
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Th* Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY <n< LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO„ INC.
1739 South Halsted Street, Chicago. Illinois

Telcphone Rooaevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

HAUJOEMOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Entered as aecond Clasa Matter March 7, 1014, at the Post Office of Chicago, III., 
under the Act of March 3, 1879.

f ....... ....
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Newb

PUBLISHED BY LITHUANIAN NEW8 PUBLISHING CO.. INC.
( 1739 South Halited Street, Chicago, III nois

Telcpbons Roonvelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj
-------------------- ------------------------------------—-J

WWSI w No. 298VOL. X, ' Kaina 3c Chicago, III., Trečiadienis, Gruodis-December 19 d., 1923          
. • ... .. - . n- .-J .-ą- --r- I.-ir T-L-»K. --ĮĮT-m- - r t -IT1 - T— -- - L.--  L  - -■ : ■■ ' .......... . . .      •»

GRAIKIJOS KARALIUS IŠVARYTAS
Amerika nepripa

žins Rusijos
Graikijos karalius du

mia Rumunijon
__________

Sumušė Meksikos 
sukilėlius

Talkininkai priešinasi Vokieti
jos paskolai

Graikija išvarė savo 
karalių Jurgį

Kaip vakar jis turėjo išvažiuoti 
Rumunijon ir laukti steigia
mojo seimo svarstymų pasek
mių.

ATHENAI, gr. 18. — Laik
raščiai šiandie paskelbė, kad 
karalius Jurgis ir karalienė Elz
bieta šiąnakt apleis Athenus ir 
išvažiuos j Rumuniją.

Po kabineto susirinkimo pir
madieny išleistas oficialinis pra
nešimas sako;

“Kadangi neužilgo susirinks 
išrinktasis steigiamasis seimas 
apsvarstyti kokia valdžia butų 
šaliai geriausia, revoliucinės 
valdžios galvos skaito, kad už
tikrinimui ramumo svarstant šį 
svarbų klausimą, jų pareiga yra 
pranešti jo didenybei karaliui 
nuomonę, jog jis turi apleisti 
šalį iki tokio laiko, kada bus pa
darytas galutinas nuosprendis 
apie valdžią.

“Ši nuomonė tapo pranešta 
karaliui, kuris duos savo atsa
kymą ryto (antradieny)”.

Paskirtas regentas.
LONDONAS, gr. 18.— Athe- 

nų žinia sako, kad karalius ii’ 
karalienė išvažiuoja šiąnakt j 
Rumuniją, nepasirašydami jo
kio dekreto ir kad admirolas 
Koundouriotis bus paskirtas 
regentu.

Kita telegrama sako, kad 
delegacija, atstovaujanti armi
ją ir laivyną vakar pranešė pulk* 
Plastiras, jog laivyno ir armi
jos oficieriai skaito karaliaus 
pašalinimą kaipo būtinai reika
lingą dalyky.

Išmainyk 
savo automobiliy 

ant loto ar namo.
Vasara praėjo, užeina ruduo, 

taipgi gavęs užtektinai smagu
mo iš savo automobilio dabar 
rasi naudingu išmainyti jį ant 
loto, ant kurio gal kitą pavasa
ri pasistatys! namą. Arba gal 
tuoj išmainysi savo automobilių 
ant bungalow. Paskelbk apie tai 
Naujienose, čia tavo paskelbi
mą pamatys žmogus, kurs iš
troškęs gauti automobilių, ir 
jus sueisite ir padarysite jum 

abiem pageidaujamą mainą.

Premjeras Gonatas ir pulk. 
Plastiras pasirašė po laišku, 
prašančiu karalių apleisti Grai
kiją, po pasitarimo su armijos 
ir laivyno delegatais ir atsto
vais politinių ir kitokių organi
zacijų. Visi ragino karaliaus 
pašalinimą. Athenų garnizonas 
taipjau pareikalavo, kad kara
lius butų pašalintas.

Laiškas karaliui Jurgiui bu
vęs parašytas gana kieta kalba 
ir patarta jam vėliausia iki 
Šiandie vakaro apleisti šalį. Jo 
išvažiavimui bus parūpintas 
laivas Esperia. Karalius atsakė, 
kad jeigu skaitoma, kad jo ap
leidimas išeis šaliai ant naudos, 
jis apleis šalį greičiausiai gali
mu laiku.

Kita Athenų žinia sako:
“Karalius išvažiuoja į Bucha- 

restą šįvakar. Autoritetingai 
pasakyta, kad jis telegrafavo 
Venizelos, prašydamas jį paim
ti valdžią į savo rankas. Admi
rolas Koundouriotis priėmė re- 
gentystę iki bus nustatyta bu
siančioji šalies valdžia.”

(Karalius Jurgis II yra vy
riausias karalius Konstantino, 
sūnūs. Tas karalius buvo paša
lintas nuo sosto laike karo, bet 
po karo vėl sugryžo ir sostą at
gavo, nes jo antrasis sūnūs 
Aleksandras, kuriam talkinin
kai buvo pavedę sostą, mirš nuo 
beždžionės įkandimo. Betgi išti
kęs pulk. Plastiras sukilimas, 
prasidėjęs po pralaimėjimo ka
ro su Turkija, vėl privertė Kon
stantiną nešdintis iš Graikijos, 
pavedant sostą sunui Jurgiui. 
Neužilgo po to Konstantinas 
mirė Italijoj. Jurgio pati yra 
vyresnioji Rumunijos kakalių, 
duktė. Todėl Rumunijos kaka
liai, kurių kita duktė yra Jugo 
Slavijos karalienė, atvirau pri
grūmojo Graikijai karu, jei 
bus Jurgis išvytas).

