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Didelis Anglijos 
Darbo partijos

De la Huerta sukilimas 
Meksikoje plečiasi

Nori apkaltinti Indianos 
gubornatoriy

Valdžios spėkos triuškina 
Vokietijos liberalizmą

laimėjimas
Sukilimas persimetęs į devy

nias valstijas. Obregonas ti
kisi sukilimą užgniaužti gin
klo pagelba.

Sukilimas Meksikoje

MEXIGO CITY, gruodžio 7.
“šalis bus nuraminto; suki

limas bus užgniaužtas geležine 
ranka.” Taip pareiškė preziden
tas Obregonas1, kuris pereitą 
nakty sugrįžo į sositinę iš Cela- 
ya, kur jis buvo išvykęs gydy-

Baldwino valdžia puls
Vokietijos respublikonai 

persekiojami
Didelis Anglijos Darbo 

partijos laimėjimas
Baldwino valdžia turės trauktis 

iš vietos, konservatyvanis ne
tekus didžiumos. Darbiečiai, 
kuriems veikiausia teks su
daryti naują valdžią, laimėjo 
dar 40 vietų parlamente.

LONDONAS, gr. 7. — Vaka
rykšti parlamentiniai rinkimai 
užsibaigė labai nelaimingai kon- 
servatyvams, kurie neteko di
džiumos atstovų bute.

Ikišiol dar ne visi balsai yra 
suskaityti. Bet kas jau žinoma, 
rodo, kad Darbo partija aplaikė 
didelių laimėjimų. Iš 615 dis- 
triktų rinkimų daviniai yra ži
nomi 586 distriktuose ir ten iš
rinkta:

Tai tik tiek prezidentas pasa
kė dėl žinių, kad gen. Sanchez 
ir kandidatas į prezidentus se
kamiems rinkimams de la Hu
erta sukilo prieš ‘valdžią.

Ir tuo jaus pradėta rengtis 
prie malšinimo sukilimo. Jau 
trys kolumnos kareivių yra iš
siųstos į Vera Cruz valstija už- 

I pulti gen. Sanchez.
Oficialiniuose rateliuose tvir

tinama, kad jokio sukilimo nė
ra Oaxaca valstijoje. Taipjau 
nėra gauta žinių apie sukilimus 
kitose trijose valstijose.

Karo departamentas paskel
bė, kad jo gautomis žiniomis, 
derybos su Guerrero valstijos 
sukilieliu gen. Figueroa buvo 
sėkmingas. Generolas . prisiža-? 

kadangi jie parlamente) nuvykti į loluca ir pasi
duoti. Jis tvirtinąs, kad jis ne
sipriešinąs centralinei valdžiai, 
bet tik norėjęs reformuoti val
stijos administraciją.

Karo ministeris gen. Serra- 
no taipjau tikisi numalšinti su
kilimą. Jis sako, kad gen. San
chez sukilimas , nepaliečia kitų 
valstijų ir todėl jį bus lengva 
sutriuškinti. /

INDIANAPpLIŠ, gr. 7.— Se- 
karną savaitę bus sušauktas re- 
publikonų valstijos komiteto su
sirinkimas padaryti žingsnių 
sušaukti Indianos legislaturos 
nepaprasta susirinkimą, kad to
ji apkaltintų nusišmugeliavusį 
gubernatorių Warren T. Mc- 
Cray, kuris yra apkaltintas už 
įvairias suktybes. Tai bus pa
daryta tada, jei nebus gauta 
nuo gubernatoriaus prielankaus 
atsakymo į reikalavimą kad jis 
pats savo noru rezignuotų iš 
vietos.

Pats gubernatorius atsisako 
ką-nors pasakyti šiuo dalyku.

AMERIKONAI VOKIETIJOJE 
NUTEISTI.

atst.,Konservatyvų ....... 252
Darbo partijos .... 182, 
Liberalų .......... 142,
Nepriklausomųjų .... 9, 
Nacionalistų   1.
Darbiečiams teks sudaryti 

valdžią.
Tų kelių distriktų nežinomi 

rinkimų daviniai nė kiek nepa
keis padėties. Konservatyvams 
netekus didžiumos, premienas 
Baldvvin negali tikėtis pravesti 
savo protekcines priemones — 
pakėlimą muitų, delei ko ir šie 
rinkimai buvo skelbti, ir todėl 
jo valdžiai priseis trauktis iš 
vietos.

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

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

Spėjama, kad jis pasiūlys ko
kį nors įstatymų projektą, ku
ris nebus priimtinas nė darbie- 
čiams, nė liberalams. Tuo Bald- 
wino valdžia bus nuversta. O 
ją nuvertus karaliui neliks ki
tokios išeities, kaip pakviesti 
vadovą oficialinės opozicijos 
partijos (Darbo partijos) J. 
Ramsay MacDonald sudaryti 
naują kabinetą, žinoma, ir dar
biečiai negalės išsilaikyti val-l 
džioje, 1 _ . . f
yra mažumoje, šie rinkimai pa
gimdė toĮdą nepakenčiamą par
lamentinę padėtj, kokia vargiai 
kada buvo Anglijoje. Prie šito
kių aplinkybių, kada nė viena 
partija neturi didžiumos ir nė 
viena jų negali sudaryti tvirtos 
valdžios, dabartinis parlamen
tas negalės ilgai gyvuoti, jis tu
rės būti neužilgo paleistas ir 
turės būti paskelbti nauji rin
kimai.

Septynios moterys išrinktos.
Šiuose rinkimuose į atstovų 

butą laimėjo ir septynios mote
rys, jų tarpe trys, kurios jau 
buvo pirmiau. Tarp naujų lai
mėjusių moterų yra ir dvi Dar
bo partijos narės — p-lės Mar- 
garet Bondfield ir Susan Law- 
rence, abi pasižymėjusios vei
kėjos darbininkų eilėse. Bet 
grafienė Warwick, kuri taipjau 
yra sena Darbo partijos veikė
ja, neliko išrinkta; ją sumušė 
kita moteris — konservatyvė.

Baldwinas, Lloyd George, 
Asųuith ir kiti žymus konser
vatyvų ir liberalų vadovai irgi 
liko išrinktais. Bet pasižymėjęs 
liberalų vadovas Winston Spen- 
cer Churchill rinkimus pralai
mėjo, kas labai nustebino visus. 
Bet dar prieš balsavimus jis 
pats prisipažino, kad vargiai 
laimėsiąs, nors kituose rinki
muose jis laimėdavo labai leng
vai. Taipjau neišrinktas ir Dar
bo partijos sekretorius Arthur 
Henderson. Komunistai šį sykį 
neišrinko nė vieno atstovo, nors 
pereitame parlamente jie turė
jo vieną narį, Newbolt, kuris 
šiuose rinkimuose pralaimėjo. 
Prakišo ir agrikultūros ministe
ris Sanęters.

Sukilėliai mano sukurti 
atskirą valdžią.

VERA CRUZ, gr. 7. — Visos 
pajūrio zonos kareiviai prisidė
jo prie sukilėlių prieš Obrego- 
no valdžią. Dabar sukilimas 
apima visą Huasteca aliejaus 
apygardą? Geležinkelių linijos 
tarp sostinės ir šio miesto yra 
nukirstos.

Sukilėlių vadovai, tarp kurių 
yra de la Huerta, kuris yra kan
didatu į prezidentus, bet rinki
mų nesitiki laimėti, gen. San
chez ir Laurens, nori sudaryti 
visai atskirą valdžią, kurios lai
kiniu prezidentu butų de la 
Huerta. Prie valdžios prisidėtų 
daugelis kooperatistų atstovų 
Meksikos parlamente, kurie jau 
vyksta į Vera Cruz. \
Suėmė sukilėlių gubernatorių.
MEXICO CITY, gr. 7. — Ge

ležinė prezidento Obregono ran
ka jau pradėjo veikti, kad su
triuškinus de la Huerta sukili
mą. Jo kareiviai jau suėmė 
Puebla gubernatorių Manjarrez, 
kuris bėgo, pasigriebęs valdžios 
pinigus, pas sukilėlius į Vera 
Cruz.

Obregonas, kad greičiau nu
malšinti sukilimą, pašaukė prie 
ginklo ir 20,000 atsargos karei
vių, kurie gelbės reguliariniams 
kareiviams.

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

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

Leitenantas, kuris bandė išvogti 
Bergdoll, gavo 18 mėnesių 
kalėjimo.

MOSBlAC'H, .Baden, gruodžio 
7. — Amerikos! leitenantas Cor- 
liss Hooven Griffs iš Hamilton, 
Ohio, kurisi bandė išvogti 
Eberbache kitą amerikietį Gro- 
ver Cleveland Bergdoll, kuris 
nestojo kariuomenėn, bet pabė
go Vokietijon, gavo 18 mėnesių 
kalėjimo. Jo pagelbininkai, Kari 
Sperber iš Paryžiaus, gavo 15 
mėn., o Rusijos princas Faust 
Gagarin 5 mėn. kalėjimo.’ Kitas 
amerikietis, Victor Nelson iš 
Chicago, liko išteisintas. Pasta
rasis teisinosi, kad jis buvo nu
samdytas juos nuvežti savo au
tomobiliu ir nieko nežinojo apie 
projektuojamąjį išvogimą.

Bergdoll jau antru sykiu bu
vo bandomas išvogti, bet vis 
nesėkmingai. Jei išvogimas bu
tų pasisekęs, tai jis butų buvęs 
išgabentas Franci j on, o jau pa
skui išduotas Amerikai, kur jis 
yra nuteistas kalėj iman už ne
štoj imą kariuomenėn. Spėjama, 
kad prie bandymo išvogti na
gus prikišo keli turtingi ameri
kiečiai, o gal ir Amerikos Legio
nas. Bergdoll yra turtingas 
amerikietis, vokiečių kilmės. 
Kada jį nuteista kalėjiman, jam 
pasisekė pasprukti nuo sargy
bos ir pabėgti Vokietijon. Delei 
jo pabėgimo buvo užvesti net 
kongresiniai tyrinėjimai.

NUOŽMI PAMOTĖ

Naujienų Kontesto 
vedėjas

kas-

Karo ministerija paskelbė, 
kad gubernatorius Estrada taip
jau prisidėjo prie sukilimo. Jis 
turi 2,000 kareivių.

Gubernatoriaus Prieto armi
ja, San Luis Potosi valstijoj, 
jau yra nuginkluota federalinių 
kareivių.

Saksonijos ir Turingijos respub
likonai grūdami į kalėjimus, 
valdininkai pašalinami, o jų 
vieton statomi monarchistai.

darbininkas, ■ kartą sunkiose 
Vokietijai dienose 1918 m. iš
dirbęs ištisai 72 vai. be jokio 
miego. Tai tikras Vokietijos 
sfinksas ir jeigu jis turi kokių 
politinių ambicijų, jis jų nie
kam nepasako ir galbūt tyliai 
laukia progos.

Uždraudė nukapoti telefo 
ny kainas

esti - Naujienų ofise 
dien dienomis, o taipgi 
vakarais seredomis ir 
siibatorrtis. Ncdėliomis-gi 

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

MIRĖ OHIO DARBININKŲ 
VADOVAS.

COLUMBUS, O., gr. 7. — 
Šiandie savo namuose pasimirė 
John B. Moore, angliakasių 
unijos legislatyvis agentas ir 
prezidentas Ohio Darbo Federa
cijos.

CHICAGO. — Prieš kiek lai
ko Illinois prekybos komisija bu
vo nutarusi nupiginti kiek tele
fonų kainas. Telefonų kompani
ja tuoj aus atsikreipė į federali- 
nj teismą ir pareikalavo injunc- 
tiono. Vakar trys federaliniai 
teisėjai išklausė kompanijos 

reikaląvimo ir išdavė laikinį in- 
junetioną, draudžiantį prekybos 
komisijai vykinti savo nutari
mą nukapoti telefonų kainas. 
Galutinas nuosprendis dėl pa
stovaus injunetiono bus išneš
tas kada-nors .sekamais metais.

APIPLfešĖ LENKŲ “SPUL- 
KOS” KASIERIŲ.BERLINAS, gr. 7. — Kuo- 

met visų domė yra atkreipta į 
palyginamai nesvarbius parla
mentarinius krizius, Vokietijo
je prasideda visai kitokis judė
jimas, kuris gali būti didelės 
svarbos visai šaliai. Tai yra sis- 
tematinis triuškinimas respub
likonų įtakos Saksonijoje ir 
Turingijoje.

Nesenai valstybės tarybos 
susirinkime tų valstijų premie- 
yai viešai pasmerkė elgimąsi 
reichswehro tose valstijose. Jie 
nurodė į daugybės neteisėtų 
areštų, maišymąsi į miestų val
džias ir nuožmius puolimus pa
vienių asmenų, visai be jokio 
reikalo ir priežasties. Karo mi
nisteris Gessler buvo priverstas 
pripažinti teisingumą niekurių 
sunkiausių kaltinimų.

Reichsvvehras buvo pasiųstas 
į Saksoniją ir Turingi ją dviem 
tikslais — išvaikyti nelegales 
monarchistų bandas šiaurinėj 
Bavarijoj ir užgriebti komunis
tų ginklus.

Ištikrųjų gi reichswehras .ne
pasiuntė nė vieno žmogaus prieš 
monarchistus, negi nerado, jo
kių ginklų ir neparodė valdžiai, 
kad tokių ginklų esama.

Vieton to, reichswehras pra
dėjo sistematiškai šalinti res
publikonus iš Turingijos ir Sak
sonijos valdžios. Visa Saksoni
jos policiją liko atimta iš res
publikonų rankų. Dresdene vi
sais policijos viršininkais tapo 
pastatyti monarchistai.

Daugelio Turingijos miestų 
tarybų nariai respublikonai liko 
pašalinti. Respublikonai moky
tojai liko pašalinti iš vietų, rei
kalaujant jų monarchistiškiems 
viršininkams.

Ruošia kelią monarchistams.
Saksonijoj reichswehras su

organizavo savo miliciją, kuri 
daugumoj susideda iš nelegali- 
nių monarchistų bandų.

Respublikonai yra įsitikinę, 
kad tai daroma tyčiomis, tikslu 
suardyti visas respublikonų 
organizacijas, taip kad Bavari
jos monarchistai nerastų kely 
jokio pasipriešinimo, kada jie 
pradės savo žygiuotę ant Bėr
imo.

Tuo pačiu tikslu yra patrauk
tas teisman ir buvęs Saksonijos 
premieras Zeigner. Jis yra kal
tinamas neva pardavinėjime 
pardonų. Svarbiausias kaltini- 
tojas yra pasižymėjęs krimina
listas. Bet ir jis negali įrodyti, 
kad Zeigner kada-nors butų ga
vęs pinigų už pardonus. Tečiaus 
apie jo bylą labai daug rašoma 
ir monarchistai valdininkai vi
saip Zeignerį smerkia.

Zeigneris gi yra pasižymėjęs 
atgaleivių priešininkas. Jis jau 
nuo senai smerkė juodąjį reich- 
swehrą. Jis viešai pasmerkė ne
teisingą suvartojimą skiriamų 
pasyviam priešinimuisi pinigų, 
ką dabar visi pripažįsta. Todėl 
Zeigner yra nusidėjęs monar
chistams žmogus ir įie jį ren
giasi sunaikinti, kaip jie nori 
sunaikinti kiekvieną, kuris 
priešinasi jų norui sumilitari- 
zuoti Vokietiją.

Labai daug kas priklauso 
nuo reichswehro komanduotojo 
gen. von Seeckt, kuris dabar lai
ko visą Vokietiją po karo sto
viu. Jis turi didelės įtakos į dau
gelį partijų, bet niekas nežino 
kokio nusistatymo jis yra. Jis 
išsėdi kabineto susirinkimuose 
po kelias valandas nepratarda
mas nė vieno žodžio ir neper
mainydamas savo veido išraiš
ką. Visi pripažįsta, kad jis yra 

$1746 gabus politikas ir nenuoalsus

Plėšikai laimėjo $4,700.
jie laimėjo $5,000.

Kitur

CHICAGO. — Vakar plėšikai 
padarė du užpuolimu ir laimė
jo' arti $10,000.

Trys plėšikai Hėrmiitage gat
vėj, tarp 47 ir 48 gatvių užpuo
lė Stanley Bogdanski, kasierių 
Karaliaus Zigmanto “spulkos”, 
kuris nešėsi j Depositors State 
banką $4,700, surinktus iš 
žmonių vakarą prieš tai. Bog- 
danski plėšikams pasipriešino, 
bet jie vistiek pinigus iš jo 
atėmė. Betgi tuo laiku pasi,pi
ne policistai ir įvyko persišau- 
dymąs, kuriame, manoima, vie
nas plėšikas liko sukeistas. Jie 
visgi įstengė pasprukti, kadan
gi jų automobilius buvo grei
tesnis už policistų automobilių. 
Tame persišaudyme liko sun
kiai sužeistas nieko nekaltas 
pašalietis Max Hosing, 2938!

. Union Avė.
Vėliau trysj plėšikai prie Ked- 

zie ir Lake gatvių užpuolė du 
John Mehrmann, Ine., 
kairių, 3233 W. Lake
siuntinius, kurie n'cšėsi $5,000 
iš banko į dirbtuvę darbininkų 
algoms išmokėti. Plėšikai, atė
mę pinigus, pabėgo.

Nežinomi plėšikai įsilaužė j 
A. A. Dole Jr., namą, 106 Purk 
Avė., Glencoe ir išnešė “seifą“, 
kuriame buvo $8,000 vertes 
branginenų.

Iš Lenky okupuotos 
Lietuvos

Rytų Lietuvos” redak
torius nubaustas.

Šiomis dienomis pranešta buv. 
“Rytų Lietuvos” redakt. T. 
Juodvalkiui taikos - teismu 
sprendimas, kuriuo jis nubau

sta 100,000 1. mrk. pabaudos 
arba 5 dienom arešto už tai, 
jog minėto laikraščio adminis
tracijoj buvo sukrauta knygų, 
kurios nebuvo įregistruotoji 
kaipo knygynas.

ir

Karšta geležim degino ir visaip 
‘kankino savo dvi podukres.

NEW YORK, gr. 7. — Mrs. 
Josephine Ferger liko patrauk
ta teisman už deginimą karšta 
geležim ir kitokį kankinimą sa
vo dviejų podukrių, Onos, 9 m. 
ir Paulinos 7 m.

Kaltinama, kad ji deginc 
mergaites įkaitintu prosu, mu
šė ir badu marino. Pati Ferger 
prisipažinusi, kad ji įkaitinda
vusi geležinį galąstuvą ir pas
kui degindavusi mergaičių ko
jas ir rankas. Pamotė taipjau 
versdavusi mergaites miegoti 
ant plikų dratų, pririšdavusi jas 
prie kėdžių ir neduodavusi joms 
valgyti.

PINIGŲ KURSAS
Vakar gruodžio 7 d., užsienio 

pinigų ne mažiaus kaip už 25,004 
dolerių bankų buvo skaitoma Ame
rikos pinigais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100,000 kronų 
Belgijos 100 frankų .....
Danijos 100 markių ....
Fimi 100 markių ..........
Italijos 100 lirų ..........
Francijos 100 frankų ... 
Lietuvos 100 Litų .........
Norvegijos 100 kronų . 
Olandų 100 kronų .......
Švedijos 100 kronų .......
Šveicarijos įfiO frankų

... $4.88 

... $1.4F 

... $4.66 
$17.95 

.. $2.47
.. $4.37 
... $5.42 
. $io.or

$15.02 
. $38.12 
. $26.31

fabri-
St., pa-

Iš Klaipėdos Krašto
______ ;__ _L

Didelė audra.

9,000 patentų j mėnesį.

WASHINGTON, gr. 7.— Pa
tentų komisionierius paskelbė, 
kad pereiti fiskaliniai metai, už
sibaigusieji birželio 30 d., buvo 
labai derlingi išradėjais. Dar 
niekad Amerikos istorijoj nebu
vo tiek daug reikalaujama pa
tentų. Kas mėn. buvo pareika
laujama po 9,000 pat. ir valdžia 
surinko mokesčių $8,026,486.36. 
Komisionierius reikalauja pa
dauginti skaičių darbininkų, nes 
dar nieko neveikta su 74,286 
reikalavimais patentų. Esą rei
kalinga mažiausia 100 egzami
nuotoj ų, kad galėjus bent su 
laiku pasivyti darbą.

Lapkričio 4 d. buvo didelė 
audra, nuo kurios butai traškė
jo, o kas nelabai tvirta, liko 
nugriauta, nudraskyta. Audra 
vandenį užvarė į Dangę, kuri 
žymiai patvinusi buvo. Uostas 
ir Dangė priplaukė pilnas laivų, 
kurie slėpėsi nuo audros. Krito 
smarki kriuša ir lijo, kaip iš ki
biro.

ŠIANDIE — apsiniaukę, gal
būt lietus; biskį šalčiau.

Saule teka 7:05 valandą, leid
žiasi 4:19 vai. Mėnuo leidžiasi 
5:26 valandą vakare.

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus-

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

Siųsdami per Naujienas pinigus Lietuvon, 
visuomet busite tikri, kad jūsų pinigai nueis 
greitai, į laiką. Pinigai Lietuvon iš Naujie
nų išeina ne vėliau kaip per 24 valandas po 
jų pridavimd. Naujienų patarnavimas yra 

• žinomas dvejetui dešėtkų tūkstančių Ame
rikos lietuvių kaipo geriausias, greičiausias 
ir teisingiausias.
—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, HL

i> IĮ...... . I I
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S. L FABION AS G8.
3-jų veiksmų ir 2 paveikslų dramą stato

įžanga 50 centų.Pradžia 7 vat. vak Vaidins Dramatiškas Ratelis

Pradžia lygiai 7:30 vak

K. Požėla Lamdys Lenką
PANEDEUO VAKARE GRUODZMEC. -10

PALINKSMINKI!
Savo Gimines Lietuvoje

Pradžia 8 vai. vak

Leon Poplawski

risis dar dvi geros poros

Kviečia KomitetasK. Požėla ĮSO sv. liet, čampionas

Taip kaip pirktumėt valdžios bonus be nuošimčio

DEIMANTINIS ŽIEDAS

$19.50 iki $1000

AKINIAI, KURIE JUMS PRITIKS

PlwyARDS1624^

LRY STORE
Kumpos Stato Kalvi.CHICSJGO

Teatrališkas Kliubas “Lietuva
Stata 3-jų veiksmų Komedija

‘Svetimose Plun

Tel. Yarda 1138
STANLEY P, 

! MEžEIKA

Mariona 
Jonas
Mikas

Ateikite 
juos.

Nauji Victor 
Lietuviški Rekordai

Perlinės Queen Koncer 
tinos Yra Geriausios

Lietuvos Kelias 
konfiskuota.

EAGLE - MUSIC 
COMPANY

GRABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaini 
prieinama.
3319 Auburn 
Avė., Chicago

Visi kas tik myli sportą ir 
kas tik prijaučia K. Požėlai 
— kaipo lietuviui privalo 
ateiti ir pamatyti šias risty- 
nes. Apart ristynių K. Po
žėla dar parodys stebuklin
gų dalykų.

Užsienių pasai.
Spalių mėnesį Aukštojo Įga

liotinio raštinėje Pasų Skyriu
je išduota užsienio pasų naujų 
182, pratęsta senų 513. Išduota 
vizų viso — 1970. Iš jų: Vokie
tijon 1803, iš Vokietijos Lietu
von 98, Latvijon 56, Amerikon

paskutinis 
Lietuvos Ke- 

Už ką sukonfisb 
kuota, oficialiai nepranešta.

Už navatniausias Drapanas bus duodamos dovanos 
Pirma dovana — $15. Viso dovanų bus $75 vertės.

Sukonfiskuota 
(data XI—11) 
lio” numeris

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

ANT NAUDOS.

Įžanga 75c. Balius 50c

LAWYER Lietuvys Advokatas 
Dienomis Room 514-516 

127 N. Dearborn St., 
Telephone Randolph 5584 

Vakarais: 10736 So. Wabash Avė 
Tel.: Pullman 6377.

raktų, oktava
Irmos klesos

Iš lenką okupuotos 
Lietuvos

Kad Jūsų GIMINĖS yra pasiilgę Jūsų DOVANŲ iš tolimos Amerikos

SKUBĖKIT

Veikalas labai Įdomus ir vaidintojai gerai patyrę, kurie suvaidins tikrai gerai. Po perstatimo ba 
liūs prie J. Rakausko muzikos. Kviečia visus KOMITETAS. ,

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

lengvomis išlygomis.

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
<» Parduodam Laivakortes. %

Advokatas
29 Su. La Šalie St. Room 5JO 

Tel. Central 6390
Vak. S223 S. Halsted St., Chicaro. 

Tek Yards 4681

(J. Stasulanis & Son)
3236 S. Halsted st
Tel. Blvd. 6737 *

JOHN I. BAGDŽIUNAS 
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
Room 1538 Tribure Bldg. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

NUPIRKITE JAI DOVANI JI NEUŽMIRŠ 
JUSĮJ NIEKADOS!

LEON POPLAWSKI 
210 svarų 

Lenkų čampionas

r labiaus bus užganėdintas pamatęs 
Kviečia Teatr. Kliubas “Lietuva“.

Musų pigi renda ir mažos išlaide.'? pa
daro galimu sutaupyti jums nuo

MASKARADU BALIUS
Rengia L. M. P. S. 96 Kuopa

Rūpestingai parinktas —- tikrai aknve 
nys — kiekvienas didelės vertės. Nie 
kur tekių nerasite pas kitus auksorius 
įdėtas j baltą arba žalią auksą ir pla
tiną. Įdėjimas yra vėliausio styliaus.

Pasiųsdami jiems
Litus arba Dolerius

Dėkingi Bus Jūsų 
Tėvai, Broliui, Seseris ir Vaikai

NEUŽMIRŠKITE

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

PETER A. MILLER
2256 W. 22nd St.,

•Tel. Canal 5838 
CHICAGO, ILL.

