto jis laikys prakalba ir po 
to išvažiuos į Baltimorę.

Kapt, Ehrhardt pagautas
BERLINAS, gruodžio 1. 

Oficialiniai iš Municho prane
šama, kad augščiausiojo teis
mo įsakymu tapo suimtas ka
ntonas Ehrhardt, vienas iš 
vadovų Kappo sukilimo. Jis 
liko perkeltas Leipžigan.

(Kapt. Ehrhardt, kaipo ko
manduoto jas jūreivių briga
dos, pagelbėjo Dr. Wolfgang 
užimti Berliną ir išvyti iš ten 
<ovo m., 1920, Eberto vald
žių. Pabėgus Kaippui, pabėgo ir 
Ehrhardt. Jo vardas taipjau 
surišamas su nužudymu Mato 
Erbergerio ir Dr. Walter Ra- 
Jienau). s

Kongresmanas Manu mirė
YVASHINGTON, gruod. 1.— 

Po trumpos ligos nuo plaučių 
uždegimo vakar pasimirė savo 
iamuose atstovų buto narys 

James R. Manu iš Chicago. Jis 
buvo republikonas. Išbuvo kon 
grėsė 26 metus ir buvo išnaujo 
išrinktas ir pereita mėnesį. 
Laidojamas jis bus Chicagoje.

—T-----------
Neįleidžia žydų į universitetus.

VIENNA, gr. 1.—- šiandien 
sakyta atnaujinti lekcijas val

stybės universitete, kuris bu
vo užsidaręs nuo pereito pirma
dienio dėlei anti-semitjnės 
(prieš žydus) demonstracijos. 
Bet žydai rado universitetų ap
stotų ir atsisakyta juos įleisti, 
arba reikalauta iš jų krikšto 
paliudij imu. Klausimas pri
ima politinį pobūdį ir valdžių 
įspėjama, kad ji nekurstytų 
anti-semitizmo, kada ji j ieško 
paskolos ipas žydus.

Demonstracijos įvyko ir ki
tuose universitetuose.

PINIGU KURSAS
Vakar, gruodžio 1 d., užsienio pi

jų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių, 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini* 
?ais Šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.53
Austrijos 100 kronų ..............
Belgijos 100 frankų .............. $6.51
Danijos 100 frankų ........... $20.40
Finų 100 markių .................  $2.55
Francijos 100 frarkų ........... $7.05
Italijos 100 lirų ..................... $4.86
Lietuvos 100 Litų .....   $10.00
Lenkų 100 markių .................  %c
Norvegijos 100 kronų............$18.50
Olandų 100 guldenų .......... $39.55
Šveicarų 100 markių ..........  $18.72
Švedijos 100 kronu .......... $26.90
Vokietijos 100 markių ......... , 1*4 c

Amalgamėty vadas grįžo 
iš Rusijos

I "f1 . ........................—

Pasakoja apie Amalgamėty 
“Russian-American Industrial

Corporation” dalykus.,

NEW YORK, lapkr. 30. — 
Vakar laivu “Olympic” sugrįžo 
iš Rusijos Amalgamėtų rubsiu- 
vių unijos prezidentas Sidney 
Hillmanas. Pirmas dalykas, 
kurį jis pasakė sugrįžęs, tai 
kad William Thompsonas, 
kurs buvo Amalgamėtų suor
ganizuotos t. v. Russian-Ame
rican Industrini Corporation” 
advokatas ir finansinis pata
rėjas, esąs ištikrųjų iš savo 
vietos rezignavęs. Rezignavęs 
dėl to, kad Thompsonas paty
rinėjęs arčiau abelna dalykų 
padėtį Rusijoj, manąs, kad iš 
Amalgamėtų sumanymo at
kurti pramonę Rusijoj nieko 
neišeisią ir dėl to jis nenorįs 
imti ant savęs atsakomybės, 
nors jis pats, Hillmanas, tikįs, 
kad visa busią gerai.

Kalbėdamas apie aplamų da
lyku padėtį bolšeyikijoj Hil- 
Iman sako, kad /Sovietų vald
žia vis einanti dešinyn, įtrauk
damos atgal, ir atgal nuo savo 
pirmykščius komunistinės po
litikos. Su napjaja ekonomi
ne politika (“liepa”) žmones 
esą labiau patenkinti. Dabar 
jau vėl esanti įvesta algų siste
ma, ir darbininkai esu daug 
labiau ta sistema patenkinti, 
megu pirma kad buvo. Kalbė
damas toliau apie bolševikų 
valdžios dešinėjimų Hillmanas 
pasakė: Jeigu kas nors čia 
Amerikoj pasakytų apie Ame
rikos komunistus tų patį, kų 
apie juos sakoma Rusijoj So
vietų valdžios sferose, tai mū
siškiai komunistai tuojau tokį 
apšauktų “kontrrevoliucionie
rių m.” ir “išdaviku,” —• kas 
reiškia, kad Rusų komunistai 
laiko Amerikos komunistus 
kaipo neatsakomų žmonių go- 
vėdų.

Reikalauja paliuosuoti politi
nius kalinius.

\VASHINGT6N, gr. 1.— Dar 
viena demonstracija už pa- 
liuosavimų politinių kalinių 
buvo surengta prie prezidento 
Baltojo Namo. Trįs vyrai ir 
trįs moterįs, pasirėdę pilgri- 
mų rūbais, pikietavo namų vi
są dienų. Jie' nešiojo plekatus, 
ant kurių tarp kitko buvo už
rašyta: “Ar tai yra Padėkos 
dvasia, p. Prezidente, laikyti 
62 Amerikos politinius kali
nius Leavemvorthe už jų karo 
laiko nuomones?” “Prezidente, 
negali būti Padėkos dienos 
tiems Amerikos piliečiams, ku
rie yra kalėjime už jų tikėji
mų į žodžio laisvę.”

LONDONAS, gruodžio 1. — 
Slromboli ugniakalnis ant to 
paties vardo salos, netoli Sici
lijos, pradėjo smarkiai veikti, 
sako Rymo žinia.

Lietuvos Atstovybes
SKELBIMAS
Sulyg Lietuvos Respublikos Įstatymų, visi 

užsieniuose gyvenantieji
LIETUVOS IŠEIVIAI

kad pasilikti Lietuvos piliečiais
PRIVALO ĮSIREGISTRUOTI

Atstovybėje iki gruodžio 22 d., 1922 m.
Pilnesnių informacijų prašykite nuo savo kolo

nijos Paskolos Stočių, Lietuviškų Įstaigų, arba 
; LITHUANIAN LEGATION,
1925 F Street, N. W., Washington, D. C.

Lietuvos Respublikos Atstovybė.

/

Skaudžiai prigavo lietuvį
Roselando lietuvis prigautas 

ant $3,336.

/ CHICAGO. — Lietuvis Stan
ley Waluskis, kuris gyvena 
prie. 137 W. 115 St. ir Charles 
Stampouski, 1055 N. Paulina 
St. tapo prigauti dviejų gudrių 
žulikų, kurie pasidavę pasi
traukusiais biznieriais iš jų iš
viliojo virš $6,000. Abu jie pri
gauti labai senu žulikų “trik- 
su”.

Stanley Wahiskis pasiliko 
“du franeuzus”, kurie yra par
davę savo biznį ir neturį kur 
pinigų padėti. Ar negalėtų p. 
Waluskis tų jų pinigų palaiky
ti, nes lik juo vienu jie pasiti
ki. iWaluskis, žinoma, sutin
ka jiems pagelbėti. Bet jie 
tada pareikalauja, kad it pats 
Waluskis parodytų, kad jis tu
ri pinigų. Jis nuėjo į Roseland 
State Bank ir išsiėmė savus 
$3,336, kuriuos jie kartu su 
savo pinigais sudėjo į jo kupa- 
rėlį ir užrakino. Jie išėjo “pa
likę” savo pinigus pas jį, bet 
kada jis Vėliau atsidarė ku- 
parėlį, jis vieton savo ir jų 
pinigų rado tik glėbį popieros. 
Jis pranešė apie tai Kensingto- 
no policijai. Bet policija nesi
tiki rasti nė tų žulikų, ne Wa- 
luskio $3,336.

Matomai tie palįs Židikai 
vėliau pardavė Charles Stam
pouski už $3,000 pinigams dir
bti mašina, kuri ištikrųjų nie
ko nedirba. Jis irgi pasiskun
dė policijai.

Nušovė patarnautojų 
kliube.

CHICAGO. — Užpereitų nak
tį keliolika ginkluotų žmonių 
užpuolė Chicago Waiters Club 
500 S. State St. ir po pers išau
gimo nušovė kliubo manažerį 
ir buvusį patarnautojų unijos 
prezidentų Fred J. Ragen ir 
peršovė kliube buvusį poli- 
cistą Cooper. Virš poros de- 
sė.tkų žmonių suimta ir vienas 
jau prisipažino prie šaudimo. 
Manoma, kad tai buvo pešty
nės tarp dviejų patarnautojų 
kliubų, kadangi šitame kliube 
policija leidusi pardavinėti 
munšainų ir gembleriauti, o 
kitame tai daryti draudusi ir 
dariusi nuolatinius ant jo puo
limus.

1 darbininkas užmuštas.

CHICAGO. — Vienas nepažį
stamas darbininkas liko užmu
štas ir kitas gal mirtinai sužei
stas, sugriuvus priekinei sienai 
būdavojamo namo prie 4330 
N. Kedzie Avė. Jie abu ten 
dirbo ir tapo palaidoti po krū
vomis plytų.

4 ŽMONĖS SUDEGĖ.

PORTLAND, Ore., gruod.
1. — Keturi žmonės žuvo šian
die ryte gaisre Ben Hur kote
ly. Yra ir sužeistų.

^^>437 " *No.283
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Jean Longueto kalba
Laikyta lapkričio 26 d., Ashland Auditoriume, Chicago.

(Pabaiga)
Paskutinėmis dienomis mes 

gavome džiuginančių žinių; 
porų dienų atgal jus jau skai
tėte laikraščiuose apie puikius 
davinius, kuriuos musų Angli
jos draugai gavo rinkimuose. 
[Aplodismentai]. Jus jau žino
te, kad 142 Darbo Partijos na
riu liko išrinkta į Parlamentų. 
Tarp jų nemažai yra socialistų, 
kurių skaičius vis didėja. Jų 
tarpe yra žmonių, kurie karo 
metu buvo apšaukti išdavikais, 
kaip kad aš buvau Franci joje, 
o jūsų didis Debsas Amerikoje. 
Jie buvo vadinami pro-vokie- 
čiais ir dar kitokiais vardais. 
Kai kurie, kaip musų draugas 
Debsas buvo įkalinti. E. D. 
Morriell, kuris parašė didžiam 
franeuzų pacifistui Romain 
Rolland’ui (gyvenusiam tuo 
laiku Šveicarijoje) visai nekal
to turinio laiškų, buvo nuteis
tas devyniems mėnesiam prie 
sunkiųjų darbų.

Ramsay MacDonald, Snow- 
den, Charles Rawdei), Buxton 
ir visi kiti žmonės, kurie dėjo 
pastangų, kad pasauline sker- 
dynė kuogreičiausia užsibaigtų 
ir butų padaryta teisinga tai
ka, keli metai atgal buvo labai 
nepopuliarus. Bet dabar jie vi
si liko vėl pasiųsti į Parlamen
tų. [Aplodismentai].

Ir/ gabiausias dalykas yra 
tas, kad didysis p. Winston 
Churchill, kuris drauge su p. 
Clemenccau organizavo visus 
bloguosius triksus prieš Rusi
jos Sovietų respublikų, kuris 
siuntė pinigus sudėtus Angli
jos ir Francijos žmonių, idant 
palaikius “kultūrų”, Denikino 
ir Vrangelio ekspedicijas, —tas 
didysis p. Winston -Churchill 
buvo didžiai sumuštas rinki
muose Dundee apskrityje E. D. 
Morrillo, didžio pacifisto. 
[Aplodismentai |.

Jus neprivalote manyti, kad 
musų šalyj paprasti žmonės 
sutinka su pažvalgomis viso
kių generolų, valdininkų ir p. 
Clemenccau tipo politikierių, 
kurie lankosi šioj šalyje. Jie 
tiek teatstovauja Francijų, 
kaip p. Schwab arba p. Pier- 
pont Morgan kad atstovauja 
Amerikų. [Aplodismentai]. Jie 
atstovauja tų Francijos žmo
nių dalį, kurių sudaro karo

Kalėdoms Dovanų 
Lietuvon

Dabar yra laikas išsiųsti pinigų Lietuvon, 
jeigu nori, kad tavo dovand butų ten suvartota 
belaukiant Kalėdų, prisirengiant linksmai sutik
ti tą didelę Lietuvos šventę.

Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokią pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Išties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis. 
Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini- 

• gai išmokami yra tik litais.
Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 

prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

pelnagaudos ir kuri deda pas
tangų, kad nuslopinus darbi
ninkų klasės ir socialistų judė
jimų. Tam tikslui jie kursto 
neapšviestus darbininkus prieš 
kitus darbininkus, kurie kalba 
skirtinga kalba ir turi kitokių 
odos spalvą. Jie atstovauja tai 
Franci jai, bet yra ir kita Fran- 
cija, lyginai kaip yra ir kita
Anglija, kuri skiriasi nuo p.
Winston Cburchillo ir p.
Lloyd George’o arba p. Bonar 
Law’o atstovaujamos Anglijos] 
o taipgi yra ir kita Amerika, 
kuri skiriasi nuo tos, kuriai 
atstovauja reakcioniški kapita
listai. [Aplodismentai].

Tos antrosios Francijos var
du aš ir kalbu į jus. Man lin
ksma, kad mes suprantame 
vieni kitus ir kad mes kovoja
me visame pasaulyje prieš 
bendrų musų priešų. [Apknlis- 
mentai].

Mums tenka savi sunkumai 
pakelti. Musų partijai teko per
gyventi nelaimingų skaldymo
si gadynę. Bet dabartiniu lai
ku eiliniai darbininkai pradeda 
suprasti, kad tų savutarpinių 
peštynių pakanka, nes jie neša 
naudos tik musų bendram 
priešui. Porų savaičių atgal aš 
dalyvavau musų šiaurinės 
Francijos angliakasių demons
tracijoje. Ant savo raudonų ve 
liavų jie turėjo uždėję tokį rei
kšmingų obalsį: “Visi, kurie 
jungia darbininkų klasę, yra 
revoliucionieriai; visi, kurie 
skaldo darbininkų klasę, *yra 
reakcionieriai.” ■ AplodismeYi- 
tai ].

To obalsio vedami mes ruo
šiamės prie rinkinių kovos, ku 
ri įvyks 1924 m. Sprendžiant iš 
lokalinių linkimų galima pa
sakyti, kad taip vadinamas 
nacionalinis blokas bus su
muštas ir socialistų partija vėl 
turės parlamente 120 atstovų 
[Aplodismentai].

Musų Vokietijos draugai vėl 
jungia savo spėkas krūvon. 
Socialistų partija, turinti 1,- 
400,000 narių, paskutiniais 
rinkimais surinko arti 12,000,- 
000 balsų. Ir kuomet p. Cle- 
menceau tvirtina, jog Vokieti
jos darbininkai nori karo, jis 
matomai, nieko nežino apie 
tuos darbininkų milionus, ku* 
rie kaip vienu balsu nusistatė

(Seka ant 2-ro pusi.)
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Veterinarinės 
Inspekcijos

— yra specialis etapas 
Bordeno Patsteurintojo 

Pieno gaminimo darbe.
Augšta rūšis kiekvienu 

žvilgsniu. Ii

m t 

BORDENS 
Farm Broducis Co. of Illinois

Kalėdoms Artinantės
Mano krautuvė užpildyta visokioms gražioms prekėms, kurios kiek
vienam tinka, čia rasite gerinusį pasirinkimą laikrodėlių vyriškų 

karolių gintarinių, perlinių ir kitokių; rašomos 
auksinės plunksnos, elektrikinei 
prosai, lietuviškos atvirutės ir 
laiškai.

Kalėdos be muzikos, tai butų kaip sriuba be druskos, mano krautu
vėje randasi didžiausias pasirinkimas geriausio išdarbio fonografai ir 
piilnos, pilnas skyrius visokiu rekordų ir dėl Players Pianu Volialiai- 
Rolls.
Phonografus ir Pianus parduodu žemiausia kaina ir ant lengvų mė
nesinių išmokesčių, jeigu manai pirkti Pianą arba Phonografą, ne
pirk kitur iki nematysi manęs. Krautuvė atdara vakarais iki 10 vai. 
Į kitus miestus siunčiu savo krautuvės katalogą.

JUOZAS F. BUDRIK
3343 So. Halsted St. Chicago, III.

REIKALAUJAM

100 Namų Dykai
Jųa galėsit laikyti tuos grojik- 

liūs pianus lig žiemos jei jų 
norėsit, mes sutvarkysim išmo
kėjimų taip žemą, kaip $2.50 per 
savaitę. Mes turime patuštinti 
krautuvę bėgyje 10 dienų. Atsi
šauk i musų dirbtuvės išparda
vimą, Ashland Blvd. Auditorium

100 Privačių šeimų
Mes pristatysim gražius, 

augštos rūšies 88 notų pija
ntis grojiklius, ar pijantis dcl

334-336-338 S. Ashland Blvd.
(Kampas Van Buren St.)

Atdaras vakarais iki 10-tos 
valandos ir nedėliomis iki 4 
po pietų.

DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų w auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, .ka™ kas ^itaa. 
o vnač muzikališkus instrumentus ir pnsiunciam i_kitus miestu* 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

Jean Longueto kalba
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

prieš skerdynes. [Aplodismen
tai].

Didžiausia amatų organiza
cija yra Vokietijos darbininkų 
metalo unija, kuri turi 1,800,- 
000 narių. Ta unija kaip vienu 
balsu nesenai nubalsavo paskui 
bti generalinį streiką, jeigu 
kiltų kitas karas — [Aplodis
mentai]. Tokia pat rezoliu
cija buvo priimta pasauliniame 
amatinių unijų kongrese. Ant 
nelaimūs, aš negaliu nieko pa v 
sakyti apie Amerikos darbi
ninkų nusistatymą. Amerikos 
Darbininkų Federacija kongre
se nebuvo atstovaujama. Bet 
vargu ji begales ilgai laikytis 
nuošaliai, kuomet pasaulio 
darbininkai jungia savo spė
kas kovai dėl humaningiausių 
žmonijos reikalų.

Dabartiniu laiku nuims yra 
pageidaujami visi žmones, ku

prio dirba pasaulines taikos 
naudai. Mums yra pageidauja
mi buržuaziniai pacifistai (išė
mus tik tuos, kurie stoja už 
taiką, kada yra taika), kurie 
dirbo tsu mumis petis į petį, 
kuomet mes kovojome su mili 
turizmu karo metu. Tie bur
žuaziniai pacifistai yra mums 
pageidaujami, nors su jais mes 
ir galime skirtis kitais sociali
niais klausimais. Bet kuomet 
jie kovoja prieš inilitaristus, 
imperialistus, prieš ^uos, ku
rie randa pasitenkinimo kitų 
nelaimėse, kraujyje ir žmonių 
masių ašarose, — kuomet jie 
kovoja prieš visus tuos daly
kus, jie yra tikrai naudingi 
[Aplodismentai].

Mes tikimės iš jus, draugai 
amerikiečiai, ugdinimo didelio 
ir galingo darbininkų ir socia
listų judėjimo, kadangi jei kas 
ii butų guro buržuazijos pro
gresyvia i-liberaliniame elemen
te, bet tik galinga spėka socia
listų ir darbininkų judėjimo 
gali pašalinti pavojų, apie kurį 
kalbėjo vienas draugas kiek 
pirmiau, — sekamą karą, ku
ris jei ateis, bus dvidešimt kar 
tų baisesnis už visą tą, ką mes 
matėm laike keturių metų ir 
trijų mėnesių skurdo ir vargo, 
kuriuos mes pergyvenome. Jis 
veik visai pražudys civilizaci
ją ir nublokš mus atgal į tam
siausius barbarizmo laikus. 
Viena tik yra spėka, -kuri gali 
tai pašalinti, tai—didele spėka 
internacionalinės darbininkų 
klesos. [Aplodismentai],

Jus turite šioje šalyje dide
les jiegas ir dideles galimybes 
darbininkų judėjimui. Kaip 
musų draugas Morris Hilųuit 
išsireiškė, Amerikoje socializ
mas iki šiol buvo didelė siela 
mažame kūne. Jus turite pa- 
budavoti didelį kūną ir aš jau 
matau pažymėtinose darbinin- 
kų-farmerių partijos pergalėse 
viltį naujo pasaulio ir geresnių 
laikų.

Musų Fmncijos buržuaziniai 
revoliucionieriai priėmė už o- 
balsį ir užrašė visur, net ant 
musų kalėjimų sienų, šiuos 
puikius žodžius: “Laisvė, Ly
gybė ir Brolybė”. Dabar mes 
žinome, kad tai gali duoti tik 
visąpasaulinio darbininkų ir 
socialistų judėjimo pergalė. 
Tad ir dirbkime dėl jos. (Ilgi 
aplodismentai).

(GALAS)

Vilniaus Lietuviu
1 Baisas.

Pavergus Lietuvos sostinę Vil
nių Varšavos imperialistų gele
žiniam kumščiui ir sumynus 
Lenkijos militarizmo kruvinuo
ju batu prigimtas^lietuvių teises 
savo sostinėj, beveik jokio aiš
kesnio balso iš Vilniaus mes ne
girdime. Rodosi, kad tenai viskas 
kuogeriausiai sutvarkyta, Visi 
gyvenimu aprūpinti ir patenkin
ti. Vienok taip nėra. Musų Vil
niuje, musų tautos širdyje, mu
sų kultūros šventykloje lietuvis 
kuožiauriausiai persekiojamas ir 
kankinamas. Jei mes šiandien 
negirdime Vilniaus lieuvių balso, 
tai vien tik dėlto, kad Vilniaus 
lietuviams Varšavos imperialis
tai draudžia net kalbėti savo pri
gimta kalba Vilniuje, o už ma
žinusį prasitarimą apie savo 
skausmus ir kankynes laukia 
kiekvieną kalėjimas ir dar bai
sesni kankinimai ir, pagaliau, 
mirtis... '

Kuomet yra kankinami su
brendę ir tautiniai susipratę lie
tuviai, tad jiems ir kentėti leng
viau, nes žino, kad kenčia už 
.prakilnius savo įsitikinimus, už 
tautos reikalus. Bet kuomet ly
giai yra kankinami niekuo ne
kalti kūdikiai, kurie net nenu
mano už ką juos kankina, tai ir 
kiečiausia žmogaus širdis į krau
ją suklimpus suvaitoja.... O Vil
niaus lietuvių našlaičių prieglau
dų ir bendrabučių yra tokia pa
dėtis, kad Amerikos 'lietuviams 
yra sunku net įsivaizdinti. Lie
tuvos Našlaičių šelpimo Komite
to pirmininkė, p. Bacevičienė, ku
riai teko matyti tą skurdą ir ne
laimės Vilniaus lietuvių prie
glaudų, be ašarų ir susijudini
mo negali to prisiminti.