Liberalai už respubliką.
Pasak Daily Mail Athenų ko

respondento, liberalai, kurie

Naujieną Konlesto 
vedėjas

esti Naujienų ofise kas
dien dienomis, o taipgi 
vakarais seredoinis ir 
subatomiis. NedėJiomis-gi 

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

laimėjo pereito septintadienio 
rinkimuose, ragins steigiamąjį 
seimą padaryti plebiscitą (vi
suotiną balsavimą) apie per
mainymą dabartinės valdžios) 
Jie taipjau mano pradėti svars
tymus apie paskelbimą Graiki
jos respublikos. Jei bus pasek
ta Franci jos valdymosi siste
ma, tai prezidentu bus pastaty
tas bankierius Basil Zaharoff, 
jeigu gi Jungt. Valstijų, tai 
prezidento vieta teks Venizelos.

Kruvina demonstracija.
Daily Express aprašo kruvi

nus įvykius gruodžio 9 d. Kol 
minia buvo Jupiterio bažnyčios 
kvartale, kur buvo laikoma de
monstracija, viskas buvo ramu, 
bet kada žmonės išėjo į gatves, 
liko pasiųsti kavalerijos būriai 
ir kulkasvaidžiai išvaikyti juos.

“Minios priešinosi kelias va
landas, nežiūrint žmogžudingo 

darbo kulkasvaidžių ir kavaleri
jos kardų,” sako laikraštis. “Ta
da mesta granatas iš revoliu
cionierių buveinės, kurios nuk
lojo gatves sužeistais ir paliko 
15 užmuštų.

“Pasidarė neaprašomos sce
nos. Keturi kareivių kordonai 
saugojo kelią prie Jupiterio ko
lonados. Minios atstume pirmą 
kordoną, antras kordonas puolė 
kardais, bet atsitraukė; trečias 
kordonas bandė sustabdyti žmo
nes kulkasvaidžiais, skindamas 
priekines demonstrantų eiles, ir 
tada minia pasitraukė atgal. 
Bet ji atgavo savo vietą ir ta
da kavalerija užjojo ant minios, 
o infanterija su šautuvais ir 
revolveriais darbą pribaigė, pa
likdama žemę nuklotą lavo
nais”.

Jungt. Valstijos nepripa
žins Rusijos

Nemanančios derėtis dėl savo 
principų, sako valstybės sek
retorius Hughes.

WASHINGTON, gr. 18. — 
Valstybės sekretorius Hughes 
pranešė Rusijos sovietų val
džiai per Amerikos konsulą Re- 
vely, kad šiuo laiku nėra prie
žasties tokioms deryboms tarp 
Amerikos ir Rusijos, kokias siū
lo savo notoje prezidentui Coo- 
lidge Rusijos užsienio reikalų 
ministeris čičerinas, nes Ame
rikos valdžia visai nemano de
rėtis dėl savo principų.

Hughes atsakymas čičerinui 
yra trumpas ir atmeta čičerino 
siūlomas derybas. Jeigu Rusijos 
valdžia yra pasiryžusi sugrąžin
ti konfiskuotas amerikiečių nuo
savybes, arba duoti amerikie
čiams atlyginimą, ji gali tai pa
daryti ir be jokių derybų. Be 
derybų ji gali panaikinti savo 
atšaukimą dekretų, kuriais bu
vo panaikintos obligacijos lin
kui šios ašlies ir jas pripažinti. 
Tam viskam esą derybų nerei
kia ir Rusija turinti tai pada
ryti vien parodymui savo gerų 
norų. Amerikos gi valdžia nepa
sidarė skolų Rusijoje ir neat
metė savo obligacijų. Be to Ru
sija nepaliauja vesti propagan
dos už nuvertimą šios šalies įs
taigų.

“ši valdžia negali padėti de
rybų iki šios Maskvos pastan
gos nebus sustabdytos,” sako 
Hughes nota Rusijai.

BRIUSELIS, gr. 18. — Belgi
jos valdžia pranešė, kad Vokie
tijos ihai’ge d’affaires Paryžiu
je Dr. Leopold von Hoesch yra 
Belgijai priimtinas kaipo Vo
kietijos ambasadorius Briusely.

Obreg’Dnas sumušė de la 
Huertos sukilėlius

Atsiėmė svarbų geležinkelių 
centrą ir (dabar eina linkui 
Vera Cruz.v

EL PASO, Tex., gruodžio 18.
— Meksikos konsulas Ruiz ga
vo žinių, kad Meksikos valdžios 
ka'Dc'iviai sumušė sukilėlius ir 
paėmė svarbią* strategišką vie
tą ir geležinkelių centrą San 
.Marcos, tarp sostinės ir Vera 
Cruz, irdabar nuolatos ir ne- 
atlaidžiai stumiasi linkui pačios 
svarbiausios sukilėlių tvirtovės 
Vera Cruz.

Mušis už San Marcos tęsėsi 
daugiau kaip 16 valandų ir 
tik po to sukiMiaii pasitraukė. 
Valdžios kareiviai suėmė daug 
amunicijos, mažųjų ginklų ir 
nemažai kanuolių, taipjau kelis 
traukinius, kuriuos sukilėliai 
vartojo gabenimui savo karei
vių.

Rengiasi pulti Vera Cruz.
i.