Kratų kratos.
i Sąryšy su paskutiniu strei

ku Vilniuje vyresnybė darė 
daug kratų ir suėmimų. Atkak
liausia ir ilgiausia krata pada
ryta “Darbininkų Namuose”, 
profesinių sąjungų buveinėj,. 
“Slowo” pranešimu, esą rastų 
užgintos literatūros, kareivių 
šautuvas, šovinių. *

Ofiso Telefonas IĮD M A RROAD Buto Telefonas
Central 4104 *’• Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 VVest Madison Street, kamb. 1202
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

Overkautai
2 kelnių siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

Nerišlioj, Gruodžio-Dec. 9 d., 1923
SCHOOL HALL SVET., 48 ir SO. HONORE GAT.

Pradžia 7:30 vai. vak.

Veikalas “Svetimose Plunksnose” yra vienas iš puikiausių lietuviškų komedijų pa
rašytų. Apart kitų žinomų artistų-vaidintojų, dalyvauja ir patsai veikalo rašė jas 
Jonas Zolp.

Kas matA pirmesnių^ p. Zolpo veikalus, tas d 
“Svetimose Plunksnose”.

Sukatoj, Gruodžio-December 8 dieną, 1923 
MELDAŽIO SVETAINĖJ,

• 2242 West 23rd Place

R. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-1J 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Pakol DAR YRA LAIKO: Tuoj ateikit pas mus; o mes suspėsime 
aprūpinti Jūsų GIMINES (Lietuvoj) Jūsų garbingomis DOVANO
MIS Laimingomis Kalėdomis. Tegul pilna ŠVENČIŲ gerybė pasie

kia visus likusius musų tėvynėj Lietuvoj.
Mes prižada išpildysim

S. L. FABIONAS CO.
809 VVest 35th Street, Chicago, III.

Teleph. Boul. 0611 ir Boul. 0774

Padarytos iš 76 ir 102 
ir trigubos. Visos i 
plieniniais reeds. Dailaus užbaigimo 

arba grežiai išmargintos.
Neapsigaukit, žiūrėkite, kad ant 

koncertinos butų pažymėta

“PEARL QUEEN”
Taipgi parduodamos lengvais mėne

siniais išmokėjimais.

Katalogas atsiunčiamas 
dykai

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

CHICAGO, ILLINOIS

ant jūsų siuto arba overkauto. Met 
turime visokio materijolo kokio jų/ 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir ovorkautai
ir augŠčiau ▼ I O«vU

Vaikų siutai ir overkautai £A 
ir augščiau

S. GORDON, 
739; W. 14th St.

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

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 9 vak 
Subatornis nuo 8 ryto iki 10 vakąre 

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.

Moterų ant rankų laikrodėliai labai 
gražiai išrodo ir gražiai išmargintas, 
7, 15 ir 17 akmenų.

Daug naujų ir šviežių 
lietuviškų gabalėlių yra 
išleista per tokius ar
tistus kaip:

Rakauskaite, 
Butėnas ir
Petrauskas.
ir išgirskite

■■■■■■■■■■■■■■■a■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Lietuviu Motery Apšvietus Draugija

• Rengia

GRAŽŲ MASKARADU BALIŲ
Gruodžio-Dec. 9 d., 1923 m.

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

Dovana ‘paskirta pirmutinė $25.00.
Taigi daugiau dovanų yra surinkta jvairių įvairiausių.

Kviečia visuomenę atsilankyti kuoskaitlingiausia.
APŠVIETUS KOMITETAS.

.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk 

South Side Beverage Co’s.

“Malt Tonic”

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washin£ton St.

Cor, Washin£tou & Clark

Nauvų Tel. s Hyde Park 3396

Nedėlioj, Gruodžio 9tą, 1923
M. MELDAŽIO SVET., 

, 2223-24 W. 23r<l 1’1.

S. W. BANES, Advokatą. ] 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1811 Reeter Building
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted SL

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. I

CĮ1 Menkus apskriti lensai
■ pritaikinti prie jūsų akių, S* i 

su shell rėmais.
NĖRA KITŲ MOKESČIŲ. 

PASIŪLYMAS GERAS 10 DIENŲ. 
Okulistas (daktaras akitj specialistas) 

ima tiek kiek optikai.
Draugiškas pasikalbėjimas ir 

patarimas dykai. 
Užganėdinimas Garantuojamas. 

ATSAKANTI ASISTENTAI -IR 
IŠLAVINTOS NUILSĖS VISUO
MET YRA PATARNAVIMUI.

Phone Hayinarket 9414 
REYNOLDS OPTICAL & X-RAY 

I LABORATORY
738-40 VVest Madison Street,
N. E. kampas Halsted Street.

Room 202, ant viršaus 
Famous Clothiers.

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

FREDERICK BROS. 
3700-10 So. Halsted St. 

’ Tel.: Boulevard 2538.
Taipgi “Veg-o” ir “Extra Pale” Brands,

P.O.PEEMUELLER . Prop
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Biskis Praleidimui Pinigų
Prieš Kalėdas

Būna labai geru dalyku. Apie 5000 
vyrų, moterų ir vaikų, dabar gauna 
savo Čekius skirtingų sumų mu»ų 

bankoje iš musų Kalėdinio Kliubo 
prie kurio jie buvo prisidėję metai 
atgal.

Prisidėkite prie musu Kliubo da
bar arba paimkite nario kortą dėl sa
vo vaiky ir j metus laiko nuo dabar 
jys tikrai busite užganėdintas turė
damas išleidimui pinigų jūsų Kalėdų 
pirkiniams.

Peoples Bank

APSIREIŠKIA SVEIKA
TA TRINERIO SIE
NINIAME KALEN

DORIUJE 1924.

NELAIKYKITE PINIGUS NAMIE

SIU BANKO TURTAS APIE $3,000,000.00

Tel. Blvd. 8138
M. Woitkewick 

BANIS
AKU6ERKA 

Turiu patyrimą ' 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy- 
tw> kiekviename

watsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai,

3113 South , .
Halsted St.

KIEKVIENAS TIK TĄ 
TURI KĄJįs SUTAUPO

I Kiekvienas yra užintere- 
I suotas sveikatoje, todėl, kad 
I didžiausis turtas ką žmo- 
I gus turi, tai jo sveikata. 
I Bėdniausis žmogus nesi- 
I skirs su savo sveikata už jo- 
I kius pinigus, bet turtingas I persiskirs su savo pinigais, 

kad tik _ jgavus sveikatos.
I Todėl stipriausia įspūdis ko- 

kj galima matyti sieniniame 
kalendoriuje, kurį jus turė
site prieš savo akis 366 die-l 
nų sveikatos pareiškimų. 
Trinerio sieninis kalendo
rius už 1924 yra puikus ar-

I tistinis darbas, kuris sutei- 
1 kia sveikatos įspūdį. Labai 
graži mergina yra pačiame 
centre kalendoriaus, kur pa
rodoma Trinerio Kartųjį 
Vyną, tai yra, ji parneša 
namon sveikatą ir linksmu
mą. Todėl, jei jus norite bū
ti sveiku, jus turite būti šva
rus viduje. Dar aštuonis sy
kius daugiau jus matysite 
tą pačią merginą, jos miega- i 
mame kambaryje, jos auto- I 
mobiliui, jos laively, prie 
tennis ir t. t. Ar jus norite 
matyti ją kasdien? Atsių
skite 10c padenginlui per
siuntimo lėšų: Joseph Tri- 
ner Company, 1333 So. Ash
land Avė., Chicago, III. Ne
pamirškite nusipirkti butelį 
Trinerio Cough Sedative ir 
Trinerio Liniment pas jūsų 
aptiekorių arba gyduolių 
pardavinėtoją. Pirmutinė 
gyduolė yra geriausia dėl 
persišaldymo, o antroji grei
tai prašalina reumatizmą ir

Tamsta, Būdamas sveikas, Gali Uždirbti Dauff Pinigu, Bet Nieko Neturėti, Jei Viską Praleisi.
Dabar; artinantis Naujiems Metams, yra parankiausias laikas įsigyti 

Bankinę Knygutę UNIVERSAL STATE BANKO. Didžiausio ir Stipriau
sio Lietuvių valst. Banko Amerikoje.

šiame Banke padėtus pinigus visados galite gauti SU NUOŠIMČIAIS 
ant kiekvieno pareikalavimo.

Didžiausios Lietuvių’ Organizacijos, Bažnytines Parapijos, Kliubai, 
Draugijos, Biznieriai ir tūkstančiai lietuvių bei svetimtaučių daro biznį tik su 
šiuom Banku ir jame pinigus laiko. ' .

HERZMAN^M
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

Gydo staigias ir chroniškas ligae 
•vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

[ Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
Telefonai i

DIDELIS BANKAS

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

ant kampo
47 St ir Ashland Avė

SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON DOLERIAIS 
IR LITAIS PER ŠĮ BANKĄ

GERAI GREITAI PIGIAI

UNIVERSAL STATE BANK
Chicogo, Illinois

(UNDER STATE GOVERNMENT AND CLEARING HOUSE SUPERVISION)

3252 So. Halsted

Eikite šian, Draugai JT5*! ®Eikite sian į

A

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2881

Te’ephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

JŪSŲ DOVANA
Žaismės kur buvo duodamos vaikams pereitose Kalėdose 

yra dabar visos sulūžusios. “Geri” dalykai suaugusių — 
well, jie yra visi nudėvėti ir užmiršti. Pinigų prezentai — 
daugumas jų jau yra išleisti.

šiais metais lai jūsų dovanos būna daug' vertesnes ir kurios 
bus atminty labai ilgų laiką.

Pradėkite taupymo accountą dėl jų — padarykite pirmą 
depozitą ir patarkite jiems nuolat vis dadėti. Taupymo accoun- 
tai yra visuomet nuolatinis dalykas ir labai gera Kalėdų dovana.

Compagnla nqu« Naujų Metų Apvaikščiojimą
South-West Trust&Savings Banke

35-ta gatvė, Archer ir Hoyne Avenues

11
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NEW YORK—HAVRE 
.. Dec. 
.. Dec. 
.. Dec. 
.. Dec.
.... Jan. 9

PUIKI DOVANA

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 dio- 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedeliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

ŪR. M. J. SHERMAN
Specialistus moterų ligų 

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

Telefonas Ganai 1912

“ĮLANKAS VISIEMS ŽMONĖMS”
Bankas atdaras utarninkc ir subatoje iki 8 vai. vakare. Visas 

kitas dienas iki 4 vai. po pietų.

414 *14 4 4 4 4 4'444Ą 4 4A 4 444 4444

iįtiA

Lįh^ 
pęw

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

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

Kliubas kuris tinka kiekvieno kišenini.

SUFFREN ..........
PARIS ..................
CHICAGO ............
LA SAVOIE ......
RCCHAMBEAU ...

NBW YORK. VIGO 
BORDEA(JX

11
12
26
29

(flPAlN),

R išykite dėl žingeidžius aprašomo, 
kovtrutės jūsų vietiniui agentui arba | 
didjJi ofisų 19 State Street Nevr York.

90’”«pa«BiniiKCBaaKiREiHi 
EI 
n 
HCUNARD

LIETUVON PER 10 DIENŲ
Vienat’nis vandeniu kelias I.ietuvon 
per Soulhamptoni} ant Milžinų laivų 

AQUITANIA, MAU.RETANIA 
BERENGARIA

New Yorkų kas Utarninkas. 
persėdimas Southamptone. 
ypatižkai lydimi.
reguliariai išplaukimai tie- 

Hamburgą ant naujų

Apleidžia
Greitas
Lietuviai

Taipgi 
šiai j Hamburgu ant naujų laivų 
burnerių. 3čia kle.su (| Piliau $106 60, 
J Hamburgu $103.50). Karės taksų 
$5.00

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

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reikalin

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

CUNARD LINE 
140 N Dearborn St., 
Chcago, Illinois

S

PUIKUS LAIKAS
— IR AUKSINIAI PINIGAI DALINAMA DYKAI!

Štai kaip mes apvaikščiosime:
Kiekvienas, kas užves Taupymo Sąskaitų musų Banke tarp lapkričio 1 d. ir sausio 

15 d. pradedamas vienu doleriu ($1.00) ar daugiau, turės progų ištraukti dovanų — gy
vais pinigais. * ;

Auksiniai pinigai po Dešimts Dolerių ($10.00), Penkis Dolerius ($5.00) ir mažes
nėmis sumomis bus dalinama visai dykai tiems, kurie turės išlaimčjimų kuponus. Vie
nas naujas depozitorius gaus kuponų, ant kurio jisį turės parašyti savo vardų ir adresų 
ir padėti į išlaimčjimų bilietų skrynelę banko asloje.

Be šitų piniginių dovanų kiekvienas naujas depozitorius turi dykų progų laimėti.

NAUJĄ 1924 M. FORDO TOURING KARĄ
z Visai be jokių iškaščių. Fordo ir Piniginių Dovanų išlaimėjimas bus Archer Tea

tre, antradienio vakarų, sausio 15 d., 1924 m., 8:30 valandų. Įžanga bus skaitoma pa
prasta. ' ;

Kų tamsta sakai? čia yra proga pradėti tinkamai taupyti. Perkelk savo taupymo 
sąskaitą pas mus, ar pradėk naujų sąskaitų kam nors kitam, jei jau turi čia sąskaitų. 
Priversk savo draugus šitaip taupyti. TAUPYMAS AT1DAR,O KELIĄ Į PASISEKIMĄ.

PRADĖK TAUPYTI UŽVESK SĄSKAITĄ
UŽVESK JĄ ČIA PER MUSŲ APVAIKŠČIOJIMĄ NAUJŲ METŲ.

ATSIMINKITE — Apvaikščiojimai prasidėjo lapkričio 1 d. ir tęsis iki sausio 15 
dienai, 1924 m.

Telefonas Boulevard 1989
JDR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandos i ;
iki 12, 1 iki 8 dieną

ir 6:30 iki 9:30 vakare •
4608 S. Ashland Avė., 
netoli 46th St., Chicago, III. I

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—S A SS

1707 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak, Nedeliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Jri abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

Optumvtrist
Tai. Boularard 6487 
4649 S. Aihlajul Ava 
Kampu 47-toa r«t.

Ž-roa 1 n boba

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė.
9 iki 9 vak. kasdien 

nedalioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Savings Bank
35-ta gatvė, Archer ir Hoyne Avenues

Central Manufacturing Distrikte

LIETUVIŲ STATE BANKAS
*»

Visus širdingai kviečiame savo tautiečius lietuviui draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į musų Lietuvišką Banką, kur apturėsite teisingą ir mandagų patarnavimą. Vi
sados užprašo visus’ savo tautiečius.

South-West Trust
Rezidencijos tel. Van Buren 0234 

Ofiso tel. Boulevard 9698

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų Ųgų 
Ofisąs: 3335 So. Halsted StM Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Indepeudence Blvd. Chicags

WEM SJAHK Juozapas! J. Krasowskis.

DR. F. E. REICHARDT1.14« UUUUtlUlU

9 ▼

2009 North Avė.
(Kampas Milwaukee Avė.)

Kalbame lietuviškai

Milvvaukee Avc\, prie Division SU 
JOHN F. SMULS'KI, PREZIDENTAS, 

“Chicagos didžiausias bankas už vidurmiesčio”

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

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 3140

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

A. BARTKUS. Pres.
1619 VV. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago. g

J

Mrs. A MICHNIEVICZ-VIDIKIEIk 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; ii 
gal praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuo 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir 
gimdymo.

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

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

TURTAS VIRŠ $4,750,000.00
Banko valandos: 9 ryto iki 3 po pietų šeštadieniais nuo 9 ryto iki 1 po pietų

Antradieniais ir šeštadieniais vakarais nuo 6 iki 8

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
Frank Waitekaitis

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Lęuis Avė. 

CHICAGO. ILL.

LAIKRODININKAS’
Pranešu visiems kostumeriams ir pa
žįstamiems, kad mes perkėlom savo 
krautuvė nuo Halsted St. ant

652 W. 18th St.
Taipgi meldžiu su reikalais atsilan
kyti, o mes stengsimės sąžiningai 
patarnauti.

Specialistas chroniškų ligų. Buvęs 
pirmiau Irving Park Senatorijoj 

vyriausiu gydytoju.
Valandos nuo 3 iki 6 kas dieną, iš
skiriant Pėtnyčią ir Nedėldienį, 

nes ofisas uždarytas.

kle.su


E^UtoY P Grigaitis

pakraipos

Kalėdinis
pasi

CLUBTaupymo
Kliubas

Have

MAŽĖJANTI

Mes mokame 3 nuošimčius ant visu kliuby taupymu

Bank

Kryžostonias Davatka-Padurkevičius

Moterys ir Veislininkai
(Tęsinys)

Kunigas
ar ne tavo vištos ma

ir sutemoj

$12.50
$25.00
$50.00

$100.00
$250.00
$500.00

$1000.00

Gerai amerikiečiams pažį
stamas veikėjas, J. Vileišis,

Anglijos Darbo 
Partijos laimėjimai

liaudininkus 
krikščionių

veikėjuose. Tik ta 
ūkininkų tenden- 
tokia dvasia vieš- 
daugumoje ir tik

da, peklos, atisprašant, užmačia 
rejau jums, atsiprašant, pasakyti, kad tas 
parmazonų, atsiprašant, kunigas ne jūsų dū
šių, atsiprašant, išganymu rūpinas, bet tik 
jus iš gero kelio, atsiprašant, išvesti, kad 
jums, atsiprašant, cnatą atimti, kad jums

Lietuvos viešpačiai kon 
stitucijos nepripažįsta

jog Darbo 
mažiausiai

Tai toks 
kurio

šitoj vietoj vyrai ėmė kranksėti ir kaž 
koks nevidonas leptelėjo:

—Be vyrų pagalbos nieko nepadarysi

Jus galite pradėti su didesniu depozitu ir mažinti jūsų depozitą kiekvieną 
savaitę. Labai populiarus planas.

Didėjantis Kliubo 

1c Club Pays 
2c Club Pays 

5c Club Pays 
10c Club Pays $127.50

butų mažiau Valstiečių Liaudi
ninkų propagandos.

2) Jei Apskrities Viršininkas 
yra palankus krikščionių prieši
ninkams, tai reikalinga, kad 
bent apskrities komendantas 
butų krikšč. demokr.
. 3) Laikyti savo rankose už
sienio politikų, teismą, kad tuo 
budu apsisaugoti nuo bedievių.

4) Remti tautini judėjimą, 
užtariant fašistus ir tautinin-

Kunigas Sijonaitis iš aukšto sosto koja 
sutrepsėjo ir pasiuntė špitolninką tvarkos 
daboti. Deputotas Prietelytė-Galgonalienė 
tęsė toliau: ✓

—Taip, be vyrų pagalbos nieko nepada
rysime! Bet atsiminkite, gerbiamieji vyrų 
tautos atstovai, Krylovo pasaką: prasčiokas 
lauką arė, o musės aplink jautį zujo. Ir va-

Kitą sekmadienį klebonas Pilvuzevičius 
vėlei sakė aukštą pamokslą.

Dievo tarnas, Dievo pa- 
siuntinis žemėj. O Dievas pasakė.: kas ne su 
manim, tas prieš mane. Jums kunigas buvo 
dovanojęs jūsų veislei pagerinti pulką jau
čių ir drigantų, o jus........ o jus, velnio tar
nai, sumyniojote mano šiaudų stirtą ir iš
voliojote avižas 
siu

J. Vileišio 
žodis.

—Draugės katalikės! Aš kalbėsiu trum
pai. Musų patronas kunigas Krupavičius 
dovanojo mums veislininkų.... Hm, tai yra
drigantų ir bulių, taip sakant, kurie veislei 
tinka.... Teisybę pasakiiis, veislininkai —
paskutinis bradas. Bet jau tokia pono Die
vo valia: moterims įsakė gyvybės platini
mu rūpintis.... Bet mums svarbu ne tik gy
vybė, bet ir katalikybė. Todėl, mielos drau
gės, šiuos veislininkus.... katalikybės nau-

3) Stengtis, kaip galima grei
čiau, kad visi pradinių mokyk
lų mokytojai butų krikščioniš
ko nusištatymo žmonės. Tam 
tikslui reikia rdmti vienuolynai, 
iš kurių išeis tikri mokytojai ir 
ganytojai.

Kauniškės “L, žinios” rašo:
Krikščionių demokratų kon

ferencijos nutarimų, kurie anot 
“Tėvynės Sargo” turėjo būti 
baisus, dar nežinome, nes tos 
partijos organas ~jų nepraneša.

Girdėjome nuo ten buvusių 
asmenų, kad yra padaryta visa 
eilė nutarimų, kurių dalis buvo 
maž-daug tokio turinio —

1) Saugoti spaudą, kad joje

—Aš kalbu kaipo demokratas, ne kaipo 
vyras, ne kaipo moteris. Aš demokratas. 
Aš turiu garbės, atsiprašant, pasakyti, kad 
man iš kalbų, atsiprašant, nieko neaišku, 
atsiprašant, taigis! Aš kaipo demokratas, at
siprašant, turiu garbės pasakyti, kad mes 
visi, atsiprašant, gyventi norime, taigis! Ir 
leiskite paklausti: ar tai moterų darbas, at
siprašant, veisle rūpintis, taigi? Ir leiskite 
moterys jums pasakyti: klebonas, atsipra
šant, turi tris jaučius ir du drigantu: ar 
jus žinote, atsiprašant, kuris jų veislei ge
riau tinka? Gerai, jei kurios, atsiprašant, 
ištekėję. Bet gi dauguma jūsų, atsiprašant, 
zokoninkės, kurios į vyrišką giminę griekas, 
atsiprašant, pažiūrėti. Taigi aš jums norė
jau, atsiprašant, pasakyti, kad kunigo Kru
pavičiaus, atsiprašant,, lupomis kalbą ne.Die-

kia turėti omenėje, jog 29 
vietos dar nėra paaiškėju- 
sios. Iš ją, nėra abejojimo, 
kelios irgi teks darbiečiams. 
O tai reiškia, 
Partija laimėjo 
40 naujų vietų 
stambus laimėjimas, 
vargu tikėjosi net patys dar- 
biečiai.

Šie rinkimai faktinai su
klupdė dabartinę konserva- 
tyvę Baldwino valdžią. Kon
servatoriai parlamente ne
beturės didžiumos, todėl ir 
valdžios negalės sudaryti. 
Jiems teks vesti derybas su 
liberalais dėl koalicinės val
džios sudarymo. Bet reiš
kiama abejojimų, kad tokia 
koalicija galėtų susidaryti. 
Gi kitos kombinuotės val
džios sudarymui bent šiuo 
tarpu irgi nenumatoma. O 
jeigu nebus galima valdžios 
sudaryti, tai parlamentui 
liks tik viena išeitis 
leisti. Tos riįšies nuomonės 
jau ir dabar pradedama 
reikšti. Bet kaip ištikrųjų 
bus, — tatai netolima atei
tis parodys.

Planas

$12.75
$25.50
$63.75

LUCKY 
STRIKE 

CIGARETAI

buk tai socialdemokratai laiką 
savo pareiga ginti komunistus. 
Bet tų insinuacijų tikslas per
daug yra aiškus, kad mums ga
lėtų primesti simpatijos Vyšius 
su komunistais. Mes vienodai 
stovime ir stovėsim teisėtumo 
ir piliečių laisvės sargyboje, ar 
smurtas palies įtariamą komu
nistą, ar pažangininką Volde
marą, ar šiaip pilietį, kuris dė
lei kokių nors priežasčių pasi
rodė neištikimas musų valdan-' 
čiosioms partijoms. Vienodąjį 
mes klausiama, kuria teise ei
nant atimta piliečiams laisvė.

Masiniai areštai, žinoma, tu
ri vietos ‘ir kitų valstybių ad
ministracinėj praktikoj. Bet pa
prastai tokiais atvejais valdžia 
pasiaiškinu prieš visuomenę, 
pas mus gi tokio reikalo nema
toma. Pas mus priešingai, val
džiai tenka priminti, kad Lie
tuvoje veikia konstitucija, kuri 
tam tikrose ribose garantuoja 
piliečio asmens ir buto neliečia
mybę, kuri saugoja žodžio ir 
spaudos laisvę. Lietuvos admi
nistracine praktika eina kitais 
keliais: čia užtenka įtarimo ar
ba administratoriaus įsakymo, 
kad iš garantuotų piliečiams 
laisvių liktų tusti vieta. Kas gi 
lieka tokiam piliečiui daryti?. 
Laukti greito ii* teisingo teis
mo? Bet tie visiems nukentėju- 
siems duodama teisės pasitei
sinti teisme arba teismo rei-, 
kia laukti metais, o tuo tarpu 
sėdėk tarp keturių sienų, ken
tėk moralinius ir materialinius 
nuostolius, kurių niekas neatly
gins. Tokia įsigyvendino prak
tika musų krikščioniškoj Lietu
voj.

Mes ne šalininkai tolstoizmo 
politikoj. Artimo meilė ir nesi
priešinimas piktam čia nepri
taikoma. Kiekviena valdžia gi
nasi,' bet turi būti ribos“, kurių 
ginantis negalima peržengti, 
čia skirtumas toks, koks yra 
tarp nuomonės ir veiksmo. Val
džia, stipri piliečių pasitikėji
mu, kritikos, nesibijo. Krikščio
niškos valdžios vartojamos prie
monės Lietuvoj kaip, tik rodo, 
kad ji piliečių pasitikėjjmo ne
jaučia, kad bijo pati savo šešė
lio. Vieton to, kad įvesti gyve- 
nįmą ir normalinę' padėtį, kad 
pagerinti ekonominį darbo ma
sių būvį, pagaliau, kad leisti iš
sivystyti visuomenes iniciaty
vai per savivaldybes, — ji trau
kia gyvenimą ant savojo kur
palio. Tai yra jos dalykas, bet 
mes manome, kad tokios prie
monės nepagelbės.