“Jei Amerikos lietuviai pama
tytų kokiose aplinkybėse Vil
niaus lietuvių našlaičiai gyvena, 
nesirastų nei viepo 'lietuvio, ku
ris apsiliejęs skausmo ašaromis 
ne atiduotų paskutinio cento tų 
nelaimingų kųdikių sušelpimiii. 
Įeini į bile vieną .prieglaudą, taip 
ir įsmeigta į tave savo akeles vi
si kūdikiai ir štai pamaži, nedrą
siai slenka prie tavęs išblyškę, 
apdriskę, basos mažytės figūros, 
glaudžiasi prie kojų ir apkabinę 
glamonėja, o jų akytėse spindi 
begalinio prašymo, maldavimo 
ugnis... Nereikia nei žodžių, kad 
pilnai atspėjus šitų mažyčių jau
smus. Tokiam momente rodosi 
imtai žmogus ir atiduotai vis
ką, ką tik turi — paskutinius 
rubus nusivilkęs atiduotai, by 
tik jiems kuo noęs pagelbėjus...

“Pereitą žiemą buvo labai sun
ki Lietuvoje, o tos našlaičių 
prieglaudos ir bendrabučiai tan
kiausiai nekūrentos, nes malkų 
nėra už ką nupirkti ir tiems ba
siems, apdriskusiems, pusbad
žiams našlaičiams, prisiėjo per 
didžiausius šalčius pergyventi. 
Sušalę, pamėlynavę kenčia, skur
sta ir patys nenumano už ką 
juos taip kankina žiauriojo liki
mo ranka. Ir vis daugiausiai už 
Lietuvos laisvę kovoje žuvusių
jų kūdikiai...”

Taip pasakoja poni Bacevičie
nė apie Vilniaus našlaičių liki
mą. Prie šito dar čionai prideda
me vienos prieglaudos atsišauki
mą, kad amerikiečiams butų aiš
ku kokiose aplinkybėse tos prie
glaudos gyvena.

“Į Amerikos lietuvių mote
ris ! ,

“Mes Lietuvos našlaičiai žino
dami Jūsų geras širdis kreipia-

mės į saivo Gerbiamas Tautietes 
prašydami sušelpimo. Nors la
bai nemalonu prašyti, bet esą- 
me priversti • sunkių gyvenimo 
aplinkybių tą padaryti.

“Gerbiamos Tautietės!” Jūsų 
geradėjystė padės mums tą sun
kią likimo naštą nešti — suteiks 
mums progos gyviems išlikti. 
Nekartą mus Amerikiečiai su
šelpė maistu ir drabužiais, bet 
jau viskas baigiasi. Išreiškiame 
nuoširdų ačių už taip daug su
teiktos mums pašalpos ir kartu 
meldžiame mus neapleisti ir at
eityje, nes dar juodi debesys den
gia musų Tėvynės padangę ir 
spaudė jų kieta ranka mus dar 
kankina. Todėl kol susitvarkys 
musų Tėvynė meldžiame Tam
stų ir toliaus mus neapleisti,

“Išvardinti ko mums la
biausiai reikalinga yra sunku, 
nes nieko neturime apart pus
antrų marškinių ir batų be pa
dų.”

Po 
s i rašo 
bučio 
kimo
čio priežiūros taria savo žodį. 
Jos tarp kitko sako:

“Tegul bus leista ir 
savo žodis pridėti prie 
čiųnkudikių maldavimo
sibelsti ‘ jūsų nors jurių-marių 
atskirtas, bet visgi Tėvynės 
meile ^liepsnojančiais jautrias 
širdis, prašant padėti musų 
vaikams sunkią gyvenimo naš-

šiuomi atsišaukimu pa- 
Aušros Vartą Bendra- 
našaličiai. Šio atsišau- 

pabaigoje ir bendrabu-

mums 
našlai- 
ir pa-

Seka ant 5-to pusi.)

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

KOSULYS
yra greita, sulaikomas jeigu 
vartojama • laiką

SEVERA’S
COUGH BALSAM.

Palir.gvir.e Kosulę ir prašalinę daug 
ktrrtjimu. Priimnas dėl vaikams 
ir r.vkguftrr.s

Kaina 25c ir 60c.
Klauskite pas aptiekoriaus,

SEVERAS 
COLD AND GR1P TABLETS

šalčiui ir Gripu, h Galvos skaude- 
Hmui paeina nuo peršalimo.

bOc..

SEVERĄ CO. _ 
ČEDAh RAPIDS, IOWA

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

MAJESTirniTHEATRE«W
Monro© gat. arti State 

Beperstoginis Vodevilius 
šešta d., Sekiuad. 

šventėmis
45 it 22c (ir taksai), 

šeim. rateliams
10c (išskiriant šeštad., 

sekmsad. ir šventes.

•
 Dideli komediniai aktai 

krut. paveikslui.
ir

Kur gauni pilną pinigų vertę.”

Extra! BALIUS Extra!
Rengia

LIETUVIU JAUNIMAS 
DĖKONĖS DIENA, 

Ketvirtadienį, gruod. 3 d., 1922 m. 
Bažnytinėj Svetainėj, 35th ir S. Union Avė.

Pradžia 7:30 vai. vak.

Balius bus papuoštas, kadangi paskutinis balius užeinant adven
tui. Panašus baliai prasidės po Naujų Metų, nepirmiau.

Taigi kas sveikas į Balių. Kviečia nuoširdžiai.
VALDYBA.

DIDELIS IR NEPAPRASTAS

BAZARAS ir BALIUS 
d 

rengiamas

Laisvės Liet. Pašelpos Kliubo Vyru ir Motery 
Sekmadienį, Gruodžio 3 d., 1922 m. 

Mildos Svetainėj,
3240-42 South Halsted ir 32-ros gatvės

Pradžia lygiai 7:00 valandą vakare. Tikietas 35c ypatai

Muzika, JUOZO GRUŠO.
Nuoširdžiai kviečiame visus kuoskaitlingiausial atsilankyti, o mes iš 

savo pusės atsilankiusius svečius stengsimės kuogeriausiai užganėdinti.
Kviečia KOMITETAS.

Į KONCERTAS ir BALIUS
13 Rengia Susiv. Liet. Dainininky Ame-
■ rikoj Pirmas Apskritys

Įvyks
Nedelioj, Gruodžio 3 d., 1922 m.

S AMERICAN BOHEMIAN SVETAINĖJ,
■ 1436 W. 18th S't., Chicago, III.
■ Programas prasidės 7 vai. vak.

Programe dalyvaus visos gabiausios spėkos: Laisvės Kanklių Miš
rus Choras, L. K. Vyrų Choras, Lyros Mišrus Choras, A. P. Kvedaro, 
P. Dandaris, B. žanavičiutė, Neva Chaker, seselės Meškeliutės, E. Co- 

5 licepio, P. Norkaitė ir Vyrų Kvartetas, vedamas A. P. Kvedaro. To- 
5 dėl visi lietuviai ii’ lietuvaitės kviečiame visus šitame koncerte daly

vauti, o busite pilnai patenkinti. Po programai bus šokiai prie Latvių 
i Orkestros. Trauksis iki vėlybų išvakarų. Įžanga y patai 75c.

Kviečia KOMITETAS.
'BBBBBBBHBEiBBBBflBBBBBBlSBIlBBHBBBHnBfflB>8BB
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ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi . 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

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

IN LOAVES 
GąpCEA.,

PRANEŠIMAS' J .

Nauji Paveikslai.
Nauji krutami paveikslai tik ką par- 
vežti iš Lietuvos, su bimtais įvairių 
Lietuvos reginių.
Labai žingeidus veikalas “Pragaras”, 
arba poeto Dantės vaizdai iš praga
rinių kančių.

Bus rodoma sekančiose Chikagos ko
lonijose:

Gruodžio 3 d. Dievo Apveizdos pa- 
rap. svet.

Gruodžio 4 ir 5 d. Strumilos svet., 
Roselande.

Gruodžio 6 d. Bajofyno svet., West 
Pullmane.

Gruodžio 7 ir 8 d. Meldažio svet.,
West Saide. (

Gruodžio 10 d. šv*. Mykolo parap. 
svet., North Saidė.

Gruodžio 12 ir 13 11. Šv. Jurgio pa
rap. svet.

,’aveikslua rodys Liet ttvių Teatro B-vė.
•’ A > i. . . L ;'' i ■. jL-r.o’ La .. /

Bazaras ir Šokiai
I * >.

Chičagos Komitetas Lietuvos Našlaičiams šelpti ir Sus. Liet. Amer. 208 moterų kuopa bendrai rengia
Lietuvos našlaičių auklėjimo naudai.

Rankdarbių ir Namie Gamintų Valgių Bazarą 
Šeštadienį, gruodžio 2rą d., 1922 m. 

Mildos abiejose svetainėse, 3142 S. Halsted St.
Pradžia bazaro 7-tą vai. vak. — šokių 8-tą vai. vak. Šiam Bazarui jau nuo seniai yra pažadėję Lietuvių 

Moterų Globos Komitetas, Kaune prisiųsti įvairių Lietuvos Našlaičių išdirbinių, kurie labai pagrąžins musų 
rengiamą Bazarą.

Visus be skirtumo nuoširdžiai kviečiame atsilankyti, nes kiekvieno atsilankymas gali nušluostyt ašaras 
vargstantiems Lietuvos našlaičiams. BAZARO RENGIMO KOMISIJA.

K. GUGIS
ADVOKATAS
MiMto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 111141
Td. Central 4411. Vai nuo M

Gyvenimo vieta:
S32S So. Halsted 9?.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie* | 
ną vakarą, išskyrus utaminką ir Į 
ketvergą. Nedėliotais nuo 9 iki 12 I 
ryto. ■

JOHN KUCHINSKAS l 
LIETUVIS ADVOKATAS

2241 W. 22nd St., kerti Leavitt SU *
Telephone Canal 2552 i 

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nūs 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylai visuose | 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tu* ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgą-

i aus ant lengvų išl ygų.
i

Tel. Randolph 4758

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiMtyj. 

ASSOC1AT1ON BLDG.
19 So. La Baile St. 

Room 1803 
Valandos: 9 ryto ild S po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8895

'.tfOao.. ar šiuri ta?*" ■.» .g
IV. W. RUTKAUSKAS 

Advokatas
29 So. La Baile St. Room 5M 

Tel.: Central 6890
i Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 

Tel. Yard* 4681
amuiBi) 111 —į įrrBgsijMsu.—- -—-

Tel. Haymarket 8669 
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg^ 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS 

Vai.: 9 A. M. ild 5 P. M.
1811 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2564

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1016. Vai.: 6 iki 9 vai.

i,............................. .i.....  ■ /

Tel. Randolph 901

Emory Smith
ADVOKATAS

111 W. Monroe St.

Kambarys 1515 Harris 
Trust Bldg. Chicago

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of ęommerce 
133 VV. VVashington St., 

Phone Main 1808
Chicago, III.

V.I ..................      ./

! J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabasb Avė.

Tol.: Pullman 6377.

DAVID Rt TTĖR & CO, 
Anglii< ir Koksai 

Pirkite anglis tiesiai iš retai) 
Hemą. Visu* pristatėm.
South Side ofisas 8301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

Phone Wentworth 209
Anglis, malkas ir koksus mes pri- 

statorrc į namus. Užtikriname goriau
si patarnavimą.

Reikalaukit:
E. J. McQUAiD,

5822 S. Racine Avė., 
Chicago, III.

Tel. Lafayette 4223
Pltvnbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visado» 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
8228 W. 38th StM Chicago. III.

PLOščIAI PLOščIAI PLOščIAI 
šimtais. Vėliausių madų vyrams ir 
jaunuoliams. Diržuoti, languotomis 
apačiomis, raglan ir kimona ploščiai, 
žili, rusvi, pilki ir visokių spalvų ir 
petrinų, po $10 iki $20 mažiau 'negu 
kitoj krautuvėj mieste. Musų kainos 
eina nuo $16.50 iki $55.

Senoviškesni ploščiai senesniems 
žmonėms, tamsesnių spalvų, $15 iki 
$32.50.

Didelė daugybė grynai vilnonių plo- 
ščių po $12^0. 1 ir 2 kelinės vyrams 
ir jaunuoliams $13.50 ir augščiau. Ser
žai, franeuziškais pečiais, ustedai, 
puikiausios materijos, 2 kelinėmis gar- 
niturai $25 iki $45.

Vaikams 2 kelinėmis garniturai ir 
ploščiai $8.50 ir daug’au.

S. GORDON, 
Pardavinėtojas smulkmenų 
1401 S. Halsted St. 739

Atdara kasdien vakarais 
tadieniais.

prekybai. 
W. 14 St. 
ir septin-
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Pradėk Savo 1923
Metų Kalėdinį 
Fondą Dabar

* Pradėk Kalėdų Taupymo sąskaitą 
dabai* o turėsi gražią sumą savo Kalė
diniams pirkimams aprūpinti atei
nančiais matais.

Mes priimsime jūsų 1918 metų Tau
pomuosius ženklus pripuolamus sausio 
1 d., 1923 m. kreditan dabar jūsų tau- 
pomon sąskaitom

Mes siunčiam pinigus užsienin že
miausiomis kainomis.

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK

1112 West35th Street,

Bankas atdaras 
visą dieną iki 8 
valandai vakaro.

g
Susieik su savo 
draugais čia šį 
vakarą .
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

ŠIS TAS APIE LIETUVOS 
VIDAUS PREKYBĄ.

• Į 

i

Musų seniems ir naujiems de- 
pozitoriams gražus termome
tras.
Atsineškite savo taupomąją 
knygelę pas num. 11 ir pa
prašykite šito siuvenyro.
Jei neturite sąskaitos šitame 
banke, tai pradėkite ją. Už
tenka vieno dolerio kad gau
ti taupomąją knygelę šitam 
banke.
Pinigus nusiunčiam į LietuVą

(Musų' korespondento)

Kas aplankys didesnius Lie
tuvos miestus, tas pastebės, 
kad krautuvėms galo nėra ir 
visos jos pilnos prekių.

Tame pačiame Kaune. Kuris 
krautuvninkas pernai užpernai 
lindėjo mažame kampe, šian
dien inilionus vartoja, turi 
bankuose milionines bėgamą
sias sąskaitas. 'Užsienio preky
bos firmų atstovai šnairinėja 
kiekvienoje krautuvėje, ir su 
jais daroma šimtai sutarčių. 
Visokie bankai, ne tik Kaune, 
bet ir mažuose miesteliuose 
daro kuone milionines apyvar
tas. Prekyba užsiinią žmonės 
tiek j>elno, kad lėbauja mėty
dami šimtus tūkstančių.

Šiandien krautuvninkas ne- 
šokinoja aplink pirkėją, ir pir
kėjas turi būti labai manda
gus su pardavėju, kad šis ne
uždėtų prekei virš tikrosios 
kainos kokius 2000 auksinų. 
Jokių pastovių kainų nėra. Va
liutai šokinėjant pirkėjas jau 
nebegali orientuotis kainose, o 
pardavėjas, ar doleris krinta 
ąr kyla, žino tik viena: kainas 
kelti, kelti ir kelti.

Kuomet pradėjo markė 
smukti, o kartu su ja ir ostai, 
tai visi krautuvninkai rėkte 
rėkė, kad jiems galas atėjęs. 
Taip turėtų būti, tiesą sakius, 
nes pirklys pardavęs savo pre
kes, už gautuosius pinigus pre
kėms brangstant, įsigys tik 
pusę to, ką (turėjo. Bet išėjo 
ai buliai: pirkliai pralobo de
šimteriopai, ir šiandien krau
tuvės dar labiau lūžta nuo pre
kių.

Viena Priežastis Del
Kurios Jums Tenka

•»

Pradėti Taupymo 
Sąskaitą

, Noel State Bankas yra seniausias bankas šiaurvakarinėj 
daly. Daugiau kaip 17 metų verslo, taip “sunkiaisiais” lai
kais, kaip ir geraisiais, pastatė šitą banką daugeliui iš
mėginimų. Kaip tvirtas, gerai sukurtas laivas, šitas ban
kas išlaikė visas finansines praeities audras.

Išmėgintas ir ištirtas jis buvo stipresnis, saugesnis ir 
ištikimesnis.

NOEL STATE BANKAS yra saugus bankas jūsų 
taupiniains.

' I A

b_______________  J

PadaryK Einamąją 
Pradžią

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

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

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

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

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

PRISIDĖK ŠIANDIEN!
• • i K < .

The Stock Yanls Savings Bank
4162 $o. Halsted Street, Chicago, Illinois.

Lietuvon per 10 dienu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietu

von per Southamptoną ant 
Milžinų laivų 

AQUITANIA MAURETANIA 
45,647 tonų 30,704 tonų 

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimos Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

Į (2ra kl. $150.00) Karės <tak- 
Piliava (3čia kl. 106.50) «ai ekstra 

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

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yrd ir jū
sų mieste arba apielinkėj.

PRANEŠIMAS
Plačiai pagarsėjęs 20 metų prak

tikos fofografistas A. VoitkeviČius 
pagrįžo iš Lietuvos ir savo name 
636 W. 18 St., Chicago, 111 atida
rė Photo Studijo pagal naujausios 
mados.

DETROIT, MIGHIGAN
/ ................................... ..

West 1894 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO.»

J. Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.
V ................................................—/

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. C am pa n A v, 

DETROIT, MIGH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526 

________________ -_____________ /

Phone Cherry 6420

JOS. P. UVICK 
Lietuvis Advokatas.

618-620 Ford Bldg.
Kampas Griswold & Congress gat.

Darau ir peržiurtu visokius raš
tus. Stoju į visus teismus Detroite 
ir visoj apielinkėj.

MRS. A. MICHNIEVIC2 , 
AKUŠERKA

S101 So. Halsted StM kamana 81 gal 
Telefonas Yards 1119

mo 
ir

li- 
ki-

kokiose

faluose 
terims

ęose ir 
okiuose

Baigusi
Akušeri

jos kolegi 
lt; Hg* 
praktika

ms! Peru* 
silvanijos 
hospitalB- 

?e. Pasek* 
ningai pe» 
tarnauja 

prie gina* 
lymo. Dus 
la rodą vi*

Ii RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per II 

metų kaipo patyręs gydytojaaj chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais Ir chror.Iikas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijau 1021 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4186

8818 So. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak

C"............. ----------------------- ----------------- 7

Telefonai:

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

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

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:30 — 7 
vakare. Nedėliomis nuo 12 —

2 po piet.
Telephone Yards 687

mis.
Laivakortes pardavinėjam vi
sų linijų.
Pinigus i skolinant ant nekru
tamo turto.

Kampas 47tos gat. ir Ashland Avė.,
CHICAGO

iP

Jei negali ateiti į banką die
nos laiku, ateik ketvirtadienį 
vakare tarp 7 ir 9 valandos, 
šeštadieniais bankas atdaras 
nuo 9 ryto iki 9 vakaro.

f,

•S

V

Stok Musų 1923 Metų 
Kalėdų Kliubon

ŲS GALITE PRADĖTI SU 5 
CENTAIS AR SU 5 DOLE
RIAIS IR DĖTI PADĖLIUS 
KAS SAVAITĖ.- TAIP DARY
DAMI PER METUS, JUS GAU
SITE SUMĄ IR NUOŠIMČIUS

PRIEŠ KALĖDAS. MES ESAME VEI
KIANTIS KALĖDŲ KLIUBAS NORTH-
SIDĖJE. *

pĮOME B5NK™°TRUST (8
MILWAUKEE & ASHLAND AVĖS.

Turtas virs dešimties milijonų dolerių.

SAiflNGSBANK

ČIUŽENS STATE BANK
MELROSE P ARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinis valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Su ba
tonais nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

Pasižiūrėkim į kaimą. Tik 
Švinta, jau keliais dunda pirk
lių ratai, ir neaplenks nei ma
žiausios pirkelės. Perka viską, 
kas papuola, kad tik pinigus 
iškišti. Džiaugias kaimelis 
brangiai pardavęs, ar krūvą 
pinigų gavęs už tokį daiktą, 
kuriam nesitikėjo grašio gau
dąs; džiaugiasi ir žydelis iš
leidęs pingančius pinigus. Bot 
’reitu laiku vienas džiaugia

mi dvigubai, kitas verkia: pirk- 
’ys džiaugiasi už seną skarma
lą dešimteriopai pelnęs, o kai
mietis verkia pinigams į nie
kus pavirtus.

Jei prisižiurėsim arčiau pre
kyba užsiimantiems žmonėms, 
‘ai pastebėsim daugiausiai žy
dus. Nors žydai — simpatinga 
tauta ir aš juos myliu, bet 
kuomet įeinu į krautuvę ir pa
matau išdidusį pirklio veidą 
ironingai mane žiūrint, tai 
pyktis ima. Šiandien, kuomet 
visas kraštas kenčia iš prie
žasties pinigų susmukimo, tie 
‘‘patriotai” tik džiaugias ir no
ri, kad tokie laikai kuoilgiau 
prasitęstų. Kodėl nesidžiaugti, 
jei auksinas 500 atneša!

Imtųsi gal savo žmogus tos 
pelningos prekybos, bet visi 
musų pirkliai žydai. Pradėk 
lietuvis supirkinėti javus, li
nus, tai neturėsi juos kur dėti; 
nuvažiuok prekių parsivežti, 
'ai gausi jas tik pas žydą, o 
tas žinos, kaip lietuvį atgrą- 
sinti nuo prekybos.

Tokiai padėčiai esant, kope- 
ratyvai turėtų plėstis ir pagel
bėti visuomenei kovoje su spe
kuliacija ir kainų kėliniu. Bet 
nėra, dalinai dėl žmonių ne
susipratimo, dalinai dėl truku
mo žmonių, pasiaukavusių 
koperacijai ir pasitikėjimo 
žmonėse koperatyvai neturi. 
Koperatyve pigiau nepirksi. Ir 
skirtumas tarp krautuvninko 
ir koperatyvo tas, kad pirma
sis kasdien lobsta, o antrasis 
kasdien nyksta.

Centrų koperatyvams trūks
ta lėšų platesniam darbui.

Nėra vilties, kad viršminėta 
padėtis greitu laiku persimai
nytų. x —P. B.