įSAN ANTINIO, gruodžio 18. 
—Konsulo Luibbart gautas ofi
ciali nis pranešimas sako, kad 
prezidentas Obregonas su 22,- 
000 savo kareivių dabar kon
centruoja savo spėkas Vera 
Cruz valstijoje. Federalinė ka
riuomenė yra pilnai prisirengu
si kampanijai Vera Cruz valsti
joje ir yra apsiginklavusi leng
vąja ir sunkiąja artilerija, kul
kasvaidžiais, taipjau turi ir dide 
les oro spėkas. Prezidentas vie
šai pareiškė, kas jis ves kampa
niją už paėmimą Vera Cruz 
miesto.

Prancšiiimas sako, kad delei 
sukilėlių sunaikinimo geležin
kelių kuriuos federaliniai karei
viai turės pasitaisyti pirm negu 
jie galės toliau eiti, prezidentas 
Obregonas nutaręs sukoncent- 
truoti visą saivo veikimą prieš 
de Ta Huerta spėkas Vera Cruz 
valstijoje.
Santikiai su Amerika neatsi- 

maiiiė.
WASHINGTON, gruodžio 18.

— Ikili tą j alinis* name paskelbta 
šiandie, kad de la Huertos suki
limas Meksikoje nė kiek nepa
mainė Jungt. Valstijų valdžios 
politikos linkiu Meksikos ir kad 
prezidentas Coolidge tikisi,, jog 
nesenai padarytosios su Meksi
ka sutartys bus senato neužilge 
ratifikuotos.

Lenkija dar be kabineto
Dabar Grabski pakviestas su

daryti kabinetą.

VARŠAVA, gr. 18. — Atsto
vui Thuggutt neįstengus suda
ryti kabinetą, prezidentas su
daryti naują kabinetą pakviete 
V. Grabskį. Manoma, kad naujo 
ji ministerija, kada ji bus sudarj 
ta, didelę domę atkreips į finan 
sines reformas.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gruodžio 18 d., užsienio 

pinigų ne mažiaus kaip už 25,0(M 
dolerių bankų buvo skaitoma Ame 
rikos pinigais Šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.31
Austrijos 100,000 kronų ......... $1.4*
Belgijos 100 frankų ...........  $4.6f
Danijos 100 markių .......... . $17,8'5
Finų 100 markių ................... $2.50
Italijos 100 lirų ................... $4.3r<
Francijos 100 frankų ......  $5.22
Lietuvos 100 Litų ................. $10.0*
Norvegijos 100 kronų ......... $15.02
Olandų. 100 kronų ............... $38.18
Švedijos 100 kronų ............... $26.3?
Šveicarijos 100 frankų ....... $17.46

Dar šešis apkaltino už 
graftą

G r and jury, tyrinėjęs graftą, 
užbaigė savo tyrinėjimus. Bet 
esą tik paviršius paliestas.

CHICAGO. — Grand jury, 
kuris tyrinėjo graftą prie bu
vusios miesto administracijos, 
tapo teisėjo Caverly paleistas. 
Savo paskutiniame raporte 
grand jury išnešė dar šešis ap
kaltinimus už graftą ir taipjau 
pabarė tuos valdininkus, kurie 
vedė tyrinėjimus.

Paskutinieji šeši liko apkal
tinti sąryšy su graftu miesto 
gerinimo taryboj. Tarp apkal
tintųjų yra tos tarybos pirmi
ninkas Michael Faherty, keli 
tos tarybos “ekspertai,” vienas 
nekilnojamųjų nuosavybių par
davinėtojas ir buvęs viršinin
kas valstijos taksų komisijos 
Percy B. Coffin.

Teisėjas įsakė juos tuoj aus 
areštuoti ir pareikalavo iš kiek
vieno po $50,000 kaucijos.

Savo raporte grand jury sa
ko, kad jis dar nėra prisiren
gęs užbaigti tyrinėjimus, bet 
prie dabartinių aplinkybių dai
rosi bereikalingas darbas tuos 
tyrinėjimus tęsti. Esą Chicago- 
je tiek grafto1 butą, kad grand 
jury spėjo tik patį paviršių 
pajudinti ir dar neturėjo pro
gos j tą dalyką labiau įsigilin
ti. Grand jury nesutinka su ge
neralinio prokuroro tvirtininiu, 
kad šis grand jury atgyveno 
savo naudingumą ir kad todėl 
turi būti paleistas ir tyrinėji
mai užbaigti.

Prokurorams reikalaujant, 
teisėjas išbraukė iš raporto 
daugelį valdininkų pabarimų, 
bet niekurius virgi paliko.

Talkininkai priešinasi Vo
kietijos kreditams

Ragina Vokietiją užgriebti ūki
ninkų grudus.

PARYŽIUS, gr. 18. — Ma
noma, kad kontribucijos komi
sijoje kils griežtas pasipriešini
mas Vokietijos prašimui suteik
ti pirmenybę jos $70,000,000 
paskolai užsienyje nupirkimui 
maisto Vokietijos gyventojams. 
Francija ir Belgija griežtai 
priešinasi tai pirmenybei, o ir 
Anglija nėra tam prielanki.

Svarbiausia tai paskolai tal
kininkai priešinasi todėl, kad 
didžiuma tos paskolos butų iš
leista Amerikoj. O Amerika ga
vusi pirmenybę ant $100,000,000 
maisto, kurį Hooveris paisuntė 
Vokietijon tuoj po musių pa
liaubos.

Talkininkai mano, kad Vokie
tijos valdžia turi užgriebti esan
čius pas ūkininkus grudus ir 
juos išdalinti miestiečiams, pri
verčiant ūkininkus priimti už 
grudus ‘popierines markes.

