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Vokietijos valdininkams 
išmokės tik pusę algos

Saksonijos socialisto 
valdžia rezignavo

Bet derybas apsirubešiuos vien 
okupuotoju kraštu, neliečiant 
kontribucijos klausimo. Fran 
cija nemaino savo politikos.

Išplėšė ir sudegino miestą 
pasigriebė 100 žmonių.

Atsiėmė iŠ sukilėlių vieną mies 
tą. Smarkus mušis siaučia ki 
toj vietoj.

Vakar nagrinėjo bylas apie 850 
automobilistų.

Gaus didelių koncesijų, jei pri 
pažins Rusiją.

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

Francija sutinka pradėti 
derybas su Vokietija

Didžiosios valstybės kesi 
naši išsidalini Chiniją

Nenori įleisti valdžion darbie 
čius. Bet liberalai atsisako ei 
ti koalicijon.

Anglija griebiasi Tibetą ir Tur
kestaną, Francija Yunnaną, 
Japonija gi Manžuriją. Rusija 
gi laikosi Mongoliją.

SHAINGHAI, gruodžio 14. — 
3,000 banditų, vadovaujami pa- 
skilbusfių čen Yet-Tah ir Wang 
Han-Yifmg, pereitą trečiadienį 
užpuolė Galio miestą, j j išpiešė 
ir sudegino. Jie išsivežė su sa
vim niekurius miesto valdinin- 
kus ir daugiau kaip 100 žmo
nių, jų tarpe daug moterų. Išli
kę ‘gii gyventojai pabėgo j kitą 
miestą. Paimtasis miesto virši
ninkas vėliaus likęs užmuštas. Vakar, gruodžio 14 d

Tyko išsidalinti 
Chiniją

nas munsaimens 
a vešti

Dabar siunčiamieji pinigai dar pasieks 
Lietuvos prieš pat Naujus Metus. Kalėdų 
ir Naujų Metų dovanos yra labiausia lau
kiamos, taigi suteiks laiku daugiausia 
gurno ir Jūsų giminėms Lietuvoje.

iems Metams

Chicago, UI., šeštadienis, Gruodis-December 15 d., 1923

Konservatyvai bando išsi 
laikyti valdžioje

CHICAGO.— Kadangi jo mo
tina jį išvarė ir liepė eiti gyven
ti pas savo pačią, William So- 
tok, ežerų laivų kapitonas, nu
šovė savo seną motiną jos na
muose prie 5681 S. Marshfield 
Avė. Sotok dabar teisinasi, kad 
jis buvo prisigėręs munšaiin<| 
ir nežinojo ką darąs: motinos 
šauti betgi nenorėjęs, o tik taip 
sau išsitraukęs revolverį, kuris 
netyčiomis išsivovė.

LAPORTE , Ind., gr. 14. — 
Trys žmonės liko užmušti ir 7 
žmonės sunkiai sužeisti susidū
rus tarp New York Central ir 
gasolininio vagonėlio. Vįsi už
muštieji ir sužeistieji dirbo 
Western Union telegrafo kom
panijai ir važiavo vagonėliu 
taisyti vielų.

Šiandie yra paskutinė diena už
mokėjimui likusios dalies 
taksų.

Du žuvo aeroplane.
SAN ANTONIO, Tex., gr. 14. 

— Leit. Willis ir mechanikas 
De Ainand žuvo nukritus jų 
aeroplanui laike bombardavimo 
praktikos. Nukritęs aeroplanas 
užsidegė.

kas- 
taipgi 

seredomis ir 
Nedėliomis-gi

Jei tos derybos pasiseks, tai 
tuoj aus Franci joje bus paskir
tas Vokietijos ambasadorius, 
vieton to, kuris buvo atšauktas 
pradžioj, okiibacijos. Juo buvo 
Dr. Mayer, kuris' jau yra miręs. 
Vokietija jau pasiulusi 
kandidatus, bet Francija 
visus atmetusi.

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

Persekiojimas 
automobilistų už peržengsimą 
įvairių patvarkymų nesiliauja 
ir vakar “spiderių” teismai na
grinėjo bylas apie 850 automo
bilistų. Iš jų 192 buvo kaltina
mi už greitą, važiavimą. P-lė 
Floyd, iš Riverside, užsimokė
jo $200 pabaudos už važiavimą 
40 m. greitumu per Columbus 
parką. Tarp nubaustųjų už grei
tą vkžiavumą yra ir viena 52 m. 
amžiaus moteris. . s

Girtas James Papa, 2614 W. 
36 St., prisikrovęs automobilių 
vaikų, važiavo ne ta puse gat
vės, susidūrė su kitu automobi
liu ir kelis vaikus sužeidė. Po to 
jis bandė pabėgti, bet tapo pa
gautas ir pasodintas kalėjiman. 
Taipjau tapo pasodintas kalėj i- 
man A. Douglas, 838 George 
St., kuris išvažiavo iš eilės su
stojusių automobilių ir sunkiai 
sužeidė policistą ir negrą. Daug
ins draugas Leach, kuris taip
jau buvo automobily, irgi liko 
areštuotas.

Smarkus mūšiai Meksikoj
Japonija gi pasigriebs Mjm- 

Žuriją, kurią Japonija jau valdo 
ekonominiai, sudėjusi į ten daug 
iš amerikiečių pasiskolinto ka
pitalo.

Einant visuotinam grobimui, 
nemanoma, kad ir Rusija atsi
liks. Jos kariuomenė dabar lai
kosi Mongoliją, bet galės pasi
griebti ir Turkestaną, prie ku
rio dabar taikosi Anglija.

Chinija tada sumažės iki pir
mykščio didumo, taip garsios 
Chinijos sienos ir tada galbūt 
įtengs sudaryti pastovią val
džia.

BERLINĄS, £r. 14. Sakso
nijos socialistinė Valdžia rezig
navo, demokratų partijai atsi
sakius valdžią remti. Demokra
tai gi išėjo prieš valdžią, kada 
socialistai atsisakė prisidėti 
prie balsavimo išreiškimui ne
pasitikėjimo vidaus reikalų mi- 
nisteriui Liebmann.' t. 

*’ (Socialistai Saksonijos par
lamente nesudaro didžiumos, 
nors jie ir yra stipriausia par
tija. Buržuazinės partijos irgi 
nesudaro didžiumos. Pirmiau 
buvo komunistų-socialistų val
džia, kuri turėjo didžiumą par
lamente, bet ją nuvertė, gink
lo pagelba, h Stresemanno val
džia. Paskui susidarė yienų so
cialistų valdžia, kuri betgi tik 
tol aglėjo laikytis, iki ją rėmė 
kuri buržuazinė partija).

RICHMOND, Cal., gr. 14. — 
?rohibicijos agentė p-lė Delta 
Halverson, 22 m., sugavo 100 
munšaino pardavinėtojų, pati 
pasivertusi į pardavinėtoją. Vie- 

net panarėjo 
bet atėjus vestuvių 

dienai jis jau buvo kalėjime.

CHICAGO.— Oro biuras pra
našauja, kad iki Kalėdų nebus 
šalčių ir taipjau nebus sniego. 
Esą jei kada pašals kiek, tai ir 
vėl greit pereis.

Ifetgi kitos šalies vietos nė
ra tiek laimingos. Pietinėse val
stijose, kaip Tennessee, Virgi- 
nia, Alabama, Mississippi, su
silaukė *nepaprastai daug snie
go, o Texas ir New Mexico 
pergyveno labai smarkias snie
go audras, kuriose , ir žmonių 
žuvo.

CHICAGO.—Spešelninkas Leo 
Koretz, kuris veikė ne tarp at
eivių biednuomenės, bet tarp 
turčių ir kuris keletą dienų at
gal pabėgo, nunešdamas apie 
$7,000,000, vakar liko grand 
jury apkaltintas už vagystę ir 
suktybes.

Bet paties Koretzo pėdsakų 
dar nesusekta. Spėjama, kad 
gal jis išskrido aeroplanu į Hon
dūras, o gal pasislėpė Meksiko-

Kaina 3c

PARYŽIUS, gruodžio 14. — 
Vokietijos paskelbimas kad ji 
nori pradėti tiesiogines derybas 
suF rancija, pagimdė čia nepa
sitikėjimą ir su dideliu įdomu
mu' laukiama Vokietijos atsto
vo pasimatymo Su premjeru 
Poincare. Poincare sutiko su 
juo pasimatyti šeštadieny.

Išreiškiama nuomonę, kad 
tuo savo žingsniu Vokietija no
ri pradėti naują ofensivą prieš 
Franciją. Ypač tą nuomonę su
stiprina ir kanclerio Marx dar 
vimas suprasti, kad Vokietija 
atsišauks prie tautų sąjungos 
pagelbėti ją suistiprinti finansi 
niai.

tris 
juos

RYMAS, gr. 14. Pasak Cor- 
riere d’Italia, Rusijos valdžia 
atlyginimui už Italijos pripaži
nimą Rusijos duos Italijai dide
lių anglių koncesijų 
baseine, Ukrainoj.

šiandie — giedra, apsiniaukę 
į vakarą: biskį šilčiau.

Saulė teka 7:10 v., leidžiasi 
12:42 vai. nak.

Federalinis teismas paskyrė 
receiverį likusiam Koretz tur
tui, bet jo mažai yra. Tik gimi
nės, kuriems jis davė pinigų 
prieš pabėgant, sugrąžins tuos 
pinigus, kas sudarys virš $400,- 
000. Bet ir pačius gimines jis 
yra nemažai nuskriaudęs.

PERSEKIOJA AUTOMO 
BILISTUS.

VICKSBURG, Miss., gr. 14. — 
Keturi žmonės vakar prigėrė 
Centennial ežere, kada apvirto 
keltuvas, kuriuos jie bandė pa
siekti krantą.

esti Naujienų ofise 
dien dienomis, o 
vakarais 
subatomds

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.

CHICAGO — Vakar anksti ♦
rytą saliunininkas Joseph H. 
Milewski, 4901 W. 63 St., tele
fonu pranešė policijai, kad pra
puolė jo pati, Juzė, 33 m., moti
na dviejų mergaičių, Alviros ir 
Helenos. Atvykusi policija rar 
do jos lavoną jo garažiuje už
pakaly namų. Lavonas buvo 
kraujuose paplūdęs, beveik nuo
gas, su sutriuškinta galva. Sek
dama kraujo pėdsakus, policija 
nusekė į namo rūsį, kur rado 
dar daugiau kraujo, taipjau 
kruviną šmotą geležies ir kirvį, 
kuriais, spėjama, ją užmušta. 
Krosnyje rado dar nespėjusią 
sudegti kruviną pagalvę. Iš to 
spėjama, kad Milewskis ar kas 
kitas prisvaigino ją gulinčią lo
voje, nunešė į rūsį ir ten ją už
mušė, o jau paskui nuvilko į 
garažių ir paslėpė.

Milewskis tapo areštuotas, 
bet jis prie kaltės neprisipažįs
ta, tečiaus taipjau atsisako duo
ti paaiškinimus ką jis veikė Už
vakar vakare ir visą naktį. Kai- 
minai pasakoja, kad jam labiau 
patikdavo užmuštosios jaunes
nioji sesuo Louise Trinus (Ti- 
runa ar Triuna), kuri pas juos 
gyveno. Ją irgi areštuota, bet 
ji sakosi nieko nežinanti apie 
žmogžudystę. Ji buk sugrįžusi 
iš darbo 2410 S. Halsted St. 9 
vai. vakare ir nieko nemačiusi. 
Tik išryto Milewskis ją prikė
lęs ir pasakęs, kad jos sesuo yra 
užmušta.

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

,.... $4.38
.... $1.45
.... $4.60
... $17,87
.... $2.50
.... $4.87
.... $5.33
.... $10.00
... $15.02
- $38.18
... $26.33

UŽSIMOKĖKITE “INCOME 
TAX”.

BERLINĄS, gr. 14 
tijos valdžia oficialiniai paskel
bė, kad gruodžio 17 d. valstybė 
galės išmokėti savo civiliniams 
darbininkams tik pusę algos. 
Bet valdžia prižada daryti vis
ką, kad galėjus išmokėti likusią 
dalį algos prieš Kalėdas.

Atsirado dar vienas nesma
gus palaikas nesėkmingo Ruhr 
pasyvio priešinimosi. Tai 180 
milionų trilionų “nepaprasto 
reikalo” markių, kurių paėji
mas yra labai abejotinas, o tan
kiai ir visai nežinomas. Reichs- 
bankas atsisako tas markes pri
imti ir žmonės nežino kur jas 
dėti
Nori patirti Francijos nusista- 

timą.
Vokietijos valdžia užvesdama 

derybas su francuzais apie 
okupuotąjį kraštą, turi tikslą 
patirti tikrąjį Francijos nusis- 
tatyimą ir miierius linkui to kra
što. Vokietija toimis derybo
mis nori atsižinoti ko -ištiikrųjų 
francuzai nori, o iki nebusią 
galima to sužinoti, tai Vokieti
ja niekad negalėsianti sutvar
kyti savo finansų ir pagerinti 
vidurinę ekonominę padėtį. Vo
kietija tomis derybomis steng
sis atgauti ekonomine ir admi- 
nisitratyvę kontrolę tame Įcraš-

Kita užmuštosius sesuo, 
Marie Yuska, 6243 So. State 
St., sako kad užmuštoji jos se
suo ne kartą ant savo vyro nu
siskųsdavo, kad jis tik išrodo 
esąs labai geras, bet ištikrųjų 
jis esąs nedoras žmogus.

Milewskių mergaitės yra ati
duotos kamynų priežiūrai.

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

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100,000 kronų 
Belgijos 100 frąnkų ...... 
Danijos 100 markių ....
Finų 100 markių ..........
Italijos 100 lirų .... '....
Francijos 100 frankų ... 
Lietuvos 100 Litų .........
Norvegijos 100 kronų .

Olandų 100 kronų ---------
Švedijos 100 kronų ........
Šveicarijos 100 frankų .......  $17.46

Naujienų Konteste 
vedėjas

Poincare aprubežiuos derybas
Derybos busiančios apie Ruhr 

ir Pareinio kraštą, seperatfistų 
judėjimą ir jo įtaką į išrišimą 
kontribucijos klausimo. Poin
care yra prisirengęs tuos klau
simus svarstyti su Vokietija, 
kadangi pasyvis priešinimasis 
Ęuhr krašte jau apsistojo. Te
čiaus Francija griežtai skiria 
kontribucijos klausimą ntf) 
klausimų liečiančių okupaciją. 
Todėl svarstant okupacijos 
klausimą, Poincare nesutiks 
liesti kontribucijos klausimo, 
kuris esąs vien kontribucijos 
komisijos žinioje ir tik ji vie
na gali tą klausimą svarstyti.

CHICAGO. — Tie žmonės, 
kurie turi mokėti “income” 
taksus ir juos apsiėmė mokėti 
dalimis, turi užmokėti paskuti
nę taksų dalį šiandie, nes kitaip 
bus nubausti. Tokį įspėjimą iš
leido vidurinių pajamų kolek- 
torė Mabel Reinceke. Pajamų 
raštinė viandie bus atdara iki 
vidurnakčio.

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

SHANGHAI, gr. 14. — Ame
rikos politinis agentas, kuris 
tyrinėjo padėtį šalies gilumoje, 
patvirtino vaigščiojančius gan
dus, kad niekurios didžiosios 
valstybės taikosi sumažinti Chi
niją per pusę, pačioms pasigrie
biant likusią dalį.

Pasak to agento, Tibetas ir 
Turkestanas, daugiau kaip 
1,000,000 ketv. mylių didumo, 
jau daugiau nebepriklauso Chi- 
nijai, bet netiesioginiai yra da
limi Anglijos imperijos. Niekas 
be Anglijos leidimo į Tibetą 
įvažiuoti negali, o Anglija sve
timšalių, net ir pačios Anglijos 
piliečių į ten neįsileidžia. Tiki
masi, kad už metų laiko Angli
ja atvirai pasigriebs Tibetą ir 
tuo išriš sienų ginčus su Chini
ja. Prie Anglijos veikiausia bus 
prijungtas ir turtingas mine
ralais Szechvvan distriktas, o 
su tuo, žinoma, pateks Anglijai 
ir Turkestanas. Anglija jau ati
darė Turkestane didelę bevieli- 
nę stotį.

Grobimuisi prasidėjus Fran
ci j ai bus proga pasigriebti Yun- 
nan, kuris jau ir dabar skaito
mas Francijos kolonija, kadan
gi ten liko pabudavota bevieli- 
nio telegrafo stotis, kas yra 
priešinga Washingtono sutar
čiai. Francuzai į ten nė kitų ša
lių mįsioniėrių neįsileidžia.

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

Jos vyras saliunininkas ir jos 
sesuo areštuoti. Užmuštoji 
yra lietuvė?

NOGALES, Ariz., gr. 14. — 
Gautomis oficialinėmis žinio
mis, federaliniai kareiviai atsi
ėmė Tepio jniestą ir dabar ve
jasi sumuštus! sukilėlius linkui 
Jalisco.

Du yaqui indionų viršininkai 
pasiūlė valdžiai 7,000 indįonų 
pagelbėti malšinti sukilėlius.

Smarkus mušis siaučia.

LONDONAS, ir. 14. Bendras 
Darbo partijos ir unijų pildo
mųjų komitetų susirinkimas 
išreiškė pasitikėjimą J. Ram- 
say MacDopald ir užgyrė parti
jos nutarimą paimti savo kon- 
trolėn valdžią, / jei ji bus pa
kviesta tai padaryti.

Premieras Baldvvin vakar ap
silankė pas karalių ir pranešė 
jam, kad konservatyvai nutarė 
pasilaikyti valdžioje iki parla
mento susirinkimo sausio 8 d.

Konservatyvai, kurie pirma 
buvo priešingi koalicijai su li
beralais ir tą koaliciją suardė, 
nuversdjami Lloyd t George val
džią, dabar deda visas pastan
gas, kad tokią koaliciją vėl su
darius ir kad tuo jiems dar il
giau pasilikus valdžioje. Bet li
beralai su tuo nesutinka. Suti
kimas dalies liberalų tik vėl su
skaldytų liberalus, kadangi kai
rysis liberalų sparnas, vadovau
jamas Asąuitho, yra artimes-, 
nis darbiečiams, negu konserva- 
tyvams.

Niekurie liberalų kalbino dar
bi ečius sudaryti koaliciją, bet 
darbiečiai juos šaltai priėmė. 
Tečiaus liberalų partija nėra 
užgyrusi koalicijos su darbie-J 
čiais, nors šiaip sutinka darbie- 
čius remti. I
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Del separatistų judėjimo Poin
care, sprendžiama, pareikšs, 
kad tai pačios Vokietijos vidu
rinis reikalas ir pati Vokietija 
turi jį išrišti, nes Francija nie
ko bendro su separatistų judėji
mu neturinti ir negalinti svar
styti galimų to judėjimo pasek
mių.

Poincare laikosi senosios 
politikos.

Premieras Poincare atsakyda
mas j interpeliacijas atstovų 
bute, vėl parėmė kontribucijos 
komisiją ir pareiškė, kad tik ji 
viena gali nuspręsti Vokietijos 
nuojiegumą mokėti kontribuciją 
ir kaip ta kontribucija turi bū
ti sumokėta. Laikydamasis tos 
savo senosios politikos, Poincare 
sakėrkad jis negali priimti Ang
lijos pasiūlymo paskirti tyrinė
jimo komitetą ištirti Vokietijos 
nuojiegumą mokėti kontribuci
ją ir pritarė daabrtiniems eks
pertų komitetams, kadangi jie 
yra skiriami kontribucijos, i ko
misijos. Ekspertai ištirti Vo
kietijos finansinius vargus bus 
paskirti sekamą savaitę.

naujienos
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Entered as second Glass Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., 
under the Act of March 8, 1879.

EL PASO, Tex., gr. 14. — 
Gautomis * čia žiniomis, smart 
kus mušis siaučia tarp prieki
nių pulkų valdžios kareivių ir 
de la Huertos sukilėlių. Sukulė- 

Įliams pasisekę paimti vieną ne- 
Į didelį miestelį kur yra Obrego- 
no vasarnamiš.

Obregbnas laimėjo.
JUAREZ, gi

no kareiviai laimėjo pirmame 
susirėmime su gen. Estrada pul
kais. Daugelis sukilėlių tada pa
sidavė, taipjau užgriebta nema
žai sukilėlių pinigų.

Amerikiečiai bėga iš
HAVANA, gr. 14 

kiečiai bėga iš Vera Cruz kaip 
galima greičiausia, išskirus tik 
senuosius gyventojus.

Francuzai tarsis 
Vokietija



Plėšiku siautimas

Milžinai ritasi RoselandePuiki Vakariene S. L. FABIONAS CO.Panert. Gruodžio-Dec. 17 d.
RENGIA LIETUVIŲ TAUTOS PARAPIJA

BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ
35 gatvė ir So. Union Avė., Chicago, III 107 ir Indiana Avė

Visus kviečia Komitetas

Lietuva Amerikoj

Visi kviečiami

Pradžia 7 v. v aliai NužemintaSekančiose vietose
Kviečia Komitetas

1 »'

23.50,26.50 ir 33.50

VICTROLA
KALĖDOMS

Chicago,

Įžanga $1, $1.50 ir $2 
su karės taksais

Kalbės Dr. A. J. Karalius ir kiti, bus įvairus 
rankų žaislai .

Visi ateikit pamatyti K. 
Požėlą tą “Mažą Geleži
nį” žmogų! Laikys pianą 
ant krutinės, atvaizdis

C. STRUMILO SVET.,
E. 107 Str. ir Indiana Avė., Roseland. III

“Peklos Kalvę” ir dar ri 
sis su Chas Petersen

Lietuvą atvyko Amerikon ju
damuose paveiksluose. Jie ap
lankys visas lietuvių kolonijas. 
Pasitik juos ir pamatyk, kaip 
Lietuva šiandien išrodo. Ar pa
žinsi ją po 5-kių metų laisvo ir 
nepriklausomo jos gyvenimo.

Paveikslai patys naujausi, 
pirmu kartu rodomi Amerikoje. 
Visi paveikslai nutraukti šių 
1923 metų vasarą.

Rodys ir aiškins C. G. Luk- 
šis, tik ką grįžęs iš Lietuvos.

Be to bus iliustruotos dainos, 
kurias dainuos daininkė iš Lie
tuvos

PUIKIAUSIA KRAUTUVĖ VYRIŠKŲ RŪBŲ WEST SIDEJE 
1364-66 So. Halsted St. kampas 14 gatvės

LYGUMAI, Šiaulių apsk. (L. 
ž.) — Ant vieškelio tarp Šiau
lių ir Lygumų pradėjo siausti 
plėšikų gaujos, kurios užpuldi
nėja žmones.

29 spalio vėlai vakare užpul
tas begrįžtantis iš Šiaulių Ly
gumų vals., Juknaičių dvaro už
vaizdą Eihenas; plėšikai užpuo
lė jį ir surikę: “Rankas auk
štyn!” ir užpultajam nepaklau* 

nušautas ir atimtiJš jo
809 W. 35111 St., Chicago 

Tel. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR

DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir 

Parduodam Laivakortes. •

Labai puikus siutai su 2 kelnėmis, puikus 
dėl Kalėdų švenčiu po

S. W. BANE8, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1811 Recter Building
79 We*t Monroe*Street, Chicago 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAVFYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St., »•’

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Waba«A Ava. 

Tel.: Pullman 6377.

Phone Midway 4304

Grand Atidarymas 
Subatoje, Gruodžio 

15 d., 1923 m.

Marcei Waving
Mes esame specialistes 

savo darbe

Rezervuok savo Vik- 
lorolą dabai’, o mes 
pristatysime jums ka
da jus tik norite. Pa
sirink dabar iškalno. 
Paskutiniose dienose 
užsakymai dideli.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 468?.

Eagle Music Co.
(J. J. STASULANIS’ 

& SON)

3236 So. Halsted St.

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

ANT NAUDOS.

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

K. GUGIS ADVOKATAS
Miesto ofisai

12? N. Dearborn StM Room 111-11 
Tai. Central 4411. Vai. nuę 9-6 

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
viena vakarą, iiskyrus ketvergę. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Švedu čampionu, apart K. 
Požėlos su C. Petersen 
dar risis J. Bancevičiūš ♦ 
(Drapiežnas dzūkas) su
Pete Zbyško (tough guy) 
lenku. y

Scenoj stato 4 veiksnių operetę-pasakų “Jonu
kas ir Marytė” su dainomis, šokiais ir žaismėmis, 
viską išpildys bendrai J. D. Lyga ir Ateities Žiedas, 
vadovaujant p-lei V. Bigeliutei,

Frank WaitekaiMs, 
LAIKRODININKAS'

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

652 W. 18th St.
l su reikalais atsilau- 
stengsimės sąžiningai

Visi musy Overkautai yra verti 
$50,S52.5Ū ir $55 

Dabar po

Kurty kainos p $60 ir $65
Dabar po

SIUS — 
pinigai

Kelios dienos pirmiau 4 plė
šikų buvo užpultas vėlai nuo li
gonio grįžęs Lygumų felčeris 
Strumila, kuris revolverio šū
viais plėšikų atsiginęs.

Pi'liečiai labai susirūpinę — 
kas bus toliaus.

Kaina ant Overkautų
ų'-,‘ ę •

Pasinaudokit iuusų pasiulymu. Jus neturite praleisti tos progos.

Kuily kai nos yra $35, $40 ir $45 
Dabar po

JOHN KUCHINSKAS
"LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St, arti Leavltt St.
Telephcnaa Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9, vakare. Se- 
redoj. ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose toli
muose. Egzaminudja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiau* 

lengvomis išlygomis.