GIMINES LIETUVOJ
Laukia Jūsų Kalėdų Dovanos

PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI 
,. Pasiunčia Pinigus Lietuvon

UNIVERSAL STATE BANKAS
Siųskite šiandie ir patys persitikrinsite

£s

* l't

f įi
9

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrilkų ir 
Vaikų ligų

OFISO VA LA N DOS 1 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 if 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Dresel 2880 

k ______________ ________  —

Banko Turtas Virš

$2,500,000.00

MRS. M. WAITKIEWICZ
(Baniene)

Ar Tamsta Esi Šio Banko Kostumeriu?
Jeigu dar ne, tai, kaipo Lietuviai, širdingai kviečiame Tamstą atsilankyt

i musų Banką ir įgyti bankinę knygelę. Galima pradėti taupimą kad ir su $1.00
UNIVERSAL STATE BANKAS yra Valstybinis Bankas ir taipgi yra 

nariu Chicago Clearirig Hbuse Association, kas garantuoja žmonėms didelį 
saugumą ir dar didesnį užsitikėjimą.

Kalėdinis Taupymo Kliubas
(Christmas Savings Club)

- Vaikams ir suaugusiems
Dabar laikas pradėti Kalėdinį Kliubą 1923 m. sutaupymu tam tikros su

mos vakariams, apdraudai, dovanoms ir tt.

Galite Pasirinkti Sekančius Musų 
Banko Kliubus

lc, 2c, 5c, 10c, 25c, 50c, $1.00, $2.00, $5.00 ir $10.00
Jeigu patys negalite ateiti, tai priduokite mums savo adresą, mes prisiu

sime knygutę ir informacijas tiesiai į Tamstos namus.
Visados atminkite: Lietuviai pas lietuvius.

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

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, nvuzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų. 4.

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

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurte išvažiuoja i 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, • busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So. Ahland Aven Chicago, III. |

Tel.: Boulevard 7309.

AkaierkS
3113 S.Halsted si
Tel. Blvd. 8138 

&$5ver 15 metų pa 
glafeiZsekiningo prak 

tikavimo turiu 
^sBpatyrimo. Pasek- 

t lamingai patarnau- 
W ju prie gimdymo 
į>k Kiekvienane at-

^j^ypartŠkų 
fi^grėjiiną.

patarimus 
jg»3terim8 ir 
™Mlnoms veltui.

Tel. Pullman 5432

t. SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimų 
motei-ų ligose; rū
pestingai pridu
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago. III.

teikiu 
trižiu 
C uodo 

mo- 
mergi

Telefonas: Boulevard 7043

Į DR. C. Z. VEZELIS į
® Lietuvis Dentistai M

4712 South Ashland Ava^ 
arti 47-tos gatvis

■ 1 ralmJ

DR. S. BlEžIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St. TeL Canal 6822. 
Rezidencija 8114 W. 42«d SI, 

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 v.

z1
Jei abejoji akimis, pasiteiraak
Dr. A. R. BLUMENTHAL

T«L BOU l«vart MSJ 
4«4» 8. Asltai Ava. 
KanpM 4T (m gat

Htaa.
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NAUJIENOS
1 he Lithuanian Daily Newa

žirbos” konferencijos rezo
liucijas.

Published Daily except Sunday by 
rha Lithuimian News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaiti*________
1789 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Rooaevelt 8509_____

Subscription Ratas:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside o f Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c- per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879. ‘ ---- ------ -  ■ --- I----

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldieniiis. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai 
Chicagoje — paštu:

Metams.............. ................. $8.00
Pusei metų...... _......... ............ .... 4.10
Trims mėnesiams___________ 2.15
Dviem mėnesiam _____-_ ___  1.78
Vienam mėnesiui _____1.00

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ...........___________3c
Savaitei __ _____ ___________ - 18c
Mėnesiui   ____________75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paštu: r

Metams ...___________   $7.00
Pusei metų ..........   4.<W
Trims mėnesiams____________2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui _________ 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams.......................... $8.00
Pusei metų............. ....................  4.50
Trims mėnesiams „..------------- 2.2a
Pinigus reikia aitjsti pašto Money

Orderiu, kartu bu užsakymu.

Lietuvos socialis
tinis jaunimas > 

organizuojasi.
Lietuvoje yra įsikūrusį 

socialistinio jaunimo sąjun
ga “žiežirba”, kuri jungia 
darbininkų klasės jaunimą, 
pritariantį socialdemokratų 
partijos principams.

Kolkas ji yra dar visai 
jaunutė ir silpna organizaci
ja, kuri neįstengia pati nė 
savo laikraščio išleisti, “žie
žirbos” organas eina, kaipo 
priedas prie “Socialdemo
krato”. Bet ji, matyt, spar
čiai auga.

Spalių 22 d. buvo sušaukta 
Šiaulių srities “žiežirbos” 
konferencija ir joje dalyva
vo septynių skyrių atstovai, 
kartu su Liet. Soc.-Dem. 
Partijos ir “žiežirbos” cent
ro komiteto atstovais, viso 
19 žmonių. Atstovaujamieji 
konferncijoje skyriai turi 
228 narius. Be to dar iš ko
kių penkių, toje pat srityje 
suorzanizuotų skyrių atsto
vai negalėjo atvykti.

Konferencija išklausė ke
letą įdomių referatų ir pri
ėmė visą eilę rezoliucijų pa
grindiniais visuomeninio ju
dėjimo ir savo organizacijos 
klausimais: Be ko kita ji 
nutarė raginti žiežirbininkų 
organizacijas visoje Lietu
voje rengtis prie socialisti
nio jaunimo kongreso ir taip 
pat nutarė dėti pastangų, 
kad nuo ateinančių Naujų 
Metų “žiežirba” pradėtų lei
sti savo organą skyrium, 
bent du karu per mėnesį.

Pirmutinė žiežirbininkų 
konferencija išreiškė pagei
davimą, kad ir Amerikos lie
tuvių darbininkų jaunimas 
organizuotųsi ir užmegstų 
artimus ryšius su “žiežir
bos”. Sąjunga.

Galima tikėtis, kad po ši
tos konferencijos Lietuvos 
socialistinio jaunimo judėji
mas ims dar sparčiaus plėto
tis. Ir tai turės sulošti svar
bią rolę visame Lietuvos gy
venime, kur yra toks didelis 
reikalas ištraukti jaunimą iš 
po klerikalų įtakos.

Artimiausiuose “Naujie
nų” numeriuose mes įdėsime 
pluoštą raštų apie jaunimo 
judėjimą Lietuvoje ir “Žie- 

Socialdemokratų 
pasisekimas 
Saksonijoje.

Vokietijos provincijoje, 
Saksonijoje, nesenai buvo 
landtago (seimo) rinkimai. 
Senasis landtagas turėjo iš
siskirstyti dėlto, kad minis- 
terių kabinetas negavo dau
gumos atstovų paramos tam 
tikrais svarbiais įstatymų 
sumanymais. Landtagas su
sidėjo iš 47 buržuazinių na
rių, 40 socialdemokratų ir 9 
komunistų. Pastarieji pra
džioje rėmė socialistus ir to
dėl buvo galima sudaryti 
valdžią vien iš socialistų. 
Bet paskui komunistai per
mainė savo “frontą” ir prisi
dėjo prie buržuazajos atsto
vų, pareikalavusių, kad soci
alistinė ministerija atsista
tydintų arba kad landtagas 
butų paleistas.

Valdžia turėjo paleisti 
landtagą ir paskirti naujus 
visuotinus rinkimus. Buržu
azija tuomet gavo vilties su
mušti rinkimuose socialistus 
ir laimėti daugumą įstatymų 
leidimo įstaigoje. Bet ji 
skaudžiai nusivylė. Iš rin
kimų socialistai išėjo dar sti
presni, negu buvo prieš tai. 
Visos buržuazinės partijos 
pravedė į landtagą tiktai 45 
atstobus (vietoje 47), o soci
aldemokratai 41 (vietoje 40) 
ir komunistai 10 (vietoje 9).

Taigi socialistai su komu
nistais dabar jau turi 6 bal
sų daugumą landtage (vie
toje tiktai 2) ir gali, jeigu 
nori, lengvai sudaryti vald
žią be buržuazijos. Bet jei
gu komunisai nenorėtų eiti į 
darbininkišką valdžią, tai 
socialdemokratai gali susi
dėt į koaliciją su demokra
tais (kurie pravedė 9 atsto
vus), ir tokia valdžia turėtų 
absoliučią daugumą landta
ge (49 iš 96). 

* - ■
Ne krislo 
žmoniškumo.

Paskutiniu laiku Brookly- 
no komunistai ėmė per savo 
šlamštelį “Laisvę” varyti 
šlykščią agitaciją prieš 
amalgameitų rubsitivių lie
tuvių organo redaktorių, V. 
Pošką. Ir kaip jiems yra 
pripasakota, jie savo atakas 
kreipia ne prieš tas idėjas, 
kurias reiškia “Darbo” špal- 
tose rubsiuvių organo re
daktorius, bet prieš redakto
riaus asmenį (nors jisai nie
kuomet nėra bent vieną jų 
asmeniškai užkliudęs).

Dabar tie nusmukę doroje 
gaivalai, matyt, jau rengiasi 
padaryti drg. Poškai kokią 
nors “komunistišką” kiauly
stę, nes denuncijuoja jį, kai
po unijos generalės valdybos 
priešą. O tą denuncijaciją 
jie remia prasimanymu, buk 
jisai, pasislėpęs po pseudoni
mu “A. P. Serbas”, kritika
vęs prezidentą Hillmaną 
“Naujienose”.

Reikia pasakyti tiems be- 
sarmačiams, viena, kad V. 
Poška nė kartą nėra rašęs 
“Naujienoms” po tokiu pseu
donimu. Antra, kad jie tu
rėtų nors šiek-tiek paisyti, 
jeigu ne žmoniško padoru
mo, tai bent savo žodžių.

“Laisvė” su visais savo 
vienminčiais per keletą metų

be paliovos dergte dergė 
amalgameitų unijos virši
ninkus ir patį Hillmaną, o 
dabar ji staigu ėmė skaityt 
šventvagišku darbu net pa
prastą unijos viršininkų kri
tiką! Kur čia nuosakumas?

Argi komunistai nemoka 
kitaip su žmonėmis apsieiti, 
kaip tiktai — arba purvais 
juos drabstyti, arba ant pil
vo prieš juos šliaužioti?

IGNORANTO PLIAUŠKIMAI.

“Sandaroje” kokis tai Skin
kis rašo:

“Amerikos socialistų vien
minčiai Lietuvoje, socialde
mokratai, taipgi netikę. 
Skelbdami ‘proletariato dik
tatūrą’ prieš rinkinius į Lie
tuvos Steigiamąjį Seimą dar 
valiojo įstumt apie dešimts 
nuošimčių visos didumos 
rinktų atstovų; dabartiniuo
se rinkimuose į Lietuvos 
Parlamentą, kaip Elta pra
neša, pravedė vos aštuonis 
nuošimčius iš visos didumos 
rinktų atstovų, kuomet Lie
tuvos Valstiečių Sąjunga ir 
Socialistų Liaudininkų De
mokratų blokas laimėjo aš
tuonis nuošimčius daugiau 
negu į Steigiamąjį Seimą at
stovų.”
Ir visa tai rašoma “Sanda

roje” lapkričio 23 d., kuomet 
Seimo rinkimų rezultatai jau 
galutinai buvo paaiškėję!

Skinkis labai išsigando, kad 
rytinių valstijų socialistai nu
tarė iš Lietuvos persikviesti du 
draugu ir surengti jiemdviem 
maršrutą. Štai į kokią despe
raciją jis įpuola:

“Aky vaizdo j e numatom ų 
ir galimų kenksmingų pavo
jų mums, privalome budėt! 
Laikykimės vienybėje! Jei
gu kuriose lietuvių koloni
jose socialistų agitatoriai 
bandys laužyti musų fron
tą, musų organizacijos pa
matus (viliojant iš A. L. T. 
Sandaros narius), atmuškim 
juos! Lai nekiša nosies į
musų eiles išnaudotojų gau
ja!... Neseniai prigavingai 
iš musų pasinaudojo, apip
lėšė mus vardan socializmo 
mus — žadėjo rojų ant že
mes. Dingo it durnai vėjuo
se išsvajotos pasakos socia
listų. Jie mus apiplėšė — 
sugrobė sau turtus musų k 
Gana!... viliugingai tranai! 
Dabar mes jus pažįstame. 
Nupirkom jums raudondva- 
rius šimtų tūkstančių dole
rių vertės tik už tai, kad 
mus išnaudojo!!”

Aišku, kad to Skinkio sme
genys buvo tiek įkaitę, jog 
jis ėmė klejoti. Jo nežmoniš
ka kalba tatai kuogeriausiai 
liudija. Mums tik nesupranta
ma, kode! “Sandaros” redak
cija to ignoranto klejones 
įdėjo žymioje vietoje, uždeda
ma antraštę per dvi špaltas.

Tatai ištikrųjų yra keista.

LIETUVOS LAIKRAŠČIAI 
APIE REGISTRACIJĄ.

Amerikiečių protestai prieš 
priverstiną registraciją, mato
ma, nenuėjo niekais. Iki šiol 
tylėjusi Lietuvos spauda pra
deda vis dažniau ir griežčiau 
kalbėti apie to įstatymo ne
tinkamumą. “Krašto Balse” p. 
S t. Miliauskas rašo :

“Nei šioks nei toks išėjo 
pilietybes įstatymas, ir ka
žin, ar manė tie žmonės, 
kurie jį rašė, kokį smūgį 
suduos Lietuvai, kaip suer
zins ne kitą ką, bet savo 
tautą, ir pakirs šaką, ant 
kurios patys sėdi. Norėta at
siginti svetimo gaivalo, o iš
ėjo, kad kruto masi nuo niu- K
sų brolių amerikiečių.

“Išėjus pilietybes įstaty
mui, musų valdžios atstovy
bė Amerikoje tuoj uždėjo 
dešimtines mokesnį musų 
išeiviams. Įsakyta iki gruo
džio 24 d. š. m. įsiregist
ruoti pasus, užsimokėjus už 
pasą po 10 dolerių (100 li
tų), ir paskui kas metai 
mokėti 5 dolerius doklės. 

z Kas neįsiregistruosiąs ir ne- 
išsiimsiąs paso, to visas ju- 
damas ir nejudomas turtas 
busiąs Lietuvoje konfiskuo
tas!.. .

“Prieš tokį įstatymą ir 
priverstiną doklę sukilo vi
si musų išeiviai, laikraščiai, 
veikėjai, ir skelbiamas yra 
streikas nesiregistruoti ir 
prievartai nepasiduoti. Tie
siai buvo amerikiečiams 
St. Seimo pasakyta ačiū už 
jų užuojautą musų nelai
mingai šaliai, už aukas mu
sų Tėvynei ir už jų Tėvynės 
meilę. Aš, žinoma, netvirti
nu, kad tai buvo padaryta 
tyčia. Man atrodo, kad šis 
įstatymas praėjo ne iš visų 
pusių teapsvarstytas. Tur 
būt niekam į galvą nebuvo 
atėję, kad bus tokios nepa
geidaujamos išdavos. Gi nie
kas nenorėjo tyčia įžeisti 
musų amerikiečių; čia yra 
didelis nesusipratimas ir 
daugiau nieko. Manau, reik
tų valdžiai sustabdyti šio įs
tatymo vykinimas Ameriko
je ir jį, skubinai įnešus į 
naująjį seimą, pakeisti ar 
pataisyti. Amerikiečiai prie
vartos nepakęs ir, reikia ži
noti, registracija ten nepra
eis, nes jau prasidėjo minių 
protestai.”
Toliau p. Miliauskas pasako 

karčios teisybės Atstovybei ir 
įstatymdaviams. Jis rašo:

“Ką daro musų Atstovy
bė Amerikoje, kad neinfor
muoja musų valdžios ir Sei
mo apie padėtį ir leido taip 
lengvai praeiti šiam įstaty
mui, kurs gali visai ne tik 
sugadinti gerus santykius, 
bet dar prarasti tenai pap
rasčiausią paramą . sunkioje 
valandoje. Ta valanda dar 
nepraėjo, bet laukia prieša- 

• ky. To nereiklų užmiršti...
Didybė ir žiūrėjimas iš aukš
to musų išeivius ‘drakoniš
ku’ budu, kai]) į kokius ver
gus, .negali būti kenčiamas. 
Jei musų įstatymų leidėjai 
vis dar negali atsisakyti ru
siško kvapo ir rusišku mas
teliu matuoti visus musų 
tautos ir visuomenės reika
lus, tai, pasakysiu, reikia 
tam padaryti galas ir musų 
gyvenimai! įnešti daugiau 
Vakarų kultūros.”
Pasakyta labai teisingai. Lie

tuvos valdžiai ir jos pasiunti
niams reikėjo nuo to biurok
ratinio rusiško kvapo senai at
sikratyti. Bet vietoje to, p. 
Čaijnecjdo vedama Atstovybė 
pasisamdė Seirijų Juozą, ku
ris ėmė amerikiečius išgamo
mis ir kitokiais vardais kolio- 
ti. O brostvininkų organas, 
pasiskolinęs išminties iš Ame
rikos džiugų, ėmė protestuo
jančius prieš registraciją “sle- 
keriais” vadinti.

Įdomu dar ir tai, kad p. 
Čarneckis netikusį registraci
jos įstatymą bando padaryti 
dar netinkamesniu. “Lietuvos 
Žiniose” p. M. Sleževičius sako, 
kad Atstovybė klaidina visuo
menę, kuomet ji skelbia, jog 
iš neįsiregistravusių bus turtas 
atimtas. Jis sako:

“Taigi nėra jokio įstaty
mo, kurs už neįsiregistravi- 
mą paskirtu laiku grąsintų 
turto konfiskacija. Toks at
stovo p. Čarneckio paskelbi
mas rodo tik vieną: p. Čar
neckis ir jojo patarėjai ne
žino Lietuvos įstatymų. Tuo 
įstatymų nežinojimu jis su
klaidino visą Amerikos lie
tuvių visuomenę ir supran
tama pakenkė Lietuvos rei
kalams.

“Toliau, lygiai nežinia, 
kokiu įstatymu remdamal- 
sis p. Čarneckis paskelbė 
mokesnį po 10 dolerių me-

tams už pasą. Yra, tiesa, 
valdžios taisykles svetimų 
valstybių piliečiams vizoms 
duoti ( V. ž. Nr. 106 eil. 
828), kur už vienkartines vi
zas (įvažiuoti ir išvažiuoti, 
ten ir atgal) svetimšaliams 
Jungtinių Valtybių pilie
čiams, nustatoma 10 dole- 

^rių (§ 9). Bet šitų taisyklių 
taikinti į Lietuvos piliečius 
užsieny nuolatos (gyvenan
čius jokiu budu negalima, 
nes tų taisyklių netaikina
ma ir į Lietuvos piliečius, 
keliaujančius į kurią nors 
svetimą valstybę. Už užsie
nio pasus iš Lietuvos pilie
čio imamas visai kitoks mo
kesnis, būtent už užsienio 
pasą vieniems metams įma
nia nuo rugsėjo 21 š. m. 
po 40 litų arba tik po 4 do
lerius, bet ne 10 dolerių (V. 
Ž. Nr. 107 eil. 832 § 10), o 
ankščiau iki rugsėjo 21 d. 
teimdavo tik po 200 auks. 
metams. (V. Ž. Nr. 99 eil. 
798 § 10), bet vėl ne 10 do
lerių. Taigi ir čia atstovo p. 
Čarneckis smarkiai suklys
ta.

“Be to čia reikėtų atsi
minti ir kitą dalyką. Pir
miau minėtos taisyklės tu
ri omenyje vien tik tuos as
menis, kurie laikas nuo lai
ko paskirtam laikui keliau
ja į užsienį, čia visai nekal
bama apie tuos, kurie nuo
latos gyvena užsienyje ne 
mėnesiais, bet metais. Čia 
visai neturėta omenyje to
kio nuolatinių gyventojų lie
tuvių skaičiaus, koks yra 
Amerikoje.”
Toliau p. Sleževičius sako, 

kad valdžia turėsianti pert

Rinkimų kompaniją laimėję
S t. Kairys

/ -

Šiais Seimo rinkimais mes, 
socialdemokratai gavome pa
kelti žymiai sunkesnę kovą, 
kaip į St. Seimą. 1920 metais 
kitoks buvo liaudies ūpas. Da 
ką tik kūrėsi valstybinis krašto 
gyvenimas. Rištinų klausimų 
eilėje stovėjo pirmose vietose 
tokie, iš kurių Lietuvos darbi
ninkai ir mažažemiai ūkinin
kai galėjo tikėtis ir tikrai lau
kė savo buities« pagerėjant. 
Liaudies miniose buvo daug 
pasitikėjimo savimi. Revoliu
cinio judėjimo vilnis, tik pra
dėjusi slūgti Europos Vakaruo
se, dar tebebuvo aukštai iški
lusi ir darbininkų klasei jos 
viršum plaukiant, matėsi pla
tus laimėjimų orizontai. Tas 
pakilus ūpas gaivino ir Lietu
vos darbininkus.

Ir pirmaisiais rinkiniais turė
jome gana priešų. Tik tie mu
sų atvirieji puolikai buvo susi
metę į vieną tautinį-reakcinį 
frontą, prieš kurį lengviau bu
vo gintis. Vadinamieji “kai
resnieji” už mus gaivalai tuo
met skaitė reikalinga rinkimus 
visai boikotuoti ir rinkimų 
kampanijoj jokios žymesnės 
rolės nesuvaidino. Tik dalis 
darbininkų, ypač žydų, paklau
sė boikoto obalsių; dauguma 
balsavo už socialdemokratus, 
kaipo vienintelius darbininkų 
atstovus.

šiais rinkiniais mes gavome 
išlaikyti jau du frontu: prie 
dešiniųjų atkaklaus puolimo 
prisidėjo dar piktesnė ir šlykš
tesnė musų ataka iš tų, kurie 
save pasivadino “darbininkų 
kuopų“ atstovais. Jiems pri
tarė, kad ir labai silpnu balsu 
“Žemės ir laisvės” grupė. Aš 
prie progos pasistengsiu supa-- 
žindinti Amerikos draugus su 
agitacijos pavyzdžiais, kurią 
prieš mus varė “tikrieji ir vie
ninteliai” darbininkų atstovai. 
Gerindamics ir ubagiškai pa
taikaudami darbininkams, lo- 
zoriais įsiprašinėdami kareivių 
pasitikėjiman, ragindami jau
nimą dėl jų stofavitis, “vienin
teliai” darbininkų atstovai kar
tu plūdo mus kaipo Partiją, 
purvais diapste musų kandida

varkyti Washingtono Atstovy
bę pagadintų santykių atitai
symui. Štai jo žodžiai:

“Dalbairtjnis Šėlimas, rei
kia tikėtis, susidomės musų 
Amerikos brolių padėtim ir 
pasirūpins, kad atstovo p. 
Čarneckio pagadinti santy
kiai tarp Lietuvos ir Ame
rikos lietuvių butų kuogrei- 
čiausia atitaisyti.