Obe WEST SlDE SAVINGS
clhe Bank of “Safety and Friendly Seivicė' 

Rboscvdl Roadfaf.Halsted’Slreel- Chicado

merikoje, o pirm to buvęs 
Lietuvos finansų minist
rių, retai kada rašo straip
snių laikraščiams, bet kada 
parašo, tai yra kas paskai
tyti, nes tai esti giliai ap
galvoti dalykai.

Taip dabar su žingeidu
mu skaitome jo straipsnį, 
kur, kalbėdamas apie Lietu
vos žemės ūkio kreditą ir 
apie senų hipotekų instaty- 
mą galėn, jis švelniai kriti
kuoja iš rusų pasiskolintą 

Įobalsį “žemės ir laisvės/’ 
už kurio stovėjo žemės pa
sidalinimo idėja. Po šito 
obalsio ir šitos idėjos intek- 
me veikė naujos nepriklau
somos Lietuvos darbuoto
jai, kurie nulėmė Lietuvos 
žemės reformą. Tariant J. 
Vileišio žodžiais:

>8.00
. 4.00
. 2.00
. 1.50

Antrašte “Atsargiau su pi
liečių laisve” Kauno “Socialde
mokratas” 50 nr. rašo:

Nepersenai Lietuvos Telegra
fo Agentūra “Elta” paskelbė ži
nią, kad Kaune, Rokišky ir ki
tose vietose susektos komunis
tų organizacijos. .‘/‘Lietuvos ži
nios”, kaip ir papildydamos tą 
oficialinį pranešimą, šiomis die
nomis paaiškino, kad likviduo
jama bolševikų likučiai, kurie 
buvę pasilikę įvairiose Lietuvos 
vietose. Mes neturime tų davi
nių, kuriais sąžiningai ar nesą
žiningai operuoja musų valdiš
ki laikraščiai, bet mes žinome 
viena, kad ištikrųjų paskutiniu 
alku plačiu maštabu padaryta 
tratos ir areštai. Apie tai liu
dija gaunamos žinios iš įvairių 
sietuvos vietų. Kiek tie žmonės 
juvo pavojingi Lietuvos nepri
klausomybei, tai palieka žval
gybos paslaptis, bet mes žino
me, kad suėmimai savivaldybės 
darbuotojų, mokinių, profesinių 
sąjungų narių ir šiaip piliečių 
sukėlė vietose nusistebėjimo ir 
pasipiktinimo ūpą.

Tie, kurie linkę yra speku- 
iuoti politikos santykių nežino

jimu, insinuoja musų adresu,

žemės “reformą 
arimo orgiją. Ta pati idėja 
veikė ir Lietuvoje.

kare namo sugrjžusios gyrės savo drau
gėms: mes esą lauką arėme. Taip, mieli vy
rų tautos atstovai, pasaulio giminės reika
luose jūsų pareigos prilygsta pareigoms 
musių, lauką ariančių....

Čia jau visi vyrai vienu balsu pasakė: 
O! Ir Cimbalienė cypė: — Citat, jus vyžos! 
Ir Bimbalienė, ir Snukienė, ir Raganienė, ir 
Tinginienė, ir Darata Kulniutė, ir Saliomija 
Pipiraitė jai pritarė.

Ir kai palei šiaudų stirtą tvarką įvyko, 
deputotas Prietelytė-Galgonalienė šitaip kal
bėjo:

—Mielos draugės katalikės: kadangi vi
si veislininkai pirkti valstybės pinigais, tai 
aš pasiūlau šitokius dalykus: Pirma, ką mes 
su veislininkais darysime. Antra, pasiūlau 
išrinkti žinovų komisiją, kuri ištirtų, ar vi
si veislininkai tinka veislei, ir trečia, pa
siųsti pasveikinimo telegramą popežiui ir 
kunigui Krupavičiui.....

Taip baigg savo išmintingą kalbą de
putotas Prietelytė-Galgonalienė. Voltui pir
mininkas kunigas Sijonaitis siūlė moterims 
balsus, niekas kalbėt nenorėjo. Tiktai vyrų 
tarpe nesiliovė bruzdėjinąas:

—Koks jis velnio kunigas! Jis ir bažny
čion nevaikšto! Jis ir nespavedoja!

—Jis tik su kelnėm tevaikšto....
—Jis ir su barzda.... x

6) šv. Ministeris turi rūpin
tis kad bedieviai mokytojai bu
tų prašalinami nuo vietų.

7) Kunigai bažnyčioje turi 
žmonėms aiškinti, kaip reikia 
kovoti prieš priešingas partijas.

8) Daugiau tikybos * pamokų 
mokyklose įvesti.

9) Paimti į savo rankas aukš
tesniųjų mokyklų knygynus.

10) Direktoriai turi būti ski
riami . krikščionių 
žmonės.

11) Valstiečius 
laikyti didžiausiais 
priešais.

12) Stengtis, kad įstatymai 
butų pravedami krikščionybės 
mokslo pamatais.

1789 South Halsted Street 
Chicago, III. 

Telepbone Roosevelt 85141

Join Our
HRISIMAS

NAUJIENOS.
Litkeaahui Daily Neva 

FvMlshed Daily, «xe»pt Banday fey 
The Idthuanian Mewe Pwh. (Ja., Ina.

JIE YRA 
APKEPTI

Lietuvos 
senovinė 
cija, tik 
patavusi 
tokią dvasią tegalėjo pagau
ti ir to sluogsnio vadovai 
Taigi: 'r

“Vyriausiąja gyvenimo 
problema pasiliko žemės 
reforma — tai neišven
giamas išvadas iš to, kas 
buvo. Jeigu prie to dar 
pridėti, kad dėl tos žemės 
stokps ir geriausias ūki
ninkas moka išarti kai
myno ežę, tai suprasime, 
dėl ko taip lengvai tasai 
darbas ėjo.”
Šitokios idėjos vedami ir 

bolševikų padedami ir Rusi
jos mužikai pasidarę savo 

ežių iš-

Subscription Ra tesi
>8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chlcage, 
JS.Ot per year in Chlcago.

8c per copy.

—Man driganto nereikia, man tik ver
šiuką!

—Rąžančių kalbėk, bestija!
Kunigas Sijonaitis šoko nuo- savo aukš

to sosto ir pasileido klebonijos linkui. Kle
bonas Pilvuzevičius su savo aukštais sve
čiais jau pirmiau buvo dingęs klebonijos 
linkui.

Triukšmingas ginčas tarp vyrų ir mo
terų tarp šiaudų stirtas ir klojimo ūžė iki 
vėlai nakčiai.

Entered ta Second Clase Matter 
M are h 17th, 1914, at the Port Office 
rf Chicago, III., under the act pf 
March 2nd. 1879.

“ši idėja”, sako Vilei
šis, “vedė musų kraštą 
pirmon eilėn prie jau 
esamų krašte gėrybių pa
skirstymo, o ne prie nau
jų gėrybių, naujų produk
tų gaminimo/’
Šitos J. Vileišio pastabos 

žinoma yra labai didelės 
reikšmės. Jos labai puikia 
pabrėžia skirtą tarp “seno
jo” ir “naujojo” svieto, kaip 
jis turi būti dabar supran
tamas.

Naujienos eina kasdien, {(skiriant 
•ekznadienius. Laidžia Naujienų Ben
dro v*, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telafnnaei Ronsevelt 8500.

Lietuvos klerikalų 
siekimai

—Parmazonas!
Staiga kaž-koks biesas cicilikiukštis 

Kudlaitis paprašė balsą. Ir jis kalbėjo ši-

RESURSŲ DAUGIAU KAIP $14^00,000.00 
“Po priežiūra Clearing House”

Ji padaro systemą taupymui pinigų ateičiai, pirkimui namu, mokinimui vaikų arba pradėjimui biznio 
sau ar savo vaikams. •
Jis išdirba paprotį taupumo. ■ ' •
Jis padaro galimu turėti pinigų, nes kitokiu budu jus juos praleistumet ir duoda jums galimybės Ka
lėdoms išleisti kaip jus norite.
]M(es turime Kliubus, kurie pritiks visiems. Ateikite šiandien ir prisidėkite!. Nieko nekainuoja, nieko 
nereikia mokėti, nėra red tapė. Jus ir jūsų draugai yra užprašomi.

Lygių Sumų Planas

.25 Club Pays

.50 Club Pays
$1.00 Club Pays
$2.00 Club Pays
$5.00 Club Pays 

$10.00 Club Pays 
$20.00 Club Pays

KLIUBAI

Yra syrtema kuri pagelbsti 

kiekvienam kuris neri sutaupy
ti pinigų. Kad tutsius pihigų 
Kalėdoms, taksams, vakacijoms, 
apsidraudimui ir asmeniniams 

reikalams.

Nekrikštysiu! Nekrikšty- 
Aš jums sakau kad nekrikštysiu! Ir 

veislininkus parduosiu žydams iš varžyti
nių! Tegu jus velniai pekloj kutavoja!....

Na, prie, peklos mes jau pripratom, bet 
veislininkų vis tik neregėj om 
ištikrųjų žydams pardavęs?,...

(Pabaiga)

“Ūkininkas nesvajojo, 
kaip iš valdomos žemės 
gauti daugiau pelno, kaip 
pakėlus žemės našumą, 
bet svajojo, kad tik gavus 
daugiau žemės.”
O tuo tarpu šiandien mo

kslas gali pakelti žemės na
šumą bent penketą sykių, 
ir tas turėtų nulemti naujų 
idėjų susitvėrimą. Bet tų 
idėjų nebuvo ir dar nėra

Anglijos parlamento rin
kimų daviniai ne vienam su
teiks didelio siurprizo. Prieš 
rinkimus buvo įvairiausių 
spėliojimų. Kai kurie reiškė 
tą nuomonę, jog Darbo Par
tija šiais rinkimais nebeiš- 
tesės atlaikyti savo pozici
jos. O tai dėl to, kad pasku
tiniais metais siaučiusi be
darbė esą žymiai susilpni
nusi darbininkų organizaci
jas. Prie viso to laikraščiai 
skelbė, jog Darbo Partija ne 
varė tokios smarkios rinki
mų kampanijos, kaip kon
servatoriai bei liberalai.

Taip dalykams susidėjus, 
rinkimai žadėjo visokių 
siurprizų. Ir ištiesti siur
prizų susilaukta.

Rašant šį straipsnį dar 
tikrų davinių apie rinkimus 
negalima paduoti. Bet ir vė
liausiai atėjusios žinios yra 
nepaprastai reikšmingos.

Iš 615 parlamento vietų 
jau paaiškėjo 586 vietos. At
stovų sulig partijomis iš-Į 
rinkta sekamai:

Konservatorių 
Darbo Partijos 
Liberalų ..........
Kitų partijų ....
Pereitame parlamente 

Darbo Partija turėjo 144 
atstovus. Taigi šiais rinki
mais darbiečių laimėjimas 
yra ytin didokas. Be to, rei-

jusų, atsiprašant veislę....
x čia pirmininko kumštis ant stalo nu

krito ir kalbėtojas žodžio nustojo. Ir čia 
atsitiko kaž-kas neregėto. Pirmininko kumš
tis šokinėjo po stalą. Vyrai ėmėsi su mote
rimis, moterys su vyrais, kas liežuviais, kas* 
kumščiais, kas šiaip po šiaudus čiužėjo, ir 
nuo klojimo palei jaują visa gerkle šaukė:

—šalin parmazonas Krupavičius su jo 
visais veislininkais! Neduosime musų mote
rų gadinti! Ir taip sekmadieniais nesėdžia 
namie! O kai pradės su jaučiais ir drigan
tais vazoties....

—Cit!
—Baslio jam! ■ <
—Paškudninkas!
—Tylėk, ragana 

no kviečius išlesė!
—Karvė!
—Tu pats drigantas!
Minia juravo, kaip linų laukas ūkano

tą rudens dieną. Kalbėtojas palei jaują ta
po į klebono avižas nuvoliotas, 
dingo.

Ir kaž-koks biesas iš kito galo balso 
nepaprašęs šaukė:

—Siųskit Krupavičiui plytą! Tegu ži
nos jis kaip iš musų moterų šyditis!

—Plytą jam per telegrafą!
—Skutos šmotas!

U išimo Ujimo kainai
Chicago je — paltui

Metams ~.... ..............................
Etinei metų ...---------------------
Trinas minėsiantis _ -----------
Dviem mėnesiam --------------
Vienam minėsi ui_____ —-

Chicagoje per neliatejuai 
Viena kopija —.................
Savaitei_________ ...»....... -
Mėnesiui........................ .........

Suvienytose Valstijose, na Chlcagoje
paltu:

Metams________________—.L. >7.00
Pusei metų ........       8.50

.. Trims mėnesiams___ ______   1.75
Oriem minėsi am_____________ 1.25
Vienam mlneaiui______________ .75

Lietuvon Ir kitur aisieniuoMi
(Atpiginta)

Metams __ ---- ----------- a. --------- >8.00
Pusei metų......................  4.00
Trinr'S mėnesiams____________ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

nejaugi bus



Kad Nebūtumei Suvadžioti

(CHRISTMAS SAVINGS CLUB)

CIO

kur doleris do-

KOSULYS

kol

ChicagoDrexel 8307
West Sidės Didžiausi Drabužininkai

Mažais 
Iškaščiais

• Miliauskui 
trečiasis —Pinigai Lietuvon

DOLERIAIS arba LITAIS

J. Nakrošis, 
Gen Vedėjas

SEVERA’S
COUGH BALSAM.

štai didžiausia eilė jūsų namų linksmin 
tojų—rasite musų Krautuvėse patinkan 
čių jūsų aklins ir kišenei.

4177-79 Archer Avė 
*»'CQRN£R. RtCHMOND STJ

Pristatome i visas dalis miesto ir 
priemiesčius be užmokesčio

Pasirinkit GROJIKU PIANĄ Batel 
Iš The Peoples Furniture Company

Karužai;. antra- 
ir Grudzins- 

Bujauskui ii*

čia ky- 
pramonės įstaigos

Dabar laikas siųsti pinigus Lietuvon jei nori kad nueitų prieš 
šventes. METROPOLITAN STATE BANKAS siunčia pinigus 
LITAIS arba DOLERIAIS pigiai, saugiai ir greitai. Todėl jei 
nori kad pinigai greitai pasiektų Tamistos gimines ar draugus 
siųsk tuojaus per METROPOLITAN STATE BANKĄ.

Visi Chicagos lietuviai, kurie norite turėti pijaną ant Kalėdų, veikite dabar! 
Ateikite į musų kratuves ir pasiskirkite tą, ką Jūsų širdis geidžia.

Krautuvės atdaros vakarais iki 9 vai.
Eidami į musų Krautuves gerai įsitėmykite Korporacijos vardą ir musų 

Krautuvių adresus.Palingvins kosulę ir prašalins daug 
kąntėjimu. Priimnas dėl vaikams 
ir aukgusefns.

Kaina 26c ir 60c.
Klauskite pas aptiękoriaus,

Atdara kasdien nedėlioj iki 1 vai 
po pietų

VISIEMS ŽINOTINA
Už visus pinigus padėtus į šį bankų iki Gruodžio 10 d., š. m. gau
site 3% nuošimtį į metus už vienų mėnesį, ant Naujų Metų.
Nelaikyk pinigų namie ar žemėje įka&tų bet padėk juos į stiprų 
ir saugų METROPOLITAN STATE BANKĄ — kur doleris do
lerį dirbs.

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

Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra

yra greitai sulaikomas jeigu varto' 
jama į laiką

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

Kaina 30c.
Specialiai yra gauti Kalėdoms

GARANTUOTA VERTĖ NUO $45 IKI $65

Ruffles į savo galvos odų kasdien 
apie per sakaite laiko. O kuomet 
pleiskanos jau išnyks, tuomet naudo
kite karta nuo karto ir pleiskanos jus 
dniig-iifii niekuomet nekankins! Tik 
C5c. už bonkų. Galima gauti aptickose.

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

MES ĮDEDAME IR PARDUODAME APŠILDYMO ĮTAISYMUS LENGVAIS 
IŠMOKĖJIMAIS

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

KUR KITUR UŽ ANTRARANKIUS ĮRENGIMUS.
MUSŲ STAKAS YRA KUOPILNIAUSIAS

Nauji 1924 Metų Styliaus Gvarantuoti 
GROJIKU AI PIANAI 

$290, $385, $450, $495, $540, $575, $630, $692, $775

ČIA GAUSITE GERESNĮ INSTRUMENTĄ 
ČIA MOKĖSITE MAŽIAU!!!

ATEIKITE!
Į musų krautuvę ir pasi 
rinkite reikalingų daig 
tų, kokių reikalaujate že 
miausiomis kainomis mie

v Trindamas su Ruffles 
I) Ištrins! Pleiskanas Lauk.
|) Niežti, niežti Visą clicnij — jus net 
X htebitėc iš kur tij pleiskanų tiek 11 imasi I Juo daugiau jus kasote, juo 
X daugiau pleiskanų išpuola iš jūsų gaili vos, suteršia jūsų drabužius, daro ne- 

malonumo kiekvienam arti jus eflan-
V čium, Ir vis neapsakomai niežti 1

TAIPGI
Nepaprastas sutaupytas ant puikių vaiki
nų ir jaunuolių ©verkautų, po

$14.50, $16.50, $18.50
Tie rūbai turi pilną musų garantiją dėl 
gero dėvėjimo, styliaus ir pasiuvimo.

Tie o verkautai yra padaryti geriausios rųšies — geriausiai pasiūti, smart stylių 
ir labiau atkreipianti atydą paternai negiukad jus galite rasti kur nors kitur už 
$10 daugiau negu musų kainos.

KOJĮJ TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, uleeriai, jaugę pirštų nagai, 
sutinusios kojos, skaudami keliai ii 
nariai, paplokščios kojos, ir t.t. Taip
gi komai, bunianai ir callausei.

Kodėl jums kentėti? nuo tų nesma
gumų kurie padaro skaudėjimą ir ne
malonumą kuom-et —

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

be skausmo. Aš pagelbėjau daugu
mui.- Kodėl ne jums ? Jei jus buvo
te visur ir nieks nepagelbėjo, tai atei
kite ir pasimalykite su kojų specia
listu

Dr. Wm. Gribow
17 N. State St„ Room 1714. 

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

2058 N. DivisiorT St. Valandos nuo 6 
iki 9. Nedėliomis ir šventėmis nuo 9 

ilki 1. Phone Brunswick 5991.
' Egzaminavimas Dykai.

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

Parodysime jums pla
ną apšildymo be jokio iš- 
kaščio.

Pasimatykite su mumis 
—- esame expertai tame 
dalyke.

MUSŲ OBALSIS:
KAINA, VER
TĖ, PATAR
NAVIMAS

į Pramonės įstaigg 
augimas 

Mariampolė (Ek.) 
la naujos 
Pašešupyje, abiejose tilto pusė
se, veikia trys kalkių įmonės: 
viena dirbo prieš karų, kita nuo 
1919 m., o trečia įsisteigė 1922 
ip. Visos stovi prie pačios Šešu
pės, Tarpučių pusėje. Įrengimas 
labai paprastas: yra didelė kros
nis, kuri išmūryta upės krante.

I Tenai supilama apie 12—14 ve
žimų švariai nuvalytų akmenų 
ir užkdriama. Išdegę akmens pa
virsta kalkėmis. Pirmasis prik
lausė žydui 
sis 
kiui 
Judeliui. Antrasis šiomis dieno
mis neveikia. Geriausio pasise
kimo, regis, turi Bujausko ir 
Judelio. šiemet degama jau 24 
.krosnis; gi į kiekvienų tilpo po 
12—14 vežimų akmenų. Kalkis 
išdega iš vienos krosnies apie 
500 pūdų. Už pūdų tinkamai pa
gamintų kalkių dabar imama 8 
litaį. Vasarų, kuomet veikė vi
sos trys įmonės, net centnerį 
gaudavai už 4 litus. Akmenis 
renka iš upės ir kasa iš Kvietiš-, 
kio dvaro laukų. Visų vasara, 
dirbo apie 30 darbininkų. Už 
dienos darbų mokama vyrui 6, 
moteriškei 5 litai. KadangJ 
Kvietkiškio dvaras išnuomotas 
danams, tai akmenų kasyklos 
iš jo samdomos. Už iškastus 
per savarų akmenis užmokėta 
2,500 litų. Pelno už kiekvienų 
krosnies išdegimų savininkas 
gauna nuo 150—400 litų. Kal
kių išdirbimas gana geras.

iaoa oo c u i ♦ 4 tFurnifure^ęs, Stovės, fionos.
193u-oZ X naiStea oi. Jhonographs. Paints. Hardvvare,

NEAR 1913 puacb ond General Household Goods

M. Kežas,
Vedėjas Brighton Park Krautuvės

EXTRA SPECIAL UŽ $65
Nupirksite geriausj ©verkautą, padarytą iš 
tikro Crombie ir Vorombo materijolo pat 
Kuppenheimer, Stratford. Jie yra verti $95 
iki $100.

tai prašalins. Ruffles yra tonikų Įt 
galvos odai ir plaukams. Ruffles yra X 
pleiskanų naikintojas su puikiomis W 
pasekmėmis. < tn|

Ir tame nėra jokios paslapties. X 
Ruffles yra sudarytas gabių ir paty- W 
rusių Vemikų, kurie išdirbo formultj A 
specialiai paskirtų sunaikinimui pleis- v| 
kanų perų — ir Ruffles atlieka savo Z,

I J. KLEIN
■ 4544-48 Cottag’e drove Avė
J Jei negalite patįs ateiti, tai telefonuokite Drexel 3407 dėl kainų,.

M f VELTUI VISAI
Kjį, VELTUI 
duodame su kiekvienu 
parduodamu pianu la
bai dailią lempą, pianui 
suolelį ir 50 jūsų pasi
rinkimui Music Rolls.

xtra Ordinary Pardavimas
PUIKIAUSIU SEZONO

Metropolitan State
2201 W. 22nd St. Chicago
Bankus Valanti: Kasdien nuo 9:00 vai ryto iki 4:00 vai. vak. Utarninkais ir Subatomia iki 8:30 v. v.

įmokėk Mažą Dalelę, 
o Likučius Imk Du Metu 
Laiko Apmokėti Be 
Nuošim-

is shvinĄs

<JO!N TO'DAY

UKI.UMIiUesn't.ll-IĮyjjilj,.);

? F SEVERĄ ČO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Sevęros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

CHRISTMAS CLUB
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NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadienis, Gruod. 8, 1923

Einame Lauk
Iš Biznio

Paskutine Proga 
2 kelnių siutai ir overkautai pigiau 

negu mums kainuoja.
Gal jumsį ir nebus paranku atvažiuoti j musų 
krautuvę, bet musų žemos kainos privers jumis 
tai padaryti — atkeliauti ir 100 mylių į šį iš-

CHICAGOS 
ŽINIOS
Smulkios Žinios

Vaikas nušovė vaiką.

tai padaryti — 
pardavimą.

Žiūrėkite tuos bargenus: 
$75, 2 keluiy siutas ir 
overkautas_ _ _ _ $45

Robert Ehrhardt, 16 m. nety
čiomis nušovė savo pusbrolį 
Frank Ehrhardt, 14 m., sūnų 
Carl Ehrhardt iš Park Ridge, 
vieno iš daugelio Ehrhardtų, 
kurie ten gyvena, daugiausia; 
kaip gėlių augintojai. Vaikai 
susiginčijo kuris geriau mokai 
šaudyti ir Robert norėjo paro
dyti kaip gerai šauna, bet vos 
kilstelėjo savo nedidelį šautuvą, 
kaip pasigirdo šūvis ir Frank 
krito negyvas, kulkai įsmigus į 
galvą.

MMBLZIDAI
11

KNYGAS BESKAITYDAMI

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

$65, 2 keluiy siutas ir 
overkautas ___ $39.50

Už paskutinius 20c nusipirko 
vvirvę, bandė pasikarti, bet li
ko išgelbėtas.

$55, 2 keluiy siutas ir 
overkautas — $37.50
$45, 2 kelnių siutas it 
overkautas ___ $25.00

Krautuvė atdara utar- 
ninke ir ketverge iki 9 
vai. vakare. Šubatoje 
iki 10 vai. vakare. Ne
dalioj iki 2 vai. po 

pietų.

Patenkinimas garantuojamas. Pataisymai dykai. Mes nepar
duodame daugiau nieko kaip tik kostumeriškai pasiutus rubus. 
Todėl mes galime absoliučiai garantuoti. Visi rūbai vilnoniai ir 
pablunkamos spalvos. Labai gerai dėvisi ir galima pasitikėti. 
Ateikite šiandien i musų krautuvę ir pasin a ud nokite proga, pir
kite teisiai nuo musų garantuotu sutaupymu $15 — $40 ant siu
tų ir overkautų.

Pasižiūrėkite į vardų kol jus įeisite.

Alkanas ir be darbo Joseph 
Dwyer, 20 m., iš Sistėrville, O., 
išjieškojęs darbo visą dieną ir 
niekur jo neradęs, užėjo į san
krovą prie 51 ir Wentworth 
gatvių ir paprašė virvės už savo 
paskutinius 20 c. Paklausus 
kam jam virvė reikalinga, jis 
trumpai atsakė: “Pasikart”. 
Manydamas, kad tai tik juokas, 
klerkas padavė jam virvę, bet 
jam išėjus jis apsigalvojo ir pa-

(Tąsa ant 7-to pusi.)
.—v——. - —-

UNIVERSAL
CLOTHING CO.

1228 So. Halsted St.

PLUMINGO
BARGENA

H

Nužeminta kaina Chino closeto 
aut l itas

52 colių Roll Rim, vieno šmoto 
sinkos

5 pėdų, Roll Rim, vanos ant 
kojų

Closeto sėdynė Mahogany 
užbaigimo $1.75
Specialus kainos: visokių rųšių plumingo materijolo šį mėnesį nuže- 
mentomiš kainomis pirm apskaitliavimo inventoriaus. Dykai da- 
statyinas.