$195
Už tą kainą nupirksite 88 
tonų grojiklę pianino, 
120 muzikalių rolių ir. 
suoliukas. Priinrsiu po 
$15 mėnesį nuo atsako- 
iningti žmonių. Atsišau
kite.
338 S. ASHLAND BLVI). 
ant kampo Van Buren St. 
klauskite Mrs. Walker’s. 
Grojikliai pianai.
Ateikite šiandien arba ry
toj, nedėlioj iki 8 valan
dai vakare.

Nedėlioj, Gruodžio-Dec. 16 d., 1923
RENGIA J. D. LYGA

Marinėlių Bsauty Shop
Bessie Paliulis, 

Savininkė
817 E. 61 St., Chicago.

Gražus Balius :
Rengia LietuviŲ Motery Pašelpinis Kliubas 

Nedėlioj, Gruodžio 16, 1923, ? '
Mildos Svetainėje, 3142 So. Halsted St., :

•Pradas* t,’v J. vakare. 5 A *** t.
Kviečiame publiką atsilankyti kuoskaitlingiausiai ir pasilinksminti prie

geriausios muzikos. RENGIMO KOMISIJĄ. >

Overkautai
2 kelniy siutai 

Vyrams, vaikinams ir 
vaikams

Plaukų šukavimas, dažymus 
galvos gydymas, shampooing 
veido masažai, raumenų susti 
prinimas, eleetrolysis, mani- 

Čuring.

JOHN I. BAGDŽIUNAS
ADVOKATAS

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

ir įgaliojimus.
7 South Dearborn Street 

Room 1538 Tribūne BIdg. 
Telefonas Randolph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams viirfudot 
patarnauju kuo geri ausi ai

M. Yuška
3223 W. 38th St,, Cbicaio, UI.

.....................   III. Ii..... >. I................................. ■ II l|»

Aidžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

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

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzlkališkus Instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja | 
Lietuva arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS. P. KAZLAWSKI,
So. Ahhind Avė.,

TeL: Boulevard 7309

Gruodžio 13 d. Meldažio svet., 
2244 S. 23 PI., Chicago.

Gruodžio 14—15 d. Tumer 
(Elias) Hali, 46th and Wood 
St., Chicago.

Gruodžio 16 d. Bajorino svet., 
120th and Hasteel st., W. Pull
man.

Gruodžio 18 d. Milda Hali, 
3138 S. Halsted st., Chicago.

Gruodžio 19—20 d. Strumilos 
Hali, 107th and Indiana Avė., 
Roselan, III. • •m *' V * ‘

Gruodžio 21 d. Liberty Hali, 
Cicero, III.

Gruodžio 23 d. šv. Mikolo pa- 
rap. svetainėje, North Side.

Prasidės 7:30 vai. vakaro.
Įžanga 35c., vaikams 15c.

ant jubų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio materijolo kokio jų* 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai
ir augščiau V ■

Vaikų siutai ir overkautai CQ JT.’’) 
ir augščiau M*O**Jtx

S. GORDON,
739 W. 14th St.

Pirmos durys i rytus nuo Halsted St 
prie 14 St.

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 9 vak.
Subatomis nuo 8 ryto iki 10 vak;.-.re. 

Nedėlioj nuo 8 iki F> vakare.

Tai. Dearborn 9057

A. A. SIAUS 
ADVOKATAS

Oflns vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Waahington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895

$37.50, $40, $42.50 ii $45
-DZIntsų krautu vėjo g-<a,lite rasti pasirinkimui visokių vyrams reikalingų dalykų 

Puikiausia pasirinkimas Kalėdinių dovanų.

1 h
S?
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Peoples »»* Bank
DIDELIS BANKAS

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

Biskis Praleidimui Pinigų
Prieš Kalėdas

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

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

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė,

CHICAGO

Įstok į Musų Kliubą
Jei nori būti laimingu ateinant; metą įstok į musų Kalėdinį Taupymo 

Kliubą — Christmas Saving Club. įstojimas veltui — 
mokesčiai prieinami visiems. Galima įstoti įmokant nors 
2 centu arba iki $5.00, o paskui mokant tam tikrą suirtą 
kas savaitę. Visi pinigai sumokėti į šį kliubą bus Tamis- 
tai sugrąžinti prieš Kalėdas su $3%.

Nauji nariai jau priimami. Bile kas gali įstoti arba kitą prirašyti.

PINIGAI LIETUVON

DOLERIAIS arba LITAIS
METROPOLITAN STATE BANKO padidintas užsienių skyrius Aiun- 

Čia pinigus Lietuvon LITAIS arba DOLERIAIS ir Lietu
voje išmoka tikrais Amerikos Doleriais jei siuntėjas to 
reikalauja. Musų kainos pigesnės negu kitur, o greitas 
— saugus patarnavimas visus patenkins. Todėl siun-.' 
čiant pinigus Lietuvon visuomet kreipkitės į METRO-1 
POLITAN STATE BANK.

Turtas
virs

$275,000 $2,600,000

Kapitalas r] 
ir Perviršis

Seniausias ir stipriausia Lietuvių Valstijinis 
Bankas Amerikoje

Metropolitan State Bank
Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra

2201 W. 22nd[ffiST.
CHICAGO, ILLINOIS.

< a « i * * « » a a * * 4 ra rrmfrt
Įstokite į Musų 1924 
Kalėdinį Taupymo

10'

MES TURIME 9 PLANUS

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

gROME BANK^TRUST (K
Milwaukee & Ashland Avė
A CHICAGO CLEKING HOUSE BANK

Atdara vakarais: panedėly iki 6, utaminke iki 8, subatoje iki 9

KORESPONDENCIJOS
Ratine, Wisc,

šlykštus veikalas lietuvių 
scenoj.

z

Vietos Savitarpinė Pašalpoj 
Draugystė Liet. Brolių ir Sese
rų gruodžio 9 dieną suruošė 
spektaklį Turner Hali salėj. 
Statė scenoje trijų veiksmų 
“dramą” pavardytą “Buožės”. 
Nekalbant, kad blogai vaidinta, 
reikia pasakyt, kad patsai vei
kalas nieko bendra su driile ne
turi, o yra vien tik propaganda 
bolševikų Rusijos naudai. Dar 
daugiau: tasai veikalas tai nie
kingas šlamštas, kur niekinami 
ir spiaudomi garbės verti Lie
tuvos darbuotojai, kaip K. Gri
nius, Šleževičius ir k., išnieki
nami Lietuvos nepriklausomy
bės gynėjai kareiviai etc. Lie
tuviui pačiam save spiaudytis, 
niekintis ir juokams statytis— 
tai jau perdaug. Bet lietuvių 
išgamoms komunistėliams nie
kas nešventa, išskiriant tik ru
sų degutą. Gėda tat ir Lietuvos 
Brolių ir Seserų draugijai, kad 
tokiais “veikalais” drįsta terš
ti lietuvių sceną, rodytis lietu
vių visuomenei. Racino gerašir
dė publika eidama į tą “teatrą” 
tikėjosi kiltesnių įspūdžių, at
gaivinimo savo dvasios, bet iš
vydus spektaklį jų širdis IpriA 
pildė pasipiktinimas, pasbiaurė- 
jimas pačiu veikalu ir tais, ku
rie drįso jiems jį rodyti. Ir 
keiksnodami‘žmonės grįžo na
mo iš “teatro”. , I

Tenka dar pastebėti, kad to 
šlamšto pastatyme dalyvavo ir 
keli šiaip rimtesni vietos lietu
viai. Kuo budu jie čia pakliu
vo, suprasti negaliu. Vienas' 
kitas jau pagyvenęs, pražilęs, 

i bet matyt vis dar nesubrendęs. 
’Sėbrautis su rusų deguto mė- 
'gėjais ir šinkuotojais komunis
tėliais niekam garbės nedaro. 
Tik patys save išsijuokia, savo 
vardą teršia. Kas tuVi noro 
veikti, tam plati dirva ir pakan
kamai darbo tarp savųjų ir su 
savaisiais — nėra reikalo eiti 
talkaut maskviškiams deguti- 
ninkams. —Meldinietis.

PRANEŠIMAS Lietuviams. 
Atidariau Jewelry krautuvę ant 
Bridgeporto. Esu patiręs taisy
me visokių laikradžių ir parduo
du naujus. Kam reikia naujo 
laikrodžio ar seno sutaisyti at
silankykite pas mane, o patar
nausiu kuogeriausia.

Anton Ražaitis,
753 W. 35 St. keli žinksniai nuo 

Halsted Str.

KOjy TROBELIAII
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, uleeriai, įaugę 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 kuomet —

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 pasimatykite su kojų specia
listu

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

Phone Dearbom 4514.
Valandos nuo 9 iki 5. Vakarais: 

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

Egzaminavimas Dykai.

Mrs. A MICHNIE VICZ-VIOIKIEIh
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St, kampas 81 gal 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paini

Tel. Yarda 1119
Baigusi akušeri
jos kolegija; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani-

še. Sąžinl 
tarnauja, 
Iriose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir 
gimdymo.

UŽ dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims 1 
merginoms; kreip 
kitės, o rasite 
pagelbą.

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

S pedale s Kainos 
VERTES OVERKAUTAI

Del Švenčių

$35 $40
$45 |

Overkautai kurie yra su pamušalu ga- ra 
rantuotu Skinner’s Satinu ir. pasiūti f 
rankomis. f-
Materijolas yra geras, pasiuvimas su J 
gražiomis nugaromis, puikiausių vietinių ■ 

^ur užrubežinių vilnų — puikus dideli " 
overkautai Ulsters, Box back — Con- 

servative — Chesterfields — Faktiškai visų rųšių dėl sezono. Labiausiai popu
liari overkautai yra čia su gąrantuotų sutaupymuFmažiausia nuo iki JJJ20

Vi^os mieros visokio 
-typo vyrams

Už $62.50 arba $65.00
Nupirksite geriausius overkautus iš tokių 
(šdirbėjų kaip Kuppenheimer, Stratford ir 
Fashion Park. Iš tikro worombo ir importuo- 
tuo crombie išdirbinių.

Jie paprastai kainuoja $75.00 iki $85.00 
Visų mierų ir visų naujų stylių

e

Del vaikų Overkautai
Puikus dideli overkautai dėl vaikų nuo 10 iki 
18. Garantuoto vilnonio audeklo. Gražiomis 
dailiomis nugaromis. Gražiai pasiūti, su muff 
kišeniais. Labai daug naujų tan ir rudų spal
vų. Nepaprasto gerumo, specialiai apkainuoti

$9.50 $14.50 ir augščiau

JURNER BROS, CLCTHING [ĮQ
S. IV. Corner Roosevelt andHalsted St.

West Sidės Didžiausi DrabužininkaiS 
■■■BBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBB-BBB.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBS

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewicii

. BANIS 
AKUSERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa
tarimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

MigrDR. HERZMAN^h
—IŠ RUSUOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

Ofisas ir Labaratorija: 102S W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

f Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonai i

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

DR. CHARLES SĘGAL 
P/aktikuoja 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. Nedėliomis nuo 10 valant 

I dos ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2889

..............................

Telephone Yards 0994 >

DR. MAURICE KAHN
4G31 So. Ashland Avė.

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

Garsinkitės NAUJIENOSE
....... ... ...............................................................................................

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Sbs.: 3114 W. 42 St. Phone Lafay- 
te 4988. Ofiso valandos: 1-4 ir 

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

DR. C. K. ČERYS
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3415

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

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

1 nuo 5:30 iki 7:39 vakare

UR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v.
3259 So. Halsted St., Chicago. III.

DR. P. G. LUOMONS
Lietuvis Dantų Gydytojas 

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

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

6- 9 vale. Ned. pagal sutartį.

z

ŪR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 i 
......... ................■■■■...... -..... . .. ■!■■■»
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Telefonas Boulevard 1939 .
DR. S. A. BRENZA I

Ofiso valandos: į
9 iki 12, 1 iki 3 dieną :
ir 6:30 iki 9:30 vakare •

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

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St., Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

✓

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGp, ILL.
7

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

ŪR. A. MONTVID
.■ietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė. 

Hunlboldt 1098
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715 
—.......-............1

ŪR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 1 

Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1980 

Valandos pagal sutarti

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHY8ICIAN AND SURGEON 

1990 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZAIATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirargaa

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicagt

dr. v. a. Šimkus

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

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 3140

Gydytojas, Chirurgas ir Akaieris

8315 South Halsted St 1 
Tel. Boulevard 1401

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

DR. B. F. GARNITZ, 
Gydytojas ir Chirurgas 

Rezidencija
3149 So. Morgan St., 

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

Telefonas Yards 0867
z
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Kas valdo 
Chiniją.

Prieš kiek laiko vienas 
Amerikos žurnalistas pasa
kė, jog visokie Chinijos pro
vincijų gubernatoriai yra 
niekas daugiau, kaip tik 
banditai. Jie atvirai žmones 
plėšia. Gi kitų šalių valdžios, 
pasak to žurnalisto, skiria
si nuo Chinijos mandarinų 
tik tuo, jog jie legalinėmis 
priemonėmis žmones plėšia.

Kaip dalykai dedasi Chi- 
nijoje ištikrųjų, parodo vė
liausi iš ten ^pranešimai.

Chinija turi 400,000,000 
gyventojų. Bet ta milžiniš
ka respublika pasilaiko sve
timais pinigais. O tie pini
gai faktinai kontroliuoja ir 
šalies valdžią^ Plačioji liau
dis yra bejėgė ką nors veik
ti.

Senasis prezidentas Li 
Yuan-Hung, žinomas kaipo 
chinų revoliucijos tėvas, bu
vo prašalintas nuo vietos. 
Tatai padarė svetimų šalių 
diplomatai. Gi to jie atsie
kia labai lengvu budu. Vi
sų pirma jie pareiškia ne- 
beduosią daugiau paskolos 
ir tuo patim laiku grūmoja 
atsigabenti daugiau karei- 
rių “tvarkos” palaikymui.

Kuomet senasis preziden
tas tapo nugabentas į Shan- 
ghai, tai žymesni chinų po
litikieriai turėjo pasitarimą 
su svetimų šalių ambasado
riais. Tie politikieriai pasi
žadėjo paleisti parlamentą 
ir prezidentu išrinkti gen. 
Tsao-kun.

To tikslo atsiekimui Chi
nijos reakcionieriai nusita
rė stvertis ne prievartos 
įmonių, o kurupcijos. Jie 
pasiryžo papirkti parlamen
to narius. Pinigus jie gavo 
iš svetimų valstybių. Sako
ma, kad kurupcijos fondas 
susidėjęs iš $50,000,000.

Parlamentas tapęs laiki
nai paleistas, o paskui pra- 
sidėjpsios derybos dėl Tsao- 
kun išrinkimo prezidentu. 
Išpradžių kiekvienam par
lamento nariui buvo siūlo
ma $300 dienai, kad balsuo
tų už Tsao-kun. Paskui ta 
kaina tapo pakelta iki $5;- 
000.

Kai parlamentas susirin
ko, pirmas posėdis įvyko 
prie uždarytų durų: laik
raščių reporteriai ir publika 
nebuvo įleidžiama. Tuo lai
ku, sakoma, parlamento na
riams tapę padalinta po $5,- 
000. Suprantama, Tsao-kun 
gavo daugiausia balsų ir ta
po prezidentu išrinktas.

Tokiu jau budu yra ren
kami ir kiti Chinijos valdi
ninkai. Aiškus daiktas, jog 
ranka rankų turi mazgoti. 
Kurupcijos keliu išrinkti 
valdininkai yra labai palan
kus svetimiems kapitalis
tams, kurie įgauna privile
gijų Chinijos žmones pa
vergti.

Vienok ateina iš Chinijos 
ir neramių žinių. Praneša
ma, jog liaudis pradeda su
prasti, kad jos valdžia yra 
tik svetimų kapitalistų nuo
lankus tarnas. Prasidėjęs 
esą bruzdėjimas, kuris apie 
pavasarį galįs nušluoti da
bartinę kurupcijos keliu iš
rinktą valdžią.

1— ■ ------------ ■ ■ ■ ■ ■ - ■

L. Verrus

Lietuvos Valstybės 
Teatras.

Besikuriant Lietuvos valsty
bei, prasidėjo ir teatro organi
zavimasis. Iš pradžios pastan
gomis keleto meno mėgėjų bei 
artistų buvo . suorganizuotas 
“Tautos Te atras” ir išsilaikė 
savo pastangomis, veik nieku 
valdžiai neprisidedant. Kiek 
laiko praslinkus, suvažiavus iš 
įvairių kraštų didesniam skai
čiui artistų pasirodė ir kitas, 
artisto Vaičkaus teatras. Val
džia matė sunkią teatro padėtį, 
ypatingai dėl lėšų stokos, ryžo
si paimti savo žinion — dra
mos teatrą šuvalstybinti. Tas 
ir buvo padaryta. Teatro dienos 
kiek pagerėjo, bent vaidiloms 
neteko rūpintis rytojaus diena, 
jie atsidūrė valstybės globoje.

Nors apie patenkinantį artis
tų užlaikymą netenka kalbėti, 
bet visgi rimčiau galima buvo 
darbo stvertis turint užtikrin
tą bent duonos kąsnį. Valdžiai 
paėmus dramos teatrą, jisai 
virsta nuolatiniu teatru. Subu
rtą visas pajėgas, kurias tik ga
lima tuo laiku pritraukti. Re
pertuaru ir tenka rimtai susi
rūpinti,nes lietuvių kalba —ori
ginalių dramos veikalų labai 
maža ir mažos vertės, (griebia
masi versti iš svetimų kalbų ir 
netrukus jau sudaroma gana 
pakenčiamas repertuaras. Dra
mos teatre vaidinta savi: “Val
dovo Sūnūs” — Putino, “Keis
tutis” — Maironies, “Pinigėliai” 
—J. Čiurlionienės, “Kerštas” — 
Liudo Giros, “Ponas ir Muži
kai” — Gužučio, ir keletas ki
tų; iš vertimų pažymėtina 
“Klasta ir meilė” — Šilerio, 
“Atskalūnas” — Oskaro Uail- 
do [Ar ne Bernardo Shaw? 
Red.], “Glušas”, “Buridano asi
las”, Miridaugis” ir keliolika 
kitų.

Su repertuaru teatrui ne taip 
daug sunkumo teko pernešti, 
daugiau keblumų ir vargo buvo 
su sale vaidinimams. Laikino
joje Lietuvos sostinėje Kaune 
nesirado tinkamų teatrui rūmų. 
Esąs Miesto Teatras dar rusų 
pastatytas labai neatatiko šių 
dienų teatro reikalams, reikalin
gas buvo kapitalinio remonto, 
kas ir buvo pradėta daryti pra
eitais metais. Del Miesto Teat
ro remonto vaidinimai perkelti 
į privačią, gana nepatogią Til- 
mano salę. Čia tai ir teko mu
sų jaunam teatrui sunkiai die
neles vilkti, nes Miesto Teatro 
remontas ėjo gana lėtai.

Bet visos kliūtys nugalėtos 
Ir jau šių metų rudens sezonas 
spalių 25 d. atidaryta naujai at
remontuotame teatre.

Dar tenka pridurti keletą žo
džių dėl operos. Pastaroji gy
vena jau antrus metus ir iš 

pimųjų gyvybės dienų suvalsty
binta. Lietuvių opera nieko 
originalaus neturi. Veikalai ope
ros repertuare paimti kitų tau
tų rašytojų. “Faustas1’, “Demo
nas”, “Traviata”, “Rigoletto”, 
“Pajaci”, “Pavasario karalaitė” 
ir dar keletas kitų statyta ligi 
šio laiko operos scenoje. Tai 
kuriniai visiems žinomi ir įvai
riuose kraštuose vaidinami. 
Lietuvos opera artistinių pajė
gų ir pakankamai turi: K. Pet
rauskas, Sodeika, Kutkauskas, 
Biliūnas, Grigaitienė — tai as
menys, kuriais ligi šiol Lietuva 
didžiavosi, tai neabejotinai di
delės reikšmės menįninkai.

Neabejotina, kad neujai i JĮ 
pagrindiniai atremontuotas teat 
ras suteiks daug kitokesnį ko
loritą vaidinimams, palengvim-Į 
artistų darbą, kūrimą, o žino
ma, sutrauks dar daugiau pajė
gų, kurios dar šiandien plačia
me pasaulyje bastosi, nenuma- 
nydamos į kur savo kelionės 
vairą sukti. Ir iš tikrųjų lai
kas nuo laiko pargrįžta, kar
tais tik užvažiuoja Lietuvon 
artistai-meninipkai ir dažnokai 
supratę šalies reikalus, visai ne
bodami asmeninių reikalų stve
riasi darbo, nors ir nevisuo- 
met tinkamai įvertinami. Tas 
įvertinimas, ar neįvertinimas 
tikrai meno žmogui ne tiek 
rupi, jo tikslas yra aukštas, pra
kilnus ir jis su “obivateliais” 
perdaug sąskaitų nenori turėti. 
Daug nekalbant, tenka pažymė
ti, kad naujuose teatro rūmuo
se Lietuvos drama ir opera pra
deda naują savo gyvenimo lai
kotarpį, ir daug tobulesnį už 
pirmiau buvusį. Taigi palinkė
kime musų vaidiloms naujuose 
rūmuose ir naujomis jėgomis, 
nauja energija tikrojo darbo 
stvertis ir sukurti meno šven
tyklą, kurioje šalies žmones' 
pasitenkinimą rastų.

Lietuvos eksportas ir 
importas rugsėjo mėn.

Š. m. rugsėjo men. iš Lietu
vos išvežta prekių už 11,397,800 
lit. į Vokietiją išvežitruž 5,171/ 
500 lit., į Angliją — už 3,018,- 
900 lit., į Latviją — už 923,400 
lit., į Daniją — už 639,100 lit., 
į Belgiją — už 37,200 lit., į Is
paniją — už 920,800 lit., į Ame
riką — už 281,800 lit., į Holan- 
diją — už 245,000 lit. ir į kitus 
kraštus — už 170,100 'lit.

Per tą pat mėnesį įvežta pre
kių už 12,553,000 lit. Iš Vokie
tijos įvežta už 8,669,200 lit., iŠ 
Čeko-slovakijos — už 1,063,200 
lit., iš Latvijos už 520,800 
lit., iš Anglijos — už 699,400 
lit., iš Amerikos — už 278,800 
lit., iš Italijos — už 13,700 lit., 
iš Prancūzijos —už 121,300 lit., 
iš Danijos — už 39,100 'lit., iš 
Ispanijos ir Portugalijos — už 
3,700 lit., iš Estijos — už 1,000 
lit., iŠ Dancigo — už 488,100 lit. 
ir iš kitų — už 654,700 lit.

(Elta).

Lietuvos importas-eks- 
portas per š. m. pir

mus 9 mėnesius.
Per pirmuosius šių metų de- 

vynius mėnesius iš Lietuvos iš
vežta prekių už 99,181,200 lit. 
Iš jų į Vokietiją išvežta už 45,- 
868,500 lit., į Angliją — už 26,- 
396,100 lit., į Latviją — už 14,- 
096,000 lit. ir už pasilikusią su
mą — į kitus kraštus.

Per tą pat laiką įvežta į. Lie
tuvą prekių 111,147,200 lit. Iš 
jų daugiausia įvežta iš Vokieti
jos, būtent: už 92,691,500 lit.

(Elta).

PAMINKLAS V. KUDIRKAI.

Griškabūdis. čia spalių mėn. 
24 d. susidarė iš vietos šviesuo
lių būrelio Vinco Kudirkos ko
mitetas. Komitetan išrinktas p. 
švedas, Bacevičius, Krutulis. 
Komitetas bus kaip Naumies
čio Centra'linio Vinco Kudirkos 
Komiteto skyrius ir jo uždavi
nys bus — rūpinti lėšų pamin
klui, kurį ruošiamasi statyti 
Naumiesty dėl 25 metų V. Ku
dirkos mirties sukaktuvių.

WAŪ JIENpSrCHcago, M.

^Albertas Ūdras. LfiUkŲ OkUPUOtOS
Iš Mokslo Srities Lietuvos

(Tęsinys)

Egyptiečiai tikėjo į posmerti- 
nį gyvenimą. Jie tikėjo, kad 
žmogus po mirčiai esti pašau
kiamas prieš Osirį, vieną iš jų 
vyriausiųjų dievų, ir teisiamas. 
Jeigu jo geri darbai atsverda- 
vo bloguosius; tuomet jis įgy
davo amžiną i gyvenimą; jeigu 
blogi darbai viršydavo, tuomet 
būdavo sunaikinamas. Kad pa
darius mirusiems jų užgrabinį 
gyvenimą smagų, į kapą dėda
vo įvairius Indus su maistu, 
rakandus, įrankius ir tt. Ypa
tingai puikiai buvo įrengiama 
Karalių ir turtingųjų kapai. Kai 
Kurie iš tų kapų buvo įreigiami 
(taip puikiausi palociai. Iš tų 
senovės kapų tat mes šiandien 
ir dasižinome taip daug apie 
tos šalies praeitį. Apie egyptie- 
čius tikrai galima sakyti, kad 
jie “mažai paisė savo ženiės gy
venimo, bet labai daug rūpino
si užgrabiniu gyvenimu.” Taip 
va jų karalių gyvenamųjų palo- 
cių nė vieno luęužsįliko, kuomet 
jų kapų išsilaikė tūkstančiais.