WASHINGTON, gr. 18. — 
Senatas vis dar neįstengia iš
rinkti tarpvalstijinės prekybos 
komiteto pirmininką, nors bal
savimai apie tai eina jau virš 
dviejų savaičių laiko. Viso tapo 
padaryta virš poros desėtkų bal
savimų ir neprieita prie jokių 
rezultatų. Paskiausiame balsai/ 
vime pasidalino sekamai: Smith, 
demokratas, 42 balsu; Cum
mins, republikonas, 37; Cou- 

zens, rep., 11. Smithui trūksta 
iki didžiumos 4 balsų.

Ryto irgi bus tęsiamas bal
savimas.

Stambi auka Mariampolės 
Realai Gimnazijai

Indiana Harbor Pasilinksmini
mo Draugiškas Klubas paau

kavo $100.00.

INDIANA HARBOR, Ind. — 
Viena tvirčiausių ir turtingiau
sių draugijų Indiana Harbore 
yra Lietuvių Pasilinksminimo 
Draugiškas Klubas.

Klubas yra laisvas ir pažan
gus. Ypač paskutiniais kele- 
riais metais jis visuomet rėmė 
kiekvieną lietuvių kulturinį ir 
labdarybės reikalą savo auko
mis. Kada dabar prasidėjo au
kų rinkimo vajus, idant pabuda- 
vojus Mariampolės Realei Gim
nazijai namai, tai ir Lietuvių 
Pasilinksminimo Draugiškas 
Kliubas neatsiliko, — jis irgi 
atsiliepė tuo svarbiu reikalu.

Gruodžio 16 dieną T. Ivanovo 
svetainėje (2101 Broadway) 
Klubas laikė susirinkimą ir nu
tarė iš iždo paaukoti Mariampo
lės Realei Gimnazijai $100.00. 
B. R. Yasiulis ir V. Ciparas iš
rinkta aukos pasiuntimui. Auka 
bus pasiųsta Chicagos Lietuvių 
Prof. Sąjungos Vyriausiam Ko
mitetui, kurio pirmininkas yra 
Dr A. Karalius, o iždininkas 
adv. K. Gugis.

Tai bene bus pirmas klubas, 
kuris atsiliepe į atsišaukimą to
kia stambia auka. Kuris klubas 
iš eilės paseks mūsiškio pavyz
dį ir paklos šimtinę?

— Alvienas.

NAUJIENŲ
KALĖDINIS jjftg
NUMERIS

Subatoj gruodžio 22 d. 
išeis Naujienų Kalėdinis 
numeris su straipsniais, 
apysakomis ir eilėmis Ka
lėdinio turinio. Bus 16-kos 
puslapių dydžio. Duokite 
užsakymą savo pristaty
tojui išanksto.

Dovanų
Naujiems Metams

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

Siųsdami per Naujienas pinigus Lietuvon, 
visuomet busite tikri, kad jūsų pinigai nueis 
greitai, j 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.

—Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon.

1739 So. Halsted St., Chicago, I1L

Jėzus Nazarenas
Jo gyvenimas ir mokslas.

Koks buvo Jėzus ištiktųjų ir 
ką jis tikėjo ir skelbė ištiktųjų 
— tą galima jau šiandien suži
noti iš praeities tyrinėtojų, ku
rie tyrinėja su atidarytom akim. 
Ir tą šiandien žino būriai iš
rinktųjų. Nuo žmonių minių 
vienok tiesa apie Jėzų yra stro
piai slepiama.

Svarbu todėl bus Jums pasi
klausyti paskaitos apie Jėzų su
lig bešališkais ištyrinėjimais. 
Paskaita bus nedėlioj gruodžio 
23 d., 10:30 vai. iš ryto, Ray- 
mond Institute, 816 W. 31st St. 
Skaitys Kl. Jurgelionis. Ateiki
te. Tikietai galima gauti išank- 
sto: Raymond Institute ir Nau
jienose.

Mokslo Draugai.

Bergeris reikalauja pašei- 
pos Vokietijai

Reikalauja suteikti $1,000,000 
kreditų maistui.

WASHINGTON, gruod. 17.— 
Socialistas atstovas Victor Ber- 
ger įnešė atstovų bute bilių, ku
riuo reikalaujama, kad valdžia 
suteiktų Vokietijai kreditų) už1 
$1,OOO,X>OO Vokietijai nusipirkti 
sau maisto.

3 žmonės žuvo gaisre hotely.

HOUSTON, Tex., gr. 18. — 
Trys lavonai tapo išimti iš po 
griuvėsių Capitol hotelio, kurį 
sunaikino šįryt gaisras. Spėja
ma, kad ir daugiau lavonų yra 
griuvėsiuose.

šiandie — apsiniaukę, nepa
stovus; maža permaina tempe
ratūroje.

Saulė teka 7:13 v., leidžiasi 
4:27 v. Mėnuo leidžiasi 3:34 v. 
naktį.



NAUJIENOS, UfilcMgo, UI.

Štai kaip dabar stovi Naujienų kontestantai
Kas laimės didelį Columbia sedaną vertės $1700?

Kas laimės Chevorlet sedaną vertės $920?
Kas laimės Fordą vertės $428.73?

FRANK ŠOVA, ................................ -...............................  849,300
4014 So. Rockwell St., Chicago, III.

MRS. MIL1E PAVLAUSKI,.... ........................................  707,250
3619 Deodor St., Indiana Harbor, Ind.

MISS L. NARMONTA, .....................................  666,600
3223 Varneli Avė., Chicago, UI.