Syuare Seal Plumbing Supply House
1726 So. State Street v

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Arbanas Studio
Buvusi Vcelik Studio

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

Garsinkities “Naujienose”
’ ’' ♦ . * ' i. i 41* ' ' i •» • • ; 1 \

1

j į Daugybe geriausią knygą: gamtos ir socialių mokslų, istorijos, 
/ sveikatos, kalbos-rašybos, apysakų-pasakų-romanų, eilių-dainų- 
I deklamacijų, etc., yra sukrautos MARGERIO GNYGYNE. — Tik 
/ mes duodam TIKRĄ BARGENĄ, nes parduodam knygas už PUSĘ 
j KAINOS. —< Čia pažymime tik nekurias knygas, nes kitas rasite 

\ musų katalioge.— Teisių Vadovas ir Patarėjas; 141 pus., audeklo apd., kitų
kaina $2,'musų kaina $1. — Kišeninis Lietuviškai-angliškas ir Angliškai-lietu- 
viskas žodynėlis; 160 pus., audeklo apd., kitų, kaina $1.25, musų kaina 65c. — 

Aritmetikos Lekcijos.; 22 lekcijos, kaina $3. Dar negimė toks asilas-žmogus, kuris net 
ir iš šitų lekcijų aritmetikos neišmoktų. — Lietuvių Kalbos Gramatikos Lekcijos; 5 
didelės lekcijos, kaina $1. Net patys didžiausi mulkiai iš šitų lekcijų gramatiką išmok
sta. -v Anglų Kalbos Lekcijos; 14 lekcijų, kaina $2. Tai butų gėda visai lietuvių tautai, 
jeigu atsirastų toks vėpla-lietuvis, kuris net ir iš šitų, lekcijų anglų kalbos neišmoktų.

— Lyties Mokslas; tai knyga, be kurios šituose baisaus ištvirkimo laikuose 
niekas apsieiti negali; 418 pus., audeklo apd., kitų kaina $7, musų kaina 
$3.50. — Pajauta; nesvietiškai įdomus romanas; 468 pus., audeklo apd., 
kitų kaina $2, musų kaina $1. — Meilė ir Dailė; vienintelis lietuvių kalboj’e 

meilės rankvcdis; 207 pus., audeklo apd., kitų kaina $2, musų kai
lį) na $1. — Ben-Hur; baisiai puiki apysaka; 472 pus., audeklo apd.,
7<\ kitų kaina $2, musų kaina $1. — Portugalų Minyškos Meiliški
J j__ Laiškai; 169 pus., audeklo.apd., kitų kaina $1.50, musų kaina 75c.

Jį — Vienuolyno Slaptybės; 128 pus., audeklo apd., kitų kaina $2,
mutfų kaina $1. — Velnio Bažnyčia; 128 pus., 
audeklo apd., kitų kaina $1.50, musų kaina $75c. 
— Meilės Laipsniai Jų Išsivystyme; 216 pus., au
deklo apd., kitų kaina $1.50, musų kaina 75c. — 
Istorija Suvienytų Valstijų; 364 pus., audeklo 
apd., kitų kaina $2.25, musų kaina $1.15. — Isto
rija Abelna; 498 pus., audeklo apd.,- kitų kaina 
$2.75, musų kaina $1.50. — Gamtos Istorija; 209 
pus.,, audeklo apd., kitų kaina $1.50, musų kaina 
75c. — Prisiuntimo kaštus pilnai apmokam. — 
Knygų kataliogą visiems dykai prisiunčiamo. — 
Pinigus siųskit money order’iais arba bumaško- 
mis registruotam laiške. Siunčiam ir per C.O.I).

MARGERIO KNYGYNAS
2023 Saint Paul Avė., Chicago, III.

Už redaktorių 30 milijonų.
Uždaryto gudų laikraščiu 

“Volny Sciah” redaktorius iš
vaduotas iš kalėjimo už 30 mi
lijonų kauciją.

LIETUVIŠKAS KOTELIS 
geriausia vieta dėl darbininkų, 
apsigyventi, vyrams arba mo
terims ; su valgiu arba be- vai 
gio $8.00 į savaitę su valgiu. 
Kreipkitės pas Peter Gadeiko

1606 S. Halsted St.

..... ■......... . >
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams vimdei 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška

3223 W. 38th St., Chicago, UI.

Pamatyk Nieko Nelaukęs
6237-9 South MARQUETTE 6109-11-13 So

Sacramento Avė, M O R Albany Avenue

M

Netoli Lietuviško vienuolyno, tarpe 63čios, Kedzie ir Western Avenue. Prie didelio 
•teatro ir bankos, taipgi kitu dideliu įstaigų- •
Keturi likę naujai pastatyti mūriniai namai, dviejų lubų aukšto, du po 6 kambarius 
pagyvenimai, štymo šildomi, ir vėliausios mados intaisymais. Augštas , English 
Basmentas, — 2 sun parteriai, — French duris, — book kaišai, — porcelines maudy
nės į sieną įmūrytos, — aržuolo ir beržo kieto medžio vidus ištaisytas. Nebuvo 
gražesniu namu lig šiol Marquette Manor statytu Kaina $17,000, — $6000. įmokėti, 
likusius kaip renda. Nelauk nieko pirk vieną iš šitų namu, nes jie bus parduoti trum
pam laike. Pirkdamas tiesiai nuo musu vieną iš šitų namu, sučėdysi agentu ko- 
mišiną.

M. J. KIBĄS REAL [STATE IMPROVEMI £0.
3335 So. Halsted Street Telephone Yards 6894

H. LEIBOWITZ
Sugrįžo iš New Yorko 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare kasdien.

1152 Roosevelt Road
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

Prospect 2992
Specialė atyda taisymo.

ITALO-AMERICAN
ACCORDION MFG. CO.

PetroiniUi & Piatanesi Bros., Sav.
....................Vienatinė > dirb- 

tuvė S. V. bile 
styliaus ir sys- 
temos armoni- 
kų, pianų ir

KUNflUHMBM chroamatikų.
Žinomi muzi- 
kantai vartoja 

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

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

' % LITTLE -
I SPINOGRAPHS

Visuomet yra dau
giau nepripažinimo ne
gu pripažinimo.

Sveiki žmonės nekrei 
pia nieko į tai atydos.

Gyvenimo tragedija 
yra tuomet jei kas su
serga ir nepripažįsta, 
kad senoviniu budu ne
gali būti išgydytas ir 
pripažįsta, kad negau
na palengvinimo. Da
bokit savo sveikatą at
lankydami Chiroprac- 
tor.

Jus gausite pagelbą 
kuomet pripažinsite.

DR. J. M. FINSLOW, 
, Chiropractor

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

I iki 8. Nedalioj 10 iki 12. 
b i į — i .......................... .....

Pranešimas pacijentams ir 
draugams

Dr. J. Jakubauskas
NAPRAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų —

Perkėliau savo ofisą, iš 3538 So.
I Halsted St. į 4647 So. Halsted 

St. prie 47-tos gatvės. Vai. nuo 
9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 v. vak. 
Tol. Boulevard 4774. Nedėlioms ,1 
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas: 
11132 S'o. Michigan Avė. Vai.

7 vai. vak. Telefonas

Physical Gulture Institute
DR. J. A. VELONIS

Oateopathas, Chiroprataa, 
Naturopathas

Gydau Įvairias lipran, o ypatingai 
už.sisen ėjusias, t><j vaistų ir opera

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

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

DR. M. STAPULIONlS 
NAPRAPATH

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

iki 9 vai. vakaro.
4647 South Halsted Street 

(kampas 47 gatvės
■ U................... ... ..........................................     /

PUIKIOS NAMINĖS GYDUOLĖS 
(Geras tonikas) 

žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

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

HELEN SCHYMANSKI 
1958 'Cortland St., Šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913

. Chicago, III.

įForBeautiful
’ Eyes
■ Malte the Ūse of
I Murinę a Daily Habit.
Į This Refreshing Eye 
HLotion soon makes
■ Eyes Clear, Radiant,
U Bcautiful! Harmleis, Enjoyablc,
|> Sold by all Druggma. Write for Booklet,

| ĮJRIN^
I įBcautlfuI” ' įį 9r EYES
Į MURINĘ CO., 9 Eait Ohio Street, Chicago ||
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Chicagos žinios 
-------------- į— 

(Seka nuo 6-to pusi.)
siuntė kitą žmogų j ieškoti pir
kėjo. Ir jį rasta netoli — pasi
korusį ant telegrafo stulpo. 
Greitai nupiauta virvę, pašauk
ta daktarą ir bandžiusįjį nusi
žudyti atgaivinta.

Automobilistai užpuolė merginą

Prie 74 ir Halsted gatvių 
rasta klaidžiojant pasvaigusią 
p-lę Mary Fovvzer, 19 m., kuri 
pasipasakojo, kad trys žmonės 
dengtame troke pastvėrė ją prie 
namų 7216 S. Morgan St., nusi
vežė ją į nuošalią vietą ir visi 
trys su ja nederamai pasielgė. 
Dabar ji yra po gydytojo prie
žiūra. Policija gi j ieško pikta
darių.

Veda derybas apie nupirkimą 
elevatorių.

May oras Dever jau nuo kiek 
laiko veda derybas su Samuel 
Insull, prezidentu Chicago Ele- 
vated Railways, apie miesto nu
pirkimą tos kompanijos eleva-> 
torių linijų. Elevatorius nori
ma pirkti tam tyčia išleistais 
bonais. '

Jei bus susitarta anie tai su 
kompanija, tai ateinantį pava
sarį elevatorių pirkimas bus pa
duotas nubalsuoti visiems bal
suotojams.

Visus apkaltino.

Del dirbtuvės sargo Edvvard 
Lehman užmušimo ir Kito s ar- 
go sužeidimo, galvosūkio turė
jo ir grand jury ir vistiek klau
simo kas jį užmušė neišrišė ii 
išdavė labai “gudrų” nuospren
di — apkaltino visus kas tik 
papuolė policijai, o jau pasktr 
tegu teismas tesižino ir tesi
renka kas kaltas, o kas nekal
tas.

Kaip žinia, prie tos žmogžu
dystės prisipažino dvi poros 
Pirmiausia prisipažino Ethei 
Beck ir VValter Bockleman, bet 
vėliau prisipažinimą atmetė, 
kaipo duotą vien policijos kan
kinimų prisibijant. Kiek vėliau 
prie tos pačios žmogžudystės 
prisipažino Otto Malm ir jo pa
ti Katrė, taipjau ir Eric Noren. 
kuris juos vežęs. Jie davė aiš
kių įrodymų, kad jie užmušt 
Lehmaną, kada tasis užklupę 
juos besilaužiant į dirbtuvę. Po
licija mano, kad ištikrųjų Malm 
tai padarė, bet sužeistasis sa
ko, kad tai padarė Bockelman. 
Policija gi tada negalėdama nu
spręsti kas ištikrųjų užmušė

Aprnbežiuotas Pasiūlymas
$100 Fonografai koliai įu bus

$39-75
Koznas Fonografas garantuojamas 

ant 10 metu.

PRISTATOM DYKAI

VENJCE MDSIC SHOP
1104 S. Halsted'St., Chicago

AR JUS KENČIATE NUO

REUMATIZMO ar ŠALČIO?
Tai yra jūsų kaltė —- bandykite

SAPOMENTOL
Suteiks jums palengvinimą greitai nuo visokią reumatiz
mo kentėjimą, nuo skaudėjimo nugarkaulio, nuo skaudė
jimo sunkių pakėlimą, skaudėjimo sąnarių ir kuomet jąs 
gaunate šaltį.

Galite gauti a pliekose po 75c. arba tiesiai nuo išdir- 
bėjų po 85c. su persiuntimo kaštais.

POLO CHEMICAL GO.
Chicago, III.2824 W. Chicago Avė.

Lehmaną, tą klausimą išspręsti 
pavedė grand jury, o tasis vi
sus penkis apkaltino žmogžu
dystėj ir paliko teismui spręsti 
kas yra tikrasis kaltininkas. 
Malmai kalėjime bandė nusižu
dyti ir abu policijos yra stro
piai saugomi.

---- \ 
Sportas

Ir vėl ristynės.

Būdami Lietuvoje mes gana 
tankiai girdėdavome, kad vieno 
kaimo vyrai išrjnkdayo iš savo 
tarpo stipriausią drutuolį ir su 
leizdavo jį su kito kaimo dru- 
tuoliu. Jiedu apsivilkdavo nau
jas skrandas ir įsikibdavo viens 
antram į krutinės purtydavo, 
daužydavo ir parsimetę vienas 
antrą net spardydavo. Tai ne
buvo sporto darbas, bet tik 
rūbų draskymas ir žvėriškas ap
siėjimas.

Amerikoj mes matome kultū
rines ristynių žaismes. Išsi
rengia išlavinti, stiprus, sveiki 
vyrai ir galirtejasi idant paro
dyti savo spėką, išsilavinimą, ir 
kad jis nėra pelų maišas. Jų pa
sisekimas pergalėjime savo opo
nento, suteikia jam tokį sma
gumą ir džiaugsmą, kad jis jau
čiasi kai artistas, dainininkas ir 
t. p.

Jie užinteresuoja publiką, 
kad tie tampa jusmingesniais, 
jaučia lyg kokią nepaprastą 
spėką ir jiems norisi galinėtis. 
Jie kas kart nori matyti jauną, 
dailų miklų, tvirtą ir neperga
limą ristiką.

Mes dabar turime tikį, kuris 
paguldė, iki tam laikui niekie
no neįveiktą sportą, p. Eancevi- 
čių. Nors jis dėjo vis-os spė
kas, bet Europos čempionas p. 
Karolis Požėla įveikė jį. Jis 
nesėdi, jam norėtųsi da ir dau
giau -kitų tautų čempionus iš
mėginti. Lietuviai ristikai jį 
nepaleidžia; jie nutėmija jo vi
sokius, jiems nežinomus triksus 
ir atvirai sako: “mes jį turime 
patiesti”. Požėla tyli, bet suti
ko stoti ant estrados gruodžio 
10 d., School Hali svetainėj, 
Toxyn of Lake. Ar pavyks jam' 
atsilaikyti prieš Amerikoj nau
ju stilium išsilavinusius “vin
gilius”. Jis žada parodyti nau
jų triksų, kurių da iki šiol nie
kas nematė. Bus daug svarbiau, 
negu peklos kalvė, arba 900 
svarų pianas uždėtas ant jojo 
pilvo, kurį jau visi ant Bridge- 
porto matėme.

Karolis Požėla turės patam
pyt savo muskulus, nes Leonas 
Poplawski “biskį” yra galinges
nis už “drapiežną dzūką”. Ris- 

tynsė įvyks Amerikos stiliumi, 
pirmadienį, gruodžio 10 dieną, 
SchOol Hali £vet., 48 ir Honore 
gatvių, Town of Lake.

Jei Požėla paties šį meškiną, 
tai jis bus lietuvišku milžinu— 
sako jo manadžeris p. Uktveris. 
Verta jį pamatyti kovojant už 
lietuvių garbę. —Bubnis.

T0WN OF LAKE.
Musų apylinkėje žmonės la

bai sujudinti ir tiesiog zirza 
kaip bitės avilyje. O tas sujudi
mas įvyko dėl ateinančių risty
nių, kurios įvyksta ateinantį 
pirmadienį School Hali (48 ir 
Honore gatvių).

Rodos nieko tokio nepapras
to, bet kadangi tose ristynėse 
ima dalyvumą jau spėjęs pa
garsėti nesenai atvykęs Europos 
čempionas, Karolis Požėla, ir 
lenkas Leon Poplawski iš Gali
cijos, tai šie sukėlė neparastą 
žingeidumą tarpe dviejų tautų. 
Čia daugiausiai apsigyvenę yra 
lietuviai ir lenkai.

Lenkai labai smarkiai puola 
ant lietuvių, kad lenkas sulau
žys lietuvį, o lietuviai pilnai 
pasitiki savo tautiečiu ir daro 
juokus iš lenkų.

Tiesiog minios žmonių apsto
ja p. * G. Benošiaus aptiekos 
langus, 1616 W. 47 gat. P-as 
Benošius turi labai dailiai ištai
sęs langus taip, kad praeiviai 
ir nenorėdami sustojo pasižiūrė
ti muši) čempiono.

Visi Town of Lake gyvento
jai rengiasi eiti tų drutuolių 
pasižiūrėti.

Pasekmes ristynių pranešiu 
vėliau. —čirvų džekis.

Atvažiuoja iš Lietuvos
per Naujienų Laivakorčių Sky
riaus patarnavimą:

Sofija ir Petronėlė Jenčevskai 
pas žentą, F. J. Jakavičių, 2640 
W. 40th St., Chicago.

Pribus New Yorkan laivu 
“Lituania” apie gruodžio 13 die
ną.

Lietuvių Rateliuose
. ....... . —

Didis mokslininkas
L. Pasieni

L. Pasteuro gyvenimas, mok
slas ir dideli ištyrimai bus iš
guldyti Mokslo Draugų paskai
toj, kurią skaitys inž; K. Au- 
gustinavičius šį nedėldienį gruo
džio 9 d., Raymond Institute, 
816 W. 31st Str\ Pradžia 10:30 
vai. ryto.

Visi, kas tik žingeidaujate 
mokslu ir jieškote daugiau hp- 
švietos, ateikite.

Naujienų ofise ir skyriuose 
jau galima gauti tikėtus paskai
tų apie Jėzų Kristų ir jo moks 
lą, kurią skaitys adv. Kl. Jurge
lionis g'uodžio 23 d.

Kritika musy kritiko
Arba kaip A. ž. savo netaktin- 

gumą bando pateisinti prime
timu vakarėlio vedėjui ir drau
gijėlės nariams visokių grie- 
kų.

LSS. žiniose A. ž. parašė la
bai jausmingą straipsnį vardu 
Atjautimas, kur labai užgauna
ma L. S. J. Lyga. Kadangi ra
šant reikia vadovautis netik 
jausmais, o ir logika, tai aš ban
dysiu aprašyti, kas ištikrųjų 
dėjosi tame vakarėlyj.

Gražus jaunimo būrelis. Šoka 
linksminasi. Paskui susėdo va
karieniauti. Prasideda progra- 
mėlis: paskambino pianą, pa
griežk smuiką, prabilo keletas 
kalbėtojų, iš kurių vienas agita
vo pasiųsti aukų Lietuvos besi
mokinančiai socialistinei jau- 
nupmenei. Kalbėtojo ' žbdžiai 
neišsipildė. ' Pirmininkas nelei
do aukų rinkti, nes vakarėlis 
buvo rengiamas tik pasilinks
minimui, o ne kokiam kitam tik- 
lui. Draugiškam vakarėlyj au
kas rinkti lyg ir ne vieta, ypač 
kuoipet dalyviams išhtlno nėra

i ■

NAUJIENOS, UEfcMRO, M

Dar vienas lietuvis tapo 
prokuroro pagelbininku

Jonas I. Bagdžiunas 
naujas prokuroro pagelbininkas

Assistant State’s Attorney
Adv. Jonas Bagdžiunas—paskir

tas j tą atsakomingą vietą.

Chicagiečių lietuvių veikėjas 
Jonas I. Bagdžiunas vakar tapo 
paskirtas į prokuratoriaus — 
arba State’s Attorney — padė
jėjo vietą. Paskyrimą gavo 
nuo State’s Attorney Crowe.

šie metai, kaip matyt, yra 
svarbus metai J. Bagdžiunui: 
šiais metais jis baigė teisių mo
kslą, šiais metais tapo “įšven
tintas” į advokatus, na ir dabar 
tapo prokuroro padėjėju.

Adv. J. Bagdžiunas yra ant- 
ru lietuviu užėmusiu atsako
mingą prokuroro padėjėjo vie
tą. Pirmuoju lietuvių šioj vie
toj buvo ir tebėra adv. J. Ku
činskas.

State’s Attorney-o padėjėjas 
Jonas Bagdžiunas darbuosis tuo 
tarpu vyriausiame kriminalia
me teisme už įtftės.’ "• * ; • 

pranešta. Logiškai svarstant, 
atrodo, kad svečiams prižada
ma smagus laikas, o paskui be 
niekur niek') kraustoma jų ko- 
senės.

Šiandie tarp musų aukų rin
kimas yra taip įsigyvenęs, kad 
kur tik neisi visur prašoma au
kų, aukų ir aukų... Jos yra tiek 
publikai įkyrėjusios, kad ji pra
deda šalintis nuo tokių draugi
jų bei draugų, kurie pertankiai 
pradeda ranką ištiesti ir mal
dauti sušelpimo.

Aukų rinkti prakilniam tiks
lui yra geras daiktas, bet rei
kia žiūrėti, idant jos butų ren
kamos tam filyje vietoje. Aš 
tikiu, kad netolimoje ateityje 
ta draugija surengęs koncertą 
ar balių sušelpihiui Lietuvos 
moksleivių, kur bus atitinkama 
vieta ir aukų parinkti, nes pub
lika tuomet žinos kas ją laukia.

Kalbėtojas ragindamas sve
čius aukoti, su pašaipa paste
bėjo, kad tie, kurie negalite au
koti po dešimtinę,, aukokite po 
dvidešimtinę, idant butų gali

ma surinkti nemažiau kaip tris 
ar keturis šimtus dolerių. Gi 
vakaro vedėjas į tai jam irgi 
su pašaipa atsakė, kad jis labai 
abejoja apie surinkimą trijų 
ar keturių šimtų, o dėl keleto 
dolerių, kurie reiljštų Lietuvos 
moksleiviams tik tiek, kiek la
šas vandens juroje, neverta sve
čiams ūpo gadinti. Ir ištiesų, 
laike agitacijos didžiumos ūpas 
buvo labai sublogęs ir tik tada 
pasisekė jį atitaisyti, kuomet 
pirmininkas pareiškė, kad au
kos nebus renkamos.

Yra nbtiesa, kad visa draugi
ja pritarė aukų nerinkimui. Ne- 
kurie noriai po programa tie
siog net reikalavo, kad aukos 
butų renkamos. Aš manau, kad 
jie gerai padarė nesikišdami į 
pirmininko reikalus . laike pro- 
ąramo, nes antraip, pasekmės 
butų buvusios nemalonios: vie- 
tojė draugiško pasilinksminimo 
butume turėję ginčus, diskusi
jas ir gal kitus nesusipratimus.

Kad draugija yra ne be tiks-J 4. SLA. 194 kuopa (Cicero, f 1014EZMII IIIOI
lo parodo ir tas faktas, kad ji III.), aukavo iš iždo $5.00. Na-I JlLOkUJImHI
turi kas savaitę lavinimosi su-’riai suaukavo $7.36. Pinigus -
sirinkimus, kur yra mokoma1 pridavė p. Stasys Zęnkus. j 
lietuvių kalbos ir rengiamos pa-1 
skaitos ir diskusijos, 
riai draugijos turi idealus, abe- rikoje vardu 
joti irgi netenka, nes jie nepa- jamg tariu širdingą ačiū, 
sitenkina vien'darbu, valgiu ir 

Imiegu: apie du trečdaliai jau
nuolių lanko mokyklas. Yra ke
letas ir tokių, kurie lanko augš- 
.tesniąsias mokyklas ir yra pasi
ryžę atsiekti kokią nors profe
siją, n^iurint to, kad gyvenimo 
ir mo klos išlaidos priseina 
uždarbiauti naktimis.
i Man atrodo, kad nė draugi

jai nė jos nariams nieko ne
trūksta. Bet aš neabejoju, kad 
ko nors tą vakarą kalbėtojui 
truko, nes jis savavališkai, ne
pasitaręs nei su komitetu, pra
dėjo agituoti už aukų rinkimą.

North Side
Kriaučių Kliubas remia Mariam

polės gimnaziją. — Naujoji 
valdyba.

Trečiadienį Kriaučių Pašelpi- 
nis Kliubas laikė priešmetinį 
susirinkimą. Tarp kitko buvo 
pakeltas Mariampolės Realinės 
Gimnazijos rėmimo klausimas. 
Nariai karštai pritarė tos kul
tūringos įstaigos parėmimui. Jie 
nutarė sausio 13 d. 1924 m. su
rengti vakarą, kurio visas pel
nas eis Mariampolės gimnazijai.

Tai puikus ir sektinąs pavyz
dys. /,

Buvo renkama nauji valdyba. 
Pirmininku išrinkta J. Degutis; 
pirm, pagelbininku — J. čer- 
nauskas; nut. rast. P. Andrelė; 
fiij. raštininku —Maglickas; iž
dininku —J. Bačiunas, ir dak
taru kvotėju — Dr. A. MontVi
das.

Visi valdybon išrinktieji na
riai yra gerai žinomi northsidie- 
čiams darbuotojai'.

Kliuban įsirašė keturios nau
jos narė. Kliubas savo veiklu
mu pasižymi visoje North Si- 
dėj. Naujai valdybai vadovau
jant, reikia manyti, kliubas 
Veiks Mah^šmArkiau nėg'u pirma.

—R.

Cicero
Kuopa paskyrė Kalėdų dovaną 

Mariampolės gimnazijai.

SLA. 194 kuopos prišmetinis 
susirinkimas įvyko pereitą sek
madienį. Į Centro valdybą ta
po nominuota beveik visa seį 
noji valdyba. Kuopos valdybos 
rinkimai irgi paliko beveik vi
sus senuosius viršininkus. Pir
mininku išrinkta K. P. Deveikis.

Buvo renkamos aukos Realės 
Mariampolės gimnazijos parė
mimui. Viso aukų surinkta 
$12.36. Tai bus Kalėdų dova
na nuo kuopos. Kitos organi
zacijos daug žada, bet nieko 
neduoda. Vertėtų savo priža
dai pildyti. —Teisingas.