“Reikalinga, kad Seimas 
peržiūrėtų ir reviduotų vi
sus tuo reikalu išleistus įs
tatymus ir taisykles. Dar la
biau reikalinga, kad Seimas 
padarytų atatinkamų žygių 
musų atstovybei Amerikoje 
pertvarkyti.

“Lietuvos atstovybė turi 
būti valstybes, o ne partijos 
atstovybė. Jos pareiga- vie
nyti apie save visą Ameri
kos lietuvių visuomenę, o 
ne skaldyti, kaip tai yra pa
daręs krikščionis-demokra- 
tas p. Čarneckis su p.p.p. 
Mastauskais, Bielskiais it 
Kcmčšiais.”

Taigi Amerikos lietuvių pa
žangiosios visuomenės nusis
tatymas ir protestai pasiekė 
Lietuvą. Neišgelbės netikusio 
registracijos įstatymo nuo dis
kreditavimo ir brostvininkų 
organo džingiška išmintis. Be 
to, dar kartą paaiškėjo, kaip 
netikusiai veda Atstovybes rei
kalus p. Čarneckis, kuris net 
sauvalingai ėmė skelbti to
kius patvarkymus, kokių nėra 
Lietuvos įstatymuose.

Lietuvos įstatymų leidėjai 
ir visokie p. Čarneckiai galų 
gale turės suprasti, jog Ame
rikos lietuvių prievarta negali
ma nugąsdinti.

tus, prasimanydami tiesiai įno
rius ir tik vieno dabodami, — 
pulti iš pasalų tiek’, kad negau
tų lazdos. Tų Azijos socialis
tų “literatūros” turėjome čia 
tiek daug, kad kai kas jos tur 
būt pateko net Amerikon. Pla
katų, brošiūrų ir atsišaukimų 
buvo paleista tiek, kad kai ku
rios sritys buvo tiesiog užvers
tos, o miestų tvoros iki šiol te- 
bėr išmargintos tais aukštais 
kuriniais. Nedrįsdami dėl poli
cinių sąlygų rengti mitingus-pa- 
tys, maža kur rodėsi viešai. 
Už tai jų žmonės neapleido be
veik nei vienos didesnės dirb
tuvės, perėjo dvarus, lankė kai
mus, agituodami už savo sąra
šus.

Mos netesėjom išvystyti agi
tacijos tuo platumu, kaip tai 
buvo reikalinga. Del lėšų sto
kos leidom agitacinės literatū
ros labai šykščiai. Kai kurie 
musų atsišaukimų buvo tiesiai 
reikalaujami mitinguose ir šiaip 
organizacijose, —- negalėjome 
net tokių pakankamai paga
minti. Mitingais spėjome ap
imti tik mažąją Lietuvos dalį. 
Vietos musų organizacijos tuo 
tarpu dar persilpnos, kad be 
centro pagalbos galėtų atlikti 
agitacijos darbą, o be to dau
gely vietų mes jų visai dar nei 
neturime.

Rinkimų kampanijoj pilnai 
išlaikėme tiesią proletarinės or
ganizacijos liniją. Į rinkinius 
ėjome tik savo Partijos vardu, 
su nieku nesiblokuodami. Tik 
Raseinių apygardoj be Centro 
Komiteto žinios vietos draugai 
sudarė sutartį dėl likučių su 
liaudininkais, <bet dėl to mes 
tik pralaimėjom. Savo agita
cijoj tiek pat aiškiai atsiribo
jome kaip iš vienos, taip ir iš 
kitos pusės, savo obalsiup ir 
platformą kėlėme visu aišku
mu ir platumu. Kreipėmės tik 
į tuos rinkėjų, kurie savo pa
dėjimu visuomenėj yra natū
ralus socialdemokratų pasekė
jai, — į Lietuvos darbininkus 
ir tik dalinai į mažažemius ūki
ninkus. Ncišleidom nei vieno 
atskiro atsišaukimo į Lietuvos 
kareivius, nors žinojome, kad 

armijoj turime daug užuojau
tos. <Neagi tavom kareivių dėl
to, kad jie juk nesudaro visuo
meninės klasės, o gaudyti bab 
sus uipu skaitėme sau neleisti'1 
na.

Visoj savo agitacijoj vengė
me žadinti tamsesniuosius mi
nios palinkimus ir jais remtis, 
nesistvėreme asmeninių priešo 
užsipuolimų ir skaitėme savo 
pareiga aiškinti musų rinkė
jams, ko mes siekiame kaipo 
partija, ir kuo kili yra darbi
ninkams priešai arba kenks
mingi irgi kaipo visuomenės 
partija. y jį

Gal būt iš dalies ir dėlto vi
soj rinkimų kampanijoj beveik 
nebuvo atsitikimo mitinguose, 
kad klausytojai nebūtų leidę 
kalbėti musų draugams.

Tuo įdomesnis yra galutinas 
rinkimų rezultatas. Visoj Lie
tuvoje mes surinkime apie 90,- 
000 balsų. Atskirose apygar
dose balsų gavome: Utenos 
apygardoj 13,600; Panevėžio 
26,400; Telšių apie 7000; Ra
seinių 8(K)0; Kauno suviršum 
1(5,000, Mariampolės arti 14,000.

Kaip matome, prasčiausia 
balsavo už mus Žemaitija, — 
Telšių ir Raseinių apygardos. 
Visai ant jos nepyk štame, nes 
patys esame kalčiausi. Parti
nis musų darbas Žemaičiuose 
prasidėjo vėliau, kaip kur ki
tur ir išviso žemaičiai buvo ap
leisti. Dirvonuoja pagalios ne 
tik Žemaitija, — prieš musų 
Partija dar didelis ir sunkus 
darbas, tik smagu jo imtis kai 
matai, kaip jš suvargusios ir 
palšos darbininkų minios kyla 
sąmoningi jos reikalų kovoto
jai ir kuria platų klasinį dar
bininkų judėjimą.

Nesigirdami galime pasakyti, 
kad rinkimus laimėjome. Sei
me iš 78 vietų gavome 10 (El
tos pranešimu—11. “N.” Red.). 
Tas vietas būtume gavę ir tuo
met, jei rinkimų įstatymas bu
tų buvęs išaiškintas mažųjų 
grupių naudai. Jei paimti nuo
šimčiais, tai Seime esame už
ėmę dar plačiau vietos, kaip 
Steigiamajam. Ir tai po tą 
kai nelaimingoji “Žemės ir lais
vės” grupė bereikalingai ati
traukė nuo musų visoj Lietu
voj arti 9000 balsų, kai bolše- 
vikėliai iš kailio nėrėsi mus 
visai nugalėti.
Nenugalėjo. Nežiūrint savo 

šlykščių demagoginių priemo
nių; nežiūrint kad savo parti
jos tikslams panaudojo profe
sinių sąjungų vardą, “darbi
ninkų kuopų” “sąrašai surinko 
vos 51,000 balsų.

Daug povojilgesniais prieši
ninkais pasirodė klerikalų 
“Darbo Federacija”. Vangda- 
ma bendros atsakomybės su 
krikščionimis-demokratais, “Fe
deracija” ėjo šįmet į rinkinius 
atskirais sąrašais, tik jungda
mos likučiais. St. Seimo metą 
klerikalai uoliai išnaudojo iš
plėsti organizacijai darbininkų 
tarpe. Į tas organizacijas ben
dromis klebonijos ir jų agentų 
pastangomis suvaryta dabar, 
galima sakyti, vargingiausioj! 
ir tamsiausioji musų darbinin
kų dalis ir ypač moterys. Tai 
yra tos minios, kurios arba dėl 
suvargimo nebeturi iegų pakel
ti kovos už savo reikalus, ar
ba dcl tikybinių prietarų dar 
bijosi dėtis prie klasinio dar* 
bininkų judėjimo. Dvasiškiai 
skersai kelio pas socialistus 
pastalė jai velnius ir visokias 
pragaro baisenybes ir kol kas 
jas laiko savo įtakoje.

į nuolatinį Lietuvos' seimą, 
mes socialdemokratai, einame 
pilni šviesios vilties. Mes ne
laukiamo iš 'jo didesnių darbi
ninkams laimėjimų, bet mes 
gavome per rinkimus patirti, 
kad didžioji Lietuvos darbinin
kų dalis yra su mumis. Daigi 
reikia tik arti ir sėti—rugiupiu- 
tč ateis pati, kad ir nelaukia
ma.

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St.
Te!. Boulevard 0352
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KALĖDOS

Tik už 3 savaičių!
Pirkia Lietuviškus Victor rekordus ir Grojiklio rutulius dabar!

VICTOR RECORDAI:
(By) MARKINA RAKAUSKAITĖ (Soprano)

73103 Gul šiandieną — Linksma Dieną
73396 Ant Marią Krantelio — Bernužėli Jei Tu Nori
73102 Lopšinė — Aš Augau Pas Tėvelį

(By) ANTANAS' SODEIKA (Baritonas)
72579 Prirodino Seni Žmonės — širdelės Motera
72635 Mažas Mano Stonas — O! Kaip Liūdna Skirtis
72781 Kur Josi ? — Naują Svietą Ėmėm Griaut
72908 šaltyšius — Vijo Vilkas Voveraitę

(By) JONAS BUTĖNAS (Basas)
72426 Himnas: Lietuva Tėvynė — Eina Garsas
72043 Ko Liūdit, Sveteliai — šių Nakcialy
72490 Ant Kalno Malūnėlis — Skyniau Skynimėlį
72191 Vai Aš Pakirsčiau — Ant Marių Krantelio

(By) MIKAS PETRAUSKAS' (Tenoras)
73266 Gersim Broliai Uliavosim — Matušėlė Miela
73050 Bernužėli Nes’voliok — Valio Dalgelė
72821 Kukuliai *— Skamba Kankliai ir Trimitai

(By) LUCIJA MAČIUNAITĖ (Soprano)
72260 Lopšinė — Vai Pute, I*utė
72168 Vai Varge, Varge — Ko Vėjai Pučia

. (By) P. PUNDZEVIČIUS (Tenoras)
65129 Vilija Upių — Ant Ežerėlio Rymojau
65123 Ar Skauda Man širdis — Man Tinka Tas Žiedas

SOLO KITŲ MOTERŲ BALSAI
65132 Skubinki Prie Kryžiaus — Giesmė į Panele švenčiausią
69978 Pamylėjau Vakar — Tykiai Nemunėlis Teka
65131 Oi, Kai Aš Pas Močiutę — Sesutėlės Lelijėlės
65120 Oi, Rūta, Rūta — Močiutė Mano
65124 Brolis Ant Dvaro — Linksmas Pavasaris

SOLO KITŲ VYllŲ BALSAI
72711 Du Broliukai Kunigai — Kada Noriu Verkiu
67250 Juozo Daina — Daina Jurgio

JUOKAI IR DEKLEMACIJOS
65126 Be Apetito — Tindžiulis ir Graibus
65114 Skundas Praščiokėlio — Girtuoklio Mirtis
65115 Du Praščioku; Velnio Prityrimas — Tidžiulis ir Keraitis
65127 Bačkų Silkių — Velnias ir Boba

DUETAI, KVARTETAI IR CHORAI
67251 Noriu Miego; Kui* Bėga Šešupė — Pasėjau Linelius
65128 Atvažiavo Meška — Ar Negaili, Seserėle
65130 Ant Krašto Marių — Ubagų Choras
67271 Ant Kalno Karklai — Sąulelė Raudona
65122 Kas Apsakys Tas Linksmybes — Pro Darželį Ėjau
65125 Siuntė Mane Motinėlė — Ant Kalno Karklai
65121 Nėris Upė ir Šešupė — Užtrauksim Naują Giesmę
65118 Jau Saulutė Teka — Kaip Gi Gražus, Gražus
65119 Sunku Gyventi — Meilė Tėvynės Nemari
65116 Vestuvių Daina — Oi žalioj, žalioj
65117 Mergyte Mano — Lakštingalėle

ŠOKIAI ARMONIKA:
72201 Rudenio Vėjai — Linksmas Ūkininkas
69778 šaulių Maršas — Gražiosios Dienos Valcas
73056 Dėdienė Polka — Dunojaus Vilnys, Valcas
73268 Aplink Kalėdų Eglaitę — Baliui Pasibaigus, Valcas
G9133 Styrmano Valcas — Bolius į Kauną Mazurka
73128 Lengvas Valcas — žieminių žemė, Polka

• 73114 Svotai Polka — žieminis Žiburys, Mazurka
78175 Ant Keturių Kojų, Polka — Laisvė į Mišką, Valcas
73049 Motinos Valcas — Agotos Daržas, Valcas
72903 Laimės Maršas — Mano Draugas, Maršas
73029 Kvietkeliu Valcas — Kaitomos Lupelės, Valcas
73001 Mano Mylima ir Ašei — Vasaros Vakaras Valcas
72851 Bil-Bol Valcas — Hemling Mazurka
72891 Reinlander šokis — Ant Kampų Valcas
72919 Tėvynė Polka — IJrans Valcas
72924 Žydas i Bačką Polka — Lomža Mazurka
72954 BokeviVas, Valcas — lalla Fulla Fall Valcas
72929 Keturi Žingsniai šokis — Arholma Valcas
72988 Armonikų Maršas — Hejsan šokis
72980 Vidurvasaris, Valcas — Žuvininkas Valcas

ŠOKIAI IR BENO MUZIKA:
72106 Klumpakojis; Suktinis — Aguonėlė
69897 Tautiškas Himnas — Vyčių Maršas
69783 IJnksma Polka — Kaimiečių Polka
69779 Lelijų Valcas — Rožių Valcas
72326 Venecijos Karnavalas — Balandis
72075 Kaimo Bernelio Valcas — Ūkininkų Valcas
72486 Kaimo Polka — Meilės Išpažintis Valcas
73258 Monopol Polka — Unitą Polka
73275 Lengviai ir Puikiai, Mazurką — Busim Linksmi, Polka
73182 Apdriskęs Petrukas, Valcas — Nėr Veria Verkti
72712 Sudiev Polka — Maišytos Melodijos
72637 Linksmybė Karčianva Polka — Meilingas Polka
72292 Rugiapiutė, Valcas — Pasasarėlis, Polka
72350 Padespan — Varšavinė Polka
69188 Krakoviakas — Melodija Maršas

Lietuviško Grojiklio Piano Rutuliai:
•* No. Kaina
F6245 Aguonėlė Mazurka........75
10497 Aguonėlė Mazurka ........ 70
10455 Ant Bangu Valcas .......70
30078 Ant Vilnių Valcas .... $1.00
10458 Barbora Polka................. 70
10484 Blondynka Polka ..............70
10545 Čigonėlė Polka................60
F6651 Dėdienė Polka ......... ’.... .75

7005 Dėdienė Polka................. 75
10450 Dėdukas Polka ................70
10452 Dunojaus Bangos Vale. .70
10451 Ispanų šokis ....................70
9774 Jozefina Polka ................60

F6186 Klumpakojis; Pakelt-
kojis ................................. 75

10449 Kokietka Polka .............. 70
10544 Krakoviakas ....................60
10338 Lietuviškas’ šokis .......... 60
7009 Linksmas Kaimietis

Polka.............. ...................75
10453 Mėlynas Dunojus,

VhIchs V0
F6300 Monopol Polka............... 75
10104 Monopol Polka ...............60
10459 Noriu Miego Saldaus

Miego ...........................  .70
7006 Pad Espan ..................... 75

80087 Po Dvigalviu Ereliu,

10456 Po Dvigalviu Ereliu,
Maršas ............................. 70

7008 šalę Sodo, Valcas .......... 75
F6652 Sudiev, Mazurka ...........7.5
F6333 Suktinis; Rūtų Dar

želis .......... 75
10457 Svieto Pabaiga................70
F6293 Unitą Polka ....................75

9985< Unitą Polka..................... 60
10467 Vamzdelis ........................70
F6778 Varpelis Valcas .............75

No. Kaina
10405 Varpelis Valcas .............. 70
10454 Vėjo Vestuvės, Valcas .70 
F6318 Vengerka ..........  75
10466 žirgelis, šokis..................70
F6244 Žirgelis, šokis................. 75

7007 Žuvininkų Maršas ............. 75

SU ŽODŽIAIS
40407 Ak, Myliu Tave ....... $1.00
W6649 Dovanoju .................... 1.00
40404 Era Mano Brangi ...... 1.00
40541 Jojau Dieną ............... 1.00
W6678 Ko Liūdit, Sveteliai $1.00 
40613 Ko Liūdit, Sveteliai .... 1.00 
W6649 Lietuva ....................... 1.00
40545 Lietuvių Himnas ....... 1.00
W6675 Lopšinė ....................... 1.00
W6653 Meilė ..........................  1.00
40406 Meilė ..........................  1.00
W6673Ne Del Tavęs Aš,

Mergelė ....................... 1.00
40634 Nesigraudink Mergužėle

Einu per Dvarelį ....... 1.00
W6650 Noriu Miemo ............. 1.00
7001 Oi, Oi, Oi ................... 1.00
7003 Oi tu Rūta, Rūta....... 1.00

40460 Pamylėjau Vakar ..... 1.00
W6648 Pasisėiau Žalią Rūtą 1.00
7004 Per šilą Jojau ........... 1.00

W6676 Plaukia Sau Laivelis 1.00
7002 šaltyšius ..................... 1.00

W6674 Saulelė Raudona ....... 1.00
W6681 šu Nakcely ................. 1.00
W6677 Siuntė Mane Motinėlė l.Ot) 
W6684 Skyniau Skynimėlį .... 1.00 
W6682 Už šilingėlį ............... 1.00
40612 Vai Aš Pakirsčiau .... 1.00 
W6680 Vai Aš Pakirsčiau .... 1.00 
W6683 Vyčių Himnas ........... 1.00

VILNIAUS LIETUVIŲ 
BALSAS.

(Tąsa nuo 2 pusi.)

Kviečiam pilkėjus iš kitų miestų užsisakyti 
rutulius, ar rekordus per paštą. Užsisakius 
už $4.50, až daugiau mes apmokėsim siuntimo 
išlaidas. Užsisakant mažiau kaip už $4.50 
pirkėjas pats turi apmokėti persiuntimo iš
laidas.

EAGLE MUSIC COMPANY
(JOSERH J. STAS'ULANIS & SON)

3236 So. Halsted St„ Chicago, III.

tą nešti, nes jų padėtis yra la
bai sunki. Apart menko val
gio, jiems trūksta drabužių, 
skailbinių, pančiajkų, batų ir 
t. t. Nekuriems reikia eiti į 
gimnaziją mokintis labai toli 
ir kuomet lyja, tat jie delei 
suplyšusių drabužių, skylėtų 

batų sušlampa ligi kunui ir to
dėl tankiai serga.”

“Šiuo tarpu musų prieglau
doje globojamu 166 mergaites 
ii 29 berniukai nuo vienų ligi 
15 metų amžiaus. Apart vaikų 
yra prie musų tarnaites gau
nančios labai (mažą algą ir 
penkios seni ūkės prisiglau
dę. ;<<•!■ l \-J* ■

“Kadangi musų Lietuvių 
Centro Komitetas nukentSflu- 
siems dėl karo šelpti dėl dabar
tinių aplinkybių netur lėšų ir 
negali mums jokios pagalbos 
suteikti, todėl ir kreipiamės į 
savo Tautietes Amerikoje iš 
gilumos širdies šaukdamos: 
padėkit mums ir nedaleiskit, 
kad musų našlaičiai ir toliau 
šaltų ir badautų. Gelbėkit mu
sų tautos ateities .žiedus, kurie 
jau daug perkentė žiaurių oku
pantų persekiojimų. Bendra
bučio perdėtinė — E. Vileišie
nė, auklėtoja — M. Drakuta- 
vičaitė, šeimininkė — K. Lek- 
manienė.”

Joki komentarai prie šių at
sišaukimų nereikalingi — jie 
kalba gana aiškiai kokiose ap
linkybėse tenka gyventi Vil
niaus lietuvių prieglaudų auk
lėtiniams. Ir tokiam skurdui 
juos šiandieniniai Vilniaus 
valdonai pasmerkė vien dėlto, 
kad jie yra gimę iš lietuvių 
tėvų. Todėl amerikiečiai, štai 

\ musų pareigos! Vilniaus lie
tuvių našlaičiai neturi ko val
gyti ir kuomi apsirengti, todėl 
ištieskime savo pagalbos ran
ką šitiems nelaimingiems ma
žyčiams dr suteikime nors ma
ža Kalėdų dovanelę. Nuogą 
pridengti, alkaną papenėti — 
tai yra pirmutinė ir svarbiau
sia kiekvieno žmogaus parei
ga. Kiekvienas atsilieptų su 
didžiausia panieka apie tokį 
žmogų, kuris galėdamas išgel
bėti skęstantį kūdikį visų pir
ma jo paklaustų: “Kokiai tau
tai, tikybai ir partijai tavo tė
vai priklauso?” Toks žmogus 
tikrai nebūtų vertas (žmogaus 
vardo. Ir štai Vilniaus lietuvių 
našlaičiai skęsta didžiausio 
skurdo, bado ir persekiojimų 
bangose! Todėl ir mums, 
amerikiečiams, butų didžiau
sias prasižengimas, jei mes pa
našiai klaustumėm šitų nelai
mingų žūstančių našlaičių. 
Čionai padaryta ištraukos tik 
iš vienos prieglaudos našlaičių 
atsišaukimo, O Vilniaus lietu
vių visos prieglaudos yra to
kioje pat padėtyje — visų tų 
prieglaudų atsišaukjimąi naš
laičių ašaromis ir skausmais 
rašyta... /'

Todėl žinomi, vardu badau
jančių ir persekiojamų Vil
niaus lietuvių našlaičių, atsi
šaukiame į Amerikos lietuvių 

visuomenę, maldaudami jos 
ištiesti savo pagalbos ranką 
šitiems nelaimingiems mažy
čiams. Artinasi Kalėdos ir 
kaiĮ> paprastai kiekvienas per
ka Kalėdų dovanas savo artb 
niiems, todėl papiginkim šį
met tas savo dovanas ir nors 
dalį jų paskirkim badaujan
čių Vilniaus našlaičių sušelpi- 
niui. Pagaliau meldžiame
Amerikos lietuvių draugijų, 
kliubų, kuopų i r k t. paskirti 
nors menką Kalėdų dovanelę 
— nors kelis dolerius iš savo 
iždo ir susirinkimuose parink
ti aukų nuo savo narių šitam 
būtinam ir begalo svarbiam 
tikslui — Vilniaus lietuvių naš
laičių sušelpimui. Tegul tie 
mažyčiai žino, kad Amerikos 
lietuviai atjaučia jų skausmus 
ir nelaimes ir su Kalėdų šven
tėmis atsiunčia jiems nors po
rą tūkstančių dolerių, kad te- 
kaiiti Kalėdų saulė ir jiems 

i džiaugsmo suteiktų — jų su-

niurusių prieglaudų gyvenimą 
nušviestų. O jie daug nenori— 
jie maldauja tik to, kas pra
gyvenimui būtinai reikalinga: 
šiltesnio drabužio, sveikesnio 
valgio ir apšildymo prieglau
dų. Tai viskas. Ir amerikiečiai 
lengvai gali jiems tai suteikti, 
jei tiktai jų jautrios širdys 
pilnai suprastų tą neapsakomą 
mažyčių skurdą ir skausmus.