LEON SHWEGZDA, .........................................................  637,000
4917 W. 14 St., Cicero, III.

MRS. AGNĖS SEDLAUSKA, ........................... -............. 618,900
3355 So. Morgan St., Chicago, III.

TONY WILLIS, .................. -............................................. 539,000
856 W. 122nd St, Chicago, III.

ANTON GVDAVICHJS,......................................................311,700
P. O. Box 358, Benton, III.

KAZIMER POCIUS,.....................................  296,000
12053 So. Halsted St, Chicago, III.

ANTHONY SHARKIS, .....................................................  294,300
942 W. 34th St., Chicago, III.

ANTON PAKŠYS, ............................................................. 219,000
220 Mihvaukee Avė., Kenosha, Wis.

KAZIMER YUCIUS, ......................................................... 216,600
1579 Mihvaukee Avė., Chicago, III.

CAZIMER RAŽAS, ........................................................... 211,400
4438 So. Fairfield Avė., Chicago, Iii.

L. BCTKEWICZ, .................       160,500
2502 W. 69th St., Chicago, III.

KAZIMER STALMOKAS, ...............................................  136,000
1417 S. 50th Avė., Cicero, III.

STASYS GIRŠTAUTAS, ...................  131,000
8324 Navy Avė., Detroit, Mich.

KAZ. BAZEVIC, ................................................................... 124,000
921 So. Sheridan Rd., Kenosha, Wis.

JOSEPH Sl’KING,............................................................. 122,200
6059 So. Kilder St., Chicago, Iii.

PETER KAUNETIS,  ....................................................  119,000
1530 So. 49th Avė., Cicero, III.

WM. SHIMKUS, ................................................................... 65,100
3817 So. Ėmei aid Avė., Chicago, III.

MIKE BUDAS, ..................................................................... 64,900
7018 Eggleston Avė., Chicago, III.

JOSEPH SANCIULIS, .........................    54,000
P. O. Box 253, Bradiey, Ohio.

MISS ANNA PORITZ, .......................................................  52,200
1900 Racine Avė., Racinc, Wis.

J. JAKSAVVICZ...... ..._______ ...............——.... ........ - 47,100
1509 Harvey Avė., Oak Park, III.

JOHN YURKŠAITIS, ............   47,000
Box 163, Harrison City, Pa.

A. KALNER, ......................................................................... 47,000
10929 So. State St., Chicago, III.

WM. RIPALAS, ................................................................... 47,000
Unionville, Mich.

JOHN JASULEV1ČIA, .......................................................  42,600
Box 58, Valier, Pa.

KANSTANTAS BULKA, ........  ........  40,000
Milladore, Wis.

A. MUKEVICH, .............................................„.................... 40,000
3240 Emerald Avė., Chicago, III.

MISS JOSĖ DAMBRAUSKAITĖ, ...................................... 37,500
1817 String St., Chicago, Iii.

MISS MARY PHILIPS, .........................................................  5,600
2213 W. 22nd St., Chicago, III.

SIMON JUODSNUKIS, .......................................................... 5,600
Freemonsforth, III.

JAMES ATWILL, ................................................................. 5,000
1012 Geneva St., Racine, Wis.

JONAS BREHANSKAS, ...................................................... 5,000
2227 — 24th St., Detroit, Mich.

ALEX BRAŽULIS, ................................................... ...........  5,000
4353 So. Campbell Ace., Chicago, III.

MISS ROSE EIDUKAITfi, .........................   5,000
. 1134 W. 18th St, Chicago, III.

JOE GRECIAS,.......... ............................................................. 5,000
4511 So. Fairfield Avė., Chicago, III.

PETER JANUŠKA, ...............................................................  5,000
3429 So. Union Avė., Chicago, UI.

A. LUNGEVICZ,  .....................................................................5,000
1737 N. Robey St., Chicago, III.

ALEX ODEN, ......................................................................... 5,000
708 W. 12th PI., Chicago, I1L

FRANK RINKIS, ...................................................................  5,000
4601 So. Hermitage Avė., Chicago, III.

PAUL P. SHVELNIS, ...........................   5,000
1443 N. Paulina St., Chicago, III.

ALICE ŠILANIS, ...................................................................  5,000
470 W. 26th St., Chicago, III.

C. STEVENS, ........................  5,000
3449 Lovve Avo., Chicago, III.

ALEX THURSTON, .......................................   5,000
1267 Washington B’.vd., Chicago, III.

TED TERORUS,...................................................................... 5,000
1545 E. Mason St., Springfield, III.

A. A. VASILIAUSKAS, ................................................ i......  5,000
4445 So. Washtenavv Avė., Chicago, III.

J. T. VITKUS,................................. :........................................ 5,000
1286 Norwood Road, Cleveland, Ohio.

JOSEPH VARNAGIS, ....................   5,000
4051 Arcehr Avė., Chicago, III.

TEDDY VAZNONIS,.............................................. ...............  5,000
833 VV. 33rd PI., Chicago, III.

JOE WITKAUSKAS, .............................................................. 5,000
1420 So. Union Avė., Chicago, UI.

MRS. M. WOITKEWICH, .....   5,000
3113 So. Halsted St, Chicago, UI.

P-IA MILĖ PAULAUSKIENĖ 
3619 Deodor St., 

Indiana Harbor, Ind.

STASYS GIRŠTAUTAS, 
8324 Navy Avė., 

Detroit, Mich.