Aukos Realinei Mariampo- 
lės Gimnazijai

1. SLA, 185 kuopa iš India
na Harbor, Ihd., prisiuntė če
kį $40.

Iš kuopos iždo paaukota $15, 
o nariai sudėjo $25.

Prisiuntė kuopos pirminin
kas Steponas Bartkus.

2. SLA. 220 kuopos (Univer- 
sal, Ind.) nariai suaukavo $6.00. 
Aukavo po 50c. M. Mikna, M. 
Križenauskas, M. Serapinas, K. 
Jankauskis, W. Ruzgienė, M. 
Jurevičia, J. Jocnunas, P. Gias- 
ravka, A. Kunskis, S. Shanke- 
vičia, K. Ruzgis ir Jeva Krize- 
nauskienė.

Pinigų perlaidą šešiems dole
riams prisiuntė p. M. Mikna.

3. SLA. 120 kuopa i (Fąytte 
City, Pa.) iš iždo aukavo $5.00, 
o nariai — T. Dabulskis, S. Kas 
paraitis ir P. Vendevičius auka
vo po $1.00, gi J, Vasiliauskas 
25 centus. • , .

čekį $8.25 prisiuntė p. J. 
Kriškionis.

JIEŠKAU Kazimiero Olbos, paei- 
~ , pantis Alsėdžių vals., Pasruoju kai-

Lietuvių Mokytojų Profesi-Į mo, Telšių apskr. Taipat jieškau 
Bukit malo

nus atsišaukti, turiu svarbu reikalą.
A. LYPSKIS,

3210 So. Halsted St.,

Kad na- nes Sąjungos Atstovybės Ame- Ka^miero Vismonto.
visiems aukoto-i

Visi pinigai perduodami iždi
ninkui K. Gugiui, kuris jau ren
giasi pasiųsti juos Realinei 
Mariampolės Gimnazijai.

L. M. P. S. Atstovybės Ame
rikoje sekretorius

K. Augustinavičius.

Didis Perkūnas bus Toasi 
masteliu Vaidylų nakties 

Puotoje
Garsus solistai-solistės, muzikai, 

dailininkai išpildys dalį pro-i 
raino.

Tolimoj, tolimoj senovėj, Lie
tuvos kraštę. gyveno Vaidyloš 
ir 'Vaidėlutės.

Jie Veikė, dirbo Lietuvos ge
rovei: kėlė lietuvių dvasią, ža
dino juose jėgą ir narsumą, juos 
vienybėje palaikė, kits kitą my
lėti makino ir šventąsias ugnis 
kūreno.

Tai buvo labai senai. Niekas 
jau nebeatmena tų laikų. Ma^ai 
raštų jie mums , tepaliko, vie
nok Vaidylų dvasia per penkis 
amžius ėjo iš lietuvio į lietuvį 
ir, pagalios gavusi progos pri
gijo ir ėmė plėstis, lyg kad lie
psna plečiasi tinkamai progai 
atsiradus. Jau daug Vaidylų 
randasi Čikagoje. Jau didelius 
darbus jie rengiasi atlikti —ar 
jus pažįstate juos?

Kurie dar nepažįstate, pra
šome susipažinti. O tai bus ge
riausia proga “Vaidylų Nakty” 
gruodžio 16 Meldažio svet., kuf 
jie kelia didelę puotą ir į tą 
puotą kviečia visus tikro krau
jo lietuvius ir lietuves pas save 
į svečius, čia bus galima susi-" 
pažinti, pasimokinti ir pasisma
ginti.

“Vaidylų^ Nakties” puotai bb 
lietus galima gauti:

Naujienų 'offise,
K. Montvido aptiekoje, 

Wabansia Avė.,
• Pas poną Valančių Universal 

State Banke,
Ir pas visus Vaidylas.
Norintys dalyvauti puotoje 

turi pasirūpinti bilietus iki ket
virtadienio vakaro, gruodžio 13.

—Vaidyla.

1824

Pranešimai
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

;rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kite, nei 
nepatčmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsteu St.

Lietuvių Tautos Parapijos prieš- 
metinis susirinkimas įvyks gruodžio 
9 dieną 3501 So. Union Avcnue, 
bažnytinėj svetainėje, 1 valandą po 
pietų. Visus tautiečius kviečia daly
vauti —Kun. P. Zalink.

Kensington. —. Lietuvių Bendro
ves šėrininkų priešmetinis susirin
kimas įvyks trečiadienį, gruodžio 
12 dieną; 7:30 valandą vakare. 
F. Shedvell Svet., 341: Kensington 
Aye. Nariai kviečiami visi atsilan
kyti, nes bus rinkimas valdybos 
ateinantiems metams taipjau pra
nešta apie dividendų mokėjimą

— Direkcija.

Draugystė šv. Petro ir Povilo 
ant Town of Lake laikys priešmeti
nį susirinkimą ‘sekmadienį, gruod
žio 9 d. 2 vai. po pietų Šv. Kryžiaus 
parapijinėj svetainėje, 46 ir So. 
Wood gatvės. Kiekvienas narys tu
ri atvykti, nes turime daug svar
bių reikalų.

—'Nut. Rašt. P. Virbickas

Pirmyn Mišraus Choro dainų re
peticija įvyks antradienį, gruodžio 
JI d. Liuosybės svet. 1822 Waban- 
sia Avenue. Pradžia 7:30 valandą 
vakare. Visi dinininkai taipjau ir 
naliji dainininkai norintis dainuoti 
galite patapti Choro nariais.

Valdyba.

ASMENŲ MOJIMAI
PAJIšKAU Barboras Kasputajtes, 

iš Darbėnų valsč., šleveitu sodžiaus, 
arba Po vira Wadinas Barbora Rasi- 
minij jie gyven W. Pullman, III. 
atsišauktie arkas kas žinote kur jie 
gyven malonėkite man Pranešti už. 
ka busiu' labaj dėkingas šiuo antrašu, matyti vakarais.

M R. TEODOR MICKIS - - - - - - -
1137 W. Washington Str. Chicago, III.

JIEŠKAU Miko Butvido, keli metai 
atgal gyveno 123 Adams St., Newark, 
N. J. Prašau atsišaukti ar kas kitas 
patčmysite, prašau duoti žinią.

MARIJONA ERCIENE, 
6223 Ellis Avė., Chicago, III.

J IEŠK AU savo brolio Pe^rb 
Erelis, gyveno Donorą, Pa. Pra
nui a t s šaulei, ar žinančių pi? 
nešti. Ačiū! Juozapas/Ercus,

6223 Ellis Avė., Chicago, III

MARTYNAS KEMZŪRA pajieš- 
um savo draugu; aš esu atvažiavęs 
iš Snringfield. Ohio.

Prašau alsjlaųkti. ' 
703 W, 21 Place, 

Gbicago, III.

PAJIEŠKAU IGNO NOREIKIO, 
kury, buvo vedęs Barborą Karso- 
Kiutę ir * vėliau persiskyrė, josios 
sesiiG girdėjau gyvena Brighton 
1 ai k. Atsišaukite laišku bile kuris, 
nes turiu svarbų reikalą.

J. Tankelevičia
1739 So. Halsted Str,.

APSIVEDIMAL
JIEšKAU Lietuvoje apsivedimtii 

doros merginos arba našlės be vai
kų, kuri sutiktų imti civilišką šliu- 
)£)’ būti neturtinga, bet išmin- 

i .L'irpe 25 ir 35 metų amžiaus 
kalbanti gerai lenkiškai, vidutinio 
ilgio ne menka, blondin^a, gero bu
do ne pikta linksma, nes aš toks. 
Vaikinas nevedės 39 metų amžiaus, 
negeriu ir nerūkau. Kuri sutiksite 
su tuo tuoj rašykite laišką ir .pa
veikslą kartu. Per laišką suteiksiu 
platesnių žinių. :*

J. Mvsliwy
,1537 Tell Pi. Chicago, UI.

Aš VIENAS iš senbernių pajieš- 
kau dėl apsivedimo merginos ha- 
u-s gyvanašlės nejaunesnės 25 
iki 34 vasarų amžiaus. Aš esu 34 
amžiaus. Geistina butų kad atsišau- 
kdainos ir paveikslą prisiųstumėt. 
I aveikslas bus grąžinamas reikalau
jant. Našle ar gyvnašlė, kad ir su 
vienu vaiku. .

Mr. S. G. Z’wick
9523 Russell Str., Detroit, Mich.

PAJIEŠKAU apsivertimui laisvos 
merginos arba ir našlės, bet nedau
giau kaip su vienu vaiku Geistina, 
kad butų linksmaus budo ir nevar
totų ne jokių svaiginančių gėri
mų, bet gerai suprantanti šeimy
nišką gyvenimą ir kad nebūtų jau
nesnė kai 30 iki 35 metų. Aš esu 
kauniškis vaikinas 37 m., turiu ge
rą darbą ir nevaMojų svaigalų nė 
tabako. Merginos su laišku prisiųs- 
kite ir paveikslą, kurį pareikala
vus grąžinsiu. L. P. S. 1602 Junction Avė., Detroit, Mich.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
GARANTUOTI plumbingo ir ap

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

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440

KAS matėte juodą šuniuką rudos 
kojos ir pakaklė, abiejų ausų nu
kirpti galukai, uodega apie 3 co
lių ilgio, nedidelio ūgio. Kas pir
mas praneš duosiu gerą dovaną.

Mike Lehowicz,
1826 So. String St. Chicago, III.

MOTERIMS PRANEŠIMAS.

$2000 vertės stako parsiduoda už 
žemiausią kainą. Vilnones gijos 
dažytos ir nedažytos dėl nėrinių. 
Vertės matkas 75c. tiktai dabar 
25c • 35c ir 40c. Parsiduoda švete- 
riai dėl vaikų ir mergaičių be ran
kovių. Kaina nuo 50c iki $5.00 Par
siduoda marškonios gijos dėl nėri
nių ir mezginių. Kaina 350 yardų 
tiktai 10c 20c 30c 40c ir 50c. Par
siduoda moterim ir merginom dėl 
kalėdinių dovanų apatiniai Šilkiniai 
marškiniai. Kaina $4.00 $5.00 ir $6. 
O dabar tiktai $3.00 $4.00 ir $5. Tas 
bargenas tiktai bus iki NaTijų Me
tų, Meldžiu nepraleisti šios progos 
Visados atdara.

Kreipkitės
FRANK SELEMONAVIČIA 

504 W. 33-rd Str.
Tarpe Parnell ir Normali Avė.. 

Pirmos lubos

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠRANDAVOJIMUI kamba

rys dėl vieno ar dviejų vaikinų. 
Kambarys yra ant antrų lubų, 
šviesus ir apšildomas. Galima 
matyt tik vakarais. Tel. Canal 
0415. 1504 W. 20th St.

KAMBARYS išsirendavoja vienam 
arba dviem su valgiu ar be valgio; 
šildomas šiltu vandeniu. Jei kam 
i e i kn 1 ingas atsišaukite:

10516 So, Wabasli Avenue 
.1. M. Roseiantl!.

RENDAI ruimas dėl dviejų ar 
vieno -vaikino, elektra, maudynės, 
3-ios lubos nuo 6 iki 8 vai. galima

Taigi kreipkitės:
3321 Lowc Avenuu
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ĮIEŠKO DARBO RAKANDAI PARDAVIMUI
NAUJIENOS, Chicago, D1

NAMAI-2EME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
šeštadienis, Gruod. 8, 1923

NAMAI-ZEME
t

ŠOFERIS paj ieško darbo, lie- 
tuvys amerikonas, su dideliu 
t rok u ar su mažu. Galiu 
taisyti. Adresas:

1221 S. 51st Avė., 
Cicero, III.

ir pa-

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

dirbti už i PARDAVIMUI barbernes ra-JIESKAU MOKINTIS _________________________
S"lHUq "reikalas meidžiu"Jt- kandai, ir 3 krėslai, veidrodžiai,
sišuukti. Į

.1. S. T. Phone Lafayette 3068 jį kas tik priguli prie barbernes. 
Adresas:

2735 No. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA Stenografė, 
mokanti dirbti ant mašinukės, 
lietuviškai ir angliškai. Nuola
tinis dalbas, atsišaukite: Nau
jienos, 1739 South Halsted St., 
Box 389. i

PA RSIDlJOD pigia: skuri- 
nis s-Has 2 penai, vrna kome- 
dė ir kiti rakandai ir 2 šunįs, 
taipgi galima parendavvt: *3 
kambarius.

121! Ruble St. iš užpakalio

PARDAVIMUI

NEPAPRASTA PROGA įsigyti 
biznį. Parsiduoda grosernės biz
nis su visais įtaisymais. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant loto tarp 
VVestern ir Kedzie ir 59 ir 65 Str. 
Taipgi prie to parsiduoda automo
bilius Cnandler sedan 1921 m., la
bai geram padėjime. Abu bargenu 
paiduosiu už teisingą pasiulyn.ą 
arba mainysiu ant 30 pėdų loto.

J. VILIMAS 
1543 W. 46 Str, 

Phone Boulevard 2282

DIDELIS RARGENAS. Pardavi
mui grosernė ir bučernė, naujas 
Ice box, nauja ledo mašina, vogos, 
bulvių piaustytojas, kaunteris, len
tynos, kaunteris su stiklais, 2 blo- 
ksai kavos ir mėsos malikliai, 
viską už $3,000. Yra 2 flatai, 4—6 
kambarių 2 karų garadžius, 3 metų 
lysas, $150 į mėnesį.

2408 St. Charles Rd. Bellvvood, 
III. Arba tel. Bellvvood 1931

RESTAURANO DARBININKIŲ
MUMS reikia 2 arba 3 mo

terų, jaunesnių negu 35 metų 
amžiaus dėl trumpų darbo va
landų į kateteri ją. ir restauraną. 
Valandos nuo 11 ryto iki 2:30 
po pietų.

Atsišaukite:
S\VII«T and COMPANY

S. V. Skerdyklos 
Generalinis Ofisas. Samdymo 

Biuras

PARDAVIMUI delicatesan krau
tuvė; gerai išdirbta vieta; lysas dėl 
4 nvetų ir gazinis pečius; už pirmą pa
siūlymą parduosiu. Priežastis — iš
važiavimas į Europą.

Atsišaukite
4753 So. Honore St. 
Tel. Lafayette 2884

PARDAVIMUI 3 grojikliai 
pianai, benčius ir poteriai ir 3 
paprasti pianai, $55—$150. At
dara nedėldieniais
Rapp Moving and Storage Co. 

5130 So. Ashland Avė.

BEI K ALINGA mergina arba jau
na moteris dirbti prie lietuviškų 
snriii. Geistina nesenai atvažiavu-

3317 So. Auburn Avė. 
į bučernę.

EXTRA BARGENAS. Pardavi
mui grosernė, puikioj vietoj, biznis 
gerai išdirbtas, pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos. Turiu parduoti 
j trumpą laiką, kas pirmesnis, tas 
laimės.

J. LEVANAUSKIS,
4523 So. Honore St.

REIKIA moterų skirstymui 
popierų. Gera alga. Atsišauki
te.

1 105 \V.

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

VYRAS SU KARU.

Gali uždirbti $50 ir daugiau 
kiekvieną nedėldienį nuvežant 
žmones į Calumet City ir Fordo 
naują dirbtuvęs, kur 16,000 
darbininkų dirbs. Pasimatykit 
su

116 So. Michigan Avė 
Room 1408

Bile dieną 11 valandą ryto 
arba nuo 6 iki 8 vai. vakare 
arba gubotoje nuo 3 iki 8 va
kare.

ATYDOS
Dar reikia keleto vyry

Kiekvienas musų sales- 
manas uždirba didelius pi
nigus kiekvieną nedėldienį 
padedant mums susipažinti 
su žmonėmis kurie nori ap
sigyventi arba pirkti dėl in- 
vestmento prapertes netoli 
naujos Fordo dirbtuvės, kur 
dirbs 16,000 darbininkų. Di- 
džiausis real estate išparda
vimas Chicagos istorijoj. 
Del tolimesnių informacijų 
atsišaukite nuo 3 po pietų 
iki 8 valandų 'vakare.

G. Frank Croissant
8600 ComnierciaI Avė., 

South Chicago.
Klauskite Mr. Keller 

arba Mr. Rubey.

REIKIA dviejų vyrų ant ūkės, vie 
nas turi būt patyręs, antras senas, 
kad netingėtų gyvulius 
Geros sąlygos, pastovus 
Kreipkitės laišku:

Mrs. V. Shurn 
Doxvners Grove, 
Phone 813 W. 1

prižiurčti.
darbas.

III.

REIKALINGI: patyrę agen
tai pardavimui namų Chicagoj;

Geros išlygos.
Universal Investment Co.

3301 So. Halsted St., Chicago
Telephone Boulevard 6775

MA

BARGENAS
PARDAVIMUI bučernė ir gro

sernė viena iš geriausių vietų ant 
South Sidės. Turi būti parduota 
greitai už labai pigią kainą. Prie
žastis pardavimo svarbi

6630 So. Western Avė.

PARSIDUODA čeverykų tai
symo šapa, su visomis mašino
mis ir tavoru. Parduosiu viską 
už $750, verta yra apie $1300, 
pigi renda, gera vieta. Atsišau
kite greitai. 807 W. 19 St., Te
lefonas Prospect 4345.

PARDAVIMUI duonkepykla 
su namu. Parduosiu pigiai 
priežasties 'ligos. Atsišaukite:

2910 W. 40th St., Chicago 
arti Francisco Avė. 
Tel. Lafayette 6522

iš

PARDAVIMUI. Už $195 nupirksi
te mano $600, 88 notų grojiklį pia
ną, 1.00 rolerių ir benčius. Jei rei
kia išmokėjimais. 1600 W. Van 
Buren St., kampas Ashland Blvd. 
Klauskite Mrs. Smith’s player. Atei-

TURIU parduoti savo gražią 
$275 vertes Victrolą. Vartota 
tik 3 mėnesius. Yra daug re
kordų, deimantinė adata. Kai-1 k‘ite'*iki“ 9 valandų* vakare ‘'arba“iki 
na $65.00. Tel. Armitage 1981 
2502 W. Division St. 2 fintas.

5 po pietų nedėlioj.

ATYDA!!!
Parsiduoda bučernė ir gro

sernė už prieinamą kainą. Biz
nis gerai išdirbtas. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

4511 So. Wood Str.

PARDAVIMUI grosernė ir visokių 
daiktų krautuvė. Geroj vietoj prie 
pat šv. Jurgio bažnyčios. Renda pi
ni apsukriam žmogui gera vieta. 
Parduosiu pigiai iš priežasties mir 
ties. Atsišaukite

928 W. 33-rd Str.
Tel. Boulevard 7656

PUSDYKIAI BUČERNĖ

Parduosiu bučernę ir 
biznis išdirbtas 
įplaukų nuo .... 
dilo. Listas 
rini pagyvenimui, rendos $45 į mė
nesį, parduosiu už pirmą teisingų 
pasiūlymų arba mainysiu ant nedi- 
didelio namo, loto, automobiliaus, 
Pardavimo priežastis labai svarbi. 
Atsišaukite tuoj nes turi būt parduo 
ta arba išmainyta į trumpų laiką.

groserne; 
•tas per ilgus laikus, 
$45 iki $100 Nėra kre- 

ant 3 metų, 5 kamba-

TRANKG.LUCAS-
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107,

J trumpą laiką turi būt par
duota grosernė ir kitokių daik
tų krautuve, priežastis nesvei
kata. Biznis geras, pigi renda. 
Parduosiu už teisingą pasiūly
mą. 4450 Wentworth Av. Pito
ne Bouvlevard 4329

BARGENAS
PARDAVIMUI cigarų, saldainių, 

ice creamo, mokykloms reikmenų, mu
zikos roleliai, rekordai. Taipgi 4 kam
barių mūrinis namas, geroje vietoje, 
netoli lietuvių mokyklos.

Parduodu, nes išvažiuoju į farmą,

Kreipkitės:
2734 W. 43rd St.,

PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 
ilalioniška armonika vėliausios ma
dos. Labai pigiai. Kam reikalinga 
galite pasinaudoti ir pigei nupirk
ti, bus parduota už pirmą pasiūly
mą. Valandos pėtnyčiomis ir suba- 
tomis nuo 6 vai. ir nedėBomis iki 
12; po num. 3328 Emerald Avė. P. 
Yonutis.

PARSIDUODA saldainių ir 
cigarų Storas su visais rakan
dais. Parduosiu pigiai. Prie
žastis pardavimo moteris prasi
šalino.

5317 Wentworth Avė.

PARSIDUODA 
grosernė, lietuvių 
vietoj. Parsiduoda

Atsišaukite:
4104 So. Campbell Avė.

bučernė 
apgyventoj 

pigiai.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa (Shue repairing) visos maši
nos ir įrankiai kokie tik reikalin
gi ir viskas geroj tvarkoj. Biznis 
geras ir biznio gatvėj. Darbo užten
ka. Išvažiuoju į Europą. Kreipki 
t ės

3433 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI grosernė Rūkytos 
mėsos tabako ir kitokių smulkmenų 
krautuvė. Senas biznis lietuviškoj 
kolonijoj. Priežastis pardavimo 
patirsite ant vietos kreipkitės 

4541 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI kriaučių šapa. Siu
vama vyriškas drapanas ir taisoma 
senas. Savininkas turi greitai išva
žiuoti Lietuvon Nupirksite pigiai.

Kreipkitės
832 W. 33-rd Str.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius Pa- 

ekard. Tinkantis de 1 graborys- 
tės, ar aukštos rūšies cab biznio.

Kreipkitės:
724 W. 31 Str.

2 lubos užpakalis

PARDAVIMUI “Fordo” automo
biliu taisymo šapa su visais reika
lingiausiais įrankiais ir daiktais. 
Vieta visados pinįgų daranti.

Klauskite
8 vai ryto iki 7:00 vak. nedėlioj

9 vai. ryto iki 2 po pietų.
Tel. Yadrs 7082

NAMAI-ZEME
DIDŽIAUSI BARGENAI! 9 flatai 

puikiausia kampinis namas po 5 ir 
4 kambarius, arti Jackson Parko ir 
63-ios. Renda $8000 metams, įmo
kėti apie $10,000. Kaina $42,500.

Antras 12 flatų po 5 ir 4 kamba
rius, labai geras pirkimas už $44,- 
000; kas pirks tų nartui uždirbs 
$10,000 parduodamas atgal.

Jeigu turite ką gerą mainyti duok 
tik žinią mums, mes tiek tolumo 
nuo jųsų kaip telefono ranka pasie
kia. \

OVERTOWN-KELLY 
6313 Dorchester Avenue

Tel. Fairfax 2439 Klauskite Mr.
SLONKS

Ofisas atdaras nedalioj visų dienų.

PAS MUS žIURfiK!
8 flatų

1) mūrinis namas, po 4 ruimus 
flatas, visai netoli nuo Parko, 
stovi ant 2-jy lotų. Pečiais ap
šildomas. Reikia tik įnešti cash 
$4,000. Kaina tik $17,500. Da
bar pirkdamas pavasariui už
dirbsi du kart tiek.

4 flatų
|2) Mumis namas, puikioj vie- 
toj^ rendos į mėnesį neša $225. 
štymu apšildomas, taipgi gara
džius dėl 3-jų karų. Įnešti rei
kia tik $5,000. Kaina $16,000.
PATS NAMAS IšSIMOKfiS Į 

PENKIS (5) METUS Jš 
RENDŲ VIENŲ.

3 flatų
3) Mūrinis namas su štymu 
šildomas, rendos į mėn« sį neša 
$271. Taipgi 2-jų knių garad
žius. Reikia įnešti tik $3,000. 
Dabar parduodam už $15,000.

2 flatų
4) Mūrinis namas su štymu ap
šildomas, labai puikioj vietoj 
paranku dėl transportacijos net 
kelios Street karių linijos yra 
arti. Reikia įnešti tik $4,000 
Kaina tik........................$12,500
KAS PIRKS TĄ NAMĄ, TAS 

GEROKAI UŽDIRBS. 
SKAITYK!

Mes turime pardavimui 500 
įvairių namų, kiirie randasi 
sose dalyse Chicagos.

MATYKITE MUS 
nuo pradžios pirkimo namo 
paskutininei pabaigai.

Ko norit čia gausite. 
Ko geidžiat čia rasite.

Kreipkitės pas mus:

S. L FABIONAS CO.

iki

809 West 35 Str.

NAUJOS SODYBOS

če

PARDAVIMUI PIGIAI dvi stubos 
po 7 'kambarius maudynės ir kiti 
parankumai ant biznio gatvės kam
pinio loto 60x125 pėdų pietvakari
nėj daly Chicagos. šita prapertė 
yra tikrai verta $9,500, bet iš prie
žasties savininko nesutinkant su 
savo moteria yra priverstas atsi
imti divorsą ir parduoti savo pra- 
pertę, pigiai brangiai ir pasidalin
ti pinigus. Greitu laiku parduoda 
tik už $5,700 pusė pinigais o kita 
pusė pats savininkas morgičiu ima 
atgal be jokio komišino. Atsišauki
te greitai jeigu norite sudubeltavot 
savo pinigus iki pavasario; klausik 
J. ZACKER

JOHN J. LIPSKI and CO 
4650 So. .Western Avė.