Aukas Lietuvos Našlaičių 
Šelpimo Komitetui meldžiame 
siųsti sekamai: išpilkite čekį 
arba “money orderį” vardu —
M. Misevičienė, Brooklyn, N. 
Y. ir pasiųskite sekretorei se
kamu antrašu: P. Jurgeliutė, 
307 W. 30th St, New Yoik,
N. Y. Komitetas visas aukas 
ligi vienam centui kuogrei- 
čiausiai išsiunčia į Lietuvą ir 
už savo darbą jokio atlyginimo
/

nereikalauja. Todėl neabejoja
me, kad Amerikos lietuviai 
jausmingai atsilieps į šį musų 
balsą ir suteiks gausių aukų 
nelaimingų Vilniaus našlaičių 
sušelpimui. ! .K

Lietuvos Našlaičių šelpimo 
Komitetas:

B. Bacevičienė, pirm.,
J. Valiukienė, vice-pirm.,
P. Jurgeliutė, sekr., 
M. Misevičienė, ižd.

Komiteto narės: O. Dauno- 
rienė, J. Mikolainiene, O. Se- 
kiene ir K. širvydienė.

UŽEIK Į
Bridgeport Tobacco Co., nusipirki

mui cigarų, cigaretų ir tabako.
Specialčs kainos.

3267 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5394 — — ■---- —J

Įstok į Musųl Kalė
dinį Kliubą

Jau atsidarė musų 1923 Kalėdinis Taupymo Kliubas, kuris yra leng
viausias ir linksmiausias būdas pinigų sutaupymui. Įstok tuojaus — 
nesigailėsi, bet jausies laimingesnių. Įstojimas veltui. Seni, jauni, di
deli ir maži — nežiūrint ar darbininkas ar biznierius — visi gali įsto
ti į šį kliubą. Mokcščiai nuo 2 centij iki $5.00 į savaitę, bet kiek su
mokėsi tiek gausi atgal prieš ateinančias Kalėdas — su 3 nuošimčiu.

Del platesnių informacijų kreipkitės tuojaus.

SIUNČIAM LIETUVON DOLERIAIS 
ARBA LITAIS.

Dabar laikas siųsti pinigus, jei nori, kad nueitų Lietuvon prieš Ka
lėdas. METROPOLITAN STATE BANKA siunčia pinigus Litais arba 
Doleriais pigiau ir saugiau negu kiti. Musų draftas-čekis ar paštos 
perlaida yra tai geriausi budai pinigų persiuntimui Lietuvon. Todėl 
jei nori, kad pinigai pasiektų Tamistos gimines ar draugus prieš Ka
lėdas, siųsk tuojaus per METROPOLITAN STATE BANKĄ.

Kreipkitės ypatiškai ar laišku. ,
j r)!;. •’

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd™nST.

CHICAGO.
Bankos valandos: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vak.

Utarninkais ir subatomis iki 8:30 vai. vak.

»v

Pijanai ir Gramafonai j
Galima pirkti už negirdėtai žemas kainas iš Liet. 

Rakandų Korporacijos Krautuvės (The Peoples Fur- 
niture Company).

Pasidarykite tokius namus, kuriais turėtų būti
Kietmedžio grindys, turi būt uždėta ant senų grindų už sekamas 

kainas: už ketvirtainę pėdą: .
Švarių aržuolo išgrindimui po .........   12c.

, Parinkto aržuolo išgrindimui ............... ................. 10c.
švarių klevo išgrindimui ........................   10c.

Galime pagelbėt tamistai, jei manai budavoti ir dar ne esi pasko
los užtraukęs. _

MORGAN PARK LUMBER CO.,
Tel.: Bcverly 1279, 0397. Mes pristatora. 1955 W. Hitu St

vertes naujas Meldorf gro-$550
jikliai pijanai išdirbti per geriau
sias Amerikos pijano dirbtuves, 
pagal vėliausios mados su geriau
siais pagerinimais, su kuriais ga
lima išreikšti tikrai artistišką pi
jano skambėjimą. Su paprasčiau
siu vartojimo budu. Grajina vi
sokių išdirbisčių volus. Galima 
gauti visokio baigimo, ir kurie 
pirks jį šią savaitę duosime, sykiu 
visai veltui šilkinę Pijano lempą, 
suoleli ir 20 Music d
Roll už

Ateidami į krautuvę nepadarysite klaidos, gerai įsitemykit Korpo
racijos vardą ir musų Krautuvės adresus.

Didžiausis pasirinkimas Gramafo- 
nų ypatingai dabar prieš Kalėdas 
galite rasti didžiausią pasirinkimą 
įvairių išdirbisčių gramafonų mu
sų krautvese, kaip tai Columbia, 
Victory, Pathe Mandcl, Linespho- 
ne ir daug kitokių, kuri kiekviena 
yra pilnai gvarantuotas ir parduo
dame už negirdėtai žemą kainą ir 
nekuriu vertė siekia virš $150, da- 
bar yra proga $69.50 
pirkti po
Ir duosime dykai su kiekvienu 
gramafonų 12 rekordų, 300 adatų

u . . - .Turniture.Xuqs.StoVes.Pianos,
1930-32 S. Halsted St. Phonographs. Paints.Handware.

NEAR I9IH PLACE Qnd General Household Goods CORNEU RlCHMOND S .

Parduodama už pinigus ir ant lengvų išmokėjimų. Krautuvės at
daros kas vakaras iki 9 vai..

Biznio vedėjas J. A. NAKROSIS.
Branch krautuvės vedėjas M. KEŽAS.

PINIGAI 
Kurie Pelno

I MĖNESĮ 
yra verti investuoti.

J. E. CLAFLIN & CO.
siūlo

$200,000.00

kapitalo

Galiant Mercantile 
Kompanijos 

8% įdėtojo i 
4% dalyvaujamo.
Dividendai išmokama po 1 nuošim
tį į mėnesį. Pilnom-s žinioms be jo
kios prievolės kreipkis:

J. E, CLAFLIN & CO.,
20 E. Jackson Blvd.

CHICAGO, ILL.

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas

S. L FABIONflS CO.

809 W. 35th St., Chicago. 
Tel. Blvd. 0611 ar 0774
TAS BUS LABAI JUMS

ANT NAUDOS.
Pasekmingiausiai siunčiame pinigus 

ir parduodame laivakortes.
Esam Registruoti Notarai Lietu

vos Atstovybėje.

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

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

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

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. Ą. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgai

Specialistas Moteriiką, Vyriška. / Valkų h visų chroniikų ligį
Ofisas: 3835 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po pietį 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 diena 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicage

———---
Naujieji Lietuvos 

Pinigai Litai
Jau siunčiama per

Dldyjj Valstijinj Bankę

Central Manufacturing
’ District Bank

1112 West 35th Street 
Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00. u....... ...... , .j

Tel. Austin 787

DK.MARYA
DOWIATT—SASS

Kųtik sugrįžo Ii Californijos ir 
vii tęs savo praktikavimų po Be.

5208 W. Harrisoa St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedšldienius.

AUKSO IR BRANGENYBIŲ 
KRAUTUVĖ.

Daimontai, laikrodėliai, sieni
niai laikrodžiai ir auksiniai pa
puošalai. Didelis pasirinkimas 
— prilaukus patarnavimas. 
Taisau laikrodėlius ir visokius 
auksinius daiktus.
Pritaikau akinius. — Prieinamos 
kainos, tikras gerumas.

FAANDRIUS
LAIKRODININKAS
CK IK A%_AUKSC»IUS A

PI YARDS 0700
5265 So. Halsted St. Ch ica^o, 111.

Didelis Išpardavimas
Ateik į musų Dirbtuvės 

Skyrių

Garantuojama 10 metų 
DYKAI REKORDAI 

IR ADATOS
Leader Phonograph Co.

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

Pristatom dykai.
k.7

PRANEŠIMAS

Susiorganizavo Armonistų Kliu
bas vardu International Accordeon 
Club. Musų kliube galite gauti vi
so ką, kas tik muzikantams reikia: 
armonikas, lekcijas, notas armoni
kai, pianui ir visokius instrumen
tus nariams. Kainos žemesnės ne
gu kitur. Kas norėtų įstot į musų 
kliubą, gali įsirašyt pas komitetą 
nuo 9 vai. ryto lig 9 vai. vakaro. 
INTERNATIONAL ACCORDEON 

CLUB, and MUSIC STORE,
4725 So. Robey St., 

Chicago, 111.

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avft. 
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 Dd 1 
ir 7 iki 9 v. nedildieniab nud Ifl 
iki 1 vai. po pietų.------------------ ,7 ,/

Canal 6257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nadėliomis nuo 9 iki 12 ryte
1821 So. Halsted SU 

Kampas 18 ir Halsted 84.

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yufika

PHYSIC1AN AND 8URGEON 
1900 So. Halsted St 

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

TeL Lafayette 0098
.......... .

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

943 W. 33rd Piace
Phone Boulevard 0313 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 

k....................  ...............

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan SU 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 6 iki 8 vakare.
Nadilioms ofisas yra 

uždarytas

Tetephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 ild 12 Ii 

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lieta vis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted SU CMcaga.

DR. A. J. BERTAŠIUS " 
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 S'o. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5918

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

r J, -t,
DR. O. K. KLIAUGA

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

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

Phone Canal 0257
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Pillsbuiys
tttajfcrPancake Flour
Patrink truputį Pillsbury’o miltų 
sklindžiams sau ant delno. Pajausk 
tikrųjų kvietinių miltų švelnumą, 
plonumą, gludumą, — nebuvimą jo
kios rupios, taukuotos medžiagos. 
Pastebėk taipgi jų gelsvą kvietinių 
miltų baltį.

GERESNIEMS sklindžiams reikia geres
nių miltų ir jus gausite geresnius mil

tus sklindžiams iš Pillsbury’o. Mes padarėm 
Pillsbury’o geresnius miltus sklindžiams 
vartodami plono sudėjimo augštos kokybės 
kvietinius miltus ir nesigailėdami jų kaipo 
svarbiausios sudėtinės dalies. Skirtumas
tuojaus matomas lengvuose, iškilusiuose 
gražiai geltonai parudusiuose sklindžiuose
— jie gardus, minkšti ir suvirškinami.

Bufaly išnykimas
Devynioliktam • šimtmečiui 

prasidėjus, nebuvo nei vieno 
bufalo rytinėj Massissippi upės 
pusėj dėl kilusio Europoj di
delio pareikalavimo jų rūbams. 
1850 m. naujokyno kylys per
skyrė bufalus į dvi didžiąsias 
kaimenes — pietinę ir šiauri
nę Aukso j ieškotojų plūdimas 
į Califoniiję, Pietų Pacifiko ir 
kitų gcležkelių vedimas tuoj 
išnaikinimo pietinę kaimenę. 
Apie 1878 ,m. paskutinė Siau
tės kaimenė leidos iš Saska- 
čevano į pietus bevengdama 
išnaikinimo. 1880 m. šiaurinis 
Pacifiko gelžkelis atidarė 
Montaną, leisdamas prieiti 
prie šiaurinės kaimenės. Per 
sekamus metus iš šitos apylin
kės kas metai buvo išsiunčia
ma po 2000,000 odų. 1885 m. 
šitas skaitmuo nuvirbo iki nu
lio. Tik vienas būrys ištruko, 
kada ir kurlink jis traukia ne
žinia. Nūnai šito būrio ainiai 
bastosi po tolimąjį šiaurinį 
plotą atrp Atabaskos ežero ir 
Didžiojo Vergo ežero.

1890 m. visas išlikusių bizo
nų skaičius, apskritai, siekė 
vieną tūkstantį. Iš šito skai
čiaus mažas būrys, gal nedau
giau kaip du šimtai nulindo į 
tolimąją Kanados šiaurę, For
to Smitho apylinkėse taip 
Atabaskos ežero ir Didžiojo 
Vergo ežero. Jis išliko nepai
sant indijonų ir vilkų. Vėliaus 
valdžia jį apsaugojo ir dabar 
jo skaičius siekiąs tarp 400 ir 
600.

■—II...... . I ■ !■!»!■
f------------------------------------------------------------------------------- ■ \ -s

' Lyon & Healy’s Warehouse
1421 W. Lake St.

Išpardavimas 250
Vartotai Piani*

Tai yra įdomiausia 
žinia pianų pirkė
jams. Mes dabar no
rim išleisti savo var
totų pianų sandėlį. 
Krautuvė pilna pui
kių instrumentų yra 
atidaroma visuome
nei. Galite sau pasi
rinkti negirdėtomis 
kainomis. Vertes yra 
nepalyginamos su 
kuo nors, kadai tai 
siūlytu. Mums rupi 
sumažinti sandėtą. 
Jei tamstai ištikro 
rupi sutaupinti pini
gus, jei tamsta nori 
gero piano žema kai
na, tai čia yra pro
ga. Nelaukite. Mes 
tikimės šimtų pirkė
jų. Jei tamsta nega
li ateiti, atsiųsk ku
poną, ar telefonuok 
tuojaus, o gausi pil
ną sąrašą

Garsių iš
dirbinių

Stačiųjų ir grojiklių 
yra daugybes. Eilių 
eilės stovi laukda
mos jūsų pasirinki
mo. Taipgi daugybė 
pianų grojiklių, ku
rie pristumiama prie 
piano. Kainos $25

iki $50. Rutuliai 
jiems siūloma po 25 
centus vienas. Var
gonai yra nustatyti 
po $10, $15 ir $20. 
Kiekvieni jų yra ge
ram grojimo stovy. 
Tamsta džiaugiesi 
jais. Tik pagalvok, 
toks gražus medžio 
išdirbimas, toks pui
kus gausus tonas to
kia kaina, kuri tie
siog sunku tikėti. 
Bet mes norime juos 
pratuštinti. Mums 
reikalinga vieta. 
Mums rupi vien ap
versti juos į pinigus. 
Kainos numušta iki 
kaului, kad užtikri
nus jų išpardavimą.

Kaikurios 
verčių.
Statieji.

Estey Hallet-Davis 
Sterling Emerson 
BelirBros. Kurtzman 
Chickering Weber

GROJIKLIAI
Autopiano Ellington 
Cable-Nelson

Concord 
Kimball Story

& Clark 
Hamilton Washbum

----------------- -------
Iškirpk ir prisiųsk

Lyon & Healy 
Warehouse

Dept. A 
1421 W. Lake St.

Chicago, III.
Prašau prisiųsti 

sąrašą jūsų spe- 
cialio išpardavi
mo vertybių ir 
pilnos informaci
jos apie pianus. 

Vardas ..............

Gatvė ..................

Miestas ..............
k________—______/

Išlygos
Taip kaip ir kainos, 
jos yra nepalygina
mos. Įmokėk tik 
rankpinigius palai
kymui pasirinktojo. 
Daugely atsitikimų 
užtenka $5.00. Liku
sieji galima išmokė
ti mėnesiniais išmo
kėjimais. Kaikurie 
pianai parduodama 
taip kaip jie yra. 
Maža suma yra skai
toma už nutaisymą, 
ir gaunama instru
mentas, kuriuo gali
ma didžiuotis.

Keturkampiai pianai dykai.
Dvidešimts keturkampių pianų atiduodama dykai tiems, kurie norės 
juos atsiimti. Ar tokis pasiūlymas buvo kuomet girdėtas ? Tas patvir
tina musų žodžius, kad mes norim pratuštinti vietą. Ateik pažiūrėti 
jų! Tai bus kaip pinigų radimas.*
Lyon & Healy’s W arehouse

1421 W. Lake St., arti Sheldon St.
Kaip nuvažiuoti.

Paimk Oak Parko augštutinę liniją iki Sheldon gatvės stoties (arti 
Ashland).' Tik žingsnis nuo stoties laiptų. Negali nerasti. Jei nori, 
paimk viršutinę karu liniją Lake gatve iki Sheldon.

PILLSBURY FLOUR 
MILLS COMPANY 
MINNEAPOLIS. U. S. A.

Pillsbury’o Maistų 
šeima.

Pillsbury’o Geriausi Miltai —
• Sklindžiams Miltai, Sveikatai1 

Selenys — Kvietinė Kava — 
Ruginiai Miltai (devynios rūšys) 
Farina.

Net ir kūdikiai pastebi!
paša- 4 
anau-

Ir yra taip legva visiškai iš galvos į
Imti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
(lojus

Rvffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda ims taip tyru, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką Rufflea savo aptiekojo Šiandie už G5c., arba prisiųskite 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

P. AD. RIČHTER & CO.
104-1 H So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Kita bauda buvo Montano
je; ji buvo nuosavybe beraš
čio, bet gudraus Meksikos pus- 
indijonio Mikolo Pablos. Iš ši
tos vėlesnėsės bandos atsirado 
didėji dabar esanti Kanados 
paike. Dar nuostabesnis daly
kas yra tame, kad Pablos ban
da, kuri ilgainiui išaugo iki 
716, atsirado iš keturių bnfa- 
linių veršių, dviejų buliukų ir 
dviejų telyčaičių, kuriuos iš
gelbėjo nuo išnaikinimo 1875 
m. indijonas Pcnd d’Oreille. 
Jis juos atidavė savo uošviui. 
Apie už dešimties metų Pa'blo 
nusipirko dvyliką jų už kelis 
šimtus dolerių. Jis paleido 
juos ganytis po Pend d’Oreille 
dykumas.

1907 m. Jungtinių Valstijų 
valdžia nutarė tas dykumas 
apgyvendinti ir Pablo buvo 
1 ir i vers tas rūpintis savo ban
dos ateitimi. Jis pasiūlė Jung. 
Valstijų valdžiai pirkti. Kong
resas atsisakė leisti pirkti.

(Bus daugiau)

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk 

South Side Beverage Co’s.

“Malt Tonic”

VIENINTELĖ TIKRA PROGA GAUT:
Puikią rašomą plunksną, patentuotą be rakto spynelę, kombinuotą

peilį, visiškai veltui.
šis naujas pietams įsidėti autfitas,

Keisai 10% colių ilgio, 4% 
dalis padaryta susidėjimui 
pakakti dviems žmonėms;

ri dvi gelažti: vieną 
šriubsukį, kreicorių, kenų 
sitaisymui, arba pakinkus.

šis naujas pietams įsidėti autfitas, yra 
žinomas visų klesų žmonėms, ypatingai 
tiems, kurie yra priversti pietus valgyt 
ne namie. Gvarantuojame, kad įpiltas 
šiltas pienas ar kava į musų vaccum 
butelį, bus šiltą per 24 valandas, arba 

I jei įpilsi šaltą, bus šaltas per 36 valan
das. šis autfitas susideda iš puskvorti- 
nio butelio ir lengvais enemelio keisais, 
kuris lengva panešt kaipo užaugusiems, 
taip ir mažiems ir jie gali pasidžiaugti 

‘švariais ir skaniais pietais, užsigeriant 
karštu, arba kaip ledas šaltu

7 colių aukščio. Apatinė 
ganėtinai didelė kad gali 

butelis ir geriamasai puodelis. 
Puikiausia rašomoji plunksna; ra- 
šomasai galas 14 karato aukso, 
padaryta tvirtai ir rašo gražiai, 
nelieja per dauk, vertės $3.00. šis 
yra tikrai praktiškas ir parankus 
kiekvienam dalykas. Kombinuo
ta be rakto spynelė, labai tvirtai, 
padaryta, kuri reikalinga į kiek
vienus namus, nepaisant, gyveni 
mieste, ar ant farmų. Niekas ne
atrakins, kaip tik tas, kuris ž’no 
kombinaciją. Kaina$2.00. Įde
dame ganėtinai aiškius nurody
mus, kaip ji veikia.
Labai gražus kišeninis peliukas, 
kuris reikalingas kaip namuose, 
taip ir lauke ir kiekvienam. Tu- 

mažesnę, kerpamas gelažtes, 
ir labai gerą ylą, čeverykų pa- 
ebony kombinacijos; ilgis 3% 

colių. Vertė $2.35.
Virš minėti trys dalykai duodami 
kiekvienam visiškai VELTUI, 
kad supažindinus publiką su 
LUNCH.KITS, kurio visai žema 
kaina, $4.95. Šis pasiūlymas yra 
tik visai per trumpai aprubežiuo- 
tą laiką, todėl pasiskubinkit su 
užsakymais, kad galėtumėt pada
ryt dovaną ateinančioms šventėms 
savo draugams ar giminaičiams.

gėrymu.

J. E. -Claflin and Co., 20 E. 
Jackson Blvd. įgijo 8 nuoš. 
Galiant Mercantile Co. įdėtinio 
ir 4 nuoš. dalyvaujamojo ka
pitalo laidos, kapitalo, kuris 
dabar moka dividendo 1% 
kas mėnuo. Akcijos dabar par
davinėjama labai, mažu pelnu 
taip kad akcininkai turi užtik
rintą mėnesinį dividendą.

Galiant Mercantile Co. yra 
didžiausia išimtinė kariuome
nės ir laivyno daiktų firma, 
pardavinėjanti juos smulkme- 
niniai, paštu užsisakant ir ur
mu.

ROSE REITER
203 So. Dearbom St. Room 301 

Tel. Wabash 1816
Legališka patarėja, buvusi per 8 

metus tarnystėj prie Federalės val
džios Suv. Valst., dirbusi ateivių 
skyriuje, įplaukų taxų. Aš galiu pa
gelbėti visokiuose dalykuose, tiems 
kurie nori, apleisti Suvienytas Val
stijas ir išgauti paliudyjimus vald
žios, arba kurie nori atsitraukti sa
vo gimines i šią šalį; taipgi gavime 
pilnų pilietiškų popierų. Aš turiu pa
tyrimą šiuose dalykuose ir sučėdysiu 
jums pinigų.