Jie taipgi tikėjo, kad mirusios 
dūšios gyvena mirusiame kūne 
ir to delei jie savo lavonus pre- 
servuodavo su pagalba balzama- 
vimo. Taip balzamuoti lavonai, 
mujnijos, tuosė^kapuose išsilai
kė iki šiai dienai. Kai kuriuose 
muziejuose tat ir šiandien gali
ma žiūrėti į veidus tų anų ga
dynių galiūnų ir valdonų, kurie 
rėdė Egyptą du, trys, keturi, 
penki arba šeši tūkstančiai me
tų atgalios. Balzamuojama bu
vo ir tų gyvUnų kūnai tose vie
tele, kur jie buvo laikomi šven
tais; taip va šiandien randame 
jaučią, kačių ir kitų mumijas.

Kultūros kuriniai.
Del gamtos vietinių aplinky

bių visa dirbamoji žemė turėjo 
būt iriguojama (laistoma) ir 
dėlto visa šalis/ jau nuo senai 
buvo išvagota kanalais, kurie 
iki šiai dienai atlikinėja savo 
pareigas, fcad galėjus savo ka
rinius laivus persiųsti iš Vidur
žemių Jūrių į Raudonąsias, tos 
dvi juri skersai Suezo žemės 
siaurumos buvo sujungtos ju-į 
riniu kanalu apie 4,000 pirm 
Kr. žlungant Egypto galybei tas 
kanalas nebuvo vartojamas nei 
prižiūrimas, ir smiltys jį užne
šė^ Ta pačia vieta pereitą šimt
metį vėl tapo iškastas kanalžis, 
kuris vadinamas Suezo Kanalu.

Ėpypto* miestai nebuvo pra
smėje šiandieninių arba senovės 
Graikijos ar Romos miestų. Jų 
įvairių laikų skirtingos sostinės 
buvo taip sakant milžiniški dva
rai. Jo centre buvo karaliaus 
palocius su sodnais ir tarnų bu
veinėmis; toliau nuo jo, palo
ciai įvairių įžymiausių valdinin
kų, po tam sekė įvairus valdiš
kų įstaigų trobesiai, kaip va 
raštinės, sankrovos ir tt. Pa
kraščiais gyveno valdiškų įstai
gų įvairus darbininkai ir tarnai. 
Mažesnieji miestai buvo tik vie
tos įžymiausių dvarponių dva
rai, kurių centre buvo dvarpo
nio palpcius su sodnų, toliau 
nuo jo sankrovos, tarnų buvei
nės ir gyvulių tvartai. Kiekvie
nas dvarponis turėjo daugybę 
vergų, iš kurių vieni buvo pa
prasti darbininkai, kiti amat- 
ninkai, kurie dirbo jo įvairiose 
įstaigose. Sostinės buvo įvairių 
karaliaus dirbtuvių kuriose 
dirbdavo šimtai ir tūkstančiai 
išlavintų .vergų.

Triobos, palyginus su kapais, 
kokius egyptiečiai statydavo, 
buvo gana prastos. Karalių ir 
dvarponių palociai buvo dideli 
ir išpuošti, bet liaudies didžiu
ma gyveno molio drėbtose bū
dose. '

Dievnamiai buVo statomi mil
žiniško didumo. Iš užsilikusių jų 
dievnamių didžiausias yra taip 
vadinamas Karnoka šventykla. 
Ji yra 338 pėdų, ilgio ir 170 pė
dų plati. Ant tos vietos lengvai 
butų galima sutalpinti Pary
žiaus garsiąją Notre Dame ka
tedrą. Tos šventyklos stogas ry
mojo ant 136 kolonų, sustatytų 
16 eilėse. Centralinės kolonos, 
— viso jų dvylika — stovinčios 

po šešias eilėje, turi 79 pėdas 
augščio ir labai storos. Randa
si liekanų ir daugybės kitų 
dievnamių, bet mežesni • negu 
minėtasis Kamako.

Kapų tvirtam pastatymui ir 
brangiam išpuošimui buvo duo
dama labai daug atydos. Mumi
jų formoje buvo preservuojama 
kūnai kaip karalių, dvarponių, 
taip ir neturtingųjų. Kūnai bu
vo kavojami ne klonyje, bet 
tuose smaluotuose klonio kran
tuose. Suvirs 600,000,000 žmo
nių mumijų tuose skaluotuosej 
kapuose yra palaidota laike Se
novės Egypto viešpatavimo. 
Turtingųjų kapams buvo dideli 
akmeniniai rūmai pastatyti ar
ba kranto uolose iškalti tune
liai. Tie kapo tuneliai būdavo 
dažnai suvirš tūkstantį pėdų 
gylio. Prie kiekvieno kapo bū
davo šiokia tokia koplytėlė au-. 
kavimui dievams, teikiamųjų 
dovanų ir dvasioms duodamojo 
maisto. Prie daugybės kapų bu
vo pastatytos didelės šventyk
los, puikiai ir turtingai įreng
tos. Ypatingai didelės šventyk
los būdavo prie karalių kapų.

Tūlą laikotarpį karalių kūnai 
buvo laidojami milžiniškai di
deliuose kapuose, vadinamuose 
piramidomis. Jose laidojo kara
lius tarpe 3100—2800 metų p. 
Kr. Didžiausi iš jų tai kara
liaus Chufu (graikiškai Cheops) 
pyramida. Jai pastatyti buvo 
naudojama 100,000 darbininkų 
per 20 metų! Ji pastatyta iš 
2,300,000 didelių kalnakmenio 
gabalų, sveriančių apie du ir 
pusę tono kiekvienas! Ji užima 
13 akrų didelį plotą, ir 481 pė
dą aukščio. Jos kiekvienas iš 
keturių šonų turi 755 pėdas il
gio palei žeme.

Stovylas puošimui dievnamių 
ir kakinynų egyptiečiai iškirs- 
davo iš diorito, raudonojo gra
nito arba raudonojo porfirio 
akmens. Da^ųąi ..tęs stovylos 
buvo labai čftdŽl&f siekiančios 
7.5 ir daugiau pėdų aukščio. 
Įdomiausis dalykas, kad jos bu
vo iškaltos iš kiečiausių jų ak
menų, kurių jokis moderninis 
skulptorius su visais šiandieni
niais techniškai ištobulintais 
įrankiais nedrįstų imti kaipo 
medžiagą savo statu joms. Vie
na tokių milžiniškų stovylų, 
Kalbantysis Memonas, turėjo 
stebėtiną ypatybę, — tekančios 
saulės spinduliams puolant ant 
jos ji išduodavo negarsius mu
zikos garsus. Prie stovylų rei
kia paminėti obeliskus. Vieną 
tokį obeliską galima matyti at
vežtą New Yorke ir pastatytą 
Central Parke prie Metropoli
tan Dailės Muziejaus. Tai mil
žiniškas akmeninis stulpas iš 
vieno gabalo. Musų geriausios 
akmenų laužyklos su geriausio
mis prietaisomis vargiai Į de- 
šijrnts metų galėtų vieną tokį 
obeliską pagaminti, o egyptie
čiai tuzinais obeliskų puošdavo 
savo miestus ir kapus.

Egypto artistai išdirbdavo 
ant sienų milžiniškus reljefinius 
paveikslus, kur vaizduojama tų 
laikų nuotikiai. Iš tų paveikslų 
istorikai suranda daugybe me
džiagos apie tos šalies praeitį.*

Nežiūrint visos tos šalies, ka
daise buvusios milžiniškos galy
bės, ji šiandien veik visai pa
miršta, kad ji buvo tokia galin
ga imperija.

[ Redakcijos Atsakymai ]
Jaunikaičiui A. J-nui. — Ne

reikalingas persergėjimas. Ne| 
bus didelės bėdos, jei ta pane
lė Pakečim “pakečins” dar ko
kį kavaliei'į, kurs neišmano, kad 
su nepažįstamomis nereikia-su
sidėti. x

Motinos Dukteriai. —žinoma, 
blogai, jei “apšvietietes” taip 
darė, bet jei kiekviena nepaten
kinta “praisų” dalinimu ims ra
šyt į laikračius, kas gi tada bus? 
Atleiskit, kad nedėsime.

šeštadienis, gruod. 15, 1923

Vilnius. (E.) Kai kuriose 
Vilniaus krašto ir bolševikų sie
nos vietose yra įsteigta prekių 
pasikeitimo punktai. Vienam jų 
pirmomis lapkričio dienomis bu
vo toks nuotikis. Viena Vilniaus 
firma norėjo pasfbeisti prekė
mis su bolševikais. Tam tikslui 
minimos firmos atstovas Nasa- 
rovski perspėjo lenkų pasienio 
sargybos komendantą, kad į 
punktą bus pristatyta partija 
prekių, ir gavęs iš jo užtikrini
mą, kad prekėmis keistis kliū
čių nedaroma, sekančią dieną 
su dviem prekybos agentais žy
dais ir muitinės valdininku nu
vežė prekes į punktą. Tačiau 
visi buvo neapsakomai nuste
binti, kai komendantas įsakė 
jiems trims pakelti aukštyn 
rankas, paskum pasisukti ir pa
sigirdę po to šūviai mirtinai su
žeidė Nasarovskį ir vieną žydą, 
kitas gi tapo lengvai sužeistas. 
Muitinės valdininką komendan
tas įsakė surišti ir taip visi ke
turi turėjo būti nuvežti už 10 
kilometrų į policijos nuovadą.

Tačiau žydas mirė pakeliui, o 
Nasarovskis — jau vietoje, pa
lis atvežtų į punktą brangių pre. 
kių buvo išgrobta ir manoma, 
kad grobimo tikslu ir buvo taip 
kruvinai pasielgta.

Degtines auka.
Vilkaviškis. (Elta). — Lap

kričio 3 d. vakare Viktoras 
šumakeris apie 30 m. amžiaus 
vaikinas, gyv. Kapų g-vėje, ge
rai prisigėręs svaigalų, kartu 
su kitais įkaušusiais savo drau
gais, ėjo Vembrių dvaran į 
kažkokį pasilinksminimą. Kely
je jam visiškai sudribus, drau
gai paliko jį pakelėj pasilsėti 
ir truputį išsipagirioti, manyda
mi, kad jis prasiblaivęs ateis 
kur reikia. Lapkričio 5 d. ryte 
Pavembrių k. J. Raguolio lauke 
rado jį gulintį negyvą, matomai 
sušalusį. Padarius skriodimą, 

pasirodė, kad jo butą virtusiu 
tikru alkoholiku, nes širdis nuo 
girtuokliavimo buvo padidėjusi 
ir apaugusi taukais.

Garsinkitės Naujienose

/

“Bankas visiems 
žmoniems” —

■ Padarykite šias ir kitas 
šventes linksmias prisidėdami 
ir tapdami nariais musų Kalė
dinio Kliubo —

Bankas atdaras utarninke ir subatoje 
iki 8 vai. vakare.

(IŠSIKIRPKIT)

Jei jūsų pardavinėtojas negali 
te mums jo vasdą 
jus gautumėt vieną

To Retail Dąalers: The numher of eoupons yau can rcdeerp is 
limited to the nunrber of “Hug-Me-Tites” you purchased from 
us por tris offer.

Sterling Underwear Company 
210-214 W. Van Buren St., Chkago.

MOTERYS
Šis kuponas vertas pinigų jums 

Paduokite bile Dry Goods krautuvėje ir 
gausite žinoma $1.50 vertės

"HUG-ME-TITE” 
už 89c

Geras tik nuo gruodžio 15 iki gruodžio 31, 1923 
Pasižiūrėkite lebelio. Nei vienas nėra jęeras be iGbelio 

teikti jums camisole, alsi 
a su savo vardu ir pažiuresinve 
893.
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Halsted Music Shop
1242 So. Halsted St.

Grojikliai Pianai
Nuo $295 iki $1000

Už pinigus ir ant lengvų išmo
kėjimų žemiausiomis kainomis, 

ateikite ir persitikrinkite.
NAUJAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI 
E7602— A* Isivilkčiau Čigono rūbą 

StaniuFIutė-Rudauskaitė-Biežis 
E7894—Du boliukai kunigai. Brooklyno 

Mišraa Kvartetas
E7257—Du ubagu J. Plieniunas ir P.

Luinakojis ........................ ............
E7395—Dykai nieks neveža. J. Geležiū

nas ir P. Bukžnaitis. ...............
E7478—Gegužinė daina, Brooklyno Miž- 

rus Kvartetas ..............
E4098—Gerkit Šaltyčiai. Stasio Šimkaus 

Choras ............................
E7603—Ką Močiute padarei. S. Staniu- 

liutė ir Ona Rudauskaitė-Biežis
E7395—Kas bus be degtinės ...................
E7S69—Lakūnai J. Plieniunas ir P.

Luinakfrjls. ...... ............................
E7092—Pas fotografą A. J. Geležiūnas 

ir P. Bukšnaitis ...........
E7394—Per tamsią naktelę. Brooklyno 

Mišras Kvartetas ..........
E7026- Per virvutę. Polka C. Mikas, 

Armonika solo .................
E4415—Pietnenėlis. Mikas Petrauskas, 

tenoras ......... ..................
E4916— Piršlybos. J. Geležiūnas ir P. 

Bukinaitis ,........... ..... ............... ....
£7025—Plauki per Nemunėli. J.

Butėnas, Basao .................................
E7602- Plaukia Sau Laivelis S. Staniu- 

liutė ir Ona Rudnuakaitė-Biežis 
E761C—Lekcija iš Biblijos. J. Plleniu- 

nas ir P. Lušnakojis ............ .

WF6673 Ne dėl Tavęs aš Mergele 1.00
WF6674 Saulelė Raudona ............. 1.00
WF6675 Lopšinė .............. 1.00

LITHUANIAN

F6186 Klumpakojis ................... .......... 75
F6244 Žirgelis Šokis ............... .......... 75
F6245 Aguonėlė Mazurka . ......... \ 75
F6818 Vengierka ........ 75
1’6333 1. Suktinis ...................

2. Rūtų Darželis
.......  75

WF6648 Pasėjau Žalią Hutą ....... 1.00
WF6649 Lietuva ................... .... 1.00
WF6650 Noriu Miego 1.00

F6651 Dėdienė — Polka . ........ 75
F6652 Sudiev — Mazurka .. ......... 75

WF6653 Meilė ............................... .... 1.00

Q R.S PLAYER ROLLS Q.R.S

WF6676 Plaukia sau Laivelis .......... 1.00
WF6677 Siuntė mane Motinėlė ....... 1.00
WF6678 Ko Liūdit, Sveteliai? ....... 1.00
WF6679 Dovanojo ............................... 1.00
WF6680 Vai Aš Pakirsčiau ........... 1.00
VVFGfiSl Šių Nakeialy ..............................  1.00
VVF6682 Už Šilingėl] ............................... 1.00
WF66S8 Vyčių Hymnas ...................... 1.00
WF6684 Skyniau Skynimėli ........... 1.00

F6778 Varpelis — Valcas ........... 75
F7217 Gegutis — Valcas ............... 75

E4795-—Liūdnai gyvenimas. J. Plieniunas ir P. Lušnakojis ............. .........................
E7479-- Mergužėle, eikš pas mnne. Polka, Lietuviška. Orkestrą ........ ......................
F.4174—Mielašlrdystė. Mikas Petrauskas, tenorės ...................................................
E4646- Nauja* kareivis. J. Plieniunas ir P. Lušnakojis .............................  ...
E4796- Nedėlios rytą. Polka. Columbijos Orkestrą ..................................................... .........
K7025-. Noriu miego, saldau miego. J. Butėnas, Basic. ..............................................
E7616—Sibyro Nelaisvėje J. Plieniunas ir P. Lušnakojife ..........................................
E^0»8 -Trepukas. šokis. Lietuviška Orkestrą ............................................... .....
E7257- Ubtu’ėlis. J. Plieniunas ir P. Lušnakojis ........................................................ ...
h7’!Wi—Sveika* Jėzau mažiausias J. Butėnas. Basso ..............  i................
Ė70M—Visi Hjo, visi lipo. šoeas. Lietuviška Orkestrą ........................................ .....
E7478-- Vos tik mėnulis. Brooklyno ^Ušros Kvarteras ...............................................

Atda •« vakarais iki 9 valandų vakato. Nedėk jhm iki 5 po pietų.

Kalėdų Dovanos
Geriausia vieta pasirinkimui Kalėdinių 

Dovanų
Despatch laikrodėliai parsiduoda 
nuo vieno dolerio ir augščiau. Ši
tie laikrodėliai labai tinkami dėl 
visų, nes jie laikų užlaiko labai 
punktuališkai. Mes užlaikome ge
riausios rųšies laikrodžius visokio 
išdirbimo, kurie yra garantuoja
mi. Puikiausi ir geriausi sieniniai 
laikrodžiai.

Didelis pasirinkimas 
deimantų

CH AS. KINDER JEWELRY
4641 So. Ashland Avė.

Kalėdinis Išpardavimas

$25 wrist watch $19.75 
balto aukso

del $2.50
$3.00
$5.85
$2.50

$5.50 auksiniai žiedai 
vaikų ir mergaičių 
$5.00 aukso viršų 
kolionikai 
$10.00 perliniai 
karoliai 
Beibems branzalėtai 
$1.50 ir
’$2.00 auksiniai žiedai beibėms 
Parsiduoda šiame išpardavime 
Elgin laikrodėliai dėl vyrų ir vaikų 
Parsiduoda nuo 
$12.00 wrist watch 
šiame išpardavime

$13
balto aukso. Parsiduoda 
už

ALEX R. JUNIEVICZ

$1.00 
95!r $35.00 

$7.45

3317 So. Halsted St.,
Tel. Boulevard 2183

Chičago
■T

Artistiška fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Arbanas Studio
Buvusi Vcelik Studio

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

Šviesą ir pajiegą suvedame t 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 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

JEWELRY STORE

3223 So. Halsted St
Chicago.

4177’79 Archer Avė.1930-32 S. Halsted St

autuves Del Jusu
Ateikit

Devintai Valandai Kas Vakarą

pianu

giminės ar draugai

Kas turi Grojiklinį Pia PRI SMOKING STANDS
ną labai brangi ši dova

suaugu*
na Rolėms šepelė, {vairių

ir augščiaus

Paminkite korporacijos vardų ir krautuvių adresus

Lempa, suolelis ir 50 ro 
i *

liu dykai su kiekvienu

siems eilės skirtingų 
madų po

Kybartai (Eltos) 
čio 12 d
Virbalio stoties darbininkai pa
stebėjo, kad kažkas perilgai už
ėmęs išeinamųjų vietą. Kai vie
nas iš darbininkų pasilypėjo ir 
pažiurėjo, tai pasirodė, kad ten 
sėdi Vincas Liukinevičius, Ky
bartų pašto tarnautojas. Ran
koje laikė du laišku ir stipriai

4177-79 Archer Avė
CORNER RICHMOND ST.'

Labai atmintinga do
vana Hoovers Ęlektri- 
kiniai kaurų valytojai, 
pirkti už žemų kaina 
ant dalinių iŠmokėji-

Abidvi Krautuvės Atdaros

Lapkri-
apie 12 vai. nakties

Rūkoriai labai bangi- 
na; didelis pasirinki 
mas po 
ir augščiau

SUPAMOS KĖDĖS 
TINKAMOS

Kaip jauniems. taip ir

kelis asmenis savo padėjėjus. 
Dolerių jieškojęs jau ne pirmų 
kartų. Atplėštus laiškus slėpda
vęs išeinamoje vietoje, šį kar
tų buvęs girtas, todėl besidar
buodamas užmigęs. Laiškai be
veik visi iš Amerikos. Visi ra

šyti lietuviams tik keletas žy
dams.

F. A. BUKAUSKAS 
aūksorjus ir laikrodininkas. Di
džiausi krautuvė Roselande ir 
ąpielinkėje. Didžiausis pasirin
kimas visokių kalėdinių dovanų 
už nužemintas kainas.

Devenport stalai, artistiškai 
padaryti

Dolerių jieškotojasĮ 
sugautas.

Meldžiu atsilankyti ir persi 
tikrinti ]

10823 So. Michigan Avė.,
Roseland.

Minimas Liukinevičius jau 
sėdėjęs apie 3 metus kalėjime 
už plėšimus ir vogimus. Eina 
tardymas kitų asmenų.

(L-va).

miegojo. Kišeniuose buvo maty
ti dar daugiau laiškų, Buvo pa
šaukta žandaras, ir minimas as
muo nuvestas stoties komen
dantūrom Pas jį rasta apie 100 
jau atplėštų ir 100 dar neatplė
štų laiškų. Pinigais: 38 doler., 
236 litai ir čekiais ant 475 litų 
ir 10 dolerių. Be to dar rasta 
neatplėštų ir matyt, pamestų 
Bažnyčios gatvėj dar 110 laiš
kų: Tardant prisipažino kaitas. 
Taip pat prisipažino vogime 35 
laikrodėlių kišeninių ir cigarų 
iš pašto siuntinių, išduodamas

LOYDS LĖLĖMS 
VEŽIMĖLIAI

Smulkiai pinti skirtin
gose spalvose didžios 
m i eros, tvirtai pada
rytos, ratai apvilkti ro
torinėms šen i m s po

$3.50

LABAI PARANKUS DAIKTAS
Apdovahoti mergina su Cedar me
džio deže. Ji pamins ilgai Viduti
nes mieros po $9.75

Kainos žemos '<— dalinais išmokėjimais

ŠILKO ELEKiicIKI- 
NĖS LEMPOS 

Apdovanotai ypatai jo 
atmintyje švies per 
daug metų; daugybės 
skirtingų padarymų. 
Lempa ir pastatymas 

po $14.50

SKAITYMUI STALINĖS 
LEMPOS.

Pildąs rinkinys garsiausių
Amerikos išdirbyščių; tin
kama dovana 
kiekvienam po

inon 20 Q C* JFurniture. Augs, Stovės,Pianos,
1 JoU-oZ o. naiSiea Phonographs. Paints. Hardware,

n e ar i i h plac General Household Goods
J. NAKROŠIS, Gen. Vedėjas M. KEŽAS, Vedėjas Brighton Park Krautuvės

Viktroles, Grafonoles, Gramafonai — yra populiarišk’iausis Kalėdų dovana, tegul Jūsų, 
gerėjusi Kalėdų giesmėmis ir varpų gaudimais. Nupirk jam viena. Daugybės pasirinkime rasite musų krau
tuvėse. Pasirinkimas nuo $10 00 $400

Parinkite Kalėdų Dovanas Del Savo Milimų Ypatų iš Skyriaus Rakandų 
Z-,T A JUS RASITE UŽTIKRINTUS DAIKTUS „___ —.
S I A JUS MOKĖSITE MAŽIAUSIAS KAINAS H? 
X-i 1ZL JŪSŲ PIRKTOS DOVANOS BUS BRAN- 

GINAMOS KAM JUS JAS SUTEIKSITE

I MI?wh Mf*' f’erasile• dovanos
KAIP KAD GROJIKLIN1S PIANAS

štai didžiausia eilė augščiausioę rųšies instrumedtų laukia jūsų, pirk da
bar ir padaryk linksmus namus. Mažų dalį įmokėjus, nuvešime į jūsų 
namus, liekančius paimk du metu laiko mokėti. CCOH iki ^"7 7 K 
Kainos nuo U> f I □
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NAUJIENOS, Chicago, UI

KALĖDŲ DOVANOS ČIA
AKINIAI, KURIE JUMS PRITIKS«nnanmun

MUSŲ ARTISTIŠKI KALENDORIAI

Kalėdų DovanosSUBATOS VAKARE

taupysime jums pinigusHalsted St

$12.50

Obuoliai

$16.00 Chicago, III

ovanos

Lengvi Išmokėjimai
Kiekvienam duodame gražų Auksiniai ir su deimantais

žiedai, kainos nuo

Kviečiu visus

Mes dabar gavome naujus rekordus įdainuotus visiems gerai žinomo daininko K. Sabonio

Juozas

4262-64 
J’HONE U

Ristynėms Roselande tikėtus 
galima gauti Vilimovičiaus ap- 
tiekoje, 10657 Michigan Avė.

Gražus 
gymiui 
nas

Didelis pasirinkimas gryno sidabro ir pasidabruotų 
peilių, šakučių, šaukštų.
Kainos pas mus yra pigesnes kaip kitur.

Branzaletiniai laikrodėliai 14 kata 
to aukso, 15 akmenų, kaina

Kodėl važiuoti j didmiestį pirkti kada 
R čionai pat pas savuosius galite gauti

Grojikliai Pianai, gražiausio med
žio, su rolėmis ir benčium, kaina

$330, $420, $495, $600

Pirmadienį, gruodžio 17 d., 
Roselande, Strumilos svetainėje 
įvyksta ristynes K. Požėlos su

landas, Kensingtonas ir West 
Pullmanas eis pamatyti risty-

Kampiniai telefono stale

Brunswick Fonografas, kaip 
ant paveikslo, kaina

$100.00

L’Oringan pauderis
Coty’s L’Oringan vei
do pauderis, baksas

Klein Bros., 20 ir

Klein Bros., 20 ir 
Halsted St.

Vaikų Rumperiai
Geri plaunami rumpe- 
riai, geri plaunami cor- 
duroy, tamsus, rudi ii 
mėlini, mieros 8 iki 8 
specialiai

CHICAGOS 
ŽINIOS

Pilnas pasirinkimas, Eversharp, Paišelių Auksinių 
plunksnų, Watermans Ideal Auksinių plunksnų, 
Ivory Toilet setų, KIgin Laikrodėlių, Kolionikų, Len
ciūgėlių; Pertų ir t. t.

musų instrumentus, 
rantijos. Už 10c.

3137 W. 51
Netoli Kedzie Avė.,

Importuo
ta lėlė, tu
ri bisųue 
galvą, vi
sokių spal

Ar K. Požėla apveiks švedą 
K. Požėla serga.