$10,000 pelno bus bejokios abe- 
nės iki pavasariui kas nupirks šitą 
6 flatų beveik naują muro namą po 
6 didelius kambarius kieto medžio 
trimingai vėliausios mados ištaisy
mai. Renda pigi $5600 metams; A- 
teinančio pirmo gegužės bus $6,500, 
renda arti Washington Parko ir 
tfidvvay Bulvaro. Tam panašus na
mai parsiduoda už $45,000 ir dau
giau bet iš priežasties savininko 
apleidimo Chicagos priverstas par 
duoti grcit|u laiku tik už $3.),000. 
Su $15,000 įmokėjimo. Taipgi pri- 
ms ir mainais mažą stubą, lotą, 
farmą arba automobiliu. Atsišauki
te greitai klauskit J. ZACKER

JOHN J. LIPSKI and CO. 
4650 So Western Avenue

PARDAVIMUI PRIE 
HELMHURST

Didelis 50 pėdų lotas tik už $100 
įmokėjus. Kitus mėnesiniais išmo
kėjimais. Yra gasas, vanduo, suros 
ir šaligatviai. Taipgi yra gražus, 5 
kambarių bungalovv, furnace šildo- 
mife, tik $500 įmokėjus ir po $37.50 
į mėnesį. Kaina $5,200. Del toli
mesnių informacijų rašykite
PETER ALŪNAS, c/o P. LAUTH, 

29 So. La Šalie St.
Room 1032.

PARDAVIMUI ARBA MAINY- 
mui 3 namai. Vienas bizniavus, 
antras cottage ir trečias bun- 
galow. Mainysiu ant didesnio 
namo, loto, automobilių arba 
bite kokio biznio.

C. P. SUROMSKIS 
3346 So. Halsted Str.

Phone Boulevard 9641

PARDAVIMUI 2 lotai, 30x- 
125 kiekvienas.. Yra visi įrengi
mai apart šalygatvių, 1 blokas 
nuo Marąuette parko, netoli ka
rų linijos, po $500 pinigais kiek 
vienas. Stewart 4013

JEIGU NORI PIRKTI, PAR- 
duoti, ar ru inyti, namą, lotą 
ar biznį, tai kreipkitės pas EI 
ta Comirerce Co. N. C. Kruko
nis. 3251 So. Halsted St. Mes 
patarnausime kiek galima tei
singai ir sąžiniškai. Daugybe 
lietuvių kurie pirko per mus na
mus visi yra užganėdinti, tams
ta taipgi busi užganėdintas. 
Mes turime daugybę namų ir

Prie Downers Grove prie 
inentinio kelio, puiki turtinga 
juoda žemė tinkanti dėl vištų 
farmų, lygi žeme, galima pa
dalinti į mažesnius lotus. Ge- 
ras pirkinys ateities investmen-1, , , -i*, . , . v l lotu ant pasirinkimo.tu.1. Pabudavosim mažą na- 
mą. Dirbkite mieste ir gyven
kite ant farmų, 40 minutų va
žiavimo iš miesto, $90 įmokėti, 
o ki lūs po $10 į menesį.

Louie Lahon,
156 W. Washjngton St 

Room 40, Main 2043

TĖM'YKITE BIZNI ARI AI

Turiu du namus, vienas mūrinis 2 
flatų 5 ir 6 kambariai; pirmas fla
tas furnis šildomas, 2 pečiais ir ga
radžius 2 mašinoms; randasi labai 
geroj vietoj, S. Side, antras namas me 
dinis keturių flatų, po 4 kambarius 
labai gerai atrodo. Tuos namus duo
siu ant lengvų išmokėjimų. Parduo
siu arba mainysiu į bučernę, groser- 
nį arba į kitokį bizni. Agentų pra
šau neatsišaukti. Kas turite Kokį 
biznį, o norite mainyti, kreipkitės 
tiesiok į mane laišku arba ypatiškai.

GEORGE ZAKSAS, 
3339 S. Emerald Avė.

Chicago, III. , 
Tel. Boulevard 8032

ELTA COMMERCE CO., 
N. C. Krukonis,

3251 So Halsted Str.
' Chicago, III.
Mes siunčiame pinigus į Lie

tuvą ir į visas šalis pasaulio, 
taipgi parduodame laivakortes 
ant visų linijų. Tamsta pasiųsk 
savo giminėms, nes dabar yra 
geriausias laikas siųsti, tuom 
suteiksi jiems kalėdinę dovaną. 
Pasiųsk per

COMMERCE CO., 
C. Krukonis, 
So Halsted Str. 
Chicago, III.

ELTA
N.

PARDAVIMUI mūrinis biznio, 8 
aukštų namas 2 fletai po 6 kamba
rius ir Storas, Elektra, Maudynės. Vi
sas namas geroj podėtyj, 3021 W. Van 
Buren St. Mainyčiau South Side ant 
namo arba automobiliaus. Kreipkitės 
prie savininko, 1 lubos 3225 Parnell 
Avė.

TIKRA KALĖDŲ DOVANA

Naujoj lietuvių kolonijai, arti 
Marguette Parko ir šv. Kazimiero 
vienuolyno, nauji budavojami na
mai ant pardavimo,, pigiai.

Namas ant 2 lubų, po 6 kamba
rius, mūrinis, su stogu, įrengtas 
pagal vėliausios mados, su vandens 
šiluma gražioj vietoj, parsiduoda 
pigiai. Namas mūrinis, su azbestos 
stogu, ant kampo. Pirmos lubos dėl 
biznio, o antros lubos 6 kambarių 
pagyvenimas. 2 lotai, kampinis ir 
antras nuo1 kampo, ant bizniavos 
gatvės, parsiduoda pigiai, lotas 120 
platumo ir 135 ilgumo ant 104 ir 
Kedzie A ve., parsiduoda pigia:

2 lotai. Cider Lake, Ind., gražioj 
vietoj dėl vasarnamių, prie pat eže
ro Tie visi namai ir lotai parsiduo
da labai pigiai iki Kalėdų turi būt 
jarduoti.. Kas pirks dabar, tai gaus 
caip Kalėdų dovanų. Po Kalėdų bus 
^rangesni. Taipgi budavoju viso-

'L---------- parūpinu per
iantiems paskolas. Nepraleiskite 

. ‘ aš
di-

cios rųšies namus ir parūpinu per 
ointiems paskolas. I’ 
tos progos, ateikite apsižiūrėti, 
persitikrinu, kad nupirksite. Su 
džia pagarba pasilieku.

St. R. Anuczauskas ir Sūnūs 
7027 So, Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI 2 — 50x125 
lotai, prie Kedzie Avė., tarpe 59 
ir 63 St. Tai yra biznio lotai, 
kurie kyla vertėje, štai yra di
delė ateitis dėl jūsų, biznieriai, 
jei jus j ieškote geros vietos. 
Tie lotai pasidaugins savo ver
tėje kelis sykius labai greitai. 
Aš taipgi turiu puikų 6 kamba
rių bungalow, karštu vandeniu 
šildomą. Atsišaukite, John 
Julien, namų statytojas.

6100 So. Whipple St.

BRIGHTON PARKO DIDELI 
BARGENAI!

A.

PARDAVIMUI 3 aukštų beveik 
naujas muro namas 2 flatai po 5 
kambarius ir 1 flatas 4 kambarių; 
siu gasu, elektra ir maudynėmis; 
namas randasi netoli nuo Brighton 

Į Parko didelio teatro; labai smagi 
lietuvių apgyventa vieta; kaina grei 
tam pardaviihui $10,500; vertas vi
suomet $12,000; apie pusę pinigais 
kitus ant morgičio.

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas; 2 fletai po 6 puikius kamba
rius; apie 6 metai budavotas pagal 
naujos mados; kieto medžio trimin- į 
gai; karštu vandeniu šildomas su 
2 boileriais; 30 pėdų nločio lotas; 
kaina $11,500; pusę pinigais kitus Į 
ant morgičio; namas yra tikrai 
vertas pagal šių laikų $15,000.

PASARGA! Perkantiems per mus 
namus, mes patįs padarome visas 
reikalingas popieras dykai ir savo 
darbą pilnai užtikriname. Atsilan
kykite dieną ar vakarais pas

BRIGHTON REALTY CO. ’ 
4034 Archer Avė. prie California Av

DVIEJŲ FIaATŲ BARGENAI
Mes pastatysime ant jūsų loto 

puikų namą, 5-5 kambarių, sun par- 
lor, 2 flatų, karštu vandeniu šil
domą, knygoms šėpa, bufetas; ar- 
žuolo trimingai. Mes suteikiame 
planus ir smulkius nurodymus. Mes : 
statome namus visai gatavus už; 
$12,500. Del informacijų ---- -
Central 6012 Atdara vakarais iki 
7: 30.

National Construction Co.
105 W. Monroe St. Room 412

NORIU PIRKTI
PRAPERČIŲ
APIELINKfiJE
CANALPORT AVĖ.

189 No. Clark St. Room 510

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

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

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

arti Western Avė., Chicago, 111.

JEI nori linksmaus sveiko ir 
pelningo gyvenimo nusipirk: 

FLORIDOS FARMA
52% akrai puikioje vietoje, tarp 

3-jų Ežerų, netoli miesto, lietuviai 
caimynai. Gražus 14 kambarių na
mas. Rakandai, Fordas, Gyvuliai, 
ūkio padargai, vištinyčios. 12 akrų 
Apelsinų ir riešutų sodas. Reikalam 
a mažai atydos, neša $3,000 pelno i 
netus.. Kaina $15,000 verta 2 syk 
liek. Rašyk pas savininką.

WALTER GODLEFF 
Pittman, Florida, 

arba ypatiškai klausk Puidoko va- 
ksrnis 
6214 Š. Rockwell St.. Chicago, III.

MASIV1ŠKI 3 FLATAI
7734 S. Carpenter, 5-5-5 kambarių, 

KeVvanec boileris, 2 karų mūrinis ga- 
radžius, cementinė elė, 2 kambarių 
flatas ir ^araelžius, viso rendos įplau
kia $4,200, netoli nuo R. L trauki
nių* Halsted karu, bažnyčių, moky
klų, krautuvių, $12,000 pirmas mor- 
gičius 5 metams, antras $5,000, iš
mokėjimais po $1000 kas metai, vis
kas 6% pinigais $8,000.

Tel. Vincennes 8080

MOKYKLOS
Išmokite dreasmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo 

Klesos Dienomis ir Vakarais 
Specialės vakarinės klesos motey 
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

COLLEGE, 
, 2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643
Sara Patek, Principal

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

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

... TAPKITE AKUŠERKA
Thą National College of .Midvvi- 

Šaukite 1 f'?ry teikia praktiškus ligonbučio
kursus ir nrirengia prie valstijinių 
( jzamenu. Specialiai 1 mėnesio 
! arsai už sausio mėnesį valstijinių 
etzamenų. Atsišaukite, rašykite ar-
I i tlefonuokite, Seeley 6323 nuo
II iki 5. Dr. Lee, Supt.

National College of Midwifery, 
35 So. Hoyne Avė.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

INSIGYK SAVO LOCNA LIZDĄ! 
Esame savininkai keleto naujų, 
puikių mūrinių Bungalovvs. Morgan 
Purk ant cementuoto strylo. šiuos 
puikius Bungalovvs mesi parduoda
me pigiai ir su $5ol) įmokčjiinu; o 
likus us kaip renda. Kožnas Bungt- 
i: w kitokio stiliaus, pirnuiKM* iš
sirinks puikiausi.

OVERTOWN-KELLY
6313 Dorchester Avenue 

Tel. Fairfax 2439 
Klausk Mr. Slonks

PARDAVIMUI mūrinis ir 
medinis namas. Randasi 1160 
W. 18 St. netoli Racine Av. Ge
rame padėjime. Mėnesinių į- 
plaukų $108. Kaina $10,000. Jo- 
seph I. Novak, 4010 W. 26 St.

PIGUS PARDAVIMAI ANT 
BRIDGEPORTO

UNION Avė., mūrinis namas, 2 
pagyvenimai po 6 ir 7 kamb., kaina 
tiktai $4500 įmokant $1500.1

UNION Avė., muro ir medžio na
mas, 2 pagyvenimai po 4 kambarius 
kaina tiktai $3000 imokant $1000.

UNION Avė. medinis namas, 2 
pagyvenimai po 5 ir 6 kambarius, 
kaina tiktai $3500 imokant $1500.

UNION Avė. medinis namas ant 
dviejų lotu, 4 pagyvenimai po 5 ir 
6 kambarius kaina tiktai $6000 į- 
mokant $2000.

Pasinaudokite šita proga, savinin 
kas šitų namų apleidžia šią apielin- 
kę dėl biznio priežasties, užtai yra 
proga paimti labai pigiai, kreipki
tės tuojaus pas:

CHAS J. BAGDZIUNAS and CO 
736 WEST 35 STREET, 

Boulevard 0012.

BARGENAS
Pardavimui lotas 80x112, gat

ve išgrysta. Haunes Court, tar
pe 30 ir 31 gatvių. E. R. Tiede- 
bohl, 208 S. La»Salle St., Room 
810, Telephone Harrison 6035.

Turi būti parduotas į savaitę lai
ko 2 aukštų medynis namas 2-4-5 
ruimai ir vieno karo garadžius. 
Namas taip kaip naujas $10,000 
įmokėti kitus ant lengvų išmokėji
mų. Vieta Emerald ir 53 st. Par
davimo priežastis reikia pinigų dėl 
biznio. Kreipkitės prie savininko. 
Vieta tuščia tuoj gali kraustytis

5135 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 1524

EXTRA! EXTRA!
PARDAVIMUI lotas, labai pigiai 

arba mainysiu ant automobiblio.. 
Lotas randasi labai gražioje vieto
je. Delei daugiau informacijų kreip 
kitės nuo 7 ryto iki 6 vakare, po 6 
kare 141 W. 103 PI

11417 So. Michigan Avė.
GERIAUSIAS INVESTMENTAS. 

Del pardavimo nauji 2 flatų namai po 
iucijii*, $13,200, kaip toje kolonije yra didelis 6 kambarius, su štymu arba vandeniu 

; naujas i bargenas. Kas tokio namo reikalau- šildomi* prie Marąuette Manor arti 63 
$6200 cash, $3000 arba priimsiu lo- jate, tai kreipkitės nrie 

- WM. GRITENAS,
3241 So. Halsted St., 

Telephone Boulevard 6066

BUNGALLOW!
I NAUJAS prie Marąuette Parku, 
6932 So. Rockvvell St. 5 kambarių, 
kieto medžio vidus, viskas i _ t mn/v/AZv __T- V_ L._ • •
tą ir cash greitai parduosiu 

L. Butkevicz
2502 W. 69 St, Republic 5705

PARSIDUODA 2 pagyvenimų tik 
ką pabaiktas .mūrinis namas po 5 
kambarius, Marąuette Manor už

į-jA( ii

gatvės ir arti bulvaro. Del tolesnių 
informacijų, kreipkitės ypatiškai arba 
telefonuokite į James Kval, 2444 W.
67th Sh Teh Prospaat 1864*

PARDAVIMUI naujas namas 5-6 
kambariai; parduosiu arba mainy
siu ant namo, loto, automobiliaus, 
bučernės ar kitokio biznio

Kreipkitės.
J. Lepa

722 W. 35 Str.
Tel Boulevard 3249

BARGENAS parsiduoda lotas 
25x125 yra visi įrengimai randasi 
ant Western Avė. tarpe 69-th ir 70 St. ............... - - -
lioj iki

9M7

Kreipkitės subatoj ir nedė- 
pietų.

P. BALTUTIS
Adbtirn Avė; i luboi -*

•
t

X
i : .tl >‘į>< 4-d'ii 1

leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

dokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
•Jrammar School, High School ir 
’rekybos dalykų. Prirengia prie 

-:votimų į visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:30. 
Nedėl dieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir’rašybos.
x801 So. Halsted St., Chicago. 
<kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerų algų. Musų 

trumpas kursas, dienomis ar vaka- 
ra.'s, prirengs jus prie gero darbo. 
Ateikite ar rašykite dėl katalogo, 
kuriame nurodoma, kaip uždirbti ir 
mokintis, kaip padaryti daugiau pi
nigų.

THE MOLER COLLEGE
105 So» W«1U Stu Chicago, III.
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BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
Pastabos Apie Biznio Eiga
Lietuvos Pini
ginis Badas

Kiek matyt iš aplamų ži
nių iš Lietuvos, piniginis ba
das Lietuvoje tebesitęsia. 
Nesimato betgi žinių, kad 
ten kas nors butų daroma to 
bado pašalinimui ar paleng
vinimui. Lietuvos finansų 
“žinovai'’ pasidalino tik savo 
miglingomis teorijomis apie 
finansus ir pinigus, ir tuo 
viskas tuo tarpu užsibaigė. 
“Normalus” nuošimtis už 
trumpo laiko paskolą pasilie
ka 60ri.

Šiame puslapyje perspaus
diname iš “Lietubos Ūkio” 
No. 13 to laikraščio redakto
riaus A. Rimkos straipsnį 
antgalviu “Lietuvos Ūkio ir 
Finansų padėtis apie spalių 
mėn. vidurį”.

Šitame straipsnyje p. A. 
Rimka išreiškia vilties, kad 
su Dievo apveizda Lietuvoje 
litų į keletą metų galėsią pa
sidauginti, kadangi jis nti- 
matąs, jog “Lietuvos ekono
minės pajėgos ne mažta, bet 
auga” nors ir labai lėtai.

Iš visų pasiūlytų receptų 
išsigelbėjimui iš bėdos šis 
gal būt yra išmintingiausias, 
nes labai “filosofiškas”. Te- 
čiaus ir šitame recepte nėra 
jokio praktiško patarimo ar 
pieno. Tik sėdėk ir lauk. O 
kad reikia mokėt 60L už pa
skolas, tai jau reikia.

Keista, kad net ir rimtieji 
Lietuvos ekonomistai kaip p. 
A. Rimka, nesusidomi klau
simu, kodel-gi nėra Lietuvos 
bankuose daugiau indėlių 
arba depozitų ir kodėl pačių 
bankų kasose yra taip mažai 
gatavų pinigų. Nuo šito 
klausimo teisingo išaiškini
mo ir išrišimo didžiai pri
klausytų litų cirkuliacijos 
sutvarkymas.

Kad Amerikoje bankai lai
kytų savo kasoje tokią be 
galo mažą proporciją pini

gų, kaip kad daroma Lietu
voje, tai jie visi butų užda
ryti... — Kaip Amerikoje 
taip ir Lietuvoje bankai turi 
būdų priversti savo kostu- 
merius duoti viens kitam 
kreditą, neištraukiant iš 
banko gatavųjų pinigų. Tik 
Amerikoje tie budai yra kas
dien vartojami, o Lietuvoje 
gal nei nežinomi. Pačių po
pierinių pinigų— litų — gal 
dabar Lietuvoje nebūtų per- 
maža, ypač kada ten kaip 
girdėti kursuoja net ir dole
riai, o dar gal ir kitokį pini
gai. Ant kiekvienos galvos 
Lietuvoje jau išpuola suvirs 
26 litai popieriniais pinigais. 
Tuo tarpu tokioj pinigingoj 
šalyj kaip Amerika popieri
nių pinigų ant kiekvienos 
galvos išpuola tik suvirs $30. 
Tai jau Lietuvoj ne taip bu
tų blogai. Tik ten nėra tvar
kos ir dalykų praktiško pa
žinojimo. —Kl. Jurgelionis.

Biznio 
Stovis 
Chicagoj 

(lapkričio pabaigoj.)

Pereitą savaitę ekonomini 
padėtis Chicagoje apskritai bu
vo nebloga, greičiaus taisėsi ne
gu ėjo blogyn.

P.lėkos pramonėje darbai už
tikrinti iki 1924 metu antrajai 
pusei, ir kenų dirbtuvės turi 
daug orderiu.

Geležinkeliai yra užsakę 90,- 
000 nauju vagonu Chicagos 
dirbtuvėse.

Pennsyl vania geležinkelio
kompanija užsakė Chicagoj 47,- 
000 tonų plieninių bėgių. Tai 

dalis to geležinkelio užsakymų, 
kurie sieks 200,000 tonų. Tas 
ypač pagerino darbų stovi (5%) 
plieno dirbtuvėse.

Statybos plieno ir kitos me
džiagos labai daug reikalauja
ma. Japonija davė nemažai už
sakymų plieninių lakštų.

Paprastos geležies Chicagoje 
paskutiniuoju laiku užsakyta 
iki 1,000,000 tonų — kiek se
nai nebuvo.

Illinois valstijoj angliakasyk- 
los menkai teveikia ir daugelis 
mainų yra visai užsidarę. Po-1 
cahontas anglis atpigo 25c ant 
tono.

šiltas oras sulaiko detalio 
prekybą; žieminių drabužių pre
kyba yra ypač menka.

Tečiaus jau prasidėjo prieš
kalėdinis pirkimas ir ketina bū
ti šiais metais smarkesnis net 
negu pereitais. Jubileriniai dai
ktai pradėjo smarkiau eiti.

Bovelna pabrango.
Kiaušiniai truputį atpigo.
Pirkliai moka savo bilas gan 

gerai.
Nemažai namų bus statoma, 

per visą žiemą. Pavasarį sta
tyba busianti labai smarki.

Pullmano šapos turi orderių 
trims mėnesiams priekin.

šią savaitę (iki gruodžio 7 
d.) Chicagos bankai turėjo di
desnę apyvartą negu pereitą, 
savaitę ir dar didesnę negu pe
reitais metais tą pačią savai
tę.

Kai kuriose dirbtuvėse — ra
kandų, žemdirbystės įrankių — 
sumažinta darbininkų skaičius. 
Daugelis dirbtuvių sustojo me
tiniam inventoriaus surašy
mui.

FORDAS VISGI LAI
MĖSIĄS 

MUSCLE SHOALS
Kas yra musele Shoals? šia 

me straipsnyje šis klausi 
mas atsakytas pilnai.

Fordui, garsiam automobi
lių fabrikantui, žinoma, ne 
tiek rupi tapti Suvienytų Ame
rikos Valstijų prezidentu, kiek 
jam rupi gauti sau rendon 
Amerikos valdžios pradėtą di
delį nitrato išdirbystės projek
tą, žinomą kaipo “Musele 
Shoals” projektą.

Žinovai sako, kad Fordas 
tyčia statąs savo kandidatūrą 
į prezidentus, kad tub išgąsdin
ti republikonus ir demokratus 
ir priversti juos išarenduoti 
jam “Musele SchoaJs” sulig jo 
paduotu pasiudymu.

Jeigu tai tikrai yra, tai Fordo 
“skymas” rodos greit pasiseks. 
Nes štai iš \Vashingtono prane
šama, jog abiejų partijų komi
sija patarsianti kongresui iš
arenduoti Fordui “Musele 
Shoals’' projektą. Ir sako kon
gresas tą patarimą veikiausia 
priimsiąs, nes jau nebedaug 
kas busiąs tani priešingas..

Kada bu* v o manyta Fordui 
nebeduoti Musele Shoals aren- 
don, Amerikos valdžia parda
vė dalį dirbtuvių, būtent (tor- 
gas garo varyklą, Alabama 
P< ’.vcr komp inija! i.‘Ž $3,000- 
000. Dabar valdžia, norėdama 
patenkinti Fordą, turės 'Jutą 
tokią pat dirbtuvę pastatyti 
už tiek pat pinigų.
Kas tai yra Musele Shoals?

Musele Shoals yra vardas 
vietos ant Tennesseo u*pės. šiau
rinėje Alabanlos dalyj, kur 
Amerikos valdžia buvo pradė
jus vykinti milžinišką nitroge- 
no išdirbystę ir jau pastatė 
dvejetą dirbtuvių ir išvedė 
dvejetą mji>Iž|iniškų tvenikinlių 
Tennessee upėje.

Visas darbas Amerikos val
džiai ‘kainavo $85,000,000.

Fordo pasiūlymas.
Fordas už tą viską, kas jau 

yra, pasiūlė Amerikos valdžiai 
išviso $5,000,000, ir šitas tai 
pasiidymas dabar busiąs priim
tas. Boto I?ordas siūlo užbaig
ti visą Amerikos valdžios su
manytą projektą, kas jam at- 
seisią tarp $30,000,000 ir $50,- 
000,000, o taipgi dar pastatyti 
fosforinės rūgšties dirbtuvę už 
$15,000JM)0. Reikalingus tam 
pinigus turės jam paskolinti 
valdžia už 4 nuošimčius. To- 
liaus Fordas mokėsiąs valdžiai 
$55,000 į metus už pataisymus 
tvenkinių No. 2 ii’ No. 3. Už 
nuomą tvenkinio No. 2 mokė
siąs po $200,(MM) į metus per 
pirmus 6 metus. Už tvenkinį 
No. 3 mokėsiąs nuomos po 
$160,000 į metus per 6 metus. 
Po šešių metų mokėsiąs tik 4 
procentus ant valdžios išleistų 
jems tvenkiniams pastatyti pi
nigų. Tvenkinys No. 3 dar 
nėra pradėtas. .

Nuomos laikas, kuriam For
das nori paimti musele Shoals 
projektą, yra 100 metų.

Kada ir kaip projektas 
prasidėjo.

Amerikos valdžia sumanė 
statymą šitų nitrato dirbtuvių 
1916 metais išdirbin ėjimui 
sprogstančios medžiagos karės 
reikalams.

Nitrato dirbtuvė No. 1 buvo 
užbaigta 1917 metais ir kaina
vo valdžiai $13,000,000. Tė
čiais dėl netikusios konstruk
cijos iš jos nieko neišėjo.

Už tai tvenkinys No. 2 (Wil- 
son Dam) ir nitrato dirbtuve 
No. 2 išėjo gerai ir 1918 metais 
Amerikos valdžia čia pasek
mingai išdirbinėjo nitrato 
sprogstančias medžiagas. Šis 
tvenkinys su dirbtuve atsėjo 
$67,000,000.

Paisiibaigus karei, Amerikos 
valdžia nebepanorėjo pati toliau 
išdirbinėti sprogstančiąją me
džiagą, taigi išdirbystę sustab
dė, ir tą milžinišką projektą 
užmetė. Vienok tai buvo per
daug geras ir brangus projek
tas, kad jį taip užmetus. Ni- 
trogenas mat yra naudingas ir 
reikalingas ne tik karės laiku, 
□et ir taikos laiku. Be nitro- 
geno negalėtų augti javai, žolė 
ir joki augmenis. Todėl viso
kios trąšos nėra trąšomis, jei
gu jose nėra nitrogeno.