Pasiųsk tik 25 centus padengimui persiuntimo lėšų ir $4.95 aplaikius siuntinį.
LUXUS SALES CO., Dept. P-94, 1513 Emma St., Chicago, Illinois.

IŠDIRBĖJAI IR INPORTUOTOJAI
Geriausių Armonikų

Pasauly že
mes nėmir 
kaino m i f 
negu kitu) 

kur priei 
karą.

Gvarantuo- 
jam 10 me
tų. Nurody
mų Knyga 
pirki karna 
dykai . In
formacijų ir 
katalogo ra
šyk angliškai.

R U ATT A SERENELLI AC 
CORDEON MFG. CO.

817 Blue Islnnd Avė., Chicago III

MRS. LULA VANN, 
FULTON, ARK.

Patarimai kenčiančioms 
moterims j kelių sveikatos.

Fulton, Arkansas. — “Vartojau Ly- 
dia E. Pinkliam Vegetable Compound

] nuo šone skaudėji
mo. Taip baisiai 
kepčiau kas mė- 

•nuo, taip skaudėjo 
nuo juosmenio že
myn, kad negalė
davau ant kojų pa- 
stovčt nei puses 
laiko. Nepajie- 
giau apsidirbti be 
pagelbos. Pama
čiusi jūsų Vege
table Compound 

kraščiuose ir išmegi- 
gerai. Dabar netik kad atlieku 

visą savo darbą, bet nei skausmo kas 
mėnuo nejaučiu. Neįstengiu pakanka
mai pagerbti Vegetable Compound, 
vienok rekomenduoju toms, kurios 
panašius nesmagumus turi kaip ir aš. 
Gcisčia kad, panaudotumėt šiuos fak
tus, kaipo paliudijimą, vedantį prie 
moterų, kurios moteriškus nesmagu
mus turi ir lai taip pasielgia, kaip 
kad aš įstodama į kelią sveikatos.”— 
Mrs. LULA VANN, Box 43, Fulton, 
Arkansas.

Šios rūšies pagarba teikiama Ly- 
dia E. Pinkliam Vegetable Compound 
žodžiais iš burnos ir laiškais, kuriuos 
siunčia viena moteris kitai; tad pri
verčia ir tamista pagalvoti ir imti ge
rai žinomą gyduolę, jei tik esi pana
šiuose nesmagumuose, kaipo skauda
mus periodus, silpnumą, nervišką 
jausmą, didelį skausmą strėnose ir 
tūlais laikais negali dirbti.

Ši moteris, kuri labai yra dėkinga 
už paliuosavimą nuo skausmų ir ner
vų, kurie griauna fizišką padėjimą, 
todėl, visą tai nori apsakyt sergan
čioms moterims.

■ Reumatizmas Sausge'ei
Nesikankykite savęs skaus

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

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

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

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

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktinį susišlapinimą, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 
vaikų. Patarimui dykai.
2159 VV. 21 S’t, kampas Leavitt St.

Telefonas Roosevelt 8135
Vai.: 5:30 iki 9 p. m. Sub. 1 iki 

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

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DT.NTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
3261 Sa. Halsted St, Chtcago, III.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvon skaudėjimą,
Jei ekaiumt raidla susilieja,
Jei ii raidis darosi dvi,
Jei turi uždegimą aidą, 
Jei skaitant ar siuvant akis aka* 

da, tuomet reikalaukit akieią.

John J. Smetana
Akinią specialistes 

1801 So. Ashland Avė, 
Kampas 18-os gatvta.

Ant trečio augšto viri Platt’e ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto IH 9 vai. vak 
Nedėldieniais: 9 ryto iki 12 dienai.

AKIŲ DAKTARAS

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

Patarimai suteikiami dovanai

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

DR. VAITUSH. O. D.
Lletevie Akių Specialistas

ru.vugvins akių Įtempimą, gurią 
esti, Tietastinu galvos skaudėjunOj 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, saauoamą akių karšt}, atitaiso 
ireivas -ikis nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toiiregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos* vrzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama j 
nlokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

St Paul’s
Mospital

828 West 35th PI.
Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 

i $65.00.

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

FREDERICK BROS.
3700-10 So. Halsted St.

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

SERGANTI ŽMONĖS
Jeigu dar niekuomet neturėjote eg

zaminavimo elektros spinduliais 
X-Ray, tai dabar neturite praleisti 
tos progos ir duokite X-Ray spindu
liams pasakyti tikrą priežastį jūsų li
gos. Po išegzaminavimo X-Ray 
spinduliais, kiekvienam ligoniui pasa
kysiu, vyrui arba moterei, ąr% jie gali 
būti išgydytais. Tikras žinovas ne
klaus jūsų kas jums yra, arba kas 
jums skauda, bet pats jums tai pasa
kys, be spėliojimų. Todėl privalo pa
sinaudoti šia proga, kuri gali jums 
daug gero padaryti. Musų trisdešimts 
metų praktikos, įtikinome žmones, 
kad labiausiai užsisenėjusias ligas 
gydome su didžiausiu pasisekimu, ką 
galime ir jums padaryti, jeigu pasi

naudosite musų patarnavimu. Pasidėkavojant tuo, šimtai žmonių liko 
išgydyti musų gydykloj atsidavus musų gydytojams. Musų specialumu 
yra gydymą viokių užsisenėjusiu vidurinių ligų, kaip tai: chroniškas 
skilvio ligas, skausmai po širdžia, skaudėjimas strėnų, galvos svaigimo, 
nevyriškumo, nubėgimas mėnesinių, privatinės ligos (venerinės), kaip 
vyrų taip ir moterų, viskas bus užlaikoma gvarantuotoj paslapty. Mo
terų ligos — visos ligos macicos, balti ištekėjimai, gumbo uždegimo, 
skausmingus ir nereguliarius periodus, skaudėjimas pažasščių, ir tt.

Jeigu jus kiti neišgydė, ateikite pas mane, kuomet pradėsiu jumis 
gydyti, spėka ir sveikata jums sugrįš.

PEOPLES HEALTH INSTITUTE
729 W. Grand Avė., kampas Milwaukee Avė.

Ant itališko banko
Ofiso valandos:

Nuo 9 ryto iki 1 ir nuo 4 iki 8. Ncdėldieniais ir šventėmis nuo 9

Lengvai gydo, greitai ir 
antiseptiškai.

The Little Nurse 
for Little W Saule nudegus nosį

Vartok apščiai laidančio

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0263

DR. A. MONTVID 
Lletevls Gydytojas ir Chirergae 

25 E. Wa»hlngton St.
Valandos; nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone Central 8362 
1824 VVabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 771b

David O’Shca, A. M., M. D 
Bustas, Edgevvater Beach Ilotel 

5349 Sheridan Road 
Tel. Edgevvater 8380

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

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

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

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118 
________ _________________ J

OR. P. ŽILVITIS 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.
—.................................. —/

Sveikatos 
Gelbėtojas 
čia labai a:š- 
kiai parodo 
kaip 
būti 
sveikam 
kur 
na. 
yra 
šia 
mašinerijos.
Neatsakantis maistas ir gėrimas, pa
gadina pilvelį. Pirma priežastis at
sitinka, — kepenai nebemaitina krau
ją, kraujas pradeda slabnėti ir tuo
met pradeda slabnėti kitos svarbiau
sios dalys kūno ir tuomet tikrai at
sidaro Šaltinis ligų. Tai yra ginklas 
atsiginti užpuolusias ligas, kad pa- 
jaučiant skilvy negerumą, tuojaus 
reikalauk Sveikatos Gelbėtojo Bit- 
terio (viena bonka $1.00). Taipgi už- 
laikom visokių gyduolių nuo kiek
vienos ligos.

DRUG CHEMICAL CO.
J. Baltrėnas, Prop.

2500 W. Pershing Rd., Chicago, III.
Phone Lafayette 0919.

galima
žmoguj

ligos paei * Vz'1 jy
Pilvelis

svarbiau- y
dalis kūno susiet u**

-♦BRAJN
fEYtS 
-tEARS 
■*wse ~»throat 
■»AKM3

>»LUNC3 
•LIVER 
>STOMACH 
> pancreas 
C SPLf£N 
C KIDNEY3 
?SMALl BOWtX

■♦GturrAi orgakI 
fTHlCHS t LLGS

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo
ChroniSko
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių
Ligų

ligą, 
kad

bileJeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausj gy
dymą .

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

(Kampas Monroe ir Dearbom St.) 
Imkite eievaitorių iki 5-to auglto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, 111.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.
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IŠKASĖ DAR TRIS LAVONUS.
Sąryšy su T. Klimek ir Ni 

Koulik investigacija pareitą 
trečiadienį tapo iškasti dar 
trys lavonai: vienas Mociej 
Wozniemski, p-ios N. Kairi Ik 
numylėtinio ir du dviejų vai
kučių, jos giminaičių. Koro- 
nieriaus chemikas Wm. D. 
McNally padarys cheminį ana
lizę. *,

NORI PRIVERSTI EITI 
BAŽNYČION.

Northwestem universiteto 
prezidentas, Walter Dili Scott, 
daro planus, kaip geriau pri
vertus visus studentus eiti baž
nyčion. Tuo reikalu jis šau
kia universiteto faikulteto su
sirinkimą, kuriame bus svars
toma, kaip greičiausiai atsiekti 
pageidaujamo tikslo. Busian
čios panaudotos visokios prie
mones, kuriomis manoma pri
versti 100 nuošimčių studentų 
eiti bažnyčion.

it£tuviu Rateliuose
BRIDGEPORTAS.

| kuris apsiimtų atsakyti į tuos 
i klausimus ir galėtų laimėti 

$500 dovanų. Nė vienam nesi- 
randant, aiškino pats vienas S. 
Bencckas. Šapos Darbininkas 
turbūt ibiskį pasivėlino ateiti, 
kad sako, jog Bumšos nebuvę.

—Griunas.

PIENAS PABRANGO.
Nuo šiandien pieno kvorta 

pabrango dviem centais. Taip 
pranešė,F. A. Webb, generali
nis manadžeris Borden fanuos 
produktų kompanijos. Pienas 
pabranginamas dėlto, kad far- 
meriams pakelta penki centai 
daugiau už šimtą svarų pieno. 
Pirmiau fermeriai. gaudavo už 
šimtą svarų pieno $2.10, dabar 
gaus $2.15. Kitos pieno kom
panijos padarysiančios pana
šiai.

IŠPLĖŠ® NAMUS.
šeši banditai įsiveržė į Niels 

Buck, turtingo kontraktoriaus 
namus, 5332 Kenmore Avė. Jie 
sumušę ir uždarę sargą išnešė 
už $11,000 brangių likerių. 
Banditai pirmiausiai persistatė 
prohibicijos agentais. Jie buvo 
įleisti namai! ir penki jų nu
ėjo krėsti skiepo. Surastą li
kerį jie sukrovė į troką ir nu
važiavo. Bųtų išvežę ir dau
giau, bet nesuspėjo.

PABRANGO VIDURMIESTYJ 
ŽEMĖ.

Taip greitai, kaip tik tapo 
nutarta platinti La Šalie gat
vę dėl bulvaro, o tose vietose 
žemė greitai pabrango nuo 
$250 iki $700 už ketvirtainę 
pėdą.

MILŽINIŠKAS GAISRAS.
Vakar užsidegė penkių aukš

tų namas prie 37—39 E. South 
Wattr gatvės. Gaisras 
prasidėjo skiepe ir visiškai su
naikino visą namą. Pirmas 
aukštas buvo užimtas Victor 
Piping kompanijos; antras ir 
penktas aukštai—Datman kon- 
desuoto pieno komp., Albert 
Bridges komp. ir Stranford 
rakandų komp. Antras ir tre
čias aukštai buvo neužimti. 
Nuostolių pridaryta už $50,000.

• . •
MIESTO TARYBA PRIEŠ 

KONSTITUCIJĄ.
Chicagos miesto taryba 50 

balsais prieš 6 priėmė rezoliu- 
siją, kurioj raginama visus 
miesto piliečius balsuoti gruo
džio 12 dieną prieš Illinois 
valstijos konstitucijos projek
tą. Taipgi tapo nutarta papra
šyti majoro Thomsono, kad 
jis paskirtų komitetą, kurs tu
rėtų greičiausiai pradėti kam
paniją nurodydamas visus pro- 
panuojamos konstitucijos blo
gumus.

PASKYRĖ AUKŠTESNIOJO 
TEISMO TEISĖJĄ.

Teisėjas Joseph B. David ta
po paskirtas aukštesniojo teis-

Iš jaunuolių Orkestros pastogės
Čionai jau nuo gana senai 

gyvuoja draugija Jaunuolių 
Okestra kuriai priklauso virš 
šimtas narių. Nariai yra pasi
dalinę į tris skyrius, būtent: 
orkestros, kurią veda p. J. Gru
šas; choro, kurį mokina p. F. 
Manelis; gramatikos skyrių, 
vedamą Dr. A. J. Karaliaus 
padedant Dr. S. Naikeliui ir 
Juozui Kuzmickiui (Uktveriui). 
Dr. A. J. Karalius mokina gra
matikos ir rašliavos. Gramati
kos mokyklą lanko 56 berniu
kai ir mergaitės ir mokykla 
duoda gana gerų pasekmių.

Trumpoj ateity manoma pa* 
kviesti duoti lekcijom svarbes
nius lietuvių inteligentų spė
kas, būtent — p. P. Grigaitį ir 
kitus žinovus Lietuvos istori
jos ir abelnos istorijos. Taipgi 
yra manoma, greitai suruošti 
pora vakarų: muzikalį vakarė
lį ir pastatyti kokį veikalėlį.

Kaip rodos, komitetas deda 
daugiausia pastangų, kad kuo- 
toliausia nužengus su “grama
tikos skyriumi”. Nors čia pat 
yra ir kita vaikučių mokykla, 
kurią tvarko “kairusis spar
nas”. Pirmą mokyklėlę gana 
skaitlingai lanko ir daugelis 
entuziastiškai ją remia. Pamo
kos burta kiekvieną subatos po
pietį ir prasideda lygiai 2 vai.

Butų gerai, kad dar daugiau 
atsilankytų ir kad butų gali
ma klesa sudaryti mažiausiai 
iš 150 mokinių. Tėvai privalė
tų leisti ir raginti savo vaike
lius įstoti tokion mokyklon bei 
draugijėlėn. Jeigu mes tokias 
mokyklas užlaikysime ir jas 
remsime, tuomet nereikės bijo
ti, kad Amerikos lietuviai iš- 
lautėtų!—Ursus.

WEST SIDE.
Biblijos studentų disputai.
Šaipos Darbininkas aprašo 

buvusius disputus “Naujienų” 
nr. 280. Jis sako: “buvo kvies
tas kunigas Bumšas, kuris tu
rėjo atsakyti į pastatytus jam 
tris klausimus, vienok Bum- 
$as nepasirodė*.

Tai netiesa. Kun. Bumšas bu
vo atsilankęs, bet nestojo į dis
putus, biblistams pranešus nuo 
estrados, kad susirinkimas at
idarys su malda, po kurios 

ehoras sugiedos šventas gies
mes. Tuo laiku pasieny sto
vėdamas kun. Bumšas, kuris 
kalnierių buvo skarele užsi
dengęs, greitai skarelę prasklei
dė ir šiaip garsiai sušuko: “Aš 
esu katalikų kunigas ir aš jūsų 
maldos nekalbėsiu; aš negaliu 
melstis tokiame atskalūnų su
minkime ir šį vakarą aš turiu 
eiti žmonių spaviedot; aš ne-

BRIDGEPORTAS.
ŽMONIŲ APGAUDINĖJIMAS.

Vakar vakare Chicagos ko
munistėliai, prisikalbinę keletą 
pašalinių žmonių, parengė Mil
dos svetainėje “progresyvių 
srovių prakalbas”. Jų plaka
tuose buvo parnešta, kad tose 
prakalbose kalbėtojai busią nuo 
“trijų visuomenės dalių: nuo 
darbiečių—J. Gasiunas, nuo so
cialistų—Dr. A. Montvidas, nuo 
bepartyvių—Dr. A. Karalius.”

Ar atstovavo ką nors Dr. 
Karalius, nežinia; bet Dr. A. 
Montvidas neturėjo jokio įga
liojimo nuo bent kurios socia
listų organizacijos dalyvauti 
tose prakalbose. Socialistai 
niekuomet neturėjo jokių pasi
tarimų su komunistais “danbie- 
čiais” ir vargiai tarsis su jais 
tol, kol jie nesiliaus šmeižę so
cialistus.

Taigi toks prakalbų reklama
vimas yra apgaudinėjimas vi
suomenės. r—Rep.

—~——
“BIRUTĖS” DRAUGIŠKAS 

VAKARAS.
Trečiadienį, lapkr. 29, Mil

dos svet. buvo “Birutės” drau
giškas vakarėlis, kuriame be bi- 
ruliečių ir rėmėjų atsilankė 
gana skaitlingai ir svečių.

Pasilinksminus buvo susta
tyti stalai ir užkandus birutį- 
ninkių pagamintų valgių prasi
dėjo programas. Koncertinę 
dalį išpildė gerai žinomos ir 
mylimos musų Mariute ir No
ra bei Birutes Choras. Vakaro 
vedėjas Alex iMiccvičius prane
šė apie Lietuvos Operos artis
tus, kurie atvyks Chicagon 8 
gruodžio, ir ragino visus susi
rinkusius idant prisidėtų prie 
surengimo jiems koncerto.

I^abai gi-ažiai iš svečių pa
kalbėjo poni A. NausedienS. Ji 
be to pakėlė klausimą apie į- 
kurimą “artistų fondo”, iš ku
rio butų galima apmokėti vie
tinius artistus, kurie reikalau
ja mokslus muzikoje [? Red.]. 
Taippąt ji patarė, kad “'Biru
tė” paimtų iniciatyvą ir kad 
ji kiek galėdama tą sumany
mą remtų.

Po jos kalbos da linksniai 
pasišokę visi išsiskirstėm jau 
gana vėlam laike. —Svečias.

apie porą tuzinų šokėjų. Ne
kantriai laukiau pradedant gar
sinto veikalo. Bet mano lau
kimas veltui. Apie pusę vie
nuoliktos pasirodo ant pagrin
dų moterėlė — tai ponia če
plinskienė, baliaus, rengėja. Ji 
paaiškino “publikai”, kad vei
kalas šiuo sykiu nebusiąs su
loštas, nes artistai nesusirinkę, 
čeplinskienė prižadėjo “publi
kai” tą veikalą sulošti kitą kar
tą-

Bet aš manau, kad toms 
bolšėvikėms kitą kartą bus 
sunku prigauti ir tuos kelis 
žmones ir vargiai jos galės 
rengti “balių” tos draugijos 
vardu, čia reikia pastebėti, 
kad tos bolševikės pridarė Lie
tuvos Dukterų Dr-jai daug 
skriaudos-Lfinansiniai ir mora
liai. Vienok joms nepasisekė 
išardyti. Bolševikių šaika tu
rėjo pasitraukti su pustuziniu 
moterėlių. Tai ačiū Čeplins- 
kienei. Vienok, nežiūrint to, 
draugija jau spėjo atsigauti 
nuo padarytų jai skriaudų, 
šiandien jau ji. ir vėl auga ir 
bujoja. Pereitą susirinkimą 
prie jos prisirašė 14 naujų na
rių ir 5 išpildė įstojimo aplika
cijas. O tos, kai atsimetė nuo 
draugijos, jau baigia nykti. 
Bolševikai smunka kaip 'gry
bai nuo kotų. Su melais ir klai
dinimais negalima toli nueiti.

-—Pumpuras.

NORTH SIDE. J

Rubsiuvių unijos viršininkų 
nominacijos.

Nuo lietuvių skyriaus nomi
nuoti šie asmenys: K. Kairys, 
Ch. Chapas ir J. Butvilas. Po 
nominacijų F. Mason agitavo 
pirkti, Rusijos' pramonės atstei 
gimo Rubsiuvių unijos bendro
ves Šerus. Nusiskundė, kad 
nariai perką, mažai Šerų. Rusi
ja esanti “vienintelė darbinin
kų šalis, kurioj darbininkai tu
rį savo rankose valdžią.”

Keista, kad komunistai ne
noriai perka Rusijos industri
jos atsteigimo serus, ir jei kat
ras perka, tai visai maža. Kaip 
senai čia komunistai — kuo
met komunistų požeminė par
tija gyvavo sutverta pagal 
Trečiojo Internacionalo težins 

rėkavo, kad kiekvienas, 
kurs norės įvažiuoti į Rusiją, 
turės turėti nuo Amerikos ko
munistų partijos pasportą, o 
tokius pasportus jie sakė galė
sią gauti tik komunistų parti
jos nariai. Socialpatrioto jie 
žadėjo neįsileisti ne vieno. Da
bar ne tik kad patys komunis- 
stai nevažiuoja Rusijon, bet 
nei Šerų neperka. Turbut jie 
nenori atsteigti Rusijos indus
trijos, kad ir ten darbininkai 
galėtų užsidirbti duonos kąsnį.

— Šapos Darbininkas.

MAJESrHC TEATRAS.

Kad Chicagos teatrų lanky
tojai atrado ir tinkamai įverti
no puikius vaidinimus, kurie 
yra duodama Majestic Teatre 
prie dabartinio nusistatymo 
nuolatiniu vodeviliu žemiau
siomis kainomis, kurios kuo
met buvo skiriamos tokiems 
vaidinimams, tai kasdien tas 
yra. pastebiama gražiame teat
re prie Monroe gatvės.

Nuo pat durų atsidarymo 12 
valandą dienos iki vidurnakčio 
r uolatinė smagumo jiešktojų 
srovė be perstogės pasinaudo 
ja proga ne (ik žeiųų kainų, o. 
ir vaidinimo kokybės. /

Programai! įeina ne tik aš- 
tuoni dideli komedijos aktai, 
o ir gražus krutami paveikslai.GARSINKITIES NAUJIENOSE

SOPIJA BALEIŠIUTĖ.
Dėkavojam visiem^ giminėms, 

draugams ir pažystamiems, ku
rie dalyvavot laidotuvėse lap
kričio 27 d. iš namu 3418 VVall- 
ace St., Sopijos Baleišiutės, ku
rią patiko nelaimė einant į mo
kyklą automobilius sunkiai su
žeidė ir už 20 valandų pasimi
rė. Tariam širdingą ačiu Krik
što tėvui ir Krikšto motinai ir 
dėdei už gražius gėlių vainikus; 
taip pat ačiu pažystamiems ir 
susiedams už gėlių vainikus, 
širdingai ačiojame Vaikų žiedo 
draugijėlei už atsilankymą į 
šermenis ir suteiktas gėles. Ačiu 
labai šv. Jurgio mokyklos mo
kytojom seserim ir mokiniams 
už patarnavimą musų dukrelei. 
Negalim rasti širdyj musų to
kių žodžių, kad galėtumėm jums 
visiems išreikšti širdingą padė
ką. Liekamo* dideliame nuliūdi
me, Tėvas, Motina. Brolis ir 

Sesuo Ęaleišiai.

mo teisėju, kuriuomi jis bus 
iki gruodžio mėnesio, 1923 
metų. Jis užima teisėjo John 
J. Sullivan vietą.