Krautuvės valandos nuo 9:30 ryto iki 9:15 
vakare iki Kalėdų

Minkšta bolo, foot- 
bole ir baseball, bak- 
se, 3 šmotai

$3.98

Už gerą darbą atmoka 
operacija.

fl* "f Menicus apskriti lensai 1 
4* ■ pritaikinti prie jūsų akių, S* ■ 

su shell rėmais.
NĖRA KITŲ MOKESČIŲ. 

PASIŪLYMAS GERAS 10 DIENŲ. 
Okulistas (daktaras akių specialistas) 

ima tiek kiek optikai/ 
Draugiškas pasikalbėjimas ir 

patarimas dykai.
' Užganėdinimas Garantuojamas. 
ATSAKANTI ASISTENTAI IR 
IŠLAVINTOS NURSĖS VISUO
MET YRA PATARNAVIMUI.

Phone Haymarket 9414 
REYNOLDS OPTICAL & X-RAY 

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

Room 202, ant viršaus 
Famous Clothiers.

gerų įr teisingą tavorą su garancija, 
mes nemokame rendos ir per 8 metus 
esame patyrę savo užsiėmime, todėl su-

liai. Puikios išvaizdos vaiz

Chas Petersen švedu.
Kadangi p. K. Požėla buvo su

sirgęs ir buvo manoma, kad jo 
liga bus pavojinga, tai daugelis 
simpanizuojančių jam žmonių 
pradėjo abejotų ar K. Požėla bus 
pergalėtoju.

P. J. Uktveris, K. Požėlos me- 
nadžeris, sako, kad p. K. Požėla

Didelė triuba, impor
tuota, paprastai 75c 
mieros už

Į kontestą stojo 148 ypatos. 
Užvakar sužinota, kad p. Schaf- 
fer’iui priklauso pirma dovana, 
o p. White —antra. Bet kaip 
vienas, taip ir antras nelabai 
nori paskelbtų dovanų. Gal kas 
iš lietuvių stotų į tą kontestą? 
Dar nėra vėlu.

Tai pirmas toks kontestas 
Amerikoje.

Lėlių Go-Cart, 
gražių spal
vų, guminiai 
taperai, geru 
užpakaliu

$6.95

iki ateinančiam pirmadieniui 
bus pilnai pasveikęs ir galės ki
bti į švedą.

Apart ristynių, Požėla dar pa
rodys keletą įstabių dalykų. 
Kels pianą; jeigu bus galima 
gauti akmenį apie 10 pūdų, skal 
dys jį ant savo krutinės etc.

Kaip pranašaujama, tai Rose-

Jonathan vai 
obuoliai, tuzi

Rogęrs Silver kaip ant paveikslo 26 šmotai, 50 me 
tų gatUhtuoti, tikra kaina $22.50. C “
Parsiduoda už *.

Rūkymui setas
Penki šmotai su taca, 
bresinio užbaigimo, už 
setą

Austin ligonbutis, kuris yra 
naujai statomas prie Floureny 
ir Central gatvių, paskelbė
kontestą sukėlimui kapitalo
($700.000.00). Ligonbutis pa
skyrė dovanas tiems, kurie su
kels daugiausiai kapitalo. Pię- 
ma dovana appendix’o operacL 

išima-

Jei jus norite žinoti 
kelią prieš jus, turite 
klausti tų kurie ten 
buvo.

Budas kaip pažinoti 
apie Chiropractic, rei
kia paklausti tų kurie 
jau buvo tenai.

Jie išbandė kitus bu
dus pirmiau, bet pas
kiau sugryžo prie Chi
ropractic ir pasveiko. 
Chiropractic yra trum
pas kelias į sveikatą. 
Klauskite tų kurie ban-

Rankšluoščių setas 
Gražus Turkiški rankš
luosčiai ir mazgojimui 
audeklas, už baksą

Šviežiai iškeptos figos 
baras, svarui

automobilius, 
spalvų, disk 

guminiai taje- 
turi fenderius ir

ja veltui, antra 
ma veltui tonsilai.

Ligonbutis prižada Sitis ope 
racijas padaryti visąi veltui ii 
po geriausia medikale priežiu

Stubos sliperiai
Moterų geriausi aude
kliniai sliperiai, ribbon 
trim, su pumpurais, 
parinktų spalvų, visų 
mierų, po

71c

Moterų Blumeriai 
Step-ins, veiščių fc 
mos, iš batiste ir Ii 
gette, leisų t rimo, p 
sirinkimui

Pranešimas pacijentams ir
* draugams

Dr. J. Jakubauskas 
NAPRAPATH

— Gydau be vaistų ir be 
operacijų — 

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

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH

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

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

(kampas 47 gatvės

Alumi- 
num virtu
vės setas 

importuo-

Ma-Ma lėlės, 
didelės mie
ros nesudau
žomos galvos, 
parinktų spal 
vų dreses

$2.95

Vanity baksai
Puikaus šilko, creato 
nene viršus, su paude 
riu, tepalas ir lupų te 
palas

Kvietkininkas užpildytas 
gyvomis gėlėmis — puošian
tis visus kampus — labai 
tinkama dovana visierrvs ant 

Kalėdų. Kaina tik

Nuo lietaus 
uždangalai

Merginų nuo 
lietaus už
dangalai, ro 
berinis sati
nas. su • su
traukiama 

kepure, vi
sų mierų

Minkšti Karpetai, 27x 
54 importuotų ir nami
nių išmargini mų

7 iki 9 vai. vakare
Neimam orderių paštu nei telefonu

Kvietkiny- 
čios, didelės 
mieros, mėly
nos, auksinės 
ir rudos su 
puoduku dėl 
vandenio, da- 
oar po

$2.69

King 
šviesių, 
ratukai 
rai 
triubą

$15.50

Vaikų Handcar 
gražiai melevo 
tas, guminiai ta 
jerai

$5.69

3 ratukų velosipedas, 
odos sėdynė, gurno 
tajerai

$2.69

Prospect 2992 
Specialė atyda taisymo.

ITALO-AMERICAN 
ACCORDION MFG. CO.

Petromilli & Piatanesi Bros., Sav.
................     Vienatinė dirb-

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

chroansatikų.
■vi Žinomi muzi-

kantai vartoja
5 metai ga- 
Katalogas.

šįmet nusprendėm pardavinėti, taip kad niekur nenupirksit pi
giau, kaip pas mus. Tavorą gausit geriausį, prie kožno daikto ga
rantija. Parduosime 14 K. vyrų lenciūgėlius, vidutinio storumo, $9. 
Žali, balti, geltoni, vienoda kaina. Ir 14 K. 15 akmenų viduriai, 
geriausio išdarbio, balto aukso braislėtai $22. Kitur visur toks pat $26.

Taipgi turime visokių sidabrinių daiktų ir parduosime pigiau
siai. Moteriškų ir vyriškų visokios rųšies daiktų, čysto aukso ir auk
suotų, kuožemiausios kainos ant visko. Taipgi didelis pasirinkimas 
deimantinių žiedų, auskarų ir lavalierių ant kaklo. Visokius deiman
tus mes parduodame pigiaus už tai, kad mes deimantus importuo
jam iš Europos.

Moteriški laikrodėliai ant rangos, 14 K. visokioj rųšies, visų 
mažiausio išdirbimo ir vidutiniai, kainos labai pigios. 14 K. nuo $16 
iki $28. 15 akmenų, 14 K. ir 18 K. balto aukso, nuo $18 iki $28. 25 
metų garantuotas, 15 akmenų balto aukso, nuo $8 iki $18.

Taigi mieli mano draugai, visi kostumerial, neikit kitur, bet visi 
eikit pas savo tautietį, tikrai busit užganėdinti ir gausit tikrai gerų 
tavorą. Kas pirks pas mus, tai kožnas bus linksmas, kuomet tik pa
žiūrės į pirktą tavorą. TIK PERSITIKRINKIT.

C. BUDRIS
• AUKSORIUS IR LAIKRODININKAS

2403 So. Oakley Avė., Chicago, III.

Gražiausi ConsolS Fonogra
fai, kaina nuo p;

$85 iki $350
o etm m six

24 colių tik
rai sujun
giama lėlė 

importuota, 
bisųue gal
va,

$1.98

DR. J. M. FINSLOW, 
Chiropractor

1645 W. 47th St., Chicago, 111
Valandos nuo 2 iki 5 ir nuo 6:30 

iki 8. Nedelioj 10 iki 12.

Didelė Toy deska, kre- 
sliukas, užlenkiamas 
viršus, aržuolo už
baigimo

$6.48

Physical Culture Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatinga! 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera

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

Skersai Brighton teatrą ant 
kampo, 2-ros lubos.

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

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Kiekvieną vakarą iki 9:15 vakare iki Kalėdų

DVIGUBOS STAMPOS KASDIEN ŠIĄ SAVAITĘ
Dvi stampos už kiekvieną 10c, pirkinį — Visą dieną ir vakare.

ATSIVESKITE SAVO VAIKUS 
Į TOYLAND

setą
$1.89

Nemo Lleuiniuion num.888, tik 
rai pigu*. Turi i 
dutinj sijoną, 
rauavoa ar balte 
džiai 24 iki 86 

Jei krautuvėj 
mums savo

V Gulbransen Trade Mark

r^ULBRANSENVjThe TtegisterlngPiano

Vaikų Setas
Vilnonis šalikas ir ke
purė, visų spalvų, už

Didelis pasirinkimas rekordų įvai 
M riose kalbose geriaušių 

pasaulyj artistų.

mą virių ir vi
li tvirto* Avietini 
i matei ijos ; <1 y 

atsieina tik $3. 
iėra prisiųskit 

vardą, adresą ii 
$3. Me pasiijriinie.

Ncino 11ygi.-nic-Fathion Tnstitvt 
120 Ii. 16th St.. New York (Dent. ■

KLEIN BROSfcJ

V i

NO

- LITTLE 
SPINOGPAPHS
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CUAS MICHEL

10947 So. Michigan Avė.
Lietuviškas auksorius ir laik

rodininkas. Mano laikrodžių 
krautuvėj atrasi t gražių dova
nų pasirinkti dėl savo mylimų 
ypatų dėl ilgos atminties.

Chicagos žinios
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

Chas. Michel
(K. Michalauskis!> 

10917 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 8421

lllilllllllllllllllllllllllllllllllffl

Perlinės Queen Koncer
tinos Yra Geriausios

Padarytos iš 76 
ir trigubos, 
plieniniais reeds. ______  ____ „_ „

arba grožiai išmargintos.
Neapsigaukit, žiūrėkite, kad ant 

koncertinos butų pažymėta

“I’EAKL QUEEN”
Taipgi parduodamos lengvais mėne

siniais išmokėjimais.

Katalogas atsiunčiamas 
dykai

CHICAGO, ILLINOIS

Specialia Pasiūlymas
$133 Nupirksite $133

Visas Plieninis Galvanizuotas Ga- 
radžius. Micra 10 pėdų 2% colių 
per 12 pėdų 7% colių. Tinkamas 
dėl Fordo arba kito mažo karo.

18 — kitų micrų pasirinkimui — 18
Mes taipgi parduodame visą rei

kalingą materijolą mediniams ga- 
radžiams, suteikiame lentas ir 
taipgi dirbsime prie mūrinio gara- 
džiaus.

Mes esame išdirbėjai dideles ver
tės medžio materijolo.

Pasimatykit su mumis pirm ne
gu iųs pirksit ar budavosit.

Douglas Products Co.
2510-16 Archer Avė.
I'hone Victory 6545

■CUNARD:
■ LIETUVON PER 10 DIENŲ ■
■ Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon B 
B per Southaniplon^ ant Milžinų laivų ■ 
Q AUUITANIA, MAUHETANIA ■

Apleidžia 
Greitas 
Lietuviai

Taipgi 
šiai i 1 
burnerių. 
į Hamburgą $103.50). 
$5.00

KELEIVIAI
sėda laivan Piliavoj važiuojant 1 
Southaraptoną ir ten persėda ant Mil
žinų laivų.

Greičiausi h
Informacijų dėl

g) dokumentų i
ieiviams galite gauti nuo bile agento. 
Reikalaukit.
arba apiclinkėj. '

CUNARD LINE 
110 N Dearborn St., 
Chicago, Illinois

BERENGARIA
Ne\v Yorką kas Utarninkas.
persėdimas Southamptone. 
ypatižkai lydimi.
reguliariai išplaukimai tie- 

Hamburgą ant naujų laivu 
. 3čia klesa (j Piliau $106 50, 

Karės taksų

IŠ LIETUVOS
Piliavoj

Plaukia kas savaitė., 
aivai pasaulyje.

I kainų ir reikalin- 
atvažiaojantiems ke-

Jų yra ir jūsų mieste

NEW YORK—HAVRE
CHICAGO ................■....... £>ee. 26
LA SAVO! E ..................  Dec. 29
ROCHAMBEAU ................. Jan. 9
PARIS ......................  Jan. 16
SUFFREN ......................  Jan. 17

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
BORDEAUZ •

Rašykite dėl žingeidžios apraiomoa 
knygutes jūsų vietiuiui agentui arb« | 
didlii ofisų 19 Etate Street New York.

Petras Žilinskas nesutinka 
ristis rusų-francuzų stiliumi,

♦ ♦♦
P-as Koudis neatneša $2000. 

Požėla mano, kad p. Koudis iš- 
karščio nežinojo, ką pasakė. Jam 
bus duota proga, gal labai grei
tai, pamėginti bei save pažinti.

Naujas laikraštis “Varpas” 
irgi įvedė Sporto Skyrių. Labai 
gerai, kad lietuviai interesuoja
si sportu. Sportas lietuviuose 
senai turėjo būt įvestas ir ap
kalbėtas, nes sportas yra savo 
rųšies dailė. Tik žinoma, jeigu 
jis yra švarus.

“Varpui” norėjau J ausį pasa
kyti tyliai, kad yra “over pro- 
duction”. *

trijoj, religijoj ar kokioj nors 
kitoj srity draugijinio sugyve
nimo žmonių.

šimtinė grupė žmonių, kuri 
nepraleidžia nei vienos pamo

kos — tai auklėjasi milžiniška 
pajėga. Ir kas kartas vis didi
nasi ir didinasi klausytojų.

štai sekantį nedėldiehį, gruo
džio 16 d., 10:30 vai. ryto atsi
bus Raymond Chapel (816 W. 
31 St.) gerb. inž.-chemiko Att- 
gustinavičio pamoka tėmoj: 
“Mokslo įtaka į žmonių gyveni
mą.” Mes tikimės, kad į šią 
pamoką ateis skaitlingas būrys 
žmonių pasiklausyti, pasimokin
ti to, ko jis niekad dar nebuvo 
girdėjęs. .Kaip darbininkas žmo
gus, paprastas žmogelis gali at
siekti, prieiti prie laimės. Iki 
šiol laimė buvo pasiekiama tik 
privilegijuotam asmeniui. čia 
jis išgirs kaip padienis darbi
ninkas gali sukasti laimę ir 
lengvesnį gyvenimą.

Tad ųesivėluok ir nepamiršk.
Kviečia:

•—Dr. A. L. Graičunas.

kaip girdėjau, Jaunuolių Or
kestras Mildos svetainėje ren
gia koncertų. Visuomenei rei
kėtų paremti jaunuolius.’ Vi
suomenės parama priduos jiems 
daugiau energijos ir noro veik
ti. Remdami jaunuolių pastan
gas, ateityje mes tikrai galėsi
me susilaukti iš jų gerų muzi
kantų. Tat visi eikime į minė
tą koncertą. —J. Katienas.

Iš lietuvišky dirveny
$64,000 Lietuviu Banko 

pataisymui

Karolis Požėla ritasi ateinan
tį trečiadienį Meldažio svetainė
je. Jam bus duotas atatinka- 
kamas priešas. Reiškia, kad chi- 
?agiečiai ir VS1 pamatys risty- 
nes. i

Noel State Banko Direktoriai 
nutarė 
dalininkams be paprastų bėr- 
taininių 2% dividentų dar priė
jimų 2% dividendų. Dividendai 
bus išmokami su š. iri. gruodžio 
31 diena.

išmokėti visiems savo

Lietuvių Rateliuose
Mokslo Draugy sekama 

paskaita
Bus kalbama apie tai, kokią įta 

ką mokslas daro į žmonių gy
venimą.

, Visi mes įsitikinę į tąį, kad 
kuo daugiau plačioji liaudis ap- 
sišvietus, pakilus kultūroje, tuo 
lengviau mums visiems gyvent, 
uždirbt kasdieninę duoną.

Tad dėl ko atsidavusiai iš pe
ties ir nuo širdies nepadirbė
ti toje srityje?

Pajėgų mes turime. Turime 
plačiai išsiplėtojusią 'spaudą ir 
nemažai inteligentijos? Tik rei
kia suplanuoti iš kalno, suda
lyti dienotvarkį, ir sistematin- 
;;ai neatleidžiant darbuotis. 
Darbas gražus, naudingas ir 
pelningas. Netik turėsi dorinį 
atlyginimą, bet ir medžiaginį. 
Išnyks iš musų tarpo “lumper 
proletariatas”, nes jis ras pel
ningesnį ir tikslesnį darbą. Ne
reiks jam griautu o tik tvirtin
ti pradėtus kūrybos darbus.

Niekad visų darbų neužimsi: 
darbų neaprubežiuotai daug. 
Delko tad rimtai, sumaniai dar
bais nepasidalinti. Ir visi turė
sime darbo, ir visi vieni kitiems 
prgelbėsime, žengsime pirmyn, 
atlikdami naudingus kūrybos 
darbus.

štai chicagiečiai jau vieną 
prakilnų darbą rimtai stumia 
pirmyn, t. y, teikia pamokas 
visuomenei. Po gabia vadovys
te p. adv. Kl. Jurgelionio Moks
lo Draugai duoda visuomenei 
tą, ko dar iki šiol joki koloni
ja lietuviais apgyventa nepajė
gė duoti, čia visi profesionalai, 
žinovai savo šakos mokslo turi 
progos pasirodyti ir užtai dar 
gauna atlyginimą ne vien do
rinį, bet ir medžiaginį, z

Aš jau matau, aš jau įsitiki
nau,. kad iš tų teikiamų per 
Mokslo Draugus pamokų išsi
formuos, išsivystys grupės 
žmonių, kurios bus vadovaujan
čia jėga tvarkingesnio gyveni
mo, — ar tai pramonėj, indus-

Didelė pramoga

atsieis virš

$3.000.000. 
bus viena-

Kur mes nepasisukam, visur 
mes matome ir girdime lavini
mus muzikantų ir dainininkų. 
Lavinasi seni, lavinasi pusam
žiai, lavinasi ir musų jaunuo
menė. Iš jos mes turime viltį, 
kad susilauksime netik papras
tų gerų dainininkų ir muzikan
tų, bet ir artistų. Jų jaunas^ 
sveikas protas; jų jauni miklus 
pirštukai, rodosi elektros kre
čiami drebina ir lieja visokias 
melodijas.

.Mums yra gerai žinomas Jau
nuolių arkestras ant Brigepor- 
to. Trys metai atgal jie buvo 
vaikučiai, pradiniai muzikoje. 
Dabar jie jau veik vyrai, mergi
nos; jų ir muzika daug skirtin
gesnė: tyra maloni užgaunanti 
musų jausmus ir saldinanti 
musų gyvenimą.

Jaunuolių orkestras rengia 
didelį koncertą šeštadienį, gruo
džio 15 d., Mildos svetainėje, 
šis koncertas bus vaisius trijų 
mėtį jų studijavimV. Jų tėvai, 
broliai, seserys, giminės ir pa
žįstami turės didelį smagumą. 
Jų darbas, kurį lankytojai jų 
koncertų įvertino, sustiprino 
jų dvasinę jėgą ir tie žmonijos 
žiedai atsilygins visiems gera
dariams šiame šeštadienio va
kare, Mildos svetainėj.

Patartina paremti Jaunuol’ių 
Orkestrą. Jų generalė terčiadie- 
nio vakare praktika parodė, kad 
jie yra verti parėmimo.

Bubnis.
I

Iš “Binitės”
at-Birutės Konservatorija 

spausdino tam tikras Kalėdines 
blankas $5.00, $10.00 ir $15.00 
ant tam tikro skaičiaus lekcijų 
ir prašys savo Narių Rėmėjų 
sulig išgales pasiųsti dovanėles 
studentams, kurie turi gabumą 
ir norą lavintis muzikoje.

* * ♦
“Cukrinis Kareivis

Taip visi birutiečiai 
per keletą mėnesių, kol 
rengs šią didelę 3-jų 
Strauso Operą.

Pirma repeticija • jau 
pereitą ketvirtadienį.

—Ten Buvęs.

kalbės 
nepri- 

aktų

įvykd

Jaunuolio Orkestro 
darbuotė

Kaip žinoma, Universal State 
Bank yra remontuojamas ir jau 
visiškai yra arti prie pabaigos. 
Buvo žingeidu sužinoti kiek 
toks darbas prekiuoja.

Aną dieną užėjus bankan ir 
paklausus p. J. J. Elias, banko 
prezidento, apie tai, jis pasakė, 
kad visas remontas 
$64.000.00.

Bankas turi virš 
kapitalo. Tai bene
tinę lietuvių įstaiga su tokiu 
dideliu kapitalu. O musų žmo
nes dar abejoja apie saugumą. 
Be to, šis bankas priklauso prie 
Clearing House ir yra po prie
žiūra Illinois valstijos.

* * ♦
Aną dieną eirfu Halsted gat

vėj žiuriu, kądjį&rpe 32 ir 34 
gatvės plina gatvekarių susiblo
kavę, o žmones jau kalba: “Tai 
jau turbūt ką sužeidė arba už
mušė”. Priėjus 32 žmonės sa
ko, kad vaikas suvažinėtas. Bė
gu prie vietos — ogi iš tos vie
tos, kur yra statomas. Lietuvių 
Auditorija, traukiama kasamo
ji mašina, peš ji savo darbą 
(iškasė sklepą-rušį) atliko, fr 
kadangi ji yra didelė, tai buvo 
sunkoka ją ištraukti iš rūsio. 
Tai ir sustabdė ant 10 minučių 
gatvekarius.

* *5
Pereitą sekm$lie$ įvyko Tau

tiškos parapijos priešmetinis 
susirinkimas, kuriame dalyva
vo gana skaitlingas būrys žmo
nių. šiame ^usirįpkime liko’ 
išrinkta naiij a Valdyba 1924 
metams. U 'J. 5”

Į pirmininkus vieton Juozo J. 
Uktverio, kuris atsisakė kandi
datuoti! kitįiems metams dėl 
laiko stokos, išrinkta moteris 
p. Margerienė; f išrinkta “trus- 
ties” iš šešių ypatų vieton se
nųjų penkių.

Į “trusčius” išrinkta: V. Kud- 
zma, J. Prišmontas, Jonas Straz- 
dauskas, A. Vaięys, K. Aišmon- 
tas, L. Labanauskas.

“Tručšiai” išsirinks iš savo 
tarpo kitus valdybos narius.

Raportas už 1§23 metus bu
vo gana geras, ypatingai pro
gresas buvo pąjįątytas paskuti
niais trejais mėnesiais.

♦ * *
Vaidylų naktįęs pasižiurę^ 

rengiasi skaitlingas chicagiečių 
bury$ Kaip žinoma tą “Vaidy
lų nakties” — “Baisioji naktis” 
tur įvykti ateinantį sekmadie
nį, gruodžio 16 d., p. Meldažio, 
svetainėj.

šiai nakčiai yla rengiamos 
specialės unifornios; dalyvauja 
žaibas, Perkūnas, Praamžius ir 
daugelis kitų krivių krivaičių ir 
vaidylų.

Laike puotos bus koncertinis 
programas, o po programų! bus 
linksmi šokiai prie geriausios 
p. P. Sarpaliaus muzikos.

Į programą yra pakviesta A. 
P. Kvederas, M. Yuozavitas, 
Karolis Sarpalius, Julė širvaitė 
ir kitos geros spėkos.

—Raganius.

JŪSŲ AUTOMOBILIUS 
IR JŪSŲ KŪNAS.

i .............

Jeigu vidutinis žmogus, 
kuris turi automobilių, žino
tų daugiau apie jo sudėjimą 
ir kaip jį pataisyti ir prižiū
rėti, negu jis žino apie savo 
kūną, tai automobilius neil
gai jam tarnautų. Automo
bilio savininkas pašvenčia 
labai daug laiko, kad išmo
kus smulkiai visas dalis au
tomobilio ir pašvenčia daug 
laiko prižiūrėjimui jo, 
bet ar jus prižiūrite gerai 
savo kūną? Jis yra,puikiau
si mašinerija kokią galėjo 
išrasti žmogaus protas ir 
yra labai didelė klaida ap
leisti jį ir neprižiūrėti. Pir- 
miausis dalykas, reikia jį už
laikyti Švariai. Trinerio 
Kartusis Vynas yra gera 
gyduolė tam dalykui. Jei jus 
turėsite Trinerio sieninį ka
lendorių 1924 metams, tai 
jums primins kiekvieną die
ną apie jūsų užduotį. Tas 
kalendorius tai yra artisti
nis darbas. “The Midland 
Druggist Review”, Colum- 
bus, Ohio., parašė mums: 
“Jūsų labai gražus 1924 ka
lendorius yra gautas. Mes 
padėsime jį žymioje vietoje 
savo-ofise”. Atsiųskite 10c 
persiuntimo išlaidoms: Jo- 
seph Triner Company, 1333 
So. Ashland Avė., Chicago, 
III. Jei turite suskilusias 
rankas ar veidą, klauskite 
jūsų aptiekoriaus arba gy
duolių pardavinėtojo Tri- 
ner’s Hand Lotion, tai yra 
labai geras prirengimas!