Fordas davęs pasiūlymą at
pirkti gatavas dirbtuves ir nuo- 
muoti visą Musele Shoals pi
rato išdirbystę per 100 metų’, 
apsiėmė išdirbinėti trąšas tai
kos laiku, o dirbti vien sprogs
tančiąją medžiagą karės laiku

Amerikos valdžiai.
įsigijimas Musele Shoals pro

jekto jo sąlygomis be abejo 
duos progos Fordui labai di
džiai padauginti savo milionus.

—K. J.

UniversaI State Banko nau
ja buveinė baigiama taisyt

Bridgeporto lietuviai jau ma
to, kaip išrodys iš oro Univer- 
sal State Bankas, kada namas 
bus pertaisytas banko tiks
lams. Tai busiąs “real bank”, 
sako žmonės, pažiūrėję į nau
jus piliorius ir didelius langus, 
kurie jau yra pilnai išbaigti.

Darbas skubiai baigiamas ir 
viduje. Jau intaisyti yra du di
deli vaultai: vienas depozito- 
riams, antras banko pinigams' 
ir bonams sudėti. Yra jau tai
somos klėtkos, sienos, grin- 
dįs.

Iš visko matyt, kad užbaigus 
bankas darys malonų įspūdį ir 
iš oro ir viduje. Tik gal vis- 
vien nebus užtektinai didelis, 
kad patogiai aprūpinti beau

ginti skaičių kostumerių. Gal 
būt už keleto metų reiks ban
kui dar didesnės vietos. Tada 
jam reiks arbš visą apačią už
imti, arba naują vien bankui 
skirtą namą statyties. R.

Maitoto Kainos:
Praėjusią savaitę olselio kai

nos įvairiems produktams Chi- 
cagoje buvo sekamos:

Sviestas, svaras 32 iki 54’,fc 
Kiaušiniai, murzieji 24 c. iki 26 c. 
Kiaušiniai, švieži 48—52c. 
Kiaušiniai, extra 52c iki 57c 
Suris 24 iki 26 ‘/žC.
Vištos jęyvos 18—20’įc 
Pavasario vištos 18’Ac 
Gaidžiai gyvi 1212 
Antys J 8c 
Žąsys 18<: 
K ui kės 22c
1 ūpus, navv, už 100 svarų $6.00 — 

$6.51).
Medus, baltas 10c iki 11c.
Medus, tamsus 8c

DARŽOVĖS:
Burokai už 100 bunčinkų $3.50— 

$5.00.
Kopūstai, tonas $28.00.
Morkvos, 100 bunčių $G.OO — $7.00 
Koliflaurai, kreitas $6.00.
Celeros, kreitas $2—$2.25.
Agurkai, gurbas $4.00 
Salotos, kreitas $3.50.
Svogūnai, maišas $3.00 —$4.00 
Pipirai, kreitas $4.00.
Pupos, švieėios, gurbas $4.00.— $4.- 

50.
ŽUVIS:

Baltoji 40c
Trout 30 iki 32c
Karpiai 6c

JAUTIENA: 
šonkauliai 28c. 
šlaunis 36c. 
čoks 12c.

VAISIAI:
Bulvės, maišas 100 svarų $1.00 — 

$2.00
Saldžiosios, ainp. $2.00—$3.00. 
Obuoliai, bačka $4.00 $5.00 
Bananos, bunčius $3.00—$4.00.

KIEK IŠDIRBTA IR IŠVESTA GELEŽIES IR PLIE
NO IS PENKiy VYRIAUSIŲ VALSTYBIŲ, TONAIS
Geležies: 1822 m. 1913 m.
Amerikoje ----- ----- — --------- .... 26,800,000 30,966,000
Anglijoj .............. ........-.......... ..... 4,865,500 10,260,000
Vokietijoj .......... ..... 6,200,000 16,476,000
Franci joj ............ ------- ----------- -  — ..... 4,878,000 5,124,000
Belgijoj ...... ........ ------------------ ...... 1,544,000 2,445,000

Viso 44,287,500 65,271,000
Plieno:
Amerikoje .......... ---- ----- ---- .... 34,350,000 31,300,000
Anglijoj .............. ...------ -  — --------- ..... 5,923,200 7,688,000
Vokietijoj ........... ---------- ---- ...... 8,750,000 17,340,000
Fra nei joj ............ ........... ........ ..... 4,351,000 4,620,000
Belgijoj .............. ..... 1,454,600 2,427,600

Viso 54,828,800 63,375,600
Išvesta:
Iš Amerikos ....... ...... 1,970,000 2,892,000
Iš Anglijos ..........— ...... 3,400,400 4,969,200
Iš Vokietijos ___ ...... 2,489,100 6,202,800
Iš Franci jos ____ ...... 1,765,000 578,400
Iš Belgijos ............ ------------------ ...... 1,605,500 1,545,600

Viso 11,230,000 16,188,000

AMERIKOS PRAMONĖS PAMATINĖS 
STATISTIKOS ŽINIOS 

Geležies ir Plieno Pramonė 
Geležies kainos Sausio mėnesyje:

1911 m. už toną....................................................  $13.63
1912 m. už Toną.................................................... 12.65
1913 m. už toną.................................................... 16.49
1914 m. už toną ...................   12.76
1915 m. už toną.................................................... 12.38
1916 m. už toną..................  17.81
1917 m. už toną................   28.88
1918 m. už toną.................................................... 33.21
1919 m. už toną.................................................... 31.36
1920 m. už toną.................................................... 39.08
1921 m. už toną.................................................... 31.18
1922 m. už toną..................................................... 18.48

Plieno kainos Sausio mėnesyje.
1911 m. už toną....................................................  $32.55
1912 m. už toną.................................................... 28.38
1913 m. už toną.................................................... 34.74
1914 m. už toną.................................................... 28.79
1915 m. už toną.................................................... 27.58
1916 m. už toną.................................................... 43.59
1917 m. už toną.................................................... 72.93
1918 m. už toną.................................................... 69.50
1919 m. už toną.................................................... 65.20
1920 m. už toną.................................................... 68.78
1921 m. už toną.................................................... 60.33
1922 m. už toną............................................. .......... 42.05
Kiek Geležies ir Plieno išvesta iš Amerikos, Tonais:
1918 m................................................................ 5,336,494
1919 m................................................................ 4,239,837
1920 m................................................................ 4,961,815
1921 m.............................................     2,216,887
1922 m.........................................    1,988,085

Apelsinai, kreitas $5.50—$6.75.
Pineapples, kreitas $5.00—$5.50.

JAVAI:
Kviečiai, geg. 111% 
Kviečiai, liepos 1.09% 
Kviečiai gruodžio, $1.05% 
Avižos, buš. 41%—45% 
Miežių, buš. 54%—59 
Rugiai, geg. 74% c.
Rugiai, gruodžio 69% c.

MĖSOS:
Rūkyta kiauliena, ham 20c—21c.
Rūkyti lašiniai 17—17%c 
Konservuota kiauliena 7%—16c. 
Pork loin 14—15e.
Plate beef 17.50—$17.50—$18.
Jaučio kulšis $44.—$45.

ŠIENAS:
Rinkinių motiejukų $25.00 $27.00 
Motiejukų su dobilais $24.—$26. 
Motiejukų su <loE>ilais $21.— $23.
Dobilai No, 1 $23.00 iki $25.
Šienas parp. maiš. $17 00.—$19.00.
Dobilai No. 2 $18.00—$20.(0. 
šiaudai rug. $13.00—$14.00. 
šiaud. aviž. $12-r-$13. 
šiaud. kviet. $11.00—$12. 
Al tai fa No 1 $20.—$30.

TRĄŠOS:
Trintas kraujas, vienutė $4.—$4.25 
Atmatų tonas apie $.3.50 iki $3.75 
Trintų kaulų tonas $24.—$26.
Virintų kaulų tonas $18.—20.
Trintų virintų kaulų tonas $20.—22.

RIEBALAI:
Lajus 9% c.
Lydyti taukai valg. 10—10%c
Taukai 9%c
Bovelnos aliejus 10c.
Stearinas 10%—lO’/se.

BIZNIO STOVIS 
ŽVILGSNY]

Kaip eina

New Yorke

Detalio 
Prekyba 
Vidut.

Pramonė

Vidut.
Bostone Vidut. Vidut.
Philadelphia Vidut. Vidut.
Pittsburgh Gerai Vidut.
Chicago Vidut. Vidut.
Cleveland Vidut. Vidut.
St. Ix)uis Vidut. Smarkiai
Birmingham Gerai Smarkiai
Houston Gerai Smarkiai
San Francisco Vidut. Vidut.
Los Angeles Vidut. Smarkiai
Seattle Vidut. SmarKiat
(Pagal Broad street’s, Dec. 1, 1923) 
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Neapsigaudinėkime patys 
savęs

Ar mes lietuviai neperdaug 
su lengva širdžia žiūrime į mu
sų pramonininkus vertelgas ir 
profesionalus: Advokatus, In
žinierius, Daktarus, Aptieko- 
r*’..‘s ii 1.1., ir juos nei altai kal
tiname nesąžiniškume.

Ar neprdaug mes duodamės 
save išnaudoti besąžiningiems 
vertelgoms, kurie mums nesi 
drovi parduoti papuvusią mū
są irž geriasią; senus klasinius 
už šviežius, ir dar neretai nesu- 
vis uisingai aisverdami.

Ar neprdaug musų advoka
tai trukdo ir vilkina mums pa
sitaikius kreipties teisman?

Ar nepertankiai mutsų ger
biami daktarai suranda reika
linga ant musų kūno operaci
jas daryti, tai apendiicitis, tai 
tonsulius, tai taip kokią nepa
prasta didelę operaciją. —Juk 
jau nerasime lietuvės moters, 
kuriai tai šiokia, tai tokia ope
racija nebūtų padaryta.

Na tas jau nesąžiningumas 
pradėjo viešpatauti pas musų 
tautos žmones, o ką kalbėti 
apie lietuvi irs, kurie papuola 
svetimtaučių rankosna, tai 

Dieve apjaug >k.
O juk visiems tiems išnaudo

jimams yra galas. Pasižiūrė
kime kad ir į tuos pači irs žy
dus. žydas-žydo neapgausi; jam 
ir į galvą neateina, kad savąjį 
apgauti ir išnaudoti butų ga
lima.—Neq žydas-žydui neti-ki, 
—ir nes’difūd.a savęs išnaudoti 
-apgauti, todėl pravartu ir 
mums pasimokyti nuo žydų: 
Netikėk! — Apsistatyk save 
taip, kad apgauti-išnaudoti ta
vęs niekas negailėtų. Ir kriukis 
atliktas.—

Daleiskiine, tveriasi bendro
ve — žiūrėk, ar toji bendrovė 
įlkorporuota-įregistruota, ir ai 
atsakančiose rankosna, ar pre
zidentas, iždininkas — arba ir 
visi direktoriai po kaucija, po 
bonsu. — Žiūrėk ar atskaitas

-------------

teisingai ir paženklintu laiku 
išdubdama. — Neišpildė savų 
pažadų imk ponus direktorius 
už sprando į teisiną, tegul prieš 
teisdarj pasiteisina, (čia dak
taras ištikru su “perdaug leng
va širdžia“ pataria imti “už 
sprando į teismą”. Toks ėmi
mas į teismų dažniausia nie
kam jokios naudos neatneša. 
Geriau darbuolics taip kad be 
'eismo -apsciUim. — Red)

Nfsvki lietuvių visuomene 
i U'.o persergėta, kad musų 
t y veninius yra taip t unpriai 
surištas, kad vienas be kito ne 
galima šia.iJic-n apseiti.

lt dėl pri a.lu pa:nink’j 
au i<ž šeimynos drni.'gų Advo- 
\dlą, Daktarą ir 1.1, ir visada 
ir ' isuomet kreipkis pas jį jo 
P’oYsijos r ii.a’c. žinok, k «d 
tok • me atsukime jotis pro- 
fes.onalas tavęs neišnaudos* 
i.-.apgaudinės. Nes jis tave 
gerbs, ir nenorės tavo draugiš
kumo prarasti. Nes jam tada 
neapsimoka tavo įsilikejimą 
plausti. Prarasdamas lovy u. 
is tikėjimą, jis praranda netik 
tave, bet ir sumažina sa,> pi
nigiukų įeigą.--

Ta patį g dura pasakysi ir s : 
pr irnoninkais-verielgomis. Ne 
sykį man atsisakė mėsininkas 
fa.chi’oti ar .a: mūsos, ar deš- 
rc varą, — o prašė sugrįžti už 
poros valandų, nes jis t.’.da 
šviežios tipūs. Nesvk: duo- 
i/i.s atdirai pakuodami s due- 
uos, ar piragaičius pasakė, kad 
tai jau nesvDži. — Tą patį 
Širdiųgą priėmimą aš radau dra 
bu';u krautuvėj, ar tai pirš
tines, ar baltinius, ar viršuti
nius rubus, ar batus perkant 
—visa da ir visi/omet teisingai 
savo tavorą perstatė.

Dulko jie taip su manim da
ro? Daro jie su visais taip; 
su visais jie nori sąžiningai 
apseiti ir turėti ant visados kos- 
tiumerį, kadir už mažiausį pi
nigą perkantį, — nes jiems 
kostiumeris yra brangintinas.

Niekas negerbia ir negodoja 
to, kuris pats savęs negerbia.

Ti? atėjai kaipo praeivis 
jieškodamas “bargeno” ar tai 
pas Daktarą, ar tai pas Advo
katą, ar tai pas pramonininką. 
Tu jo negerbi,nori kad jis tave 
gerbtų. Tu šiandie pas jį; rytoj 
dievai žino oas kokį žinovą ei
si. Ir nei jam, nei tau iš to 
nėra naudos.—

Tad nesiduok pats savęs ap
sigauti ir nereiks skustis, kad 
tave kas apgavo išnaudojo.—

Nejieškok “bargeno” — su 
tiksliu apgauti, nes jis tave 
greičiau apgaus.

—Dr. A. L. Graičunas.

KAUNAS
Streikas.

Kaune prie Gelžkelių garve
žių depo yra įtaisyta pabėgiams 
(špalams) mirkyti dirbtuvė. 
Dirbtuvėje dabar yra virinami 
visi reikalingi gelžkeliams pa
bėgiai, kurie paskui laikosi il
giau kaip dvigubai, negu nemir
kyti.

Dirbtuvėje kasdien dirbo apie 
30 darbininkų. Visi dirbo akor
du ir per dieną uždirbdavo po 
15 — 18 litų. Bet kadangi dar
bas yra sunkus, nešvarus ir la
bai plyšta rūbai, tai darbinin
kai pareikalavo pakelt už darbą 
mokesnį 20 nuošimčių. Gelžke
lių Valdyba atsisakė tatai pa
daryti ir darbininkai penktadie
nį lapkričio 9 metė darbą.

— Lietuvos darbininkas.
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Protas
Al. Margeris, Med. Stud.

I.

Kodėl apie protą beveik niekas 
lietusių laikraščiuose nerašo?

Apie protų tai ištikrųjįj niu- 
tsų laikraščiuose rašoma už vis 
mažiausiai. Tiesa, ir apie kūną 
neperdaugiauSiai rašoma, bet 
vis tik nors kada-ne-kada tenka 
vieną kitą straipsnį užeiti. O 
kodėl proto dalykais ir reikalais 
maža kas susidomi, tai nors 
trumpai bandysiu čia paaiškin
ti.

Bene tik pačia pamatine prie
žastimi bus tai, kad ve protas 
yr gan sunkus daiktas aprašy
ti, juo labiau, kad tokis apra- 
špmas paprastai turi būt ski
riamas ankštųjų mokslų nėju
siems žmonėms. O čia kaip ir 
tyčia psychologines (Psycholo- 
gija reiškia mokslinį organi
zuotų kurni proto mechanikos 
kaip sudėties, veikimo taip ir 
davinių tyrimą) ir medikalines 
(Medicina reiškia mokslinį ligų 
gydymą.) terminologijojs lx*- 
veik visai neturime, o jei ir tu
rime kiek, tai ta pati labai ma
ža kiek musų žmonėms pripra
sta ir įmanoma. Žinoma, kad 
ir painiausį dalyką galima aiš
kiai aprašyti, taip sakant, ap
linkiniais keliais einant. Bet ir 
vėl bėda, kad tada staripsnis 
pasidaro kur tai kas ilgesnis, o 
ve nii.'sų laikraščiai, kaip jau 
gerai žinome, dažnai skundžia
si vietos neturį.

Yra betgi ir daugiau priežas-. 
čių. Štai, katras iš musų neši
nome, kaip baisiai sunku sura
sti lietuviuose gerai pamokytą 
žmogų, ki.’rio gyvenimo aplin
kybės bent jau tiek jam prie
lankiomis butu, kad jis liuosai 
galėtų bent į vieną mokslo šaką 
pakaktinai Įsigilinti, tai tiek, 
kad jis be jokio vargo galėti, 
neiškraipytais faktais, visiems 
įmanomais išdėstymais, paga
liau juk ir lengva sklandžia kal
ba bent ką-nors iš tos šakos pa
rašyti.

(ialų gale juk svarbu ir ta 
pastebėti, kad lietuvių inteli
gentija kuone visa yra sveti
moje kalbose aukštuosius mok
slus išėjusi; taigi savoj kalbo; 
nesijaučia perstipriausia esant. 
O gyvenimas jau nebe sykį pa
rodė, kad nors ir labai nuodug
niai dalyką supratęs žmogus, 
jeigu' tik kalbos, kuria bando 
rašyti, lengvai nevaldo, na, tai 
ir nurašo taip, kad iš to rašto 
nieko gera neišeina.

Tai tokios, matote, priežas
tys. kurių dėlei, man regis, be
veik niekas lietuvių laikraščiuo
se apie protą nerašo. Galimas 
daiktas, kad ir daugiau priežas
čių yra, bet šiuomsyk pakaks 
čia suminėtų.

Tačiaus reikėtų rašyti apie 
protą kuodaugiausiai.

šitoje ginčų gadynėje, tiesa, 
proto dalykai ir reikalai labai 
maža šilumos žmonės? suranda 
O kodėl, tai jau aišku ir iš to, 
kad šiais laikais, gal būt, 99% 
žmonių protą jausmais pava
duoja. O tai reiškia, kad toks 
didelis šios draugijos narių 
nuošimtis daigiausiai jausmais 
gyvena.

Nauda iš to labai prasta. Ne
gana, kad jau nieko nauja ne
išmokstama, bet, kas blogiau
sia, kad užmirštama ir tai, kas 
buvo ramesniais laikais išmok
ta.

Tai labui apgailėtinos pasek 
mes. Tai gyvas regresas. Rei
kia ką nors daryti, kad to iš
vengus. Reikia kokių nors gy
duolių, kurios žmonių protą pa
taisytu.

Sveikos pamokos, tai ištikimų
jų yra geriausia gyduolė. Tik ši
tos pamokos turi būti moksli
nės. Jos turi kas sykis ką 
nors naujo ir naudingo žmo
nėms duoti. Kitaip jos bus be 
vertės.

Tai tiesa, kad Naujienose to
kių sveikų ir naudingų pamokų 
dažnai telpa. Grigaitis gan daug 
jų prirašo iš ekonomijos, politi-mingu.

kos ir sociologijos; dr. Karalius 
ir Sėjikas — iš gamtos mokslų; 
Kl. Jurgelionis — iš biznio sri
ties; kiti iš dailiosios literatū
ros, e te.

Visa tai, žinoma, labai puiku. 
Tik vieno daikto trūksta, — 
painokų iš proto srities. Ir šityi 
spragą aš noriu kaip nors už
pildyti. O ją užpildyti 
verta, nes 'kiekvienas žmo
gus turi pažinti savo, vadi- 
naši, turi žinoti savo proto je- 
gas. Čia reikia, kad žmogių 
itin gerai žinotų, kas per daik
tas yra protas, iš kur jis paeina, 
ką reikia daryti, kad jis vien va 
stiprėtų ir didėtų, kaip reikia 
vengti visa to, kas protą silpni
na ir stačiai degenoruoja.
Netik pilvo, bet ir proto me

chanika reikia rūpintis.
Kaip tik žmogus bent biskį 

pramoksta pažinti savo pilvo 
mechaniką, tai toks pažinimas 
jam tuoj pradeda į sveikatą ei
ti. Ir kur čia neis, kad jis, mat, 
dabar žino, kas pilvo mechani
ka yra, ko jai reikia ir ko ne
reikia. Jis žino, kad pilvas nė
ra akmeninis, vadinasi, kad la
bai lengvai galima jį pažeisti. 
Čia jis maistą pataiko; mėsos 
perdaug neprisi kemša, šalto 
vandens valgydamas negeria, 
nuo munšaino, kaip nuo kokios 
pavietrės, saugojusi. Ir tokis 
pilvo ganymas net i.r labai į 
sveikatą jam eina.

Tačiaus proto mechanika 
yra kur tai kas painesne u*ž pil
vo mechaniką. Todėl ir reikia 
proto mechaniką dar geriau 
prižiūrėti, l'ž vis pirmiausiai, 
tai reikia nuodugniai ją pažin
ti, kad ve žinojus jos prigimtį, 
sudėtį, veikimą; o jau paskui, 
tai žinomas daiktas, reikia ge
rai žinoti, kas yra protu1! gera 
ir kas negera. Kas gera, to 
duoti kuodaugiausiai, kas ne

gera, visai neduoti. O tai reiš
kia, kad proto mechanikai 
maistą reikia da atsargiau pa
rinkti, negu pilvo mechanikai. 
Dalykas lame, kad ve pilvą 
prastu maistu prikiiušus, tas 
kamšalas vistiek ilgai ten ne
pasiliks, — u'Ž keletos valan
dų jo tonais nebus. Bet tik tu 
prikimšk protą prastu maistu, 
matysi, kad tas kamšalas labai 
ilgai tonais stovės. Pavyzdžiui, 
ILJetuvos žmonių galvas viso
kiais niekais kunigai prikim
šo. Jau daug metų praėjo, o 
tas kamšalas vis dar ten tebe
stovi: rūgsta, na ir visokių 
blogybių žmonoms daro.

Pagaliai? juk turime skaity
tis su tuo faktu, kad protas 
nemenkos intakos į visą kūną 
turi. Protas gali pakreipti k u 
ną gerojon ar blogojon pusėn. 
Todėl proto mechanika, iš ku
rios protas plaukia, turi būti 
itin stipri ir sveika.

Bet kaip skaudu pastebėti, 
kad beveik dauguma žmonių 
šiandie kuT tai kas daugiau rū
pinasi savo pilvo ir lyties rei
kalais, negu proto. Žinoma, yra 
ir tokių, kurie ir pilvą apleidę 
laiko, bet jie veikiausia’ neži
no, kas jų pilvui gera ir kas 
negera. Užtai, žinoma, turtin
gas protas čia itin daug gero 
padaryti galėtų.

Dar vienas svarbus dalykas 
pajudinti reikia. O tai yra ši
tas: Kada žmogus nežino, kas 
per daiktas proto mechanika 
yra, tai visokie monelninkai 
net prisimynę jį lupa. Jie įkal
ba jam visokias dubias, velnius, 
dievus, dangų ir pragarą, na, 
ir kitokius paibelius. Negana 
kad jie neduoda savo melais 
žmogaus sąžinei! ramumo, bet 
dar ir jo kišenių gana dažnai 
verste išverčia. Žmogus gyve
na tartum koks visokių dvasių 
vergas. Jis bijo aniolo, kad tas 
dangaus vartus dėl jo neuž- 
remtų, bijo ir velnio, kad tas 
stačiai peklon ant jo sprando 
nenujotų. Ar tai verta toks gy
venimas gyventi?

Reikia tačiaus proto mecha
niką itin gerai pažinti, o tada 
visai nereikės jokių dvasių bi
jotis.
Reikia ir patį protą labai gerai 

žinoti.
Tik protas šiandie padaro 

žmoigų dideliu, galingu ir lai-
Ar tai neverta protą

nuodugniai pažinti, kad žino
jus, kas jam gera ir negera? 
Kaip-gi ne. Būtinai reikia ži
noti, kaip protas sinagenose 
pasidaro, iš ko jis susideda, ko
kią intaką jis turi į visą kūną 
ir visą gyvenimą. Reikia ir tai 
žinoti, kad tik vienos proto 
mechanikos (smagenų ir ner
vų) proto gamybai neužten
ka; kad čia reikia dar tam tik
rų jautimų, paskui juk ir iš-
darytų įvairių įvairiausių im

pulsų, vadinasi, pažadintų jau
timui, pagaliau juk ir patį 
protą prie veikimo.

Svarbu žinoti proto sudėtis, 
būtent: ipažinimas, supratimas, 
atmintis, mintijimas, origina
lumas, sprendimas ir aplamai 
sakant protavimas. Tai vis tik, 
matote, yra svarbus dalykai, 

kuriuos būtinai žinoti reikia.
Šiandie yra daugiau bepro

čių, negu? kada nors pirmiau 
buvo. O labiausiai todėl, kad 
žmonės savo proto maža kiek 
teipaiso. Jie neduoda protui to, 
ko jam reikia labiausiai, bet 
duoda to, ko jam visai nerei
kia, — da blogiau, to, kas jam 
baisiai kenkia. Pavyzdžiui, im
kime fanatiką. Juk šitas žmo
gus tai ištikrųjų kimšte pri
kemša savo protą daigiausiai 
religijos dalykais. Bet galima 
ir kitokį kamšalą imti, saky

siu, ultra-patrijotizmą, ui t ra- 
bolšeVjizimą, (u]Ctra-socia|i2?mą; 
paskui juk dar galima kimšti 
savo protą vien tik apie lyties 
smaguriavimus mintimis, etc. 
Tai vis tik bus kamšalas, ku
ris protą silpnins, arba žmogų

puspročiu arba ir visai bepro
čiu darys. Pagaliaus nereikia 
užmiršti ir tai, kad kai protas 
tik vienon pusėn nubloškiama, 
tai kitų gyvenimo pusių visai 
nemato. Kada jis mažėja, de- 
genernoja. O jeigu čia domėn 
imsime ir tai, kad protas pap
rastai yra kūno vadovas, na, 
tai tuoj susidursime su faktais, 
kad protas dažnai žmogų sta
čiai į pelkes nuveda. Ar žmo
nes pusi leidai a įj-ii-tiiokliiiiiti, 
ar paleistuvauti, ar ką kitą 
profili kenksmingą daryti. Al
koholis jau milijonus bepro

čių padarė, o lyties liga syfi- 
lis, kurią gauna paleistuvauti 
mylintieji, da daugiau bepročių 
padarė ir kasdien juos tūkstan
čiai daro.