REIKALAVIMĄ.
John Miller, kurs pereitą 

šeštadienį tapo nuteistas 14 
metų kalėj i man dėl užmušimo 
policisto Tcrrence Lyons, buvo 
padavęs prašymą, kad jo byla 
butų perkratinėta išnaujo. Va
kar jis savo prašymą atsiėmė 

sutinka eiti kalėjimam

UŽMUŠĖ BOSĄ.
Tony Sabarino, 45 metų 

amžiaus, 1535 N. Robey gat
vės, bosas Chicago Northvves- • 
tern gelžkelio kompanijos, ta
po užmuštas inžino, kurs J 
smogė karan, už kurio Sabari-

turiu laiko kalbėti; aš čia tik 
per klaidą šį vakarą atėjau; aš 
išeinu ir visi katalikai eikite 
su manim laukan”.

Tuokart pribėgęs vienas 
tvarkadarių paėmęs kunigą už 
rankos paprašė i eiti laukan. 
Tada kunigas pasakė: “Atsi
prašau, aš ir pats išeisiu”. Ta
da pribuvusios dvi moterys tą 
vyrą nustūmė šalin, ir kun. 
Bumšas jų ir tvarkadario lydi
mas i]>cr susispaudusią publiką 
ėjo linkui .durių. Prie durių 
Bumša vėl balsiai pasakė: “Ka
talikams nevalia čia būti; išei
kite visi su manim”. Bet nė 
vienas neišėjo, tik ėmė visi 
ekt, ūžt, švilpt ir nurimę pa- 

saliko iki galui klausyt.
Kunigui Bumšai išėjus, bib- 

listai šaukė po keletą sykių, ar

BRIDGEPORTAS.
APGAULIOJIMAS ŽMONIŲ.
Lapkričio 19 d. užtikau 

“Naujienose” paskelbimą, kad 
Lietuvos Dukterų Draugija ren
gia balių su programų Mildos 
svetainėj. Busianti perstato
ma vieno veiksmo drama 
“Draugijų ardytojai”.

Žinodamas, kad Lietuvos 
Dukterų Dr-jos balius įvyko 
kelios savaitės atgal, supratau, 
kad skelbiamas balius bus ko
munisčių. Nuėjau .pažiūrėti. 
Maniau pamatysiu, kaip bolše
vikai, kaipo geriausi meistrai 
draugijų ardymo, suvaidins 
veikalą “Draugijų ardytojai”. 
Kadangi jie yra išardę labai 
daug draugijų ir norėję išar
dyti, tai, maniau, jie tikrai ži
no kaip tokį veikalą geriausiai 
sulošti.

Nors buvo garsinta, kad ba
lius prasidės 7:30 vai. vakaro, 
bet aš nuėjau tik 8:30 vai. 
Svetainė buvo visai tuščia. Vie
na moterėlė pardavinėjo tikie- 
tus, kuriuos prie durių atiminė
jo vyras. Maniau turiu klaidą: 
čia turi būti balius kokios nors 
kitos draugijos, prie kurios 
priklauso vyrai ir moterys. 
Vėliau sužinojau, kad tą ba
lių rengia čeplinskienė su savo 
šaika—-būreliu moterėlių, ku
rios pirmiau prigulėjo prie Lie
tuvos Dukterų Dr-jos. Toj šai- 
koj nebuvę užtektinai asabų 
darbininkų išrinkimui, tai če- 
pinskienė pakvietusi kelis vy
rus.

Už kokios valandos laiko su-
no stovėjo, v * nesiranda kas nors iš publikos, sirinko kelios moterėlės — viso

Lapkričio 27 d., unijos sve
tainėj, Robey ir North gatvių 
kampo, įvyko Rubsiuvių uni
jos lietuvių 269 skyriaus speci- 
alis susirinkimas. Buvo nomi
nuojama kandidatai į Chicagos 
Joint Board valdybą: manad
žeris, iždininkas, raštininkas ir 
biznio agentai. Nominacijų 
balsavimas eis referendumu. 
Susirinkimą atidarė pirminin
kas. drg. Butvilas. Pasiūly
ta du kandidątąį į manadže- 
rius: Samuel L4vin, dabartinis 
m « n tvtl-žeriis, socialistines srto- 
ves asmuo, geras ir uolus A- 
nuil^iinėlų unijos veikėjas, ir 
Areabergas, gerai žinomas 
komunistų rėkshys, socialistų 
šn'eižikas, didelis triukšma- 
ckiris.

Buvo apkalbama pasiūlytų 
kandidatų kompetentiškumas. 
K. Kairys nurodė, kad į ma
na džerius nereikia nominuoti 
naujo kandidato, nes dabarti
nis manadžeris Samuel Levin 
esą o geras unijos darbuotojas, 
gerai susipažinę^ su darbdavių 
politika ir ačiū jo pastangoms 
vicos Chicagos rubsiuvių bosų 
užmačios pakenkti unijai nuė
jusios niekais. Ateinantį pava
sarį unija gana svarbiuose 
klausimuose turės susiremti su 
bosais, tai pasak Kairio, toks 
veikėjas kaip Levin labai rei- 
kalingas, o naujai išrinktas 1 
manadžeris, neapsipažinęs su 
dalykais, galįs viską pagadinti.

Tuo pačiu reikalu kalba 
Tumosa. Jis patvirtina Kairio 
kalbą. Bet jis pataria nominuot 
Arcnbergą, kurs buvęs areš
tuotas už darbininkų reikalus, 
reikia duoti proga naujam 
manadžeriui lavintis. Po Tu- 
niosos kalbėjo prieš Leviną 
dar keli nariai, kurie pakarto
jo Tumosos žodžius.

Po apkalbėjimo eita prie bal
savimo. Levino kandidatūra ne 
perėjo: negavo reikiamo skai
čiaus balsų... Kairiasparnis 
Arenbergas nominuotas į ma- 
nadžerius virš 30 balsais iš 64 
balsų. Kiti susilaikė nuo bal
savimo. Komunistai laimėjo 
dėl to, kad rimtesni nariai ne
belanko susirinkimus. Mat jau 
jiems įgriso komunistų užpul
dinėjimai ir šmeižtai. Papras
tai į susirinkimus ateina tie 
airiuos šapose komunistai su
agituoja. Panašiai įvyko ir, 
šiuo kartu — susirinko dau
giausia tię, kuriuos komunistai 
suagitavo. Ačiu tam jie (ko
munistai) neturėjo jokios opo
zicijos: kaip norėjo, taip jie ir 
nominavo.

Po lo tapo nominuota 20 bi
znio agentų į visus lokalus.

Atsišaukimas
Sesuo ir brolau!

Jeigu nori gerai žinoti, kas 
dedasi Mažojoj Lietuvoj, skai
tyk “Kibirkštį”, vienintelį Maž. 
Lietuvoje lietuviškomis raidė
mis einantį iliustruotą laikraš- 
tį. Pripažintas indomiausiu 
Lietuvos laikraščiu. Ligšiol iš
ėjo du numeriai. Gaunama už 
50 centų su prisiuntinni. Rašyk 
dar šiandien į leidėją Martyną 
Glažę, Klaipėdoje (Memel) Sei
lei’ str. 3-4, Maž. Lietuva.

JI ŠYPSOSIS I JUS 
KAS RYTAS.

Skaisti mergina rausvai 
gelsvais plaukais, puikiuos 
mėlynuos rubuos su geltonų 
Lyonso rožių puokšte prie 
krutinės šypsosis į jus kas 
rytas, jei gausite gražų Tri- 
nerio sieninį Kalendorių 
1923 metams. “Sveikata ir 
Gražybė” yra vardas musų 
duotas šitam artistingam kū
riniui, nes 12 mažų apskri
čių paveikslų sudėtų aplink 
žavėjantį centrų supažindi
na jus su puikiais Trinerio 
vaistais ir preparatais, ku
rių tikslu yra sveikata (Tri- 
nerio Kartusis Vynas, Tri- 
nerio Angelica Kartusis To
nikas, Trinerio Linimentas, 
Trinerio Kosulio Malšinto
jas, Trinerio Antiputrinas, 
ir tt.) ir žmogaus kūno gra
žybė (Trinerio Dantims Kre
mas, Trinerio Rankoms Maz 
gojas, Trinerio Skystasis 
Trinkalas, ir tt.) Pasiųsk 5 
centus persiuntimo išlaidoms 
padengti, adresu: Joseph 
Triner Company, 1333 S. 
Ashland Avė., Chicago, III. 
Šitas paskaitymas yra toks 
mažas, kad kiekvienas tia
rai pasinaudos šita proga 
gauti puikų kalendorių savo 
namams.
—i—.— --------------------------------------------—

I Redakcijos Atsakymai į
UrSui.—Ačiu. Gavome tiktai 

penktadienyje, tai ankščiau ne
galėjome įdėti.

K. Drauginiu!, Scranton. — 
Jei tamsta dabar išvažiuoji 
Lietuvon, tai registruotis čia 
nėra reikalo. ‘ Parvažiavęs įsi
registruosi savo valsčiuj. Lie
tuvoj moterys turi lygias su 
vyrais politines ir pilietines 
teises, tat ir jų pareigos ly
gios su vyrų pareigomis.

Svečiui, Chgo. — Tamstos 
žinutę apie “Birutės” vakarė
lį dedame. Prašom tik kitą 
kartą, rašant ką nors laikraš
čiui, nepamiršti, be slapivar- 
džio, padėti dar ir savo tikrąjį 
vardą pavardę ir adresą — 
Redakcijos žiniai. zTas reikia 
daryti dagi, siunčiant “praneši
mus”.

Lietuvon Daugiau Negalė
site Parvažiuoti

JEIGU DABAR PAŠPORTO NEIŠSIIMSITE.
• \

Sulyg Lietuvos valdžios naujo įstatymo, kas iki Gruodžio 22, 
1922, neuŽsiregistruos, (neišsiinya Pašporto), nužudys Lietuvos pilie
tybės teises. Nužudę pilietybės teises, negaus Pašportų, negalės Lie
tuvon išvažiuoti ir praras savo Žemę kokią Lietuvoje turi.

Todėl tie, kurio manote kada-nors Lietuvon apsilankyti, ir tie, 
kurie turite žemę ar namą laetuvoje, išsiimkite Pašportus prieš Gruo
džio 22, 1922, nes kitaip viską prarūdysite ir daugiau nei svečiuosna 
Lietuvon negalėsite apsilankyti.

A. OLSZEWSKIS
3235 So. Halsted Street, Chicago, III.

Ofisas Viršui Star Shoe Co. storo.

PARŪPINA PAŠPORTUS 
PARDUODA LAIVAKORTES

I SIUNČIA PINIGUS LIETUVOJ
H OFISO VALANDOS KASDIEN:

Nuo 10 ryto iki 1 po pietų ir nuo 3 po pietų iki 8:30 vakaro.
Nedėldieniais uždaryta.

R. N. BARšIS
140 So. Dcarhorn St. Room 521

Phone Randolph 1372

9730 Winston Avė. 10 ruimų 
moderninis medinis namas, ran
da apie $2400 — kaina $9900.

BARGENAI.
Parduodu Brfghton Parke nau

jausios mados garažas 2 ka
rams; kaina $7,650.00.

Medinis namas 3 pagyveni
mais; 2 po 4 ir 1 5 kambariais 
ir garažas; randos $888 į me
tus — už $5450.00.

Prie Jackson Paiko 2 po fi; 
labai sportiškas namas už $9,- 
600.00.

Farmą 80 akrų su gyvuliais 
mainysiu ant bet ko; pirkta apie 
už $300 ak., su inventaru. Lotas 
prie Whiple ir So. 45 St. už $750 
išmokėtas.

917 N. Western Avė. plytų 
namas 8 metų; štoras ir 3 pag. 
po 6 kambarius. Randos $1200. 
Kaina $9850. Visiems mažas 
įmokėjim-as.

LEMONT, DARGIS &
VON SCHILL

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

KODĖL?
1) _ RYTAS — )
2) - PIETUS - TRYS DIENOS LAIKAI.
3) — VAKARAS, j

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

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

--A ■ ——■  

PRANEŠIMAS
Visiems Brightono Paiko lietuviams žinotina, kad aš atidariau 

geriausią čeverykų krautuvę Brighton Parke; laikau geriausio išdir
binio čeverykus, visokios vėliausios mados; didelis pasirinkimas vy
rams, moterims ir vaikams. Norėdamas daugiau įsipažinti su kostu- 
meriais, parduosiu kuo žemiausiomis kainomis. Bus taipgi duodama 
laimingi numeriai su kiekviena Čeverykų pora. Su šituo laimingu 
numerių kas savaitė bus duodama viena pora geriausių čeverykų. Kas 
savaitė bus įdėta lange laimingasis numeris ir laimėjusio asmens 
vardas, kuris gaus tą porą už dyką. Todėl nepraleiskit progos. Mel
džiu atsilankyti. Patarnausiu kuo geriausia. Nepamirškit adreso:

S.K0NRAD,
4341 Archer Avė., kamp. Troy S't., Tel. Lafayette 4961. Chicago.

H14-18 Rooievelt HA

ir Turkiškos Vanos
12th stree:

OteL Kedzle 1103

CH1CAOD, ILL
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šeštadienis, gruod. 2, 1922

•Pranešima
D. L. K. K. Dramos Skyrius rengia 

vakarą subatoj gruodžio 2 d., 1922, 
McKinley Park Salėj, prie 89 gatvės 
ir Western Avė. Prasidės 7 vai. va
karą. Bus statoma scenoj komedija 
“Kurčias Žentas”, su kitais pamargi- 
nim-ais.

Pastaba Gerbiamai publikai. Ti- 
kietai prie durų neparsiduos. Norint 
gauti tikietus minėtam vakarui rei
kia kreiptis prie D. L. K. K. Dramos 
Skyriaus narių išanksto.

Kviečia Komitetas.

Bridgeport. — Jaunuolių lietuvių 
kalbos ir gramatikos pamokos būna 
subatomis nuo 2 iki 4 vai. po pietų, 
Mark White Sųuare, 29 ir Halsted gat
vių (Library Room). Mokyklą veda 
Dr. A. Karalius.

Al. Grušaitė, Rašt.

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičius šelpti ir S. L. A. 208 kuopa 
bendrai rengia Lietuvos našla’čių au
klėjimo naudai rankdarbių ir namie 
gamintų valgių bazarą, gruodžio 2 d., 
abiejose Mildos svet., 3142 S. Halsted 
gt., 7 vai. vak. širdingai meldžiame 
visus, kaip su išdirbiniais taip ir 
skaitlingu atsilankymu paremti šį pra
kilni! darbą.’— Baz. reng. komisija.

Roseland. — Darbininku Namo Ben
drovė rengia teatrą ir balių septinta
dienį gruodžio 3 d., Strumilos svetai
nėj, 158 E. 107th St. Pradžia 7 vai. 
vak. Kviečia Komitetas.

L. S. S. 81 kuopos priešmetinis su
sirinkimas įvyks šeštadieny, gruodžio 
2 d., 8 vai. vak., Uuosybės salėj, 1822 
Wabansia Avė. Kuopos nariai būtinai 
turi pribūti, nes bus renkama kuo
pos valdyba sekamiems metams ir no
minuojami Sąjungos viršininkai.

Kuopos Raštininkas.

Dr-stė švento Vincento Ferr. laikys 
priešmetinį susirinkimą sekmadenį, 
gruodžio 3 d., 2 vai. po pietų, Šv. Kry
žiaus parap. svet. Visi nariai atsilan
kykite, nes bus rinkimas valdybos se
kantiems metams.

F. Raštininkas.

Tolleston Ind. — S. L. A. 284 Kp. 
met'nis susirinkimas įvyks gruodžio 3 
d., 2 vai. po pietų, A. Karoso svet., 
1520 Grant St. Malonėsit visi nariai 
skaitlingai atsilankyti, nes bus ren
kama nauja kuopos valdyba ateinan
tiems metams. Yra ir daugiau svar
bių dalykų. Atsiveskite naujų narių.

A. Nanarton's, Ęin. Rašt.

Kenosha, Wis. — S. L. A. 212 ko. 
priešmetinis susirinkimas bus gruod
žio 3 d., 12:00 vai. dieną, Schlitz svet. 
Bus renkama valdyba 1923 metams ir 
yra daug kitų svarbių reikalų. Nariai 
būtinai turite atsilankyti.

— J. Kasputis, Prot^ Rašt.

Draugystė Liet. Taut. Tėvynės My
lėtojų No. 1 priešmetinis mitingas bus 
sept ntadienį, gruodžio 3 d., 1 vai. po 
pietų, Ežerskio svet., 4600 So. Pauli
na gat. Nariai privalo dalyvauti sus’- 
rinkime, nes yra daug syarbiiį daly
kų ir bus renkama Administracija.

K. Chap. Nut. Rašt.

North Sidė. — S. L. A. 226 Kp. su
sirinkimas įvyks gruodžio 3 d , 2 vai. 
po pietų, Knygyno svet., 1822 Waban- 
sia Avė. Malonėk te visi nariai skait
lingai atsilankyti, nes bus renkama 
kp. valdyba 1923 metams. Taipgi ne
užmirškite užsimokėti užvilktas mo
kestis. K. Markus, Kp. rašt.

S. L. A. 36 kp. priešmetinis susi
rinkimas įvyks gruodžio 3 d., 2 v. po 
pietų, Aušros svet., 3001 So. Halstad 
St. Bus renkama valdyba 1923 me
tams. Visi malonėkite atsilankyti pa
skirtu laiku. Sekretorė.

Brighton Park. — D. L. K. Keistu
čio Pašelpos ir Politikos kliubo prieš
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
gruod. 3 d., 1922 m., 1 valandą po 
pietų, McKinley Park svetainėj. Visi 
nariai-ės malonėkite susirinkti, nes 
bus rirk’iTi'as valdybos 1923 metams. 
Be to yra daug svarbių reikalų ap
svarstymui. Kviečia Pirmininkas.

Roseland. — Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės šėrininkų priešmeti
nis susirinkimas įvyks gruodžio 4 d., 
7:30 v. v., K. Strumilo svet., 158 E. 
107 gat., kampas Indiana Avė. Ma
lonėkite atsilankyti visi šeri pinkai, 
nes bus renkama nauja direkcija se
kantiems metane*.

Jonas Tamašauskas, sekr.

Roseland. — Auksinės žvaigždės 
Lietuvių Pas’linksminimo ir Pašalpos 
Kliubas rengia iškilmingą šokį Ball- 
oon Dance šiandien, gruodžio 2 d., 8 
vai. vakare, K. Strumilo svet., 158 E. 
107 St. Antanas Barškėti*.

S. L. A. 129 kp. susirinkimas bus 
gruodžio 3 d., 2 v. po pietų, Stanford 
Park svet. Kvieč’ame visus atsilanky
ti, nes bus renkama nauja valdyba 
kitiems metams.

P. Akstinas, Fin. Rašt.

Roseland. — S. L. A. 139 kp. prieš- 
metinis susirinkimas bus subatoj, gruo 
džio 2 d., Aušros kambariuose, 10900 
So. Michigan Avė., 7:30 vai. vak. Bu
kite visi, nes bus renkama nauja val
dyba. Kviečia Valdyba.

L. S. S. 22 kp. susirinkimas įvyks 
septintadienį, gruodžio 3 d., 11 vai. 
ryto, “Naujienų” name, 1739 S. Hal
sted gat. Visi draugai pribukite lai
ku ir ateikite užsimokėti užvilktas 
duokles. Taipgi kviečiame visus, ku
rie pritaria socialistams, šios apylin
kės senus ir naujus narius susirinkti 
ir prisirašyti prie kuopos.

— Valdyba.

S. L. A. 129 kuopa laikys metinį 
susirinkimą nedėliok gruodžio 3 die
ną. Visi nariai turi atvykt.

— Komitetas.

Sus. Liet. Dainininkų Amer. Pirmas 
Apskritys rengia koncertą ir balių 
gruod. 3 d., 1922 m.. American Bo- 
hem-ian svetainei. 1436 W. 18th St. 
Pradžia 7 v. v. Įžanga 75c ypatai.

Kviečia visus Komitetas*

Laisvės Lietuvos Pašelpos vyrų ir 
moterų kliubas rengia bazarą ir ba- i 
lių sekmadienį, gruodžio 3 d., \922 
m., Mildos svetainėje, 3240-42 So. 
Halsted St. Pradžia 7:00 vai. vaka
rą. Visus kviečiame skaitlingai atsi
lankytu — Komitetas.

ASMENŲ J1ESKOJIMAI
Aš Jieva Stonaitė, Kauno gub., Ra

seinių apsk., Kaltinėnų vai., Girdiš
kės parap., kaimo Lingės, jieškau sa
vo sesers Antoninos Stonaitės, 1913 
m. iš Lietuvos išvažiavo į Argentiną 
dabar nežinau, kur randas. Meldžiu 
kas žinot, ar ji pati atsišaukti. Taip
gi pajieškau Stanislovo Vainauskio, 
gyveno Chicagoj, ir Jono Lionas, Ba
takių parap., Liaužginų k. Atsišauk
ti adresu: Jieva Stonaitė, 3048 So. 
Loomis St., Chicago, III.

ĮIEŠKO PARTNERlįJ
REIKALINGAS partnerys 

prie Real Estate biznio; turi 
turėti kiek pinigo. Taipgi pa
geidaujama, kad butų kiek ga
bus prie biznio ir teisingas. 
Platesnėms žinioms kreiptis į 
Milda Real Estate Co., 751 W. 
31 St. prie kertės Halsted St. 
Tel. Yards 6296.

ISREDAVOJIMUI
PARANDAVOJAMA 

sas dentistui.
3267 S. Halsted St.
Kampas 33rd St.

ofi-

IŠDUODAMA randon 4 rui
mais pagyvenimas, elektros 
šviesa, maudynės, gazas. Ran
da $28 mėnesiui. Atsišaukit:

4438 S. Richmond St.
IŠDUODAMA RANDON 6 

kambariai po nr. 4420 So. Kar- 
lov Avė. Privažiuojama Ar
cher Cicero karu.