Pranešimai
KASDIEN tamsta Rali prisirašyti 

rrie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerj-kitą, nei 
nepatėmysi kaip 'susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka 
1739 S. Haistėd St

tSS. VIII Rajono Konferencija, 
įvyks pirmą nėdėldienį sausio 1924 
“Naujienų” name. Visos LSS. kuo
pos malonėkite rengties ir išrinkti 
delegatus minėtai konferencijai, bus 
renkama valdyba 1924 metams.

K. Kasparaitis, Sekr.

MOKSLO DRAUGŲ PASKAITA.
Gruodžio 16 d., sekmadienį, 10:30 

vai. ryto, Raynvond . Institute (816 
W. 31 St.) K. Augustinavičius laikys 
paskaitą. Paskaitos tema — Mokslo 
įtaka į žmonių gyvenimą.

Visi mes žinome, kad žmonių gyve- 
riijK'as nuolat kitėja: šiandie jis yra 
kitoks, negu jis buvo keli šimtai ar 
net keli desėtkai metų atgal. Vienu 
stambiu faktorium gyvenimo kitėji
me yra mokslas. Apie tai, kaip mok
slas keičia gyvenimą, ir bus kalbama 
paskaitoj.

Chicagos Lietuvių Socialistų Vaka
ras, nedėlioję, gruodžio 23 d., Melda
žio svetainėje, 2344 W. 23 PI. Vakare 
dalyvauja chorai, solistai, Sarpaliaus 
muzikė, geriausi kalbėtojai, taipgi 
bus lošiamas naujas veikalas ir dar 
pirmą sykį lietuvių scenoje — “Mei
lės Profesorius”, dalyvaujant geriau
sioms lietuvių artistiškoms spėkoms. 
• Publika kviečiame išanksto rengties 
prie šito vakaro, nes vakaras bus to
kiu kitokių vakarų Chicagiečiai jau se
nai geidauja.

Rengimo Vakaro Komitetas.

Vaidylų atydai. Pagal įsakymą 
Didžiojo Perkūno, visi vaidylos ren
kasi vakaruose, pirmadieniui gruo
džio 17tą. — Vaidyia.

Birutės Kalno Draugija. Laikys 
priešmetinį susirinkimą gruodžio 16, 
1923, 1 v. p. p., A, Urbono svetainėj, 
3388 Auburn Avė. Visi draugai yra 
kviečiami kuoskaitlingiausiai atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų 
apsvarstyti. Taipgi kviečiame visus 
norinčius prisirašyti draugus atsilan
kyti, nes bus priimti prie draugijos 
ir Malonėkite ątsivesti daugiau sa
vo draugų. Kviečia visus

Nut. Lašt. Leon Klepsis.

PRANEŠIMAI I
Liet. _ Mot.) Pašelpinis Kliubas ren

gia balių 16 d. gruodžio Mildos svet., 
3142 So. Halsted St., bus puiki mu
zika. — Komitetas^

Jaunuolių Orkestros Koncertas 
įvyks subatoj gruodžio 15, 1923, Mil
dos svet., 3142 So. Halsted St. Pra
džia 7 vai. vak. , ■

Kviečia visus Jaunuoliai.

L. S. S. VII rengimo vakaro (gruo
džio 23) Komiteto susirinkimas bus: 
subatoje gruodžio 15 d., 4 vai. p. p. 
Naujienų name. Pažymėtu laiku 
malonėkite būtinai pribūti.

Komiteto narys J. Mickevičius.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU Lietuvoje ansivedimui 

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

J. Mysliwy
-1537 Tell PI. Chicago, III.

Esu daug jaunuolių koncertų 
girdėjęs. Ir man jie geriausia 
patinka. Ne todėl patinka, kad 
jaunuoliai butų geriausi artis
tai. To pasakyti negalima. Bet 
smagu matyti jaunus muzikan
tus, kurie ateityje, kas žino, 
gali tapti tikrais artistais. Bu
tų juk lietuviais malonu susi
laukti savo simfoninio orkest-! 
ro. Tuo labiau, kad neužilgio 
jie įsigys savo Auditorium. O 
lietuviai juk yra muzikos my
lėtojai.

Štai šiandie, gruodžio 15 d.,

šiandie įvyksta jaunuolių 
koncertas.

Draugystė Pažintis Lietuvių Ame
rikoje laikys priešmetinį susirinkimų 
sekmadieni, gruodžio 16 d., 1 vai. po 
pietą, Antano Stanevičiaus svetainė
je, 4625 So. Paulina St. Visi drau
gai būtinai susirinkite, nes bus rin
kimas naujos . valdybos ir yra daug 
naujų ir svarbių dalykų aptarimui.

* — Jos. Yucius, prot. rašt.

Dr-jos Lietuvos Ūkininko prieŠme- 
tinis susirinkimas įvyks sekmadienį 
gruodžio 16 d., M. Meldažio ' svet., 
2242 W. 23 PI. lygiai 1 vai. po piet. 
Visi nariai kviečiami būtinai atsilan
kyti, nes bus rinkimas valdybos 1924 
metams. — Valdyba.

Lietuviškos Tautiškos draugystės 
Vienybes priešmetinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 15 d., kaip 7:30 vai. 
vak. Visi nariai turėtų atsilankyti 
ir naujų atsivest. Draugystė taipgi 
rengia balių prieš Naujus Metus gruo
džio 31 d., 1923 m. Meldažio salėje, 
2242 W. 23rd Place Komitetas.
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“‘Meiles Profetorius” Chicagoje
Kurie norite su “Meilės Profeso

rium” susipažinti kviečiami pribūti 
į Meldažio svetainę, nedėlioję, gruo
džio (Dec.) 23 d., 7 valandą vakare. 
“Meilės Profesorius” jau senai buvo 
laukiama svečių Chicagoje, daug 
apie jį buvo kalbėta, daug disku- 
suota, bet ikišiol neturėjo progos 
Chicagos lietuviai jį matyti, su jų 
meilės reikalais pasitarti, visiems 
nepaslaptis, kad meilėje kankinasi 
iauni, kankinasi ir seni, turtingi ir 
bėdini, sveiki ir ligoti. Meilės galy
bė yra jaučiama vargšo grintelėje 
lygiai kaip ir turtuolio viloje. Meilė 
tveria romanus ir poeziją meilė yra 
idealu žmonijos gyvenimo. Bet mei
lė tankiai teikia ir kentėjimus aša
ras, vargus, nelaimes net ir mirtį. 
Kaip kiekviename gerame daikte 
TandasMr blogo, tas pats yra ir su 
meile, šitą žingeidu veikalą parašė 
angly rašėja K. Kavanough, pirmą 
sykį, geriausi Chicagos lietuviai lo 
šėjai: Pačkauskas, Milerienė, San- 
kunas, Mrs. Miller, Gulbiniene Jan
kus ir kiti suloš lietuviu kalba.

Taipgi šitame vakare kalbės 
“Naujienų” redaktorius P. Grigaitis, 
dainuos Pirmyn mišrus choras, ru
sų choras, bus ir kitokią pamargį- 
nimų. Pasibaigus prograpiui eis 
Šokiai griežiant Sarpaliaus Orches
trai. Musų patarimu yra kad ti- 
kietų įsigytumet iškalno, kitaip 
kartais atvažiavusiems ir iš gana 
toli reikės stovėti stotiems visą pro
grama laiką. Tikietų galima gauti 
sekamose vietose:

“Naujienos”, 1739 So. Halsted St.
“Aušros” Knygynas, 3210 So. Hal- 

sted Str.
“Naujienų” Skyrius, 1616 W. 47 

Street.
Montvido aptiekoje, 1824 Waban- 

sia Avenue.
Taipgi pas visus Lietuviu Sociali

stu Sąjungos narius.
Lai gruodžio 23-čią dieną būna 

visų atmintyje, kad būtinas reikalas 
atvykti į Meldažio svetainę. Lauk
sime.

Kviečiami visi —Chicagos Liet. 
Socialistų Vakaro Rengimo Komit.

Lietuvių Moksleiviu Susivienijimo 
Amerikoje 2 kuopos mėnesinis su
sirinkimas bus šiandie kai 7:30 vai. 
vakare,gruodžio 15, Raymond Insti
tute, (816 W. 31 St.).

Visi nariai būtinai ateikite susi- 
rinkiman, hės yra svarbių reikalų 
aptarllf Po mitmfeo bus programas

— Valdyba.

* Draugijos Šv. Antano iš Padvos 
priešmetinis susirinkimas įvyks se
kmadieni i valandą po pietų gruod 
žio 16, Dievo Apveizdos parap. sve
tainėje. So. Union Avė ir 18 gatvė. 
Visi nariai būtinai atsilankykite, 
nes yra svarbių reikalų apsvarsty
mui. < Valdyba.

Lietuvių švietimo Draugijos pra- 
kalbobs įvyks gruodžio 16 d., 7:30 
vai. vakare, Raymond Institute 
(816 W. 31 St.)

Visi kiečiumi atvykti. Inžanga 
veltui. Komitetas.

ASMENįl JIESKŪJ1MAI
PAJIEŠKAU sesers Marijonos 

Norkaitės, paeina iš Kupiškio vai., 
Gegužinės kaimo. Turiu svarbų rei
kalą su juo. Jį patį ar kas kitas, kas 
žino priduokite jos adresą. Ęrolis

JONAS KEPA^ĄS
36 So. Halsted St., Chicago, III.

JIEŠKAU savo mylimos 
draugės Liudvysės Zolpienės, 

po tėvais Daukintaitė. Meldžiu 
atsiliepti. Zofija Šimkienė, 

1436 So. Halsted St.
Chicago, III.

JIEŠKAU Antano Kavaliaus- 
kio, pirmiau gyveno prie Union 
ir Canalport Avė.. Turiu svar
bų reikalą, malonėkite atsišau
kti Ig. Bartkus
4630 So. Ashland Avė. Chicago.

Tel. Boulevafd 2017

PAJIEŠKAU savo stinų Juozo ir 
Vladislovo Ramanauskų kilusių iš 
Lietuvos Kauno apsk. Vendžiogalos 

<, Valeravos dvaro. Jei kas ži- 
ar jų pačių prašau atsišaukti, 

už jką busiu dėkingas.
Jonas Ramanauskas, 

Lietuva Kauno apsk. Vendžioga
los vai. Valeravos dvaras.

PAJIEŠKAU savo brolio Juozapo 
Marojaus gyvena Chicagoje; tunu 
svarbų reikalą noriu pasimatyti. Jis 
pats ar kiti jį pažįstanti meldžiu 
duoti žinoti man

Adolfas Marojas
4519 So. Paulina St., Chicago
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ĮIEŠKO PARTNERIŲ
REIKIA partnerio į gerai ži

nomą real estate biznį, reikia 
įnešti $f,000 už pusę biznio. 
Tai yra tikras pasiūlymas ge
ram žmogui. Rašykite

“Naujienos” Box 390

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MOTERIMS PRANEŠIMAS.

$2000 vertės stako parsiduoda už 
žemiausią kainą. Vilnonės gijos 
dažytos ir nedažytos dėl nėrinių. 
Vertės malka* 75c. tiktai dabar 
25c 35c ir 40e. Parsiduoda švete- 
riai deį 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. nau
dinga siųsti į Lietuvą vilnonės gijos; 
linkę bovelna. šelpkite savuosius. Tas 
bargenas tiktai bus iki Naujų Me
tų, Meldžiu nepraleisti šios progos 
Visados atdara.

Kreipkitės
FRANK SELEMONAVIČIA 

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

Pfrmos lubos

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

Kedzie Avė, Tel. Kedzię 94^0

~ IŠRENflAVOJIMtlI
RENDAI garadžius dėl 25 mašinų. 

Repair Shop ir Šeši kambariai pagy
venimui'. Flatas prie pat gara- 
džiaus. Kas užsiima tuo darbu, gali 
gerą gyvenimą padaryti. Atsišau
kite greitai. Geistina, kad butų lie
tuviai.

JOKANTAS BROS.
4131 Archer Av. Tel. Lafayette 7674

ANT RENDOS 4 kambariai, 
dideli ir šviesus, dubeltavi bed-
ruimai ant aukšto beismanto. 
Randa $16.00 į mėnesį. Klausk 
antrų lubų.

820 W. 35th Place

ANT rendos 5 kambariai 
Laru šildami, puikus. Atsišau
kite savininko.

Mr. Krivickas 
2500 West 69 Str.

5 RUIMAI rendai. Rendos 
$20 į menesį. Patogi vieta dėl 
gyvenimo. Kreipkitės:

3305 Auburn Avė.
2 lubos frontas

4 RUIMAI rendai, švarus ir 
gera vieta dėl gyvenimo, 933 
W. 34 PI. Kreipkitės prie savi
ninko:

3237 Auburn Avė.

PASIRENDAVOJA 4 ruimai 
su visais furniči'ais už $20 į mė
nesį.

912 W. 19 St.
1 lubos iŠ fronto

ANT RėNDOS 5 kambariai, visi 
šviesus.. Kambariai ant antrų lubų 
iš fronto. Elektra ir gasas. Kamba
riai visi dideli

Atsišaukite
Frank Liekis 

2900 Emeraid Avė., 1 lubotos 
iš užpakalio.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
NEBEJAUNAS žmogus jieškau 

ruimą su valgiu prie mažės Šeimy
nos ir gerų žmonių Brighton Parke, 
West Sides, Town of Lake ir Aštuo
nioliktos apielinkėsK. Kas turit tokį 
ruimą praneškit į Naujienų Skyrių, 
3210 So. Halsted, St., No. 57.

, ’

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT rendos kambarys dėl 2 

ar 1 vaikino, gražioj vietoj ga
ru apšildomas. Su valgiu ar be 
valgio.

7838 So. Green St.

IŠSIDUODA kambarys švie
sus ir šiltas. Prie mažos šeimy
nos su valgiu ar be valgio. 
Kambarys su valgiu4 $7 savaitei 

A. Donile
3534 So. Parnell Avė.

LIETUŠKAS IIOTELIS ge
riausia vieta dėl darbininkų ap
sigyventi, vyrams arba mote- 

■rims; su valgiu arba be valgio 
$8.00 i savaitę su valgiu. Peter 
Gadeiko, 1606 So.'Halsted St.
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SIŪLYMAI KAMBARIU REIKIA DARBININKĮ) PARDAVIMUI
NAUJIENOS, Chicago, m. šeštadienis, gruod. 15, 1923

NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME
RENDAI kambarys vienam 

ar dviem vyrams. Kambarys 
gerai užlaikomas garu šildomas 
3244 So. Halsted St. viršui Uni
versal Banko Tel. Yards 4812

VYRŲ

KAMBARYS ant rendos, ap
šildomas elektra, maudynė ir 
visi parankamai.

Atsišaukite:
6237 So. Francisco Avė.

REIKALINGI AGENTAI 
Visuose miestuose

Užrašinėti laikraštį “Piršlys”. 
Piršlį lertgvai galima užrašyti su 
mažu pasistengimu. Platesnių in
formacijų kreipkitės laišku ar ypa
tiškai subatomis nuo 1 vai. iki 4 vai. 
po pietų.

105 W. Monroe St.
Room 412, 
Klauskit 

P. PIEZO

PARDAVIMUI šildomas pe 
čius kūrenamas kietomis angli
mis. Vartotas vieną žiemą. At 
sišaukite, 1 lubos

4451 So. Troy St.

ANT rendos kambarys dėl vaiki
no arba merginos. Kambarys švie
sus ir šiltas prie mažos šeimynos 
kam reikia bus pagaminta ir valgis. 
Vaikinas kad tiktai butų negirtuoklis.

4823 So. Ridgevvay Avė. 
prie Archer Avė. »

RAKANDAI

PARDUOSIU arba mainysiu 
grosernę ant automobilio arba 
loto. Vieta gera ir išdirbta.

Kreipkitės:
4343 So. Wood Str.

RENDAI kambarys ' vienam 
ar dviem vaikinam. Maudynės, 
elektra, telefonas. Kreipkitės:

3261 So. Halsted St. 
Tel. Yards 3861

GRAŽUS dvigubų springsų fono
grafas, groja visus rekordus, su re
kordais ir deimantine adata. Taip
gi vėliausios mados parloro setas, 
valgomo kambario setas, miegamo 
kambario setas, karpetai, liampa, pa
veikslai. Parduosiu sykiu ar dalimis, 
jūsų pačių kaina, 
didelio bargeno. 
ja.

Nepraleiskite to 
Viskas kaip nau-

1926 So. Kedzie Avė.,
1 augštas

RUIMAS rendai vienam vai
kinui. Gera vieta ir gerai užlai
komas ruimas.

Kreipkitės:
910 W. 32 Place

PARDAVIMUI

RUIMAS rendai vienam vai
kinui. Elektra ir apšildomas.

Kreipkitės:
3240 So. Union Avė.

2 lubos

Saldainiy ir Ice Creamo
Parloras

PUIKUS apšildomas ruimas dėl 
dviejų draugų arba vienaip vaiki
nui su valgiu arba be valgio. Nau
jas namas nauji rakandai ir švariai 
užlaikomas.

1339 49-th Avenpe, Cicero 2 hib.

Duodame mažus lunčius. Ši krau
tuvė daro biznio į dieną nuo $50 iki 
$GO. Turi būt parduota iš priežas
ties sunkios ligos. Didelė kampinė 
krautuvė, 5 metų lysas. Atiduosiu 
už $2,250. Paimsiu geriausį pasiū
lymą pinigais. Reikia biskį įmokėti, 
kitus mėnesiniais išmokėjimais.

Atsišaukite
2161 E. 75th St.
Hyde Park 4128

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų skirstymui 
popierų. Gera alga. Atsišauki
te.

Francis Hughes and Co..
1 105 W. 21 Str.

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

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

PARDAVIMUI bučerpė ir 
grosernė ir 4 kambariai gyve
nimui, lysas ant 3 metų, renda 
pigi, parsiduoda pigiai.

1833 W. 22-nd Str.

DIDŽIAUSI
BARGENAI CHJCAGOJ. 

24 FLATŲ
Didelis mūrinis bildingas, praei
namas iš abiejų gatvių, štymu 
apšildomas. Viskas geram pa
dėjime. Randos į metus neša 
$12,000 Reikia cash įnešti 
$10,000. Dabar atiduosime 
$75,000.

10 FLATŲ SU 
4 STORAIS.

Kampinis muro namas, 
geram padėjime. Nėra

tik 
už

FARMA! Bargen! Farma! 
Tėmykite! Priverstas parduoti 
vieną ūkę, nes dviejų negaliu 
užlaikyti, arba mainysiu ant na 
mo. Matykite patį farmerį, nes 
aš busiu 3 dienas Chicagoje: 
14-15-16 gruodžio. Suteiksiu ro
dą visiems veltui. Kreipkitės 

3449 So. Auburn Avė.
1 lubos Klauskite farmerio.

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

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

Tie yra tikri bargenai
Veikite greit.

4 kambarių cottage, vana, elektra, 
gasas, gatvė ištaisyta ir apmokėta, 
kiną $2,500, įmokėti $1,000, kitus 
morgičius.

GIEDANČIAS kanarkas 
duosiu pigiai. Garantuoju, 
sišaukite:

Ant. Rudokas
2936 W. 39th St., Chicago

par-
At-

PARDAVIMUI bučernė |in 
grosernė. Gera vieta, pigi ren- 
da. Parduosiu pigiai. Atsišaukit 

508 W. 81 St., Chicago. 
Tel. Stewart 7857

ANT pardavimo bučerne ir 
grosernė geroj vietoj. Parduo
siu arba mainysiu ant' namo, 4o 
to, automobilio arba kito biz
nio. kreipkitės 722 W. 35-th St.

Tel. Boulevard 3249

PARDAVIMUI delikatesen ir 
grosernė, biznis senai įsteigtas, 
yra daug stako, moderniški į- 
rengimai, 6 kambarių flatas, 
rendos tik $50, geras lysas 

149 W. 59 Str.

It EI KALINGA moteris ar 
mergina prie naminio darbo. 
Mažoj šeimynoj, trumpos dar
bo valandos; atsišaukite:

1217 S. 48 Avė. S. Cicero.
A. Miliauskas.

PARDAVIMUI restauranas 
ir lunch ruimis, ilgam laikui 
lysas, geras transferinis kam
pas, nėra konkurencijos, barge- 
nas greitam pirkėjui. J. Ciga- 
nek, savininkas 6853 So. State 
Street.

RESTAURANTAS pardavi
mui, vienas iš geriausių šioj 
apielinkėj. Kaina prieinama.

Kreipkitės:
751 W. 31 St.

Savininkas J. Cidaras

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARDAVIMUI delinatesen 
štoras, lysas ant 4 metų. Biznis 
išdirbtas gerai. 5 kambarių, gy
venimas, iš užpakalio. Renda' 
$20 j mėnesį. Parduosiu už $400. 
Priežastis svarbi.

4753 So. Honore Str.

Stearns K. Liniosinas geras dėl 
taxi cab; galite su šituo karu įstoti 
į katrą nors kompaniją priims, jei 
dėl Taxi tai duosiu visus pritaisi- 
mus carui; karas garanti eis gerai; 
parduosiu pigiai už $850 bo turiu 
du karu.

S. THOMAS
Tel. Brunswick 3087

1523 N. Ashland Avė. iš užpaka
lio

REIKALINGI: patyrę agen
tai pardavimui namų Chicagoj;

Geros išlygos.
Universal Investment Co.

3301 So. Halsted St., Chicago
Telephone Boulevard 6775

PARDUOSIU arba mainysiu 
garadžių geranl automobilių me 
chanikų, Biznis geras. 
Naujienos 1739 So. Halsted Str.

Box 391,

REIKIA tuoj troko dreiverio,

PARDAVIMUI Pool ruimis 
prie 3508> So. Halsted St., yra 
9 stalai, vėliausios mados. Taip-

jauno vaikino, galės mokintis parduosiu cigarus, papsą, sal- 
už bučerį, geros sąlygos. Sanita- dainius ir sandvičius. Ta vieta 
ry Meat Market, uždirbs tuos pinigus į metus lai-
65 \V. 103 St. Tel. Pullman 6986 ko- Kaina ”$6,000, pinigais $3,- 

000, kitus mėnesiniais išmokėji- 
mais. Klausk Mr. Burke

uždirbs tuos pinigus į metus lai-

VARTOTŲ ir PERTAISYTŲ mo: 
torinių trokų specialiai apkainuoti 
greitam pardavimui.

3 pusės tonų Diamond T. chassis 
su cab — <$200 2 pusės tono galima 
vartoti su cab —1 $400. 1 tono san- 
dow su viršų ir body —> $250. 2-jų 
tonų Master naujas demonstrator, 
chassis — $1.000. Taipgi, didelis bar 
genas perbudavotų Masters visokio 
didumo, su body arba be. Turime 
kraustytis sausio 1 dieną. Geras 
pasiūlymas nebus atmestas.

MASTER TRUCK 
Vartotų Trokų Parodymas 

2635 So.. Wabash Avė., 
Victory 7800

REIKALINGAS draiveris duo
ną išvežioti. Kas yra dirbęs to
ki darbą ir moka valdyti auto
mobilių, tuoj atsišaukite.

Frank Mocevičia 
5543 So. Nagle Avenue

NAMAI-2EME

Reikia patyrusių vyrų lan
gų plovėjų, gera alga.

Room 21

NEPAPRASTA PROGA įsigyti 
biznį. Parsiduoda garadžiaus biznis 
su visais įtaisymais. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant loto tarp 
Westem ir Kedzie ir 59 ir 65 Str. 
Taipgi prie to parsiduoda automobi
lius Chandler sedan 1921 m., labai 
geram padėjime. Abu bargenu par
duosiu už teisingą pasiūlymą arba 
mainysiu ant 30 pėdu loto.

NAUJOS SODYBOS

1-2-5

62 W. Washington St

REIKIA janitoriaus ir valy
toj aus mokyklos, šalę miesto 
mokyklos, lengva nuvažiuoti, 
Chicago, West Side. Reikia vy
ro, kuris apsiimtų ir butų atsa- 
komingas viso apvalymo, 40 
kambarių, 45,000 ketvirtainių 
pėdų grindys. Mokėsime $80 į 
savaite. Jis gali pasisamdyti 
tiek pagelbininkų, kiek jam rei
kės. Geras darbas žmogui, kuris 
turi patyrimo prie mokyklų nar 
mų. Atsišaukite pažymint savo 
patyrimą.

“Naujienos” Box 398

REIKALINGAS BUČERYS, 
kuris kalba angliškai, atsišau
kite greitai. .

722 West 35-th Str.
Tel. B'ouJtevard 3249

1543 W. 46 Str., 
Phone Boulevard 2282

PIGIAI parsiduoda grosernė 
ir bučernė lietuviais ir lenkais 
apgyventa vieta. Kas pirmesnis 
tas laimės. Parsiduoda iš prie
žasties ligos. Naujienos, 
1739 S. Halsted St. Box 892

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa mašinos , elektra va
romos parduosiu labai pigiai už 
pirmą pasiūlymą, nes turiu du 
bizniu, 3303 So. Auburn Avė.

Prie Downers Grove prie 
mentinio nelio, puiki turtinga 
juoda žemė tinkanti dėl vištų 
farma padalinti į mažesnius lo
tus. Geras pirkinys ateities in- 
vestmentui. Pabudavosim mažą 
namą. Dirbkite mieste ir gyven
kite ant farmų, 40 minutų va
žiavimo iš miesto, $90 įmokėti, 
o kitus po $10 į mėnesį.