KAZIMER RAŽAS, 
4438 So. Fairfield Avė., 

Chicago, Iii.
Jis pasirodė labai darbštus ir 

gabus ir šiame Ikon teste lošia la
bai svarbią rolę. .

C. YUCIUS, 
1579 Mihvaukee Avė., 
' Chicago, UI.

JOSEPH SPRING,
' 6059 So. Kildavę St., 

. Chicago. UI,

MRS. AGNĖS SEDLAUSKI, 
3355 So, Morgan St., 

Chicago, III.
■ Į:...

LEO SHWEGŽDA, 
4917 W. 14th St., 

Cicero, III.

ANTON PAKŠYS,

MISS ANNA PORITZ, 
1900 Racine Avė., 

Racine, Wis.

220 Milwaukee Avė. 
Kenosha, Wis.

FRANK ŠOVA, 
4014 So. Rockwell St, 

Chicago; III.

TONY WILLIS, 
856 West 122nd St., 

West Pulhnan, III,

ANTONAY SHARKIS 
942 W. 34th St.

7018 Egglestone Avė. 
Chicago, III.

MISS. L. P. NARMONTA
3223 So. Parnell Avė. 

Chicago, III.

Kas yra “Kliubas”
“Kliubas” Naujienų kontes- 

te reiškia grupa prenumeratų 
ar apgarsiniihų sumoj $24.00.

Pavyzdin: Naujienų prenu
merata trims metams po $8.00 
į metus sudarys “kliubą.” Skai
tant po 12,000 paprastų balšų 
nuo kožnos prenumeratos su- 
lyg šitokių taisyklių kandidatas 
laimes 86,000 balsų.

Kandidatams yra labai svar
bu veikli taip vadinamoj “kliu- 
bo sistemoj”, norint išlaimėt! 
gerąsias dovanas. Patartina 
kiekvienam prisiimti sau už 
obalsj: “Kliubas į dieną” ir to 
obalsio laikytis, sulyg jo veikti 
ir jį išpildyti. Taip veikiant pėr 
30 dienų, tai yra gaunant po 
$24.00 į dieną, nėra abejonės, 
kad tokie kandidatai taps lai
mėtojais pirmųjų didžiųjų do
vanų.

Pabandykit ir pamatysit!

...................... .. ........................
Prospect 2992

Speciali atyda taisymo. 
ITALO-AMERICAN 

ACCORDION MFG. CO.
Petromilli & Piatanesi Bros., Sav. 

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

chroamatikų.
Žinomi muzi
kantai vartoja

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

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

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

/ 1........... .............. .........-r— - -T.................... - ............ --1 „H,.,, ,

Čia ir Tamstos Reikia!
GYVENIMAS

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

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

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

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

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

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

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

I II .Mirt. .11. ■!> . ,l|,l ................................... ............................. .H

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Arbanas Stuaio
Buvusi Vcelik Studio

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

Trečiadienis, gruo’d. 19,1923

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

ANT NAUDOS.

S.L.FABIONASCO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
e Parduodam Laivakortes. • 

^..į. ................. ■■■■■U

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 111-11 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
’ Gyvenimo vieta:

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1810 

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

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto.
............ ..... ii .. . . . . . . . .„J

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose.“, Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba pardūodaąt Lotus, 
Namus, Farm a s ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo • morgičiaus t 

lengvomis išlygomis. I
t, Į

Tai. Dearborn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Waahington & Clark

Namą Tel.: Hyde Park 339b

.. ■’ $ J j r.,h f

JOHN I. BAGDŽIUNAS
ADVOKATAS

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

ir įgaliojimus.
7 South Dearborn Street

Room 1538 Tribūne Bldg. ( 
Telefonas Randolph 3261 r 

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telefonas Canal 1667

’ S. W. BANES, Advokatas' 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 

1311 Recter Building 
79 West Monroe Street, Chieago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3208 So. Halsted St. 

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
- ...... - - - - ■ ■ -

J. P. WAITCHES “ 
LAWYER Lietuvys Advokataa 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.
------ - - - - »

v. w. rutkauskas '
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St, Ckicago.
Tel. Yards 4681 

>■« .............................. . ,■■■»

iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiaiiiiiiiii^^
Pirkit Dabar

Nelaukite ilgiau — nes jus neg-a- 
lesite pirkti jūsų siutus ar overkautus 
tokia žema kaina, net sezonui pasi
baigus. l

Vienas rūbų išdirbėjus turėjo per
daug stako ir pirkome nuo jo. per
viršį beveik musų pačių kaina. Atei
kite ir pasižiūrėkite į musų išpuoštus 
langus ir musų kainas, tikrai at
kreips jūsų atydą. Užganėdinimas 
garantuojamas! Vyrų, vaikinų ir 
jaunuolių 1 ir 2 kelnių siutai, $15.50 
ir augščiau. Vyrų, vaikinų ir jau
nuolių overkautai $5.50 ir augščiau. 
Vaikinų 2 kelnių siutai ir overkautai 
$7.75 ir augščiau. Atdara kasdien 
nuo 8 ryto iki 9 vai. vakare. Suba-

I tomis nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. va
kare. Nedėlioj nuo 8 vai. ryto iki 5 
vai. po pietų.

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

Pirmos durys Į rytus nuo Halsted St. 
prie 11th St.

'iiiiiiiiiiiiiiiiiuiaiuiiiiiiiiiNiiiiiiiN
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MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė

Šio Skyriaus Skai
tytojoms

Kiekvienai šio skyriaus skai
tytojai veliju gauti visą maišą 
dovanų Kalėdoms; nors yra žmo
nių, kuriem daugiau smagumo 
suteikia duoti, negu gauti. Tai
gi, tos kurios atsižymi ta ypa
tybė, tepalinksmina nors vieną 
pavargusį, vaikutį kokia nors 
dovanėle. Tokių progų lengvai 
surandama ir čia Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Linksmų Kalėdų!
Dora Vilkienė.