ANT RENDOS 5 ruimų fin
tas, elektros šviesa ir patogus 
ruimai dėl gyvenimo. Kam rei
kalingi ruimai kreipkitės.

4101 So. Maplcvvood Avė.

IŠDUODAMA randon pagyve
nimas 4 kambariais po num. 
3401 So. Halsted St. Vieta la
bai tinkama lietuviui daktarui, 
ar advokatui.

IŠDUODAMA RANDON PAGYVE 
nimas 4 kambariais mažai ir švariai 
užsilaikančiai šeimynai; yra elektra, 
vana, skalbykla beizm-ente, drabu
žiams džiauti augštas, o su randa su
tiksim. Taipgi išduodu kambarį mer
ginoms ar moterims. Kreiptis:

819 W. 34th PI.

IŠRANDA VOJAMA PAGY- 
venimas, gražioj vietoj, lietu
vių kolonijoj Ciceroje, 7 kam
bariai, kampinis pagyvenimas. 
Ofisas ir kambariai, vėliausios 
mados. Garu apšildomi, tinkar 
mas dentistui ar daktarui. Den- 
tisto biznis išdirbtas per 5 me
tus. 1845 W. 14 St., Cicero, III., 
Tel. Kildare 6673. »

EXTRA
Išduodama po nr. 4512 S. Marsh

field Avė. pagyvenimas 5 kambariais, 
švarus; virtuvė, pryšakinė ir 3 mie
gamieji. Gazas, elektra. Viršum sa
liuno. $25 mėnesiui.

Tel. Yards 4255.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ STIEGIMAS

Trys prakiurimai stoge pataisoma 
už $4.00 ir garantuojama. Automobi
liniu troku patarnavimas į visas mie
sto dalis ir priemieščius. įsteigta 34 
metai. Didžiausias ir geriausiai aprū
pintas kiemas stogams stiegti Chica
goj. Tik prityrusieji unij niai darbi
ninkai panaudojama. J. J. Dunn Roof- 
ing Co., 3411-3413 Ogden Avė., Tel. 
Lawndale 0114. Visi Skyriai.

KALENDORIAI 1923 METAMS.
Musų sieniniai dideli spalvuoti ir 

keletos rūšių. Prisiųsk $1.00 tai gau
si 4 kalendorius, ant kurių matysit 
Lietuvos kareivius, ėroplaną šienpiu- 
vius, artoją, rug'us kertant ir didelę 
nfierginą turint lietuvišką vėliavą. Tu
rim ir kitokių. Vienam kaina 25c. Ad
resuoki!: J. Yerusevičius, Box 68.

Lawrence, Mass.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALAUJAMA PRITY- 
rusios merginos mastinių pre
kių krautuvėj. Turi mokėti 
lietuviškai. Kreiptis — Cicero 
Dept. Store, 1400 S. 49-th Ct.

REIKALINGA MOTERIS prie ku- 
knios darbo ir jauna mergina arba 
vaikinas prie išnešiojimo į stalus. Pa
tyrimas nereikalingas, gera mokes
tis.

Atsišaukite:
4915 W. 14th St., 

Cicero, III.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME MORTGECIAI-PASKOLOS’
VYRŲ

miesREIKIA agentų visuose 
tuose ir miesteliuose, išskiriant 
Chicagą, užrašinėti 
“Naujienas.” Gabus 
gali uždirbti po $10 
vakarą. Platesnėms 
rašykite:

“NAUJIENOS”
S. Halsted St., Chicago

dienrašt 
žmogus 
į vieną 
žinioms

1739

Darbininkų prie troko ir 
mašinos darbo bei pagelbi- 
ninkų. Prityrimas nėra bū
tinas. Darbas nuo štukų 
darbą išmokus. Ateik pasi
ruošęs prie darbo^

ACME STEEL GOODS 
COMPANY,

135th St. & I. C. Tracks 
Riverdale, III.

VERTYBĖS POPIERIŲ 
PARDAVINĖTOJO REIKIA 
Vadovauti -vyrams išimtinėj 

teritorijoj, turi būti dalyko ži
novas ir energingas. Pasiūly
mas vietinis, pasirinktasis 
žmogus turi sugebėti atsto
vauti augštos rūšies finansinei 
firmai. Jokie kiti lai nesikrei
pia.

F. E. LAFLIN & CO., 
20 E. Jaekson Blvd., 

Kambariai 1005—1010 
Chicago, III.

REIKALINGAS BARZDA
SKUTYS.

6813 So. WestcHi Avė.

REIKALAUJAMA vyrų prie ap
skrito dirbtuves darbo. Darbas 
nuolatinis. Ateikite tuojaus.

Olson Rug Company, 
1508 W. Monroe St.

REIKALAUJAMA vaikinų 
pasisiuntimui 16 metų ar vyrės 
nių $12.00 į savaitę.
C. L. Krame Dental Supply Co. 

5 So. Wabash Avė.

REIKALINGAS tuojaus re
gistruotas aptiekorius, kuris 
moka kalbėti lietuviškai, ang
liškai ir lenkiškai už pagelbi- 
ninką į aptieką. Atsišaukite: 
1616 W. 47-th St. Chicago, III.

Tel. Boulevard 0342.

REIKALINGAS PIRMARAN- 
kis duonkepys darbas ant die
nų. Gera užrftokestis 'Atsišau
kite:

1043 W. 13-th St.

REIKIA VYRŲ ATMATOMS 
iš karų iškrauti; darbas nuo 
šmotų. Geras mokestis. Kreip
tis Chicago and North Western 
Bailroad Co., Keeler Avė. ir 
Kinzie St., Chicago.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI krautuvė 75 pėdų 

frontas, grosernė ir bučemė ir Ma
liavų bei Hardware, parduosim ar pri
imsim į partnerius; pinigų daug ne
reikalinga; geroj vietoj, arti moky
klos. Atsišaukit tuojau.

6652 Archer Avė.
Telefonas Prospect 1707

PARDAVIMUI SALIUNAS geroj 
vietoj, apgyventoj visokių tautų prie 
stock jardų. Atsišaukite greita’, nes 
turime greitai parduoti; gausite už 
teisingą pasiūlymą.

4503 S. Ashland 
Chicago, III.

Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS; senas 
biznis, randasi tarp svetimtauč ų, ly- 
sas 3 metams, ruimai gyvenimui. Naš
lė moteris parduoda. Atiduos už tei
singą pasiūlymą.

Kreipkitės:
269 W. 25th St.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas, pigi randa, svetainė 
draugijų susirinkimams, ve
stuvėms ir tt.; važinėtųjų už
eiga. Atklausti:

1131 So. Jefferson St.

PARDAVIMUI automobilių ratlan
kių (tires) taisymo šapa. Arba mai
nysiu ant saliuno, ar automobiliaus. 
Nemokantį to amato pramokysiu. Biz
nis eina gerai; darbo užtenka dviem 
žmonėms. Mašinos įtaisymai vėliau
sios mados. Taipgi parsiduoda gasa- 
linas, aliejus ir visoki kiti reikmenys 
automobiliams. Kreiptis: 2516 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas ge
roj vietoj; namas garu apšil
domas; randa nebrangi $45 
mėnesiui. Lysas dviem metam. 
Kreipkitės:

5136 S. State St.

RAKANDAI

Labai pigiai labai pelningas 
didelis namas pasitaiko pirkti 
Hyde Parke. Namas yra 6 fla- 
tų po 8 kambarius kožnas. Ne
ša rendos virš $8,000 į metus. 
Reikia gyvais pinigais įnešti 
tik $12,000. Namo kaina nepa
prastai pigi. Atsišaukite į Nau
jienas.

ANTRO MORGIČIAUS ANT 6%
Išmokėt galima mėnesiniais išmo- 
kesčiais Perkam bondsus, notas 
ir kontraktus.

LOUIS STERN & CO. 
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

PARDAVIMUI bučemė ir 
grosernė. Parduosiu už cash 
ar mainysiu ant namo.

562 W. 18 St.

NEPRALEISKIT PROGOS I 
Parduodu pusę garažo ir au
tomobilių taisymo biznio. Tu
riu parduoti greitu laiku puse 
kainos. Atsišaukti į Naujienų 
ofisą Box No. 157.

DIDELIAIS NUOSTOLIAIS.
Mes turime tuojaus' parduoti savo 

gražius baldus 5 kambariams, visus 
sykiu, ar atskirai už kiekvieną pana
šų pasiūlymą. Vėliausios mados sve
čiams kambario eilė, valgomojo eilė, 
miegamųjų eilės, kaurai, aslinė žiby- 
kla, ranka piešti paveikslai ir tt. 
Taipgi didelis dvigubu springsu fono
grafas su rekordais ir deimanto ada
ta. Nepraleisk šito pigumo. Visa kaip 
nauja ir gali sučėdyti pinigų. Ateik 
po num. 1922 S. Kedzie Avė., 1-mas 
augštas.

NAMAS ANT WEST SIDE 
netoli lietuvių bažnyčios — 
trijų lubų — rendos 
I>er $2,(MM) ant metų.
$16,500. Atsišaukite į Naujienų 
ofisą.

atneša
Kaina

MOKYKLOS

PARDUODAMA labai pigiai 
4 kambarių 
tus vartoti, 
Vietrola ir 
greitai, nes
važiuoju į Europą. A Widy, 

5340 Sa\Vyer Avė

rakandai tik 1 me- 
visai nauji. Taipgi 
Pianas. Atsišaukit 
trumpu laiku iš

PARDAVIMUI LOTAS geroje 
vietoje, arti kampo dideli^ lo
tas žemės, tinkamas bizniui. 
Geroje apielinkėje. Parduosim 
prieinama kaina. Vieta yra 
Maplewood ir 43 gatvių. Krei
pkitės 4459 S. Honore st.

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

PARSIDUODA PIANAS VARTO- 
tas tik 4 metus. Priežastis pardavimo 
man gyvenant prie kito ant ruimo, 
neturiu kur padėti, už tai ir turiu 
parduoti. Galima matyti nuo 5 valan
dos iki 7 vakarais.

Kreipkitės:
3326 So. Union Avė.

NAMAI-ZEME
GERAS RESTAURANAS (valgyk

la) turi bilt parduotas; turi būt lietu- 
vys, dabar svetimtautis valdo; randa 
abai pigi, parduodama labai prieina

ma kaina. Verta patirti. Kreiptis per 
telefoną Boulevard 2963.

ALBERT WILS0N, 
3353 S. Union Avė.

■SALIUNAS ir restoranas 
jardaviinui. Puiki vieta. Krei
pkitės tuojaus.

1959 W. 20-th Street

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI.
Beveik naujas mūrinis namas 2-jų 

pagyvenimų po 6 kambarius; elek
tra, maudynės, aukštas cementuotas 
skiepas, visur kieti medžio trimin- 
gai, garu apšildoma abudu flatu, lo
tas 37x125, garažas vienai mašinai, 
rendos $97.00 į menesį, anglių netei
kia duoti. Mainysiu ant mažesnio na
mo, loto, automobilio, arba kokio biz
nio.

F. J. SZEMET & CO., 
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6824

NEGIRDĖTA PROGA.
2 aukštų naujas mūrinis biznevas 

namas, štoras ir prie štoro 4 ruimai 
gyvenimui; ant viršaus 6 ruimų fia
las; garažas 5 mašinoms. Karštu van
deniu šildomas, elektros šviesa, mau
dynės, aukštas cimentuotas skiepas. 
Parduosiu pigiai, arba mainysiu ant 
2-jų flatų bet kokio namo, ant gero 
Bungalow, loto, bučernės, ar ant 
tokio gero biznio.

Kreipkitės:

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Ąve. 

Tel. Lafayette 5107

ki-

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

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

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

PARSIDUODA GROSERNĖ 
ir smulkmenų krautuvė. Prie
žastis .pardavimo savininkas 
;uri du biznius.

5039 So. Halsted St.
PARDAVIMUI kriaučių šapa 

valymo ir prosijimo. Pigi, ran
da, vieta išdirbta per 5 metus. 
Parduodu iš priežasties turėji
mo 2 biznių. 2005 Canalport 
avė. Atsišaukit 3415 S. Walla- 
ce st. Tel. BOiHevard 0250.

PARDUODAMA: 6600 So. 
Clarcmont dvi krautuvės ir 
gražus pagyvenimais 5 kamba
riais. Naujas namas. Naujovi- 
nis, gerai pastatytas. Vieną 
krautuvę galima tuojaus užim
ti. Pašaukti: Republic 4163.

FARMA IŠMAINOMA ANT NA- 
mo 80 akrų su visomis trobomis, gy
vuliais ir mašinomis. Žemė labai ge
ra kviečiams; yra miško aržuolai, 
klevai ir tt., prie labai gražaus mie
sto upių ir puikaus markėto; dauge
lis fabrikų. Kas norės paimti, tegul 
skubinas. Nesigailės tą farmą pa
ėmęs. Norima išmainyt1 iš priežas
ties mažos šeimynos. Taipgi išduoda
ma kambarys vienam, ar norai.

JOSIE PUŠIENĖ, 
3019 Ponlar Avė , prie 30 gatvės. 

2 lubos iš priekio.

PK1VATBS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir.vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

1507 W. Madison St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
notion stock 'biznis, taipgi rū
kytos mėsoS '^sandėlis. Lietu
viais aipgyvėhtbj kolonijoj. Biz 
nis išdirbtas per daugelį metų. 
Kreipkitės: 4535 S. Marshfield 
Avenue

PARDUODAMA BUčERNĖ 
ir grosernė geroj vietoj apgy- 
ventoj visokių tautų. Biznis 
geras. Kas nori pirkti atsišau
kit šiuo adresu. 2159 W. 22-nd 
Place. <

PARDAVIMUI SALIUNAS 
senaš biznis, turi būti parduo
tas greitai. Priežastis pardavi
mo liga Kreipkitės:

3201 So. Auburn Avė.

REIKALINGAS BARZDAS- 
kutys pūtnyčios vakarą ir su- 
batos visą dieną ar nuo pietų. 
Turi būt patyręs.
1414 S. 49-th Court, Cicero, III.

PADAVIMUI ]
už $250.00. Renda pigi. Lystas
ant 2-jų metų. Kreipkitės

2859 So. Union Avė. 
kampas 29-th St.

NUOSTOLINIS FARMŲ BARGE- 
nas, 40 akrų geriausios žemės, namas 
6 kambariais ant konkreto pamato. 
Didelė aržuoliųe daržine, 2 dideli viš- 
tinykai, cimentb aslos, kietis, visos 
trobos geriausiam stovy, 4 reg’struo- 
tos Jeršey karvės, 1 arklys, 200 viš
tų, visas kompletas ūkio padargų, 30 
vaisinių medžių, 300 pėdų vynmedžių 
alėja, 4 rūšys uogų, arti 2 ežeru In
dianoje, 80 mylių nuo Chicagos. Savi
ninkas turi parduoti ar išmainyti ant 
Chicagos nuosavybės. Kiek duosi ?

MARSELLE & PSLIEGER, 
» 7238 S. Halsted St.

PARDUODU ARBA MAINAU ant 
mažesnio namo. Namas yra 3 aukštų 
mūrinis 2 flatai no 7 kambarius. Sto
ras ir 4 kambariai prie Storo. Bizne- 
va gatvė, Ivsas štoro pasibaigs pava
sarį. Kreipkitės:

J. KOSIS,
548 W. 32nd St.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 S. Halsted St., 

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

Klesos dienomis, ir vakarais.

PARDAVIMUI saliunas ir namas 
visokių tautų apgyventoje vietoje; biz
nis išdirbtas. Parduosiu pigiai. Prie
žastis pardavimo patirsite ant vietos.

L. DOMARK,
15715 Woodbridge Avė.

I Harvey, III.
Phone Harvey 561 W.

PTGIAUSIS NAMAS ANT Bridge- 
porto. 6 pag. mūrinis, tvirtai ir ge
rai ištaisytas vidui, elektros šviesa; 
toiletai kiekviename flate. Parduosiu 
pigiai, ar mainysiu ant ko nors.

S. SLONKSNIS,
8437 Wallace St. 
Tel. Yards 2242

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 2 mūriniai namai, vie

nas: 2-jų pagyvenimų, kitas 4-rių — 
South Šidėj. Visi namų įtaisai sulyg 
naujausios mados. Parduosiu pigiai ar- 
I____  .
gi mainant priimsiu, ir tiek paruokuo- 
siu, kielę vertė lotų arba automobilių. 
Namus galiu parduoti abu sykiu arba 
po vieną. Informacijų delei kreipki
tės: Magnus Betters Išdirbystė.

4602 So. Wood St., 
Telefonas Izifayette 5179.

GERA PROGA ĮSIGYTI BIZNE- 
wi namą 47th St. ir Fairfield Avė. 
Štoras ir 5 ruimai gyvenimui, elek 
tra, namas yra 
bizniui. Parduosiu 
kito namo.

Kreipkitės:
950 W.

tinkamas visokiam 
arba mainysiu ant

33rd St.

EXTRA. Prie 22ros arti Leavitt St.
- - . i Mūrinis namas, 4 pagyvenimai. 2 po

ba mainysiu ant bizniavo najno. laip- . 6 kambarius, 2 po 4; gazas, elektra 
maudynės ir didelis garažas. Namas 
geram stovy. Randos $112.00 mėne
siui. Kaina $10500.00.

DIDELIS PIGUMAS. 3 aukštų biz
nevas kampinis muro namas, 8 Sto
rai, 5 pagyvenimai po 6 ir 5 kamba
rius, garažas 8 automobiliams, namas 
ant Bridgeporto. Randos $280.00 mė- 
nes’ui. Kaina $19.900. Parduosiu arba 
mainysiu ant mažo namo arba dide
lio apartamentinio namo. Atsilankyki
te pas: Jasudes ir Abramovicz, 2015 
So. Robey St.

PARDAVIMUI namas 4 
RABBERNĖI kambariais ir 4 lotai. Geriau- 

• - T ‘ - t j sis pasiūlymas bus priimtas. 
Apleidžiu sali. Geo. Naburg:, 
5242 S. Rutherford (Euclid) 
Avė., arti Summit.

PARDAVIMUI player 
brangios išdirbystės, 
dvi savaites. Kainavo 
parduosiu už $375.00 
liais ir frenčių. Victor 
$125.00 verte, mažai 
parduosiu už $59.00.

3343 So. Halsted St.

piano 
vartotas 
$750.00, 

su rutu- 
victrola, 
vartota,

PARDAVIMUI 160
Wisconsine, mainys ant 
savybės Chicagoje.

Atsišaukti:
5608 S. 61st Avė.

Chicago Lawn Station.

akrų
nuo-

NAMAS ŠEŠIŲ FLATŲ PO 5 kam
barius kožname. Du blokai nuo South 
Shore stoties. Randos neša $6480 i 
metus. Kaina $37,500. Reikia įnešti 
$15,000. Ix>tas 50 per 125. Toje vie
toje žemė pars’duoda po $300 ir vir- 
šiaus už frontinę pėdą. Atsišaukite j 
Naujienų ofisą.

DAKTARO rezidenciia parsiduoda 
pigiai So. Chicagoje. Daktaras yra mi
ręs. 1n0 pėdų pločio per 125. Mūrinis 
garadžius. Žemė v’ena verta apie $10° 

i pėda. Parsiduoda labai pigiai, tik už 
sn -> i*-ai $14,000. Gatavais pinigais reikia tu- 

floras^furnasu poie $6000. Atsišaukite į Naujie- 
vertas $11,- ofis^-

GRAŽUS $600.00 MAHOGE- 
no Schultzo grojiklis pianas, 
Turi būti parduotas už 145.00 
Kreiptis 3552 Roosevelt Rd.

BRIGHTON PARKO NAMŲ BAR- 
genai! Pardavimui naujas muro na
mas po 5 kambarius; viskas pagal 

lubos naujos mados; pirmas : 
š’ldomas; kaina $9,500, 
000.

Pardavimui 2 pagyvenimų medinis x
namas po 4 kambarius; viskas geram imui 2 pagvvenimų namas po 6 kam- 
stovyje; kaina $4,000. (barius. Elektra, maudynės, garu ap-

Pardavinvui geras medinis namas Šildomas ir garažas 2 automobiliams, 
po 6 kambarius; tas yra geras barge- ,Tik $5000 įšmokėnmnis. 
nas; kaina $3,500.

Ant visų viršminėtų namų nereikia 
visų pinigų turėti, galima pirkti ir 
lengvais išmokėjimais. Atsilankykite 
d’eną, ar vakarais pas J. Yushkewitz, 
4034 Archer Avė., prie Califomia Avė.

ČIA YRA BARGENAS. PARDAVI-

A. GRIGAS.
3114 So. Halsted St. 

Parduodam ir mhinom.

PARDAVIMUI 2 augštais mūrinis 
uamas nrie 35 gat. tam Un:on i’ 

' Lowe .Avė. vra du na gyveni m i i nn 6
DIDELIS GARAŽAS! Pardavimui kambarius. Randa nirmam amrštui $25

PARDAVIMUI saliunas labai 
geroj vietoj, biznis geras, viso
kių tautų apgyventoj. Priežas- ar išmainymui ant gero namo gerai antreii užima savininkas. Šviesus ne

apsimokantis garažo biznis; talpinau- m a s iŠ visų pusių. Lotas 50 nėdų nln- 
į tis virš 50 automobilių; priežastį par- ■ čio. Lehai gura vieta. Nusinirk šit* 

48-th davimo patirsite ant vietos. Atsilan- : narna, išdek kiek pinipataisymui, o 
I kvkite pas J. Yushkewitz, 4034 Ar- turėsi ge^n. neiną. Standard Realty 
’cher Avė., prie Califomia Avė. Co., 736 W. 35th St.

tiš pardavimui: sergu, važiuo
ju ant farmų. 1342 S. 
Avė., Cicero, III.

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prėkiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kartinas Lake Str., ant 4 lubu

AUŠROS
MOKYKLOJE

Mokinama:
1) Lietuvių kalba
2) Anglų kalba
3) Visokios'rūšies mate

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St 

Chicago.

REIKIA
VYRŲ SKUTIMO MOKYTIS.

Dienomis ar vakarais. Geriausia 
Amerikoj verslas. Visuomet darbo yra. 
Geras mokesnis. Gali uždirbti besimo
kindamas. Ateik, ar parašyk.

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 S. Wells St., Chicago.

MOKYKLOS

Vyrams ir moterims mokin
is barbeno amato dienomis ar 

vakarais. Kuomet mokiniesi, 
gali uždirbti gerą pinigą.
International Barbei College, 

653 ir 609 W. Madison St.