LOUIE LAHON,
156 W. Washington St., 

Room 40, Main 2043

TURIU parduoti savo gražią 
$275 vertės Victrolą. Vartota 
tik 3 mėnesius. Yra daug re
kordų, deimantinė adata. Kaina 
$65.00. Tel. Armitage 1981,2502 

W. Division St. 2 flatas.

PARSIDUODA pulruimis, 5 
stalai, geriausioj vietoj turi 
daug kostumerių, rusų lietuvių 
ir baltrusių yra lystas 3 met. 
Kaina $700, įmokėt $350.

652 West 14 Str. .

viskas 
Hstų, 

Renda labai žema, galima išrin
kti 2 karttiek. Dabar randos 
neša $300. Cash reikia įnešti tik 
$5,()00. Kaina labai žema, $19,- 
000.

: J. NAMOH I

namas,

na- 
ne- 
tik 
per

6 FLATŲ 
Moderniškas mūrinis 
puikiausioj vietoj Chicagoj ne
toli Michigano Ežero ir Parko 
aržuolo medžio trimingai, su Sti
rnų apšildomas, su sun parlors. 
Taipgi 4 karam garadžius. Kai
na tik ..........   $35,000
Cash reikia tik.............. 12,000
Randos neša ..... ............. 5,256

4 FLATŲ
Mūrinis bildingas, visiem žino
mam Brighton Parke, Dabar ga
lima paimti už $6,000 cash. Kas 
pirmesnis tas bus laimingesnis.

3 FLATŲ
Ant Bridgeporto ■ mūrinis 
mas, po 5 kanVMrius flatas, 
seniai statytas, reikia cash 
$5,000. Reikalinga ' pinigai
tai taip žemai parsiduoda. Kai
na'tik .......... .......... ... $13,500

3 FLATŲ
Mūrinis bildingas, tik puse blo
ko nuo Bulvaro, gera transpor- 
tacija, kur prieina elevatofiuš. 
Ffatai 2 po 6 ir 1 po 5 ruimus. 
Namas kelių metų amžiaus, ga
na/geroj* apielinkėj. Reikia cash 
tik ......... „„......rl............ $4,500
Kaina vos tik .?............ .• 13,500

BRIGHTON PARKO 
NEPAPRASTAS BARGENAS.

2 FLATŲ*
Mūrinis namas, Jpo 0 kambarius 
flatas, su pečiu apšildomas, pui
kus didelis bašdinentas, afti ge
ros Street karii/' liriijos. įnešti 
reikalinga tik $^,000. Kaina tik 
$9,500. šis naihaS pats per save 
išsimoka į 6 metus.

2 FLATŲ 
Mūrinis bildingas, neša rendos 
$55,00, reikia cash tik $2,000. 
Kaina tik $5,000. Visai netoli 
puikaus sodno. Šitas namas pats 
Pandomis išsimoka ir atneša 
apie 10-tą procentą ant įneštų 
pinigų.

Apart virš paminėtų bargenų, 
mes turime daug įvairių namų 
visose dalyse Chicagos. Tamis- 
tos galite pasirinkti bile kur, 
nes mes turime užtektinai dide- 
į skaitlių. ' r 
NEKLAIDŽIOKITE BEREI

KALINGAI
kur kitur, bet’stačiai ateikite 

PAS MUS!

PIRKT 
’ Per

S. L FABIONAS CO.
AKRŲ TRAKTAI

809 W. 35-th Str.

DIDELIS BARGENAS. Parda
vimui restauranas su namu. Naiftas 
mūrinis, 2 pagyvenimai, naujos ma
dos įtaisymai, pirmas flatas ir ga
radžius apšildomas garu, garadžius 2 
mašinom ir 3 lotai, lotai kitoj vietoj, 
’arduosiu už teisingą puasiulymą. 
’riežastis pardavimo svarbi.

F. RUZELLA, ‘
8814 Houston Avė

Tel. So. Chicago 07.89
So. Chicago, III

PARDAVIMUI mūrinis namas, di
delis štoras ir 7 ruimai gyvenimui, 
Šiltu vandeniu Šildomas. Store par
davinėjama minkšti gėrimai, nes šio
je valstijoje galima . Chicagoje bu
tų $50,000, bet čia tik už pusę kainos. 
Savininkas važiuoja į Lietuvą, reikia 
greit parduoti. A. Pakšys, 220 Mil- 
waukee Avė., Kenosha, Wis.

gyvenimui, 
Store par-

PARDAVIMUI medinis na
mas, 4 gyvenimų ir Storas. Na
mas gerame padėjime. Parduo
siu pigiai.

3800 So. Emerald Avė.

NEJIEšKOK geresnio bargeno, 
bo nerasi 66 flatų puikiausis na
mas, prie pat Jackson Parko, sun 
parlor. Savininkas liepė parduo
ti, numuša kainą $3,000.

Pasinaudok proga.
Taipgi keletas puikių, gerų namų 

dėl mainymo.
OVERTOWN-KELLY 

6313 Dorchester Avenue
Tel. Fairfax 2439

Klausk Mr* Slenka

PARSIDUODA mūrinis biz- 
niavas namas ir Bučernė su 
groserne. Galima pirkti atski
rai ar tik biznį arba namą.

Tel. Lafayette 5354

RETA PROGA. Naujas, kam
pinis muro namas, tuščias, su 
didele krautuve, penki- kamba
riai, furnace šildomas, dvigu
bas garadžius, gera vieta dėl sa. 
liuno arba cafe, in Lyons. Ant 
kampinio loto, 60x130, galima 
tuojau gyventi, parduosiu pi
giai, ateikite pasižiūrėti, čia yra 
kas nors, apie ką jus turite žino
ti. James Illich, Jr.
7249 Ogden Avė., 1 blokas į va
karus nuo Harlem Avė., River- 
side, III.

.1

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

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

BRIGHTON PARA

6 kambarių bungalow, su garadžiu- 
mi, vana, elektra, gasas, yra visi 
įrengimai ir apmokėti, suros ir t. f. 
Savininkas serga ir jam; reikia pinigų, 
kaina $3,150, įmokėti $1,500, už ki
tus morgičius.

Kad užbaigus rokundą, mes pasiū
lome namą 4-4 kambarių, cementiniu 
pamatu ir extra lotas, didelis gara
džius, kaina $4,750, įmokėti $1,000, 
kitus kaip tinkama. Veikite tuojau.

J. N. ZEWERT & CO., 
4377 Archer Avė.

BARGENAI
Pardavimui medinis namas prie 68 

ir Campbell Avė. 4 ir 3 kambriai, va
na, elektra, garadžius, vištininkas. Lo
tas 50x125, gatvė ištaisyta, kaina 
$4900 arba mainysiu ant auto 5 sėdy
nių.

Antras gražus namas prie ŠV. Jur
gio bažnyčios. 2 flatai, 4 ir 5 kamba
riai ir šviesus kam. beismentas ir sto
gas dėl drapanų džiovinimo, garadžius 
dėl 3 mašinų, mūrinis, elektra, lotas 
25x160. Randos į mėnesį $65, kaina 
7,000 cash, 2000, arba mainysiu ant 
bučernes, grosernės arba loto.

SAVININKAS
751 W. 31 St. Phone Yards 6296

2 augštų mūrinis, 2-6 kambarių fia
lai, prie 59 ir Racine Avė., labai gra
žioje vietoje. Didelis 
bargenas
2 augštų mūrinis, 2-4 
tai, 1 kambarys ir 
aktepe. Specialė 
kaina
Bekemės su namais, 
ateikite pasimatyti su 
2 augštų, medinis, 2-4 kambarių fla
tai, gasas, elektra, toiletai, 30 pėdų 
lotas. Extra C 4
bargenas ' U>*IUOU

Mes teikiame paskolas visiems mu
sų pirkėjams. Musų ofisas yra at
daras nedėlioję nuo 10 ryto iki 4 vai. 
po pietų.

KOZLOWSKI BROS.
2525 W. 47-th St.

$3650
kambarių fla- 

virtuvė extra
$9800

geroje vietoje, 
mumis.

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

budavoti.

Tek Prospect 4345

PADARYKITE PINIGŲ SU 
HENRY FORD

Didžiausiame Calumet Hąrbor 
Distrikte. Prie didžiausio jūrių 
atidengimo vandenų prospekto. Pir
kite biznio lotus už 1.75 pinigais, o 
kitus po 1 nuošimtį į mėnesį. Tie 
lotai yra skersai gatvės nuo Ford 
Motor Co. dirbtuvės, kuri dabar yra 
statoma. Atsišaukite, nuvešime su 
tomobiliu, kad pamačius distriktą.

Calumet Harbor Realty Org.
Room 800-20 E. Jackson Blvd.

Tel. VVabash 5212

PARDUODU 4 gyvenimų mu 
rinį namą po 7 ir 8 kamb., ren- 
dos $4020.00 į mėn. arba priim
siu mainais bučernę, grosernę 
lotą, ar kitokį biznį, kaipo pir
mą išmokėjimą. Platesnių infor
macijų kreipkitės pas Wm. Gri- 
tieną, 3241 So. Halsted St. 2 lu
bos. Tel, Boulevard 5066

TIKRA KALĖDŲ DOVANA

Aš NORIU AUTOMOBILIAUS!
Turiu lotą, vertas yra $900, kurį 

mainysiu ant automobiliaus. šaly- 
gatviai ir gatvės ištaisytos s ir viskas 
išmokėta, j Lotas randasi ant South 
Talman Ayb. Atvažiuot sų tą ma
šina. parodysiu Jotą, ir- aš apžiūrėsiu 
mašiną ir- padarteim •’mainus, jeigu 
Reikėtų! tai pridėsiu ir pinigų 
Atvažiuok ir klausk

WALTERIO,
2423 W; 63 Street, 
Tel. Prospect 4345.

dar.

Dvigubų Plytįi Rezi
dencija

Yra 12 didelių kambarių, ant kam
po Perry Avė. ir 73rd St. Galima 
lengvai perdirbti į keturių fĮatų^ n&" 
mą. -- -

Naujoj lietuvių kolonijoj, arti 
Marguette Parko ir šv. Kazimiero 
vienuolyno, nauji būdavojami 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 nuo' kampo, ant bizniavos 
gatvės, parsiduoda pigiai, lotas 120 
platumo ir 135 ilgumo ant 104 ir 
Kedzie Ayc;, parsidno(h pigiai.
\»2 lotai. Cider Lake, Ind., gražioj 
vietoj dėl vjisarnamių, prie pat eže
ro Tie visi namai ir lotai parsiduo
da labai pigiai iki Kalėdų turi būt 
varduoti.. Kas pirks dabar, tai gaus 
caip Kalėdų dovanų. Po KaL 
>rangesni. Taipgi budavoju 
uos rųšies namus ir parūpinu pe 
cantiems paskolas. Nepraleiski 
tos progos, ateikite apsižiūrėti, ; 
persitikrinu, l^ad nupirksite. Su di
džią pagarba pasilieku.

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

PARDAVIMUI lotas prie 
Western Avė. ir 70 St. Geriau
sioj vietoj, Britigans subdivi- 
sion. Parduosiu pigiau kaip pir
kau. Man kainuoja $900, par
duosiu už $750. 2502 W. 69 St.

Tel. Republic 5705

NAMAS pardavimui 3 flatų muro 
namas, 2-6 ir 1, 5 kamb. Garu šildo 
mas; visi vėliausios mados įrengi
mai. 50 pėdų frontas

645 W. Garfield Bovleuvard 
arti Union Avenue.

Mrs. D. F. Long

r rtomios
Po Kalėdų bus 

i viso- 
er- 
ite 
aš

Tik $12,500, pinigais $2,000.
PERMUL REALTY CO.

Vienatiniai Brokeriai, 
7737 So. Halsted St. .

Vincennes 8080
BRIGHTON PARKO NAMŲ BAR

GENAI! / .

Išmokite dressmaking
Kirpimu, Designing, Siuvimo 

Skrybėlių Dirbimo
Klesos Dienomis ir Vakarais 

Specialus vakarinės klesos mote^ 
rims ir merginoms kaip pasisiūti 

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

COLLEGE, 
2407 W. Madison St.

Phone Seeley 1643 
Sara Patek, Principal

A

REIKALINGA FARMA MAINYT 
ANT NAMO

2 Storai ir 7 pagyvenimų po 6 
kambarius. Pečiais šildomas. Ren
dos neša $215 į mėnesį. Kaina tik
tai $15,000. Randasi gražioj vietoj 
ant South Sid.es, Mainysiu ant far- 
mos, mažesnio namo arba bile kokio 
biznio.

C. P. SUROMSKIS
3346 So. Halsted Street, 

Chicago, III.
Phone Boulevard 9641

GERIAUSIAS INVESTMENTAS. 
Del pardavimo nauji 2 flatų namai po 
6 kambarius, su štymu arba vandeniu 
šildomi prie Marouette Manor arti 63 
gatvės ir arti bulvaro. Del tolesnių 
informacijų, kreipkitės ypatiškai arba 
tėlefonuokite į James Kral, 2444 W. 
67th St. Tel. Prospect 1864.

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 A. 
Julien, namų statytojas.

6100 So. Whipple St.

PARDAVIMUI 2 augštų muro nn- 
mas; 2 fletai po 6 kambariūs su vi
sais vėliausios mados įtaisymais ir 
parankumais; 9 mėnesiai kaip bu- 
davotas; gera lietuviu aogvventa 
vieta; reikia pinigais tik $3.000 ar 
daugiau likusia sumą po $50 į mč- 
nesį; kaina $13,500.

Pardavimui 3 augštų muro namas; 
2 fletai po 5 ir 1 flatas 4 kamba
rių; su gasu, elektra maudynėms, 
(įugštas stogas; randasi Brighton 
parko lietuvių apielinkėje; kaina 
$10.500 apie pusę pinigais kitus an' 
tnorgičių.

Pardavimui pigiai bizniavas na • 
mas su bučerne ir grosernė; biznis 
yra gerai išdirbtas; namas yra 
beveik naujas statytas ant kampo ir 
sumuritas labai tvirtai; yra 4 fletai 
ir štoras: 2 karų garadžius; viskas 
parsiduoda namas ir biznis už $27,- 
000, apie pusę pinigais kitus ąnl 
morgicio; biznieriai nepraleis
kite šito biznio, nes tai yra tikrai 
auksinės mainos geram žmogui.

Norėdami pamatyti viršminėtus 
bargenus atsilankykite dieną ar va
karais pas

BRIGHTON REALTY CO.
J.. Yushkewitz, vedėjas 

4034 Archer Av., prie California Av

PARDAVIMUI Ž lotai prie daikto 
ant Brighton Parko gražiausia vie
ta. Kas mylite tarp lietuvių tarp 
2 mokyklų (lietuviška ir public). 
Gatvė ištaisyta vanduo ir gesas su 
vesta kožnan lotan. Viskas išmokė
ta; atsišaukite pas 

John P. IvCgeiko 
3354 So. Halsted St.

u

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

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musu 

trumpas kursas{ dienomis ar vaka
rais, prirengs jus prie gero darbo. 
Ateikite ar rašykite dėl katalogo, 
kuriame nurodoma, kaip uždirbti ir 
mokintis, kaip padarytį daugiau pi
nigu*THE MOLER COLLEGE

105 So. Wells St.. Chicago. III.

Amerikos LMy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų 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.

X

PARSIDUODA Cicero j mūrinis 
2 flatų 6 ir 6 kamb. su visokiais nau
jais įtaisymais. Geriausioj dalyje Ci
cero. Savininkui reikalingi pinigai, 
todėl parduos pigiaj, tik už $14,875.

1247 So. 48 Avė., 
Cicero, III.

PARDAVIMUI kampinis namas (i 
ruimų, pigiai. Viskas pertaisyta ir 
geram stovyje, štoras bučernė. Sma
gi vieta lietuviu apgyventa. Arti 
bažnyčios ir mokykla. Parduosiu 
pigiai ir greitai, nes važiuoju j Lie
tuvą. Savininkas ant vietos.

3200 So. Lime Str.

BARGENAS. Parsiduoda du 
bizniu ir didelis gyvenimui fla- 
tas, kampinis narnas po nu m. 
3935 So. Kedzie Avė. Phone

KAS norit mainyti lotą ant 
automobilio Chandler ęoupe tik
rai 10 mėnesių senumo. Kreip
kitės 6559 So. Maplewood Avė. Lafayette 0368. arba mainysiu

Tel. Republic 8769 ant mažesnio namo.

50 AUTOMOBILIŲ garadžius 
pardavimui. Biznis daromas ge
ras. Suprantančiam biznį gali 
padidinti ant 50%. Kaina pigi. 
Savininką galima matyti suba- 
tomis ir nedėliomis. Kauskit:

Tel. Wentworth 1305

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekynos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldienlais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvįų kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 88-čioa gat., 2-ros lubos)
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BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
Musų biznis ir biznieriai

Lietuvių Rakandų Krautuvė sta
tosi puikų namą. Biznis seka
si gerai.

Peoples Furniture Co. šiais 
metais, sako padariusi didelį 
progresą. Jų biznis auga ir ple
čiasi. Ant Halsted ir 19-tos gat
vių pavasarį pradės eperuoti 
dvigubai didesnę krautuvę, o 
Brighton Parke ant Archer gat
vės statosi puikų namą, ant 
dviejų lotų žemės. Namas, sa
ko, kainuosiąs virš $75,000. Na
mą stato lietuvis kontraktorius 
J. Jokantas, kuriam teks irgi ne
mažai garbės pasirodžius su to
kiu stambiu ir atsakomingu 
darbu.

Peoples Furniture kompani
jos vedėjas p. Nakrošis, mato
mai, supranta biznio dalykus 
labai gera.i Tvarka krautuvėje 
gera, patarnavimas ir užganėdi
ni mas koštu merių yra pas juos 
skaitoma reikalingiausiu daly
ku vedime pasekmingo biznio 
ir yra aštrei to prisilaikoma.

Taipgi parodė daug gabumo 
ir ponas Krukas, apskelbimų ve
dėjas, kuris, reikia pasakyt, sa

vo skelbimuose moka puikiai 
užinteresuoti skaitančią publi
ka, c

* *♦
Universal State Banko re

montas jau baigiamas, nežinau 
kada, bet manau, greitu laiku 
turėsim įkurtuves, o tose įkur
tuvėse be abejo paūšim.

Eina kalbos, kąd^Ūniversal 
Banko įkurtuvės busiančios tik
rai šaunios ir tam galima pilnai 
tikėti.

Laike įkurtuvių, aš manau, 
suplauks ten daug tūkstančių 
lietuvių ir ne vienas pasidės 
ten panigelius, tai bus padėti į 
Savo Banką. 

♦ ♦ ♦
Iš Real Estate biznierių ge

rinusį pasisekimą, sako, turėjęs 
S. L. Fabionas, kurio ofisas 
randasi: 809 W. 35th St.

Fabionas, tiesa, yra labai ga
bus ir energingas žmogus: jo 
biznio budai yra duot žmonėms 
kuogeriausį patarnavimą; at
likti reikalus teisingai ir tobu
lai, kiek tatai aplinkybes 'lei
džia; o kas svarbiausia, jis mo
ka tinkamai išsigarsinti ir tam 
nesigaili išleisti pinigų.

Fabioną galima priskaityti 
prie musų pirmaeilių biznierių.

* **
Neblogą pasisekimą turėjo ir 

p. Kiras.
Tas irgi jau mis ir energingas 

biznierius ir stengiasi siekti 
prie tobulo biznio.

Ateityje p. Kiras rengiasi 
gana smarkiai veikti ir ketina 
aprūpinti namais kur kas di
desnį skaitlių lietuvių negu pa
darė iki šiol.

Ponas Namon, ilgą laiką vei
kęs Real Estate biznyje Bridge- 
porte, dabar nesenai persikėlė į 
naują vieą, į Brighton parką ir 
jau kelinta savaitė kaip ten dar
buojasi.

Veikdamas tame biznyje 
Bridgeporto kolonijoje, p. Na

mon, sako, turėjęs gerą pasise
kimą ir pasidaręs nemažai tur
to. Naujojoj vietoj, manoma, 
kad da labiau jam seksis.

* * *
Iš lietuvių namų statytojų 

daugiausia yra nuveikęs Jokan
tas. Apart daugybės išpildytų 
kontraktų pavieniems asme
nims, Jisai pastatė nemažai na

mų kunigui Briškai dėl speku
liacijos.

Bėda su p. Jokantu yra tik 
ta, kad jis niekur neko apie sa
ve nesiskelbia, o jei jis dar tą 
spragą užtvertų, be abejo butų 
daug naudos jam pačiam ir vi
siems lietuviams, o ne tik jo 
apielinkės kaimynams. Platesnė 
pažintis yra labai naudinga 
kiekvienam biznieriui.

* *
*

Kitas veiklus ir tylus namų 
budavotojas yra p. Varekojis, 
Roselando apielinkėje. Jis taip 
pat yra šiais metais pastatęs 
nemažai namų ir pas būdamas 
geras dailydė, atlieka tinkamą 
darbą, ale tylus kaip žemė! Apie 
jį žino tik artimiausi žmonės, 

o tie, kurie sykį turėjo su juo 
reikalus, visi yra patenkinti.

Aplamai imant visi namų sta
tytojai nemoka ar nenori pasi
skelbti plačią j ai publikai, o tas 
jų savyje užsidarymas nėra 
geras nė jiems, nė kitiems, ku
rie ieškosi sau atsakančių kon- 
traktorių, o neturėdami supra
timo apie tai, ką gero ir bloga 
gali padaryti kontraktorius, 
tankiai turi daug bėdos.

Yra žinoma daugybė atsiti
kimų, kur žmogus norėdamas 
pasistatyt ar pasitaisyt sau na
mą, nueina pas kitatautį, ne ap
sirūpinęs su tinkamu kontrak
tu, nepasitaręs su sąžiningu 
advokatu, sumoka kontrakto- 
riui daug pinigų, o namo ne
gauna ; dažnai kokiu kitokiu 
budu lieka nuskriaustas, apgau
tas.

Geresnieji musų narpų bųda- 
votojai turėtų dauglatr pasis
kelbti, kad žmonės žinotų apie 
juos. Pinigai išleisti išmintin
gam pasiskelbimui visuomet 
sugrįsta keleriopai.

♦ * »
Jau keletą kartų buvo kalbė

ta šioj vietoj apie lietuvių res
tauracijas. Buvo nurodyta tų 
restauracijų ydos ir trukumai. 
Tas vienok, pasirodo, nepadarė 
į tas įstaigas jokios Įtakos. Mu
sų restauracijos tų ydų ir tų 
trukumų nepaiso ir tur būt ne
ketina pataisyt. O tas reikėtų 
padaryti kuogreičiausia.

Mums, 'lietuviams, lietuviškos 
restauracijos yra labiau pagei
daujamos negu kitų tautų, nes 
čia gauni priprastą maistą ir 
labiau pritaikintą'prie musų 
skonio. O svarbiausia, kad tai 
yra lietuvių ręsta u racijos.

Blogiausia msų restauracijų 
yda yra nešvarumas: nešvaru
mas grindų, ešvarumas staltie
sių, nešvarumas patarnautojų 
rūbų, nešvarumas langų ir sie
nų ; surūgęs ir dvokiantis oras. 
Visi tie dalykai labai veikia į 
ŽmogfŲ ir jrerrg gerai prirengtą 
maistą padaro nebegardžiu.

Tankiai įeini rastauracijon iš
alkęs, su geru apetitu ir manai, 
kad galėsi gardžiai pasivalgyti 
tokio ir tokio maisto, a'le kaip 
pabūni restauracijoj minutę ki
tą, kolei .sulauki savo užsaky
mo, prapuola apetitas; valgyti 
jau nebegali ir išėjęs iš restau
racijos jautiesi išalkęs.

Yra taipgi nemažai trukumų 
gaminime valgio, bet tas dar 
yra pakenčiama ir apie tai pa
kalbėsime kitą syk.

—J. šmotelis.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. ~ Lietu- 
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Ar nepribrendęs laikas 
statyti fabrikus

Lietuviai, jei mes norime bū
ti turtingi, ir kad mus svetim
taučiai gerbtų, tai uždirbtus 
pinigus pas svetimtaučius pa
sistenkime palaikyti tarp savo 
tautos žmonių.

Jus pasakysite, kad tai nega
limas daiktas, o aš sakau, kad 
galimas daiktas. Ir štai žemiau 
įrodysiu aiškių-aiškiausiai. Ir 
dar daugiaus, kada mes busime 
turtingesni, tada mums pasi
darys daugiau ir lengviau priei
namos aukštesnės-didesnės-pla- 
tesnės šakos pramonės ar indus
trijos, ir musų vaikams dau
giau nereiks “pušinti” troko, ar 
su “pikiu” anglis kasti.

Štai viena labai lengviai pri
einama industrija, tai išdirbys- 
tė muilo. Muilo fabriką uždėti 
galima su labai mažu kapitalu. 
Lai tik musų lietuvės pasižada 
pirkti lietuviško fabriko mui
lą. žinoma, tik tada, tąjį mui
lą pirkti, jei jis bus nei kiek 
neblogesnis už kitus muilus, ir 
kaina nebrangesnė, kaip kad 
kiti marketan Įstatyti muilai.

Pastatymas-Įrengimas tokki 
fabriko atseina apie $5,000.00 
ir jei lietuviai atsidėjusiai rei
kale tik lietuviško fabriko mui
lą pirktų, tai Į trumpą laiką fab
rikas reikėtų padidinti.

Mes jau turime nemažai In
žinierių Chemikų, kurie labai 
gerai ir nuodugniai pažįsta tą 
industriją ir jie galėtų netik 
įrengti fabriką, bet ir būti ve
dėjais fabriko, šiandien tie mu
sų gerbiami tautiečiai Chemikai 
yra nusisamdę svetimtaučiams 
ir jiems tarnauja. Delko tad 
nepamėginti savais sparnais 
skristi. — Vieni lietuviai ame- 
rikiečaii galėtų gana didelį mui
lo fabriką užlaikyti.