šitą įžanginį straipsnį 
užbaigiant

Tai ve ką turėjau šitame 
įžanginyj straipsny pasakyti. 
Ir manau, jog dabar visiems 
aišku, kad apie protą, tai ne
juokais verta daug parašyti. Ir 
kaip tik taip aš dabar darysiu, 
vadinasi, net visą krūvą straips
nių apie protą parašysiu. Tu
riu užsibrėžęs šiuos proto da
lykus ir reikalus išgvildenti:

1. Protas, o ne psychė, dva
sia, siela, arba dūšia;

2. Kas yra proto mechani
ka;

3. Kaip proto mechanika 
veikia;

4. Kaip pasidaro proto me
chanikos ir išorinių aplinkybių 
padaras — protas;

5. Kas yra protas: iš ko jis 
susideda;

6. Kas yra originalumas;
7. Kokias permainas fanatiz

mas proto mechanikoj pada
ro;

8. Kokias permainas miegas 
proto mechanikoj padaro;

9. Kas yra hipnotizmas;
10. Ką bendro protas turi su 

vaidaisis; ir
11. Daug kitokių klausinių, 

kurie proto dalykus ir reika
lus liečia, išrišti bandysiu.

>'Dabar kitas straipsnis eis

apie tai, kad protas yra pro
tas, o ne kokia tai psychė, 
dvasia, siela, arba dūšia. Šita
me straipsnyj stačiai neįvei
kiamais faktais įrodyta bus, 
kad visokios psychės ir dvasios 
yra tik neišmanėlių išmistas; 
kad jos visai neatsako šių die
nų mokslo faktams; ir kad 
šitie terminai — psychė, dva
sia, dūšia, arba siela — visai 
neturi tos prasmes, kurią turi 
protas.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
rno skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystį. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
km elektra parodančia inaži;i u sias 
klaidus. Spccialė atydu atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ncd. 10 iki 1 p. p. 
1545 Wcst 47th St.

Phone Boulevard 7589

Jusli Kalėdinis Kliubas
Kalėdų Kliubas turi du tikslu: Pirmas, suteikia jums leng

vą būdą turėti pinigų dėl Kalėdų pirkinių ir antras, darodyti 
galimybę nuolatinio taupymo.

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

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

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

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

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

CLEARING HOUSE BANKAS.
———————————————...............  , ,i
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Didelis pasirinkimas rekordų 
S| riose kalbose geriausių

pasaulyj artistų.

Iki švenčių jau vos tik pora sąvaičių 
paliko, todėl su pirkiniais reikia pasi-

skubinti, nelaukiant paskutinių dienų, 

kada į krautuves sunku įsigrūsti. Ma-

Gražiausi Consolė Fonogra
fai, kaina nuo 

$85 iki $350 
ė $ ė- 4 4^ 4 i 4 ė- 4

Brunswick Fonografas, kaip 
ant paveikslo, kaina 

$150.00 
t 4 * * i a 4t4 i

no krautuvėje yra patyrę pardavėjai, 

dėl kiekvieno mandagiai patarnauja. 

Krautuvė pripildyta naujausios rųšies ČTULBRANSENVJ Player-Piano
Grojikliai Pianai, gražiausio med
žio, su rolėmis ir benčiuni, kaina

$420.00
S a ££'££££ a £1 tltB
to w

lw

prekėmis dėl švenčių, ypatingai: FO- M

NOGRAFAI IR PIANAI geriausios iš- 

dirbystės, su naujausia technika, aiš-

kiaus ir gerinus groja visokius rekor-

dus. Pianus ir Fonografus parduodam

dirbtuvės nustatytom kainom, ant leng-

gų, su g varanti ja. Taipgi čia gau-

šito visokius lietuviškus volelius ir re-

kordus, puikiausios šventėms atvirutės 

ir daugelį kitų prekių. Krautuvė vaka-

rais atdara iki 9:30 vai.

Lengvi Išmokėjimai

tol i t moti mm

Kiekvienam duodame gražy 
kalendorių DYKAI. 

Kviečiu visus.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų bo ■kauimo. 
Bridge geriausio aukso. Su muši) 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ash'and Avė.

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

JEI skaitant išrodo, kad raidės bu- 
silieja i daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygą ii 
iiaip arti prie akių darbai paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau- 
dėjlnaų.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dida- 
snės šviesos pagamina mirkal- 

įimą. /

JOHN J. SMETANA'
AKINIU SPECIALISTAI 

1891 8q. Ashland Ava, 
kampRs 18

Ant trečio augšto virš Piatto ap- 
dekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaru.

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

1 o
privatiškų gydymui kambarių r

j Branzaletiniai laikrodėliai 11 kara
to aukso, 15 akmenų, kaina

$16.00
tarrmmtn

Auksiniai ir su deimantais 
žiedai, kainos nuo 

$5 iki $500

Čia atėję gauna 
geriausį Ameriko
nišką i* ’^epe- 
jišką bk ią S?dy- 
iwo. Dicktifi skai
čius žmotlfį J«y- 
domų kasdiei per 
D r. Ross, fcutei- 
kia progą duoti 
geriausį medikai; 
patarnavimą že
miausia kaina. To 
kį mokestį gali ki< 
mokėti, taip kad ne 
lauja užmesti savo 1

Patarimas
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrintu.
Dr. B. M. Ross, /

35 So. Ik; a r boru Street, 
kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje. 
Priėmimo kambarys B06 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 5 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vak 
ną. Panedėlyj, sere<^?5? ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

Įllfl■■■■■■■■■■■■■■■b 
: Reumatizmas sausgėlė -

Juozas F. BudriK s
543 S. Halsted St. Chicago III. §

imaaaaaaaainrt^aanrtaaa tatirtfaa a a t ataiaa a i t i. & i ao 4 ž

B Nesikankykite savęs skaus- B 
B mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 10 
B Kaulų Gulimų, arba Mėšlungiu ■ 

— raumenų sukimu; nes skau- n 
dėjimai naikina kūno gyvybę ir U 
dažnai ant patalo paguldo. B

* CAPSICO COMFOUND mo- "
■ stis lengvai prašalina viršmi- B
■ netas ligas; mums šiandie dau-
■Į gybė žmonių siunčia padėka- ®
■ vories pasveikę. Kaina 50c per B
■ paštą 55c arba dvi už $1.05. M 
“ v Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■
" KATOS”. augalais gydyties, ■ 
jj kaina 50 centų. ~

s Jusliu Kulis 3
į 3259 South Halsted Street,
H CHICAGO, ILL. n
BbbbbbbbbbbbbbbbbbbS
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Lietuvos ūkio ir finansų 
padėtis apie spaliy 

mėn. vidurį
Lietuvos ūkis ligi š. m. spalių 

mėn. vidurio gyveno gana rim
tą krizio periodą. Tai apsireiškė 
Ir Lietuvos Banko diskonto po
litikoj : nuo spalio 1 d. visus 
metus išlaikytas 6% diskontas 
pakeltas ligi 8'L lombardo kre
ditai net ligi 12'< • Berods, tarp 
12—11 mil. litų svyruojantieji 
Lietuvos Banko kreditai negali 
būti Lietuvos ukiui reikalingo 
kredito nuošimčių dydis (ligi 
60'i metams, “normaliniai” 3% 
menesiui) rodo į tą didelį skir
tumą, kuris susidaro tarp Lie
tuvos Banko teikiamųjų ir kre
dito rinkoj reikalaujamų kredi
tų kiekio. Ir visai atvirai reikia 
prisipažinti bei galvon įsidėti, 
kad prie dabartines, esamomis 
sąlygomis visai tikslios Lietu
vos Banko emisijos politikos, ir 
artimoj ateityj kredito sąlygų, 
didesnio pagerinimo perdaug ti
kėtis negal ma. N \s daugiau 
kreditų teikti Lietuvos Bankas 
galėtų tik indėliams padidėjus, 
o tų indelių daugiausia yra bu
vę liepos mėn. gale (9,5 mil. 
lit.), bendrai gi imant sukasi 
apie 6—7 mil. litų.

Be svetimų kapitalų pritruki. 
mo, Lietuvos kredito reikalavi
mų geresni s patenkinimas yra 
galimas tik iŠ šalies gamybos 
perteklių. Iš Lietuvos pramo
nės šiuo atžvilgiu daug ko tikė
tis dar nėra galima. Tegu ji yra 
pakilusi, jei lyginti su prieška
riniais laikais, it dabar gali 
daug daugiau. Lietuvos rinkos 
reikalavimų paten kinti, negu 
ankščiau. Bet tas nelemtasis 
kredito krizis Lietuvoj nelei
džia jai tinkamai plėstis ir dirb
tinai jos gaminių kainas kelia 
(36—60L už trumpalaikį kre
ditą mokėti!), o kaimynų ir ne 
kaimynų pramonės konkurenci
ja taip pat savo įtaką daro. Be 
to, negalima nepriimti dėmesin 
musų padidėjusių gyvenimo rei
kalavimų ir ypač brangiau ap
mokamo ir mažiau teduodamo 
darbo. Visa tai paimant drauge, 
turi atsiliepti musų užsienio 
prekyboj ir vidaus pramonėj: 
pas mus gaminti dirbiniai daž
nai ateina brangiau negu sve
tur, be to, musų dirbiniams dar 
ir namie reikia užkariauti pir
kėjus, kurie yra papratę sveti
mus fabrikatus pirkti (pasako
ja apie vieną nesenai įsikūrusią 
pramonės įmonę, kuri savo dir
binių negali Lietuvos piliečiams 
įsiūlyti, nes jie po senovei tvir
tai laikosi Vokietijoj gaminto 
“erzaco,” bet neblogai laikosi 
dėlto, kad jos dirbiniai labai pa
geidaujami ir gerai apmokami 
anglų.. ).

Tuo budu Lietuvos kapitalai

nai. Pasaulio rinkai galėtų dau
giau pristatyti tiktai gyvulių 
ūkis. Bet ir čia reikia priimti 
dėmesin pasaulinės rinkos že
mės ūkio produktams nelabai 
palankią konjunktūrą. Berods, 
apie spalių mėn vidurį ši kon
junktūra pradėjo lyg žemės 
ūkio produktų naudai kitėti, 
bet irgi kol didžiumoj naudai 
ne tų produktų, kuriais Lietu
vos ūkis turtingas. Apie spalių 
mėn. vidurį ypač padidėjo rei
kalavimas ir kainos visokiems 
ankštiniams, k. a. žirniams, pu
poms ir kt. — kai kuriems net 

dvigubai, lyginant su vasaros 
kainomis, nors nežinia dar kaip 
ilgam laikui. Didelis taip pat 
reikalavimas ir gerai mokamos 
bulvės, kuriomis, deja, šiemet 
Lietuva dėl lietų ir kt. perdaug 
pasirodyt pasaulio rinkoj nega
les. šiaip gi javams kainos di
desnio palinkimo kilti kol kas 
nerodo, nors irgi didesnės ne
gu rugsėjo mėn. gale. Jei imti 
lašinius, tai pav. Anglijoj (Li- 
verpol) spalių 15 d. buvo mo- 
kama visu trečdaliu mažiau ne
gu rugpiučio gale. Truputį ky
la tik galvijienos kainos, taip 
pat ir kiaušinių (Anglijoj spa
lių 15 d. už 120 kiaušinių buvo 
mokama 15 šilingų prieš 14 š. 
rugsėjo ir 13 š. rugpiučio gale; 
tai kainos Lietuvos kiaušiniams 
— geri anglų kiaušiniai buvo 
mokami spalių 15 d. 25 šik).

Prie tokios padėties ir musų 
žemės ūkis, jei pasaulinės rin
kos konjunktūra nepasikeis^ 
vargu bau galės savo pertekliais 
šalies kapitalų kiekį daugiau ne
gu normaliai padidinti, — juo
ba, kad musų ūkininkai savo 
perteklius dar nepratę į rinką 
paleisti ir pav. gautuosius pini
gus mieliau laiko savo kišenėse 
arba lovų kampuose, negu lei
džia į apyvartą kredito ar ban
kui depozitų pavidale. O tas 
“normalis” vienų metų kapitalų 
padidėjimo kiekis iš dalies gali
ma matyti, nors ne pilnai, ir iš 
Lietuvos Banko balansu. Nuo š. 
m. sausio mėn., kada ostai ir 
markės jau buvo likviduoti, in
dėliai padidėjo apie 4 mil. litų, 
o visas banknotų padengimo 
fondas apie 20 mil. litų. Dabar
tinėmis sąlygomis tai gal ir bus 
tasai “normalis” kapitalų padi
dėjimo kiekis, kurio galima ti
kėtis ir sekamais metais (kitų 
kredito įstaigų indėliai yra tiek 
maži, kad juos dėmesin imti ne
tenka, juoba kad ir jie vienoj 
ar kitoj formoj pasirodo Lietu
vos Banko balansuose). Tegu 
žmonėse yra dar kapitalų sveti
mų valiutų formoj ir jas reali
zuojant, Lietuvos Banko valiu
tų fondas, o su tuo ir paleistų
jų litų kiekis, gali atatinkamai 
padidėti. Bet kredito ir kapitalų 
padidėjimo atžvilgiu tasai va

liutų realizavimas gali nieko 
neduoti, — išskiriant tą atsiti-i 
kimą, jei tos valiutos ligi šiol 
butų buvę jų savininkų visai 
sulaikytos ir apyvartoj savo 
vaidmens neatlikusios.

Apskritai imant, reikia pa
brėžti, kad tie žmonės, kurie da
bar dejuoja dėl litų stokos ir 
pranašauja Lietuvai artimiaušį 
“bankrotą,” gali ramiai sau 
rengtis ir ateinančiais metais 
tas pačias Jobo giesmes giedo
ti, — žinoma, taip pat gali būti 
tikri, kad l$aip šiemet, taip ir 
kitais metais savo pesimisti
niais dejavimais nei Lietuvos 
kapitalų nepadidins, nei paties 
“bankroto” nepadarys, — nes 
Lietuvos ekonominės pajėgos 
ne mažta, bet auga, nors ir ne 
taip sparčiai, kaip daugelis no
ri. —A. Rimka.

[Iš “Lietuvos Ūkio”].

Girtuokliams Automobilį
Kaune įtaisius.

Tvarkos (nevisuomet) —Da
botojas (į baisiai nepatogiai gu
lintį ant kelio pilietį — Ei, kelk 
— kur tiek prisipūtai?....

“Pilietis” — Tai čia ne tam
stos dalykas k...

“Dabotojas” — Aš turiu 
areštuoti tamstą!

“Pilietis” — Ot, čia tai tam
stos dalykas!....

tinrtE-.S1 tįsis
JOINT SERVICE W1TH

1IAMBURG AMERICAN LINE

trumpiausias kelias i visas 
DALIS

LIETUVOS
Ižplnukift kiekvieną savaitę au musų 

laivais de luxc
“Ite«olutc”, “Rclinnce” 

"Albert Ballin” 
“DeutBchland”

Kurie veža I, II ir III klesa pašalio- 
rius ir populiarižki laivai “Mount Clay , 
Cleveland, “Hansa”, "ThurinRia” ir 
“ VVestphalia” su cabin ir III klesa. 
Gertus mandagus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios apystovos.
UNITED AMERICAN LINES 

171 West Kandolph St., Chicago, UI.
Arba bile autorizuoto agento.

b

Persitikrinkite, kad tikrai butu tas
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Bargsnas! Bargenas! Bargenas!
Plumingo ir apšildymo įrengimai. Nemokėkite dvigubos kainos už materijo- 
lą. Mes turime pilną pasirinkimą visų mierų maudynių, virtuvėms sinkų, 
klozeto įrengimų, skalbimui lovių, anglinių ir galinių apšildytojų ir viskas 
kas reikalinga prie plumingo ir apšildymo.

I ! B i11 . UaiMUt
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HALSTED MUSIC SHOP
1242 So. Halsted St.

Tūkstančiai pirmos klesos

Gulbransen Trade Mark

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

ateikite ir persitikrinkite.
fono

grafų yra paskirti musų išparda
vimui žemesnėmis kainomis, negu I 
fabriko kainos, todėl, kad mes no- j 
rime surinkti pinigų.

\.FAS vertas $125. da-J 
: išpardavime

FONOGRAFAS vertas 
baltiniame išpa 
už
F0NOGRAFAS vertas 
bartiniame išpardavime 
už
FONOGRAFAS vertas $200.
bartiniame išpardavime jgCJ Q^ULBI^ANSEN

$150, da

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

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

Nepraleiskite progos, at
eikite ir pamatykite pir
miau negU jus paduosite 
orderį kitur.

vardas

M. Levy & Company
S iaur-rytinis Kamp. State ir22os Gatv.

Telefonai: Calumet

Mes kalbame lietuviškai. Gerai žiūrėkite teisingo musu vardo.

gali padidėti tik pertekliais iš 
žemės ūkio. Einant Ž. U. ir V. 
T. ministerijos statistikos sky
riaus surinktais daviniais, šie
met žiemkenčių pertekliai žada 
būti didesni negu pernai (rugių 
gal net ligi 33'7, kviečių apie 
10—12'c), nes derliai šiek tiek 
didesni, o vidaus reikalavimai 
nepadidėja. Bet vasarojaus der
liai ne didesni, o vidaus suvar
tojimas numatomas šiek tiek 
didesnis, taip kad, bendrai, 
imant, šiemet ūkis iš savo der
liaus vargu bau galės duoti pa
saulio rinkai daugiau negu per-

ITALIJONIŠKOS ARMONIKOS
Mes išdirbame ir importuojame visokių 

pirmos klesos ranka dirbtų Italijoničkų 
Armonikų

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

RUATTA SERENELLI and CO. 
817 Blue Island Avė., Dept. 92, 

CHICAGO, ILL.

Aidžiausia Lietuviška Krautuve

UBMirj

Ant Town of Lake
Auksinių, deimantinių, mruzikališkų instrumentų, drukuoja- 

mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

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

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja į 
Idetuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tek: Boulevard 7309.

Čia ir Tamstos Reikia!
GYVENIMAS

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

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

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

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

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

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

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

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

KODĖL?
1) — RYTAS — )
2) — PIETUS — TRYS DIENOS LAIKAI.
3) — VAKARAS. )

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būti
1) — Salutaras priduoda apetitą; ) , . .
2) — 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.

Garsinkities “Naujienose”
S0U1RE EDGEGATE—Be Alrnost Goes Down for the Count, Būt Rallies In the Lašt Roiind! 8T LOBIS RICHARB
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Laimėki! šitas Milžiniškas Naujienų Kontesto Dovanas!IGRAND CAPITAL DOVANA
” t Tikrai naujas, 1924 MODELIO, šešių cilinderiu
1 J į COLUMBIA SEDANAS

A Pilnai įrengtas, vertas SI.700
\ \ Pirktas ir parodomas pas

WM. LANDSHAFT & BROS.
2336-38 Mihvaukee Avenue, Chicago, Illinois.

ANTRA DOVANA
CHEVROLET SEDANAS

Įrengtas su extra tajerais, tube, frontiniu bumperiu ir 
užrakinamas, Vertas S920

Pirktas ir parodomas pas
MILWAUKEE AVĖ. MOTOR SALES 

2504-06 Mihvaukee Avenue, Chicago, Illinois.

TREČIA DOVANA PENKTA
DOVANA

Ford Touring Karas, su starteriu ir rėmais, vertas
$428.73

Pirktas ir parodomas pas
FRANK BRESKA, AUTORIZUOTAS FORDO 

PARDAVINĖTOJAS
2501-3-5 So. Kedzie Avenue, Chicago, Illinois. -

Thor Electric Skalbia
moji Mašina verta r

S 183.75
Pirkta ir padaroma 

pas -

KALUZNY & CO., 
5039 S. Ashland Avė., 

Chicago, III.

Puikus Solitaire 
Deimantinis Žie
das, pasirinki
mui vyrams ar 
moterimi vertas

$150
Pirktas ir parodomas pas

HENRY RHEIN’S JEWELRY 
STORE

1536 W. 47th St., Chicago, III.
....... .............. ... ............................ . ?

Šešta Dovana
Genuine Victrola, Sty- 

liaus XI, verta
SI 50

Pirkta ir parodama pas

GEORGI & VITAK
MUSIC CO., 

4639 So. Ashland Avė.,
Chicago, III.

SEPTINTA DOVANA | AŠTUNTA DOVANA 
$100 vertės tavoru 

orderis
$75 vertės tavoru 

orderis

Bile tavoru augščiau minėtos vertės, tik 
groseris nėra i tai įskaitomas

Bus gaunamas pas

Devinta Dovana Dešimta Dovana 11-ta Dovana 
$50 Auksu $25 Auksu 

$5.00 |
$15 Auksu 

$5.00
Ir dar 50,000 extra balsu jums. - Ir <)ar 59,050 c;ftra ba|sy RaufiiteI 
14 <» i»% r I*v IdileiKaip? Prisupkite $24 vertes 
prenumeratų pirm 8 valandos, su- 

batoje, gruodžio 22, 1923.
Pirmame periode, nuo lapkričio 12 

iki gruodžio 22, 1923.

$2,000 Auksu
SPECIALIS FONDAS Iš $2,000 AUKSU bus padėlas j Salj, kad pas- 
kinu išdalinus kaipo algas tarpe aktyviškų, bet nelaimėjusių dovanų, 20 
nuošimčių pamatu. Kiekvienas kandidatas, kuris bus aktyviškas visų 
kampanijos laikų, priduodamas nuolatinius piniginius raportus, bet ne
laimės didelių pasiūlomų dovanų, bus priskaitytas j komiso gaunamų 
eiles. PAGALVOKITE APIE TAI! Vienas doleris iš penkių kuriuos 
jus šukolektuosite, eis j jūsų kišenių, jei jus nelaimėsite dovanas. Tas 
patvarkymas užtikrina kiekvienų kandidatų ir tas reiškia, kad ŠIOJE 
KAMPANIJOJE NEBUS PRALAIMĖTOJŲ. Ar dar kas nors gali 
būti teisingesnio ir geresnio kaip tas?

Iškirpkit Žemiau Talpinamus Kuponus
ir atsiųskite juos dėl savęs ar savo draugo

“NAUJIENOS”, KONTESTO DEPARTAMENTAS, 1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.
Surašąs Balsų ir “NAUJIENŲ 

Prenumeratos Kaina
Tas Prenumeratos Kuponas 
Tiktai vienas toks kuponas bus pripažintas kiek
vienam kontestantui, kuomet bus prisiųstas su ap
moksta prenumerata vieniems metams, Chicagoje 
paštu $8, i kitus miestus paštu $7.

TAS KUPONAS YRA GERAS

30.000 extra balsu

Nominacijos Blanda
“Naujienų” Konteste Kiekvienas Laimes, 

gera dėl 5000 balsu 
Aš ISTOJU IR BALSUOJU 5009 BALSŲ Už

PIRMAS PERIODAS
(skaitant pirmutines šešias savaites 
(užbaigiant gruodžio 22), sekamas 
skaitlius balsų bus išduodamas už 
prenumeratas:

ANTRAS PERIODAS.
įskaitant septintų ir aštuntų savaitę 
(užbaigiant sausio 5, 1924), sekamas 
skaitlius balsų bus išduodamas 
prenumeratas:

UŽ

TRECIAS PERIODAS.
įskaitant devintų ir paskutinę savaitę 
(užbaigiant sausio 12, 1924), sekamas 
balsų sakitlius bus išduodamas u 
prenumeratas:

Prenumeratorius ............................................................
Adresas ..... ........................................................................
Suma pinigų įmokėta................. Kreditas duodamas
paprastų ir extra balsų šiam prenumeratoriui:
Kandidatas ................................................................. —-
Adresas .... ......—..........-....... .............................................

Miss, Mr. arba Mrs. ............................................. ........
)

Adresas ..........................................................................L.
t

Kaipo kandidatas “Naujienų” kontesto “Kiekvienas
Laimės”. jf
PASTABA: — Tiktai viena nominacijos blanks pri
imama dėl kiekvieno nominoto kandidato. \

Balsų 
5,000 

12,000 
26,000 
54,000 
90,000

Iš kitų miestų paštu 
% metų $8.50 1 ii --------

u

metų $4.00« -8.00 
16.00 
24.00 
40.00

7.00 
14.00 
21.00 
35.00

5,000 
12,000 
26,000 
54,000 
90,000

Balsų 
8,883 
8,000 

17,333 
36,000 
60,000

Tš kitų miestų paštu 
------ 3,333 

8,000 
17,333 
86,000 
60,000

% metų $4.00 
1 
2 
3 
5

a 

a
8.00 

16.00 
24.00 
40.00

metų $3.50 « --
«

% metų $4.00

2
3
5

Iš

a • 8.00
16.00
24.00
40.00
miestų

7.00 
14.00 
21.00 
35.00

1 
2 
3
5

kitų 
metų $3.50

7.00 
14.00 
21.00 
35.00

PASTABA: Tiktai vienas Nominacijos kuponas priimamas dėl kiekvieno no
minuoto kandidato.

Balsų 
2,500 
6,000 

13,000 
27,000 
45,000

paštu 
2,500 
6,000 

13,000 
27,000 
45,000

Del Informacijų Atsišaukit, Rašykit ar Telefonuokit Naujienų Kontesto Dept
1739 South Halsted Street, Chicago, Illino’s, Telephone Roosevelt 8500.