KĄ IR KAIP VIRTI

kyti vandenyj, pakol vanduo 
atauš.

Karpetus — divonus geriau
sia išdulkinti galima su gumy- 
nia paipa.

Frank VVaitekaitis,
LAIKRODININKAS’

Kalėdų Dovanos
Nevažiuok j didmiestį pirkti dovanų, 
nes čia pat ant vietos gali nusipirkti 
pas savo žmonės už daug pigiau ir to
kius pat gerus daiktus su garanciją. 
Ateik pas mane ir persitikrink. Mes tu
rime didelį pasirinkimą visokių daiktų 
tinkamų dėl Kalėdinių dovanų.

Didelis pasirinkimas auksinių rašomų 
plunksnų, garantuotų ant daug metų.

EDISON GRAMOFONAI yra didelę 
naujanybe $200 vertės galite pirkti tik
tai už .....................................................  $130

Auksiniai ir auksuoti laikrodėliai di
džiausios verčios garantuoti ant daug 
metų.

Auksiniai žiedai su DEIMANTAIS 
nuo $2.50 iki $500, didžiausias pasirinki
mas dėl kiekvieno.

Kurie atvažiuos iš toliau, užmokame 
už karferus. Kalendorių ir galionikus 
duodame dovanai Christmas presentą.

Aš esu tikras jūsų draugas lietuvis.

PETER A. MILLER
2256 W. 22nd St.

Vakarais atdara iki 10 v. v.

Č3
1

Sriuba iš komy
1 blekinė komų.

kvortos vandens.
1 kvortą karšto pieno.
1 šaukštuką druskos.
2 šaukštu sviesto.
1 riekutė svogūnų.
2 šaukštu miltų.

šaukštuko baltų pipirų.
Pašildyk pieną drauge su svo

gūnu, kuomet pienas užkais, iš
imk svogūną. Sukapok ryžius ir 
perleisk per šitą, paskui virk 
juos vandenyje 20 minutų. Iš
tirpyk sviestą ir sumaišyk su 
miltais, paskui po truputį įpilk 
pieno, maišyk, ir duok virti 
pakol pasidarys tiršta.

Paskui sumaišyk kornus su 
pienu sumaišytu su sviestu ir 
miltais.

Paduok į stalą su sausai
niais.

Jautiena su pakepinta 
duona

Įdėli į skauradą 1 didelį šauk
štą sviesto ir vieną iabai smul-

pridėk cukrų, druską ir pieną, 
įdėk išvoliotą pajaus tešlą į ge
rai ištaukuotą blėtą ir padaryk 
iš tešlos pakraštį, aplinkui 
blėtos, kad paskui košė ne
išbėgtų. Įpilk košę ir užtarkuok 
truputį muskatinio riešuto. Įdėk 
pajų į karštą pečių ant kokių 8 
minutų, tada sumažink ugnį 
pečiuje, ir kepk iki pajus bus. 
iškeptas.

Ryžiai Šveicarišku būdu
1 puoduką ryžių.
3 — 31/3 puodukų verdančio 

pieno.
1 šaukštuką druskos.
1/2 kvortos saldos grietinės 1

(Suplaktos) .
šaukštuko vanillos.

Aviečių arba vyšnių sunkos.
Pridėk druską į pieną. Virk 

ryžius piene per 30-45 minutų! 
(geriausia dvigubame puode), 
įpilk vanillą. Kuomet ryžiai at
auš išlengvo sumaišyk juos su 
plakta grietinė. Gali ryžius su
dėti į mažus puodukus arba di
delį puodą.

Likusią grietinę sumaišyk 
su uogų sunka ir užpilk ant ry
žių. Padėk į ledaunę, kad at
auštų.

Šeimininkėms patarimai
Misingio indai žibės ir gerai 

išrodys, jeigu juos apšluostysi 
skuduro suvilgytu kerosine.

Nuvalyti žuvį geriausia pa
prasta tvarka.

Stiklinius indus daug geriau 
galima nušluostyti jeigu juos 
nuplausi labai karštu vandeniu.

Jeigu nori, kad baltinti puo
dai, ir patelnios ilgiauz laikytų, 
reikia juos virti — paskui lai

MADOS.

No. 1783. Labai madni ir greitu 
laiku pasiuvama. Gali ją dėvėti 
kaipo “party dress”, jeigu nori.

Sukirptos mieros 1G metų, 36, 38 
ir 40 colių per, krutinę.

Miera 36 reikalauja 2% ir 40 colių 
per krutinę.

Miera 36 reikalauja 8% yardo 36 
colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
ižio numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
įdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

^NAuTlENOSPa^emDept.
1739 S. Halsted St. Chicago, III. 

siųsti man pavyzdi No.............
čia įdedu 15 centų ir prašau at-

Mieros ............................. per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

I

Kalėdų Dovanos

kiai supjaustytą svogūną. Spir
gink iki svogūnai bus rusvi. Pri
dėk du šaukštu dažalo (gravy) 
atlikusio nuo kepinimo jautie
nos ar kitos mėsos ir 1 puodu
ką verdančio vandens. Pridėk 
du puoduku sukapotos atlieka
mos jautienos, žiupsniuką sau
sos muštardos, pipirų ir drus
kos pagal skonį. Leisk užvirti, 
pridėk šaukštą miltų arba krak
molo (corn starch), išleisto tru- 
putyj drungno vandens. Padėk 
skauradą ant vietos kur ugnis 
rieperdaug karšta ir virink apie 
pusvalandį.