Ar nepravartėtų apie tai pa
sikalbėti; o paplanavus pradėt. 
Be muilo mes negalime šian
dien nei vienos dienos gyventi, 
—norėdami būti sveikais ir šva
riais. — Chemikų- gi netrūksta 
pas mus lietuvius, tik suteiki
me jiems progos. — Vienoje 
Chicagoje tikrų Inžinierių Che
mikų randasi pustuzinis. — Ap- 
tiekininkų Chemikų priskaitjL 
sime Į porą tuzinų. — Ir visi 
jie yra kompitentiškį išdirbime- 
gamyboje. Gal būti nevisi pil
nai patyrę vedime fabriko; bet 
tarp jų yra keletas nuodugniai 
žinančių savo darbą.

Muilo fabrikas tarp Ameri
kiečių lietuvių privalėtų būti 
senai įkurtas.

Kad iki šiol pas mus lietu
vius amerikiečius fabrikai ne
dygo, tai gal todėl, kad mes 
lietuviai neturėjom© taip vadi
namų Industrijos Inžinierių, ku- 

rie apskaitliuotų įrengimo ir 
vedimo kainas. Šiandien jau ir 
tokios rųšies Inžinierių netrūks
ta. Jau yra — ant kiek man 
teko sužinoti —trys Industrijos 
Inžinieriai, ir vienas gyvena 
Chicagoje Vytautas A. Grai- 
čuans, kuris mielu noru patar
naus norintiems . uždėti kokį 
nors fabriką ir nurodys, kas bū
tinai reikalinga turėti ir žino
ti norint pasekmingai vesti 
fabriką. —

Todėl aš manau, kad šis strai
psnelis atkreips domę musų 
pramonininkų, kuriems norėtų
si nerizikuojant didelių kapita
lų pradėti — kokį-nors, kokios 
nors išdirbystės fabrikėlį. — O 
jų yra be galo daug rūšių pasi
rinkimui.—Dr. A. L. Graičunas.

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

Amerikiečiai pakelkime 
pramonę aukščiau

Mes gyvename šalyje, kur 
išsivysčius ir pakilus pramonė 
ir industrija. Mes-gi atsilikę, 
ir mums tenka tik trupiniai 
pramonės ir prekybos. Ir tol 
taip bus, kol nepamatysime ir 
nuodugniai nesuprasime: kas 
tai yra pramonė ir prekyba. 
—Jei mes nepasistengsime su
prasti taip, kaip reikalinga, — 
teisingai suprasti, tai mes tik 
ir busime pastumdėliais —agen- 
tų-agontėlių pagelbininkais. —

Ačiū dievams musų karčia- 
mos užsidarė. Karčiamninkas 
buvo tai bernas bravorniko. —

Dartės žiūrėkime: mes turi-, 
me nemažai lietuvių farmerių. 
Grocerninkai galėtų pasinaudo
ti, supirkdami nuo farmerių 
produktus: vištas, žąsis, antis, 
bulves, kopūstus obuolius ir t.t. 
ir t.t. — be jokių tarpininkų 
“Commision hauzų” — o vie
nok, tas jiems neateina į galvą; 
jie laukia, kada čia žydas jiems

Grocerninkai, turite juk savo 
draugiją, ką jus savo susirinki
muose svarstote ? žiūrėkite 
Grekai kaip daro — jie jau tu
ri beveik visoje Amerikoje už- 
monopolizavę daržininkystę ir 
sodininkystę. Grekai jau dik
tuoja pasauliui marketo kainas 
daržinikystės ir sodininkystės 
produktams. O ar jus lietu
viai negalite atsikratyti tarpi
ninkų. — Ir pradėti iš pradžių 
ant mažos skalės prekybą, o to- 
liaus praplėsti.

Pienininkyste irgi tarpininkų 
rankose. Tai stačiog mums 
lietuviams sarmata, šiandien 
meš turime ne vieną lietuvį 
Amerikoje baigusį Agrikultūros 
mokslus, — aš žinau daugiaus 
negu pustuzinį — delko nepasi
tarti su jais — nepasikalbėti. 
Štai Agronomai ir tai nebRe 
kokie: p. Pratapas A. A. Grai
čunas, Bigelis, B. Petrulis ir tt. 
pajieškojus galima butų sub 
rasti keliatas tuzinų — visi jie 
užbaigę mokslus — visi jie pri- 
siglaugę prie svetimtaučių—pie- 
ninkai — negalėtų užsiprašyti 
savo susirinkimuosna ir plačiau 
pasvarstyti prekybos pakėlimu 
išplėtimo klausimą. — Nuo to 
juk galva neskaudės, ir kišeniai 
nepatuštės — o gal būt, arba 
tikriau pasakius: papilnės ki- 
šenius, — nes atsidarys kelias 
į platesnę pramonę.

žiūrėkite Kriaučių industri
ja visa beveik išimtinai žydų 
rankose. Lietuviai jau nema
žas drabužių krautuves turi — 
kai kurios drabužių krautuvės 
Įkainuojama į šimtus tūkstan
čių. Kurgi nors vienas lietu>- 
viška, grynai lietuviška kriau
čių išdirbystės šapa. — Juk 
jau lietuviai turi ir desainerių 
ir kirpėjų, kurie svetimųjų ša- 
pose _ svetimiems milionus 
turto krauna. Ar tik nesarma- 
ta lietuviams. Ar tik neper- 
daug apsileidę lietuviai. — Kad 
tokias aukso mainas iš savo ran
kų išleidžia.

—Dr. A. L. Graičunas.

Universal Stato Bankas 
moka šėrininkams 8 

nuoš. dividendo
Teko patirti, kad direktoriai 

Universal State Ęanko šio mė
nesio susirinkime nutarė išmo
kėti banko šėrininkams gruodžio 
20 d. š. m. dar 5 nuoš. dividen
do už antrą pusmetį 1923 m.

Birželio 30 d. š. m. bankas iš
mokėjo 3 nuošimčius dividento 
už pirmą pusmetį.

Tas vėl liudija šio lietuvių 
banko gerinusį stovį ir tvirtą 
augimą, o persikėlus Į naują 
vietą šis bankas, suprantama, 
dar geriau ir greičiau augs.

Marketo Kainos:
Praėjusią savaitę olselio kai

nos įvairiems produktams Chi
cagoje buvo sekamos:

Sviestas, svaras 32 iki 54% 
Kiaušiniai, nvurzieji 25c iki 27c 
Kiaušiniai, švieži 47% iki 54c 
Kiaušiniai, extra 54%c 
Suris 22c iki 24 %c 
Vištos gyvos 14c iki 20%c 
Pavasario vištos 18% c 
Gaidžiai gyvi 12% 
Pavasario vištos 17%c 
Žąsys 17c 
Kurkęs 20c
Pupos, navy, už 10J svarų $5.25 

iki $5.70.
Medus, baltas 10c iki 11c.
Medus, tamsus 8c

DARŽOVĖS:
Burokai už 100 bunčiukų $3.50— 

$5.00.
Kopūstai, tonas $25.00
Morkvos, 100 bunčių $8.00—$9.00 
Koliflaurai, kreitas $1.50—$1.75 
Celeros, kreitas $2.50—$4.00 
Agurkai, gurbas $3.50'—$5.00

\ Salotos, kreitas $2.00—$3.00 
Svogūnai, maišas $3.00 —$4.00 
Pipirai, kreitas $4.00.
Pupos, šviežios, gurbas $3.00 

$$3.50.
ŽUVIS:

Baltoji 40c 
Trout 30 iki 32c 
Karpiai Gc

JAUTIENA:
Šonkauliai 28c. 
šlaunis 36c. 
Coks 12c.

VAISIAI:
Bulvės, maišas 100 svarų $1.00— 

$1.15,
Saldžiosios, amp. $2.25—$3.50. 
ObdbliaU bačka $4.00—$5.50 
Spalgienos baksas $5.00—$5.50 
Bananos, bunčius $3.00—$4.00. 
Apelsinai, kreitas $4.00—$5.00 
Pineapples, kreitas $4.50—$5.50

JAVAI:
Kviečiai, geg. $1.08%—$1.08% 
Kviečiai, liepos $1.06% 
Kviečiai, gruodžio $1.03 
Avižos, buš. 42%—45%
Miežiu, buš. 57—58% 
Rugiai, geg. 73%c 
Rugiai, gruodžio 69%c.

MĖSOS;
Rūkyta kiauliena, ham 20—20%c 
Rūkyti lašiniai 15—15% c 
Konservuota kiauliena 7%—16c. 
Pork loin 12—13c
Plato beef $17.50—$18.00 
Jaučio kulšis $44.—$45.

ŠIENAS:
Rinkinių motiejukų $25.00 $27.00 
Motiejukų su dobilais $24.—$26. 
Motiejukų su dobilais $21.—$23. 
Dobilai No. 1 $23.00 iki $25.
Šiaudai rug. $12.00—$13.00 
šiaud. aviž. $11.00—$12.00 
šiaud. kviet. $11.00—$12.
Alfalfa No 1 $20.00—$31.00

TRĄŠOS':
Trintas kraujas, vienutė $4—-$4.10 
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—9%c
Lydyti taukai valg. 10—10% c 
Taukai 9%c
Bovelnos aliejus 9%—10c 
Stearinas 10—10% c

“Vaiduokliai” — pa
daužos.

RAUDENIO valsč. Visų šven
tų vakare, apie 9 vai. grįžo dvi 
merginos iš Raudoniškių į Sker
sabalius iš svečių ir išgirdo 
kad kas tai paskui atlapsi. At
sigrįžę pažiūri — koki tai 3 juo
di “stulpai” basliais ant pečių 
nešini atbėga, ir ėmė akmeni
mis j jas mesti, 4 Nusigandę 
merginos ėmė bėgti. Netoli ant 
to paties kelio yra tiltas, ties 
kuriuo joms atbėgus ir kas tai 
su basliu iššoko iš po jo ir ėmė 
merginas mušti. Jos pabėgo į 
■jau netoli buvusią jų gyvenamą
ją vietą, o “vaiduokliai” pasili
ko kelyj.

Tų kaimų jaunimas vieni ant 
kitų “griežia dantį”, ir neturė
dami kaip kitaip “atkeršyti”, 
nors vakarais laukia po tiltais 
ką nors sugavus apmušti.

Skatikas prie 
Skatiko

Kiekvienam žmogui — tai
gi ir man reikia taupyti- 
čėdyti pinigus. Kitaip ne
galima gyventi.

Sučėdyti pinigus galima 
tik tada, kada nuolat, kož
ną peidę, dedi skatiką prie 
skatiko, centą prie cento, do
lerį prie dolerio.

Niekur kitur taip gerai 
neĮ3riprasi čėdyti pinigus, 
kaip tik prisirašęs ir dėda
mas juos ant knygutės

Naujienų Spulkon
Čia geriausia priprasi 

čėdyti pinigus;
čia ant tavo pinigų grei

čiausia tikri procentai 
išaugs;

čia gali savo pinigus pa
sidėti KOŽNĄ VA
KARĄ negaišinda
mas brangaus laiko 
dienomis. Bet jeigu 
tau tik tas yra ge
riau, tai gali čia rei
kalus atlikti ir DIE
NOS LAIKU.

Naujienų Spulka atidara 
kasdien iki 8 vai. vakare.
Naujienų Spulkos direkto
rių mitingai būna kas sere- 
dą vakare.
Naujienų spulka yra po vals
tybės valdžios priežiūra, 

Kaip Laimėti 
Naujienų Konteste

Trumpas kontesto taisyklių paaiškinimas.
Naujienų Konteste kiekvienas, kas tik darbuosis, vis 

ką nors laimes, o kas pasidarbuos labiausia, tas laimės 
puikų COLUMBIA SEDANĄ vertės $1700; sekantis veik
lumu išlaimės KITUS DU AUTOMOBILIU ir KITAS 
DOVANAS.

Kontestas arba varžytinės yra gavimui naujų skaity
tojų didžiausiam ir puikiausiam lietuvių dienraščiui “Nau
jienoms”, kad jis įsigytų dvigubai didesnį skaičių skaity
tojų dar prieš savo dešimtmetinį jubiliejų.

Kiekvienas lietuvis turi didelės naudos skaitydamas 
“Naujienas”, taigi kontestantams gauti “Naujienoms” 
naujų skaitytojų yra lengva.

Už kažną naują skaitytoją tas kas jį pristato ar už 
jį užmoka gauna paskirtą skaičių balsų. Taip iki gruodžio 
22 d. už metinį Naujienų skaitytoją bus duodama 12,000 
balsų; už skaitytoją, kurs užsimokės antsyk už 2 metu, 
duodamas 26,000 balsų; už skaitytoją, kurs užsimokės už 
3 metus — 54,000 balsų, už 5 metus — 90,000 balsų. Nuo 
gruodžio 21 d. iki sausio .5 d. 1924 m. bus jau duodama 
mažiau balsų, o nuo sausio 5 iki sausio 12 d. dar mažiau. 
Taigi tas, kurs smarkiau dirbs dabar kontesto pradžioj, 
galės už tą patį darbą daugiau gauti balsų. Reiškia kas 
greitesnis, tas geresnis. \

Kontesto darbuotojų draugai gali prigelbėti savo 
draugams kandidatams ne tik užsirašydami per juos 
Naujienas, bet ir paduodami už juos savo balsą per tam 
tikrus Kuponus, kurie bus spausdinami Naujienose kas- 
dien. Kas nori paremti kurį kandidatą gali nusipirkti 
daug Naujienų, iškirpt kuponus, parašyti ant jų savo 
draugo kandidato vardą ir pasiųsti taip išpildytus kupo
nus į Naujienų Kontesto Departamentą. Už kožną tokį 
kuponą bus duota kandidatui extra 100 balsų, kas jam ar 
jai daug prigelbės laimėti didžiausias dovanas.

Už pirmutinę prenumeratą kartu su iškirptu iš Nau
jienų pirmutinės prenumeratos kuponu bus duodama 
30,000 extra balsų ir dar 5000 už nominacijos blanką, ši
tie balsai bus betgi duoti kožnam kandidatui tik vieną 
syk.

Prenumeratos turi būti pilnai užmokėtos ir tik pri
davus pinigus bus išduoti už prenumeratas balsai.

Konteste negali dalyvauti nei vienas Naujienų dar
bininkas, dirbąs Naujienoms už algą. Kontesto vedėjas 
turi teisę nepriimti į kandidatus bile vieno pagal savo 
nuožiūros. '

Skubinkite įsirašyti į kontestą. Dabar pats gerasis 
laikas. Kas įstos į darbą prieš gruodžio mėnesį, tas turės 
daugiausia progos išlaimėti tą puikų dengtą Columbia 
Sedaną.

Atsišaukite, rašykite ar telefonuokite: 
NAUJIENŲ KONTESTO DEPT.

1739 S. Halsted St.. Chicago, III.
Telephone Roosevelt 8500

taip pat kaip bankai.
Naujienų Spulkon rašosi vis 
daugiau chicagiečių lietu
vių, ir reikia tikėtis, kad iš 
Naujienų Spulkos išaugs 
viena iš didžiausių lietuvių 
pinigiškų įstaigų.
Naujienų Spulkon esi kvie
čiamas ir Tamsta, mielas 
Naujienų skaitytojau, užsi
rašyti su savo draugais, jei
gu to iki šiol dar nesate pa
darę. Nauja Naujienų spul
kos serija prasidėjo nuo Lie
pos 1 d., bet Spulkon prisi
rašyti galima kasdien. Atei
kit šiandien!
NAUJIENŲ SPULKA

1739 S. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Pinigai
Bridgeporto

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS '
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.
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Ką Reiškia “Psyche” 
Siela”“Spiritus

arba “Dušia’7
Al. Margelis, Med. Stud.

II
žodžius “psyche”

imant senovės ir
žmonių supratimu.

ir “siela”
šių dienų

turėti 
laikyti 
philos”

mechanikos veikimo daviniai, 
kaip va: jutimas, pažinimas, su
pratimas, sprendimas, mintiji
mas, įsivaizdavimas, atminimas, 
noras, jausmas, džiaugsmas ar 
nuliūdimas, originalumas, etc., 
reiškia, j y supratimu, “kažką” 
nematerialų, už medžiagą aukš
tesnį, tobulesnį, nemirtiną, va
dinasi, nuo kūno nepriklausomą, 
kunui pasimirus, į dievo ar vel
nio globa patenkantį,—tai “sie
lą.”

Iš lenky okupuotos 
Lietuvos

K

Lietuvių mokytojus areštuoja.

tikras

psyche” 
arba, da geriau 
iš. krutinės išėji-

gražu ne viskas.

=»lfc
vaikus ir turtą ir perduoti len
kų prieglaudai. Ten buvę “Ry
to” draugijos nariai pareiškė, 
kad vaikus galį imti, bet turto 
neduosią, nes tai “Ryto” nuo
savybė. Vaikai tuo tarpu kas 
ką galėjo pagriebė ir išbėgo į 
laukus, nenorėdami eiti į lenkų 
prieglaudą. Taip nieko nepešęs, 
Gašlinovskis turėjo išvažiuoti, 
o vaikai vėl susirinko į prie
glaudą.

Iš šito nuotikto aiškiai ma
tyt, jog lietuvis gali būti ir lo
jalus, ir net pasitarnavęs Len
kijos. valstybes, bet ramybės ne
turės.

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

Švenčionys. (E.). Vietos sei
melis nutarė likviduoti lietuvių 
prieglaudą. Ir štai spalių m. 24 
d. seimelio šeimininkas Gašli- 
novski atvažiavo su dviem liu
dininkais pasiimti prieglaudos

Vilnius. ("L. R.”) — Varnio- 
nių valsčiuj paskutiniu * laiku 
buvo suimti 6 lietuvių mokyklų 
mokytojai, kurie savo vietose 
yra išsėdėję po trejus metus. Da
lis jų buvo net Vilniun atvary
ta. Kuo aiškinti toks keistas žy
gis sunku* suvokti, žmonės vi
saip aiškino. Vieni sako, jog 
taip padaryta dėl tos priežas
ties, kad lietuvių mokyklos es
ančios pilnos vaikų, o lenkų mo
kyklos tose vietose esančios be- 

Įveik visai tuščios, šitokią padė- 
Įtį matydama inspektoriaus pa- 
[gelbininkė tam rajonui nutarus 
[lietuvių mokyklas praretinti. Ir 
tokiais areštais mokyklų darbas 
žymiai sutrukdyta. Kiti vėl 
tvirtina, jog tai esą daroma są- 

I ryšy su ateinančių metų gale 
gyventojų surašymu: mat nori
ma šitokiuo budu palikti sod
žius be inteligentiškesnio ele- 

[ mento, kad reikalu atėjus, ma
žiau susipratę sodiečiai neturė
tų nė ko pasiklausti patarimo; 
be to šiais areštais ir patys lie- 

į tuvių mokytojai norima sutero
rizuoti.

įdomaus pušnekėsio įvyksta 
su vienu suimtųjų. Pasirodo, 
kad rasta priekabė sąryšy su pi
lietybės klausimu. Valdininkas 
suimtąjam pritaria:

— Tamsta neturėdamas pi
lietybės gausi važiuoti Kaunan.

— Aš ten važiuoti negaliu, 
nes ir ten

— Kaip 
tuvis.
/ — Taip, 
savanoriu 
riuomenėj
kūrimosi pradžioj.

Tardąs valdininkas 
akis ir pats pradeda stebėtis, už 
ką čia dabar šitas vyras Šilim

Ką mes čia išmokome?
Iš visa to, kas aukščiau pasa

kyta, štai ką mes išmokome:
1) Labai maža kiek gyvybės 

•ir proto reiškinius suprantą gi
lios senovės žmonės, ėmė ir pa
vadino kvapą arba kvapo iš 
mirštančio žmogaus kūno išėji
mą “psyche”. Taip padarė grai
kai. Gi lotynai visa tai pavadi
no “spiritus”. O lietuviai — “vė
lė”, “siela”, “dūšia”, “dvasia”, 
etc. Jie manė, kad kvapas yra 
gyvybė, kuriai kūną sykį aplei
dus, kūnas kaip bematai virsta 
lavonu.

2) Tolydžio žmonėms besvajo
jant ir bespėjant, šitų žodžių 
prasmė lyg ir kitėjo, didėjo, va
dinasi, vis toliau ėjo nuo pradi
nės prasmės. Ir taip besida
rant, žmonės įsisvajojo, įsispe- 
liojo, jog “psyche” ar “spiritus” 
reiškia netik paskutinį sykį* iš 
žmogaus krutinės išeinantį kva
pą, bet ir “kažką” nemedžiagi- 
nį, iš dausų atsiųstą ir į žmo
gaus kūną uždarytą, pagaliau, 
nuo kūno nepriklausomą, ne
mirtiną, etc.

3) Da toliau pradėta tikėti, 
jog “psyche” yra netik gyvybės 
bet ir jutimų, ir, pagaliau, pro
to, pagrindas, — tai “siela”.

4) Paskui scholastikai var
gais negalais susigraibė nuomo
nės, kad augmuo turi žemesnio

į laipsnio “sielą” netik už žmo-

Sveikatai ir Linksmumui 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.

• - ■ :• ■ ■ ■

“scholastikos” reiškia 
laiko, duoti paskaitas, 
mokyklą; graikiškai 
reiškia mylįs, o “sophos” reiškia
išmintingas: išminties mylėto
jas) išrado, kad siela yra netik 
gyvybės, bet ir proto pagrindas. 
Anot jų supratimo, tai be “sie
los” jokis gyvas daiktas gyvu 
būti negali; jokis žmogus pro
tauti be “sielos” negali. Ir va 
todėl jie laikosi nuomonės, kad 
augmens “sielą” yra prastesnė 
už gyvulio “sielą”, nes į i yra ti
ktai gyvybės pagrindas, ir vis
kas. Tačiaus ir gyvulio “siela” 
yra prastesnė už žmogaus “sie
lą”, nes ji yra tiktai gyvybės ir 
jautimų pagrindas, žinomas dai
ktas, žmogaus “siela” yra aukš
čiausia ir tobuliausia, nes ji yra 
ir gyvybės, ir jautimų, paga
liau, ir proto pagrindas.

Kai dėl momento, kada dievas 
“sielą” į žmogaus kūną įvaro, 
tai scholastikos filosofai net dvi 
teorijas turi. Viena teorija jie 
bando aiškinti, kad dievas “sie
lą” sutveria ir į žmogaus kūną 
įvaro kaip tik tame momente, 
kada vyro sėkla spėja susijung
ti su moters kiaušinėliu, na, ir 

j| pasidaro naujas žmogus. O kita 
teorija (kurią šv. Tamošius už- 
gyrė), kad “sielos” sutvėrimas 
ir į žmogaus kūną į varymas at- 
sibuha'^k tada, kada naujas 
žmogaus yra jau gerokai paau- 

, | gęs, vadinasi visai į žmogaus 
kūną panašus.

Skaitant graikų mythologiją £'aus, bet ir už gyvulio “sielą”, 
- • - vis dėl — tik gyvybės pagrindas; kad

gyvulys turi aukštesnio laipsnio 
“sielą” už augmens “sielą”, bet 

laipsnio “sielą” už 
“sielą”, — tik gyvybės 

ir jutimų pagrindas; kad, paga- 
liaus, žmogus turi aukščiausio 
ir tobuliausio laipsnio “sielą”,— 
gyvybės, jutimų ir proto pa
grindas/ Proto mechaniką ir 
šitos mechanikos veikimo davi
nius jie apkrikštijo “psychi- 
niais reiškiniais”, arba “sielos 
reiškiniais”.

5) Miniose, o jau itin nekul
tūringų tautų, dar ir šiandie 
gludi užsilikus mintis, kad “psy
chę”, “spiritus”, “siela” etc., 
yra kvapas, kuris išeina žmogui 
mirštant; kad tasai kvapas yra 
gyvastis, o jo iš kūno paskutinis 
išėjimas, yra gyvybės išėjimas. 
Tačiaus “inteligentija” šitos 
pradinės šių žodžių — “psyche”, 
“spiritus”, “siela” — prasmės 
lyg ir susigėdo, na, ir susigriebė 
manyti, kad “psyche“, “spiri
tus” arba lietuviška “siela” 
reiškia gyvybės, jutimų ir proto 
pagrindą. Vadinasi, šitų žodžių 
prasmė tik “inteligentų” galvo
se šiek tiek pakitėjo, o šiaipjau 
žmonių, tai pasiliko kaip'buvus.

Gerk
South Side Beverage Co’s.

“Malt Tonic”

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

i

žodis “psyche” yra graikų 
kalbos žodis. O įsigilinus į pra
dinę jo prasmę, štai kas prisiei
na pasakyti: Mes visi gerai ži
nome, kad mums kvėpuojant 
tam tikras garas, arba balsas, 
pasidaro. Gilios senovės grai
kams parupo kaip nors šitą ga
rsą, kuris pasidaro kvapui iš 
krutinės išeinant, pavadinti. Jie 
ir pavadino jį žodžiu (“psy
che”), kurį graikų tarme ta
riant, pasidaro lygiai tokis jau 
garsas, kaip ir išeinant kvapui 
iš krutinės kad ve tam 
garsas pasidaro.

Taigi ir aišku dabar, kad tų 
laikų graikams žodis 
reiškė kvapą 
sakant, kvapo 
mą.

Bet tai* toli
Tų laikų graikai, o sykiu ir kitų 
tautų žmonės, taipjau suko gal
vą bandydami sužinoti, kas yra 
gyvybė, kaip ir mes šiandie kad 
sukame. Pagaliau, bent šiaip 
taip pavyko jiems šita paini 
minklė “išrišti”. O to, žinoma, 
patsai gyvenimas juos išmo
kino. Štai, jie savo akimis matė, 
kad ve žmogui mirštant, krūti
nė iškyla, paskui nusileidžia,— 
paskutinis kvapas išeina, na, ir 
žmogus daugiau nebekvėpuoja.

“Tai gyvybės pagrindas išė
jo”, galvojo graikai ir, kaip vė
liaus matysime, kitų tautų 
žmonės. Ir ve biskį vėliau jau 
suprasta žodis “psyche” kaipo 
gyvasties pagrindas.

Bet da toliau pradėta many
ti, kad gyvybės pagrindas bene 
tik galvoje daugiausiai sėdi. 
Taigi ir vėliau biski kitokesnė |Pava(kno žodžiu

duota; P1” šitą žodį kunigai ir šiapjau 
visokie pseudo-mokslininkai 
(graikiškai “pseudes” reiškia 
melavimas: melavimo moksli- 

ties, kad ve “psyche” vra grvnai I cinkai) išvertė į gyvybės, juti- 
dvasinė (spiritualinė) esybė, ir | h‘proto pagrindą, arba, kaip
kaipo tokia, žinoma, nėra kūni
ška, bet “kas—tai” aukštesnis, 
tobulesnis, ilgiau patenkąs (gy
venąs) už kūną. Tai “siela,” ku
ri gali ir be kūno

Ir graikų filosofas 
laikėsi nuomonės, 
galybės “psychių”

tenka užeiti, žinoma, 
“psychės”, arba “sielos”, pras
mės, da kitokesnių nuomonių.
Buvo manyta, kad “psyche” yra ‘ žemesnio 
labai puiki mergina, turinti gra- žmogaus 
žius peteliškės sparnus, paga
linus, nemirtina, — tai “siela”.

O lotynai kvėpavimą, pūtimą 
spiritus”. Pas.

mane suareštuos.
tai? Juk tamsta lie

as lietuvis, bet esu 
tarnavęs 
Lenkijos

lenkų ka- 
va'lstybės

nuleidžia

prasmė žodžiui “psyche” 
vadinasi, manyta, jog “psyche” 
yra protine ar jausminė “siela”.

Tolydžio einant, pasiekta min-

siela, 
gyventi.

Platonas 
kad galybių 
irba “sielų”,

ko katrai iš jų nusidėti, vadina
si, ką tai blogo padaryti, tada 
dievas tokią nepaklusnią “sielą” 
į kūną uždaro; tai tartum į 
kalėjimą “už griekus atpakuta- 
voti”. Bet vistiek tokia “sie
la”, kad ir kūne uždaryta, vis 
dėlto daugiau valios, girdi, tu
rinti už patį kūną, na, ir jį val
danti, tartum, kaip jojikas ark
lį, ant kurio jis joja.

Biblijoj pasakyta, kad kaip 
tik dievas pabaigęs Adomą iš 
molio nukrėsti, tai tuoj ir ‘,sie
lą” jam įpūtęs.

Taigi ir čia “siela” supranta
ma kaipo kvapas.

Da kitas filosofas, Leibnitz, 
yra pasakęs kad kai dievas šitą I 
pasaulį tvėręs, tai sykiu ir pa
kaktinai “sielų” dėl visų žmonių 
sutvėręs. Tik dievas šitas “sie
las” pavertęs į pusiau sąmonin
gas ir uždaręs į organinę (grai
kiškai “organon”; tai giminin
gas žodis “ergon”, kas reiškia 
darbą) medžiagą, kad ve reika
lui atsiradus, butų galima bile | 
“sielą” iš ten paimti 
gaus kūną įvaryti.

O da kitas filosofas, 
garsusis Aristotelis, 
galvojo, na, ir išgalvojo, kad 
buk tai “siela” yra “jėginig pa
grindas” (dynamio principle), 
kuriam susijungus su kunu, pa
sidaro žmonių veislės gyvūnas, 
•— kaip visi žinote, žmogus.

šventas Tamošius (irgi ne
menkas filosofas) ir kiti scho
lastikos filosofai (graikiškai

ir į žmo-

tai yra 
galvojo,

. Į jie dabar sako, “sielą”.
, Beveik mums visiems teko už
raugti Lietuvos kaime tarp pras- 

’iokėlių. Manding, visi gerai at
simename,. kiek daug sykių te
ko nugirsti moterėles' šnekant: 
“Tai, sesele, ar matei, kaip krū
tinė iškilo, paskui susileido ;'tai, 
sesele, dūšelė išėjo.” Bet taip 

[šneka ir vyrai, netik jau mote
rys. Ir manau, kad mes visi 
vaikais būdami tikėjomės, jog 
žmogui mirštant ir paskutiniui 
jo kvapui išeinant, “siela” išei
na: o tada jis jau nebe gyvas, 
vadinasi, gyvybė išėjo.

! Taigi, netik graikuose ir kitų 
tautų žmonėse seniau pasilaikė, 
bet ir šiandie nekuriuose pasi
laiko nuomonė, kad. “psyche”, 
arba “siela”, išeina iš žmogaus 
kūno jam mirštant; kad tai yra 
gyvybė, be kurios jokis 
daiktas gyventi negali.

Ir aišku dabar, kad ve ir mū
siškiai žodžiai: “siela”, 
šia”, “dūšia”, “vėlė”, etc. 

[vartojami žmonių tokioj 
prasmėj, kaip ir graikai vartojo 
savo žodį “psyche”, o lotynai— 
“spiritus”. Kaip ir jų pradinis 
šitų terminų supratimas, taip ir 
musų, lietuvių, yra lygus, vadi
nasi, kad “psyche”, “spiritus”, 
“siela” yra kvapas arba pasku
tinis iš mirštančio žmogaus kru
tinės kvapo išėjimas.

Tačiaus šimtmečių šimtme
čiais šitie žodžiai perėjo per 
karštą šerengą, vadinasi, per 
ritūlos (evoliucijos; lotyniškai 
“evolutio” reiškia išvynioti, ar
ba išrituluoti) veikmę ir jų 
prasmė pakitėjo, šiandie, o jau 
itin pseudo-mokslininkai, su
pranta “psychę”, arba “sielą” 
kaipo gyvybės, jutimų ir proto 
pagrindą. Jie visa tai, kas su-

Visa tai per kritikos sietą 
išsijojant.

Dalykus, kuriuos jau išmoko
me, dabar imkime ir per kriti
kos sietą gerai išsijokime. Pa
žiūrėkime, taip sakant, ar (1) 
kvapas arba paskutinis iš mirš
tančio žmogaus krutinės kvapo 
išėjimas yra “kažinkas” neme- 
džiaginis, nemirtinas, iš dausų 
atėjęs; ar (2) kvapas arba pas
kutinis iš mirštančio žmogaus 
krutinės kvapo išėjimas yra gy
vasties, jutimų ir proto pagrin
das.

Visų pirmiausiai čia turime 
atsakyti klausiami: Kas yra 
kvapas? Kas yra gyvybė? Kas 
yra protas?

Dabar jau, matote, gerai ži
nome, kas yra “psyche”, “spiri
tus”, “siela”, o kaip greitai , su
žinosime, kas yra kvapas, gyvy
bė ir protas, tai£ greitai pada-1 
rysime palyginimą, na, ir sura
sime teisybę, kurios čia juk tik 
ir ieškome. j

Tik kad šitas straipsnis per- 
_  daug ilgas nepasidarytų, tai kri- 

daro savitą'”aš“, vadina “siela”, tikos darbą palikim kitam strai-l 
Proto mechanikos, paskui šitos psniui.

gyvas

“dva- 
yra 
jau

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

FREDERICK BROS.
3700-10 So. Halsted St.

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

DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS

muzikališkų instrumentų naujausios išdirby s t ės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir su baisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik. < Ė. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, III.

privatiškų gydymui kambarių
Čia atėję gauna 

geriausį Ameriko
nišką i* TAj£ope- 
jišką bl.\ gydy
mo. Diikiil skai
čius žmorl^ ii<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausį medikalj 
patarnavimą že
miausia kaina. Td
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip Kad nei vienas nereika < 
Jauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearbom ir Monroe St.
Crilly Building. Imkite elevatorių • 

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

vai. vakare. Nedalioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. 
ną. Panedėlyj, seredr?? ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

Vardas

Adresas

For 12 ycars Public Service 
Checkš haVc never failed 

to arrive on titne!

ITALIJON IŠKOS ARMONIKOS
Mes išdirbame ir importuojame visokių 

pirmo, kleuoa ranka dirbtų Italijnniėku 
Armonikų

Stakas yra aprubežiuotas. Užgirašykit sau serų kaip galima 
greičiau — per telefoną, paštu arba atsilankant į musų ofisus

PUPBLIC SERVICE COMPANY
72 W. Adams Street, Chicago.

Room 1100
Vietiniai ofisai atdari vakarais iki Kalėdų 

5607 W. 22nd Street, Cicero 
108 S. 5th Avenue, Maywood 
114 N. Oak Park Avenue’, Oak Park.

19 S eZTh HOM B B B OnilbbRb?i?b B ■ b1bU

NDU

Tel. Yards 1138
TANLE* P.
MEžEIKA

GRABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.
3319 Aubum 
Avė., Chicago

Reumatizmas sausgėle
Nesikankykite savęs skaus

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

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

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

Justin Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

Make Your Electric Light
Pay for 
Itsėlf—

PUIKIOS NAMINĖS GYDUOLĖS 
(Geras tonikas) 

žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

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

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., Šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, 111.

KIEKVIENAS koštu-
meris Public Ser

vice Kompanijos iš Nor
thern Illinois, nusipirk- 
damas keletą kompanijos: 
serų po $7 musų taupymo 
planu arba už pinigus, 
gali greit gauti užtekti
nai dividendų, kad padengus mėnesinės elektros bilas 
Pagalvokite kiek tas reiškia Jums — gauti trys mėnesiai dividendus, kurie 
padarys jūsų elektros bilas apmokamas.
Tik $10 įmokėti ir $10 į mėnesį, tjii viskas ką jums reikia mokėti.
Pirkimui vieno Šero nuo paskirto musų skaitliaus musų pasiūlomo stako. 
Jus galite patys apskaitliUoti kiek serų jums reikia pirkti, kad gavus tiek di
videndų, kad padengus mėnesinius Už elektrą mokesčius.

Vienas seras atnėš jums $ 7.00 j metus dividendų 
Du Šerai atneš jums: $14.00 į metus dividendų 
Trys Šerai atneš jums $21.00 į metus dividendų

Jusų pinigai yra apsaugoti
Kuomet investuosite J šį didelį publišką patarnavimo įstaigą, kuri suteikia 
industrijos, rezidencijų ir agrikultūros teritorijai apie Chicagą elektros švie
są. Jūsų dividendai yra užtikrinti. Tai yra jūsų pačių kompanija. Apie 16,000 
kostumerių šiandien reguliariai gauna Public Service dividendus. Buk vienu 
iš jų. • 1 :

Maldykite atsiųsti man dykai gražiai įliustruotą 32 puslapių metinę knygą Public Service 
Company of Northern Illinois. Del to man nebus jokios atsakomybes.

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

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

CHICAGO. ILL.



NAUJIENOS, Chicago, nt

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

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

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

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

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

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

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Lietuva perka veislinių 
gyvulių Švedijoj.

PLUMINGO
DARBĖNAI

DR. VAITUSH, 0. D 
Lietuvis Akių Specialistas

kė Vaitelionių — kada jie at- 
[vyks savo žento visai iš to ūkio 
' išvaryti.

Vaitelioniai atvyko, bet krau
styti daiktų neturėjo progos, 
nes žentas juos sutiko kulko
mis iš kariško šautuvo, ir abu 
užmušė. Milicija žmogžudžio ne
suranda. Jis yra katalikas, bu
vo labai geras draugas Nemu
naičio milicijos, nes už daug jo 
prasikaltimų ir skandalų ji ne
drįso jo areštuoti.

(L. ž.)

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjlm», 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Kaunas. — Lietuvos žemės 
Ūkio Koperatyvų Sąjunga gau
na iš švedų Vyriausybės per va
dinamąjį “Hilfskreditkomitet” 
kreditų užpirkimui veislinių gy
vulių: galvijų, arklių, kiaulių ir 
avių. * Perkant gyvulius reikia 
įmokėti 25% perkamojo gyvu
lio kainos, likusieji 75% išmo
kami 6 metų bėgy (lig 1929 m. 
pabaigos) iš 6% palūkanų. Mu
sų žemes Ūkio ir V. T. M-ja yra 
sutikusi kredituoti 15% pirkė
jams; tuo budu gyvulių pirkė
jai, perkant gyvulius sumoka 
10% nuo gyvulio kainos rank-l 
pinigių ir avanso 8% pirkimo ir 
transporto iš Švedijos lig Klai- 

I pėdos išlaidoms. Likusieji pini
gai Lietuvos žemės Ūkio Kope
ratyvų Sąjungos nustatyta 
tvarka turi būti sumokėti laiko
tarpy lig 1929 m. nigs. 30 d.

žinias apie gyvulių rųšis ir 
kainas, pirkimo ir išsimokėjimo 
sąlygas teikia Kaune Lietuv. 
žemės Ūkio Koperatyvų S-ga, 
Gedimino g., 7, A, Šiauliuose 
— Lietuvos Olandų Veislės Gal
vijų Augintojų S-ga, Bažnyčios 
g., Pociaus namai. Ten pat pri
imami užsakymai. |

Gyvuliai bus perkami 3 lai
kotarpiais: 1) šį rudenį 28/XI 2" 
Švedijon važiuoja specialė ko- ■ 
misija, 2) 1924 m. pavasarį ir h 
3) 1928 m. rudenį. *

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

KOSULYS
yra greitai sulaikomas jeigu varto
jama į laiką Nužeminta kaina Chino eloseto 

autfitas $22
52 colių Roll Rim, vieno šmoto 
sinkos $21
5 pėdų, Roll Rim, vanos ant 
kojų

$22
Closeto sėdynė Mahogany 
užbaigimo 
_______________________________ —

$1.75

SEVERA’S
COUGH BALSAM. ,

fe !A]

M

ir

žmogžudybė

Garsinkities “NAUJIENOSE
By Thornton Flsher

•;ĮfĮ|Į

NEMUNAITIS, Alytaus

ap- 
kol

.1!:? <

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS
nuo šalčiui ir Gripui ir Galvos 
skaudėjimui paeina nuo peršalimo*

Kaina 30c.

įU_ __ jfe'

W. F. SEVERĄ CO.
f ■ CEDAR RAPIDS, IOWA

ita«ūl f
m «n 
•JI 
'M®

/- Apriih^i.ifltae Pasiūlymas
$100 Fonografai koliai ju bus

P R I S T A T O M DYKAI

Koznas Fonografas garantuojamas 
ant 10 metu.

Specialus kainos1 visokių rųšių plumingo materijolo šį mėnesį nuže- 
mentomis kainomis pirm apskaitliavimo inventoriaus. Dykai 'da- 
statymas. i

Syuare Deal Plumbing Supply House
1726 So. State Street

VENICE MUSIC SHOP
1104 S. Halsted St., Chicago

UI

MOTERIMS IR MERGINOMS I
Gal jus turit Geltonu® plaukus! O gal jus plaukai yra juodi! 

\r Kaitaniniai Rudi, ar Auksinės pirvos; Rausvi plaukai ar Visiš
kai Rfudoni! Vienok nežiūrint kokios spalvos jie nebūtų, neleisk 
pleiskanoms sunaikinti jų gražumo!

Rufflet atliks tai, jei jus tik laika nuo laiko juos naudosite. 
Nežiūrint ar jus savo plaukus dar tel>e<iCvitt supintus į kasų, ar su
suktus j mazgą, ar gal jau esat trumpai mnikirpę, Vienok jus nega
lite daleiati, kad nesvarios, iškrikę pleiakanoe augadytų ju«ų išvalė 
<la Jums nereiklia kentėti nesinammio delei niežėjimo ir besilupitno 
galvos odos, jei naudosite Ruffles.

Netikėkit musų žodžiui. Nusipirkit 65e. bonką ir pačios per
sitikrinkite, kad Rufflet yra mirtinu priedu pleiskanų ir kartu yra 
pilkiausiu plakų tonikų, kokį tik kada esate naudoję! Galima 
gauti aptlekose.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street

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

Kaina 26a ir 60c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
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, ji*" 
Netoli Ashland Avė.

Brooklyn. N. Y.
Gal Jums reikalingi 

akiniai

V JOINT SERVICE V/ITH

IIAMBUPGAMLRICANL1NE

YORK

Iffll

TRUMPIAUSIAS KELIAS | VISAS • 
DALIS

LIETUVOS
Išplaukia kiekvieną savaitę su musų 

laivais de luxe
“Kesolute”, “Reliance” 

“Albert Ballin” 
"Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesa pasažie- 
rius ir populiariški laivai “Mount Clay”, 
Clevoland, “Hansa”, "Thuringia” ir 
“ We-,tnhalia” su cabin ir III klesa. 
Ger;ts mandagus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios apystovos.
UNITED AMERICAN LINES

We»t Randolph St.» Chicago, III. 
Arba bile autorizuoto agento.

Garsus plėšikai su
gauta.

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

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

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

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptlekose arba prie

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

Ukmergė. <l. ž.) šiomis ■ 
dienomis vietos milicijos pa- J 
stangomis sulaikyti Ukm. ap- ■ 
skr. garsus plėšikai: Marcinavi- g 
čius Adolfas, dezertyras iš Pa- 
nevėžio, Pipiras postas iš Ute- ■ 
nos apskr., Dudkis Vladas iš ■ 
Ukm., čiplinskaitė Marijona — ■ 
užlaikytoja plėšikų gaujos, ir jų JJ 
sėbrai. Laike suėmimo iš jų pu- ■ 
sės buvo ginkluotas pasiprieši- J 
n imas, bet milicijos drąsumu ■ 
jie visi suimti ir patalpinti ka- ■ 
lėjiman; visas gi atrastas pas 
juos pavogtas turtas grąžintą |« 
nuke atėjusiems.

Taipogi vietos milicijos pa
stangomis pabaigoje sp. men. ir 
pradžioje šio mėn. Kauno apskr. 
sulaikyti žinomi arkliavagiai: 
Vendžiogaloje — Laškovas Jo
nas, Babtuose — Volkaitis Jo
nas ir Vilkijos vals. plėšikai, 
operavę nuo 1919 m. ir slapstę
si Vokietijoj: Solo Juozas 
Zakžeckis Jonas.

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.
MUSU STAKAS YRA KUOPILNIAUSIAS

. .........

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

Mažais 
Iškasėtais

TRYS DIENOS LAIKAI.

Mr. I. Knovvitt

SVEIKATA

aps., 
spalio 29 d. apie 6 vai. vak. Kal
nėnų kaime Edmontas A'lach- 
vosčius nušovė žmoną ir uošvį 
Eronimą Vaitelionį iš Nemunai
čio, su kuriuo, ir su uošviene, 
turėjo ginčų apie jam pavestą 
ūkį, kurį iš žmogžudžio teismas 
atėmė atgal, ir be to nubaudė 
jį kalėjimu. Alachvosčius* tuoj 
po teismo parvyko namo ir lau-

Hls idea may nave been good, būt—

NO EKCOSe FOR. 
įV-ANV G<J\ WHo 

ooU»-c> sre^L. anm-
THIH6 VržOV't
BUGGY H AVĖ

>iIii Mes pirkome savo 
šildymo įrengimus 
kainos dar nebuvo taip 
augštai pakilusios, todėl 
galime suteikti tokias kai
nas, kurios tiesiog nuste
bima jus.

Parodysime jums pla
ną apšildymo be jokio iš- 
kaščio.

Pasimatykite su mumis 
— esame expertai tame 
dalyke.

MUSŲ OBALSIS:
KAINA, VER
TĖ, PATAR- 
NAVIMAS

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

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

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

JEI saulės šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiurš> 
mo, ašarų bėgimą ir galvos skaa-

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

Ant trečio augčto virš Platto ap- 
ciekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Pristatome į visas dalis miesto ir 
priemiesčius be užmokesčio

' i I

Atdara kasdien nedėlioj iki 1 vai 
po pietų

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

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

Tel. Canal 5838
CHICAGO, ILL.

J. KLEIN & CO.J|
4544-48 Cottage Grove Avė., Drexel 8307 Chicago. ■

Jei negalite patįs ateiti, tai telefonuokite Drexel 3407 dėl kainų

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

prašalins šiandien kuomet vartoąit 
^nusų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del triniino, kuris prašalins skau

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

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.
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NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadienis, gruod. 15, 1923

PASTEBĖKITE SKIRTUMĄ
Nedėlioj, gruodžio 22, 8 vai. vakare — už savaitės nuo šio nedėldienio — yra tikrai paskutinė proga Įstoti i “Naujieną” automobilią kontestą ir 
gauti “Pirmo Periodo” balsą skaičią. Po šio laiko bus duodama daug mažiau balsą už surinktas prenumeratas. Po sausio 6 dienos dar bus dau
giau numažinta balsą skaičius. Todėl, prisidėkite dabar ir gaukite daug balsą.

Surašąs Balsų ir “NAUJIENŲ 
Prenumeratos Kaina Šios ir Sekamos

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

ANTRAS PERIODAS.
Įskaitant septintą ir aštuntą savaitę 
(užbaigiant sausio 5, 1924), sekamas 
skaitlius balsų bus išduodamas už 
prenumeratas:

TREČIAS PERIODAS.
Įskaitant devintą ir paskutinę savaitę 
(užbaigiant sausio 12, 1924), sekamas 
balsų sakitlius bus išduodamas u, 
prenumeratas:

Savaitės
1
2
3
5

2
3
5

Del

Balsų 
5,000 

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

Iš kitų miestų paštu 
4 metų $3.50 H ----

«

metų $4.00
4< * “ ~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 
3,333 
8,000 

17,333 
86,000 
60,000

Iš kitų miestų paštu 
% metų $3.50 
' “ 7.00

“ 14.00
“ 21.00
“ . 85.00

% metų $4.00 
1 
2 
3 
5

8.00 
16.00 
24.00 
40.00

3,333 
8,000 

17,833 
36,000 
60,000

1
2
3
5

Balsų 
2,500 
6,000 

13,000 
27,000 
45,000

Iš kitų miestų paštu 
4 metų $3.50 << ----

metų $4.00
“ 8.00
“ 16.00
“ 24.00
“ 40.00

2,500 
6,000 

13,000 
27,000 
45,000

Informacijų Atsišaukit, Rašykit ar Telefomiokit Naujienų 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illino s, Telephone Roosevelt 8500.

7.00
14.00
21.00
35.00

Kontesto Dept.

GRAND CAPITAL DOVANA

Darbas
Neš Jums

Daug Naudos

ANTRA DOVANA

« 
u

Tikrai naujas, 1924 MODELIO, šešią cilinderią 
COLUMBIA SEDANAS

Pilnai įrengtas, vertas S 1.700
: Pirktas ir parodomas pas '

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

CHEVROLET SEDANAS 1 J
Įrengtas su extra tajerais, tube, frontiniu bumperiu ir 

užrakinamas, Vertas $920 
Pirktas ir parodomas pas 

MILWAUKEE AVĖ. MOTOR SALES 
2504-06 Mikvaukee Avenue, Chicago, Illinois.

TREČIA DOVANA PENKTA
DOVANA

Puikus Solitaire
Thor Electric Skalbia

moji Mašina verta

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.

$183.75
Pirkta ir padaroma 

pas
KALUZNY & CO., 

5039 S. Ashland Avė.
Chicago, UI.

Deimantinis Žie
das, pasirinki
mui vyrams ar 
moterims vertas 

$150
Pirktas ir parodomas pas

HENRY RHEIN’S JEWELRY 
STORE

1536 W. 47th St., Chicago, BĮ.

SEPTINTA DOVANA AŠTUNTA DOVANA
Genuine Victrola, Sty- 

liaus XI, verta 
$150 

Pirkta ir parodama pas - w
GEORGI & VITAK 

MUSIC CO., 
4639 So. Ashland Avė., 

Chicago, UI.

$100 vertės tavorą 
orderis

$75 vertės tavorą 
orderis

Bile tavorą augščiau minėtos vertės, tik 
groseris nėra j 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 balsų jums. ~ Ir dar 50>000 extra balsų gausite!
Kaip? Prisiųskite $24 vertės 
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 padėtas j Salį, kad pas- 
kiau išdalinus kaipo algas tarpe aktyviškų, bet nelaimėjusių dovanų, 20 
nuošimčių pamatu. Kiekvienas kandidatas, kuris bus aktyviškas visą 
kampanijos laiką, priduodamas nuolatinius piniginius raportus, bet ne
laimes didelių pasiūlomų dovanų, bus priskaitytas Į komiso gaunamu 
eiles. PAGALVOKITE APIE TAI! Vienas doleris iš penkių kuriuos 
jus šukolektuosite, eis j jūsų kišenių, jei jus nelaimėsite dovanas. Tas 
patvarkymas užtikrina kiekvieną kandidatą ir tas reiškia, kad ŠIOJE 
KAMPANIJOJE NEBUS PRALAIMĖTOJŲ. Ar dar kas nors gali 
būti teisingesnio ir geresnio kaip tas? '

Del Informacijų Atsišaukit, Rašykit ar Telefonuokit Naujienų Kontesto Dept., 1739 South Halsted Street, Chicago, Illinnois, Telephone Roosevelt 8500.
.. .>;i,