Kuomet bus gatava, užpilk 
mišinį ant tam tikrai pritaisytos 
(džiovintos — toasted) duonos 
riekučių ir padėk ant stalo. La
bai skanus valgis.

Geriausia vieta pasirinkimui Kalėdinių 
Dovanų

Prancūziškas omletas

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

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

KUOMET KRUPAS Už- 
EINA NAKTĮ.

Kuomet tavo vaikutis vidury nak
ties pradeda baisiai kosėti tai pirmas 
ženklas krup’o. Jis užeina labai grei
tai ir reikalauja greitos pagelbos 
pratesimas yra labai pavojingas. Vie
nas mažas dozelis Dr.Drake’s Glessco 
tuojaus jam pagelbės į penkiolika 
minutų laiko — nuo jo vaikutis ne- 
vems. Priimtas visų daktarų ir vai
stininkų, 50c. už butelį — vertas 
$50.00 2 vai. ryte.

Mrs. A MiCHNIEViCZ-VIDIKIENt
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 81 ga* 
Ofisas su Dr. J. F. Vau Paine

TeL Yarda 11191
Baigusi akušeri 
jos kolegija; ii 
irai praktakavu I 
ai Pennsylvanl I 
jos Jigonbučiuc ' 
se. Sąžiniškai pa I 
tarnauja, viso
kiose ligose prie? 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, da ir kito 
kiuose reikaluo
se moterims h 
merginoms; kreij 
kitčs, o rasite 
pagelbą.

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

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

Didelis pasirinkimas 
deimantų

CHAS. KINDER JEWELRY
4641 So. Ashland Avė.

3 kiaušiniai.
V2 šaukštuko druskos.
Truputį pipirų.
3 šaukštus karšto vandens.
1 šaukštuką sviesto.
Suplak trynius iki pasidarys 

beveik tirštus; pridek druską, 
pipirus ir vandenį. Baltimus rei
kia irgi suplakti ir išlengvo su 
tryniais išmaišyti. Kepk ant što- 
ros patelnios pakol apačia pasi
darys rusvi.

Užbaigti kepti reikia pečiu
je.

Kuomet bus iškepta, gali į vi
durį įdėti sūrio, petruškų arba 
uogų.

Kiaušiniy pajus
2 kiaušiniu.
% šaukštuko druskos (mažą 

žiupsnelį.)
3 dideljus šaukštus cukraus.
V/2 puoduko pieno.
Muskatinio riešuto (nutmeg).
Paplak truputį kiaušinius,

Tel. Blvd. 3138
M. WoitkevicN 

BANIS 
AKUŠERKA 

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.

.......  ■" 1 — " '■ ■

M^OR. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušelis.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St. .

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

( Dienomis: Canal 
Telefonai! -j Di^ei’oO&lJ

( Boulevard 4186

8410 S’o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

apskriti Icnsai fl? 1 
pritaikinti prie jūsų akių, M* I

su shell rėmais.
NĖRA KITŲ MOKESČIŲ. 

PASIŪLYMAS GERAS 10 DIENŲ. 
Okulistas (daktaras akių specialistas) 

ima tiek kiek optikai. 
Draugiškas pasikalbėjimas ir 

patarimas dykai. 
Užganėdinimas Garantuojamas. 

ATSAKANTI ASISTENTAI IR 
IŠLAVINTOS 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.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

h...........- I ...    — " - . .......... —

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

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v, v. 
Tol. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

Dr. A. J. KARALIUS;
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan StM Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos 

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

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

*—■............ ................................
Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

>■— 111 i «

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

M------- ---------------- ------ iii m rf

DR. 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
L ..... a. i —

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

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

DR. C. K. ČERYS
DENTISTAS

4454 S. Westem 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 8415 
.....J

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

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

ano 5:80 iki 7:38 vakar*.
H - -

DR, C. K. KLIAUGA
DENTISTAS 

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

Phone Canal 0257

Tel. Boulevard 8587

. DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 0 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
------------------------ -------------------------- --------------------------------------------iŠ

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 vak. Ned. pagal sutartį.

................................. ~....... ?
Telephone Yards 5082

UR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas
L-.................... r

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1980 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietą 
Tel. Lafayette 0098 

.. ........................................ 1 ■
'1 1 ■■..........  11 ■■■'■.......... o

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.
■ ........................ ——J

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

8243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfaz 5574 
CHICAGO, ILL.

>1 1 ... ...................—J

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
* Rusas Gydytojas ir Chirurgas > 

Specialistas Moferiiku, Vyriikų, 
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. Chicagą

30 mėty patyrimo 9
Duokite savo akis ištirti senam spe
cialistui. Bus naudinga atlankyti jį, 
Dr. J. Ginsburg & Son, Optometrist, 

3639 W. Roosevelt Rd., 
Phone Crawford 8140

11 ' '...........................................
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....................... „J
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NAUJIENOS
Pnklished Daily, esent Bandai fty 
The Uithaanlan Mawa Pwb. Gbm Im.

Edltar P. Srigaftto 
178® South Halsted Stxwt 

Chicago, Dl. 
Talephana Kooeevelt 85M

Subicriptdon Rate* i 
1.00 per year in Canada. 
.00 per year outaide of Chlcagff. 
i.Ol per year in Chleags. 
8c per cooy.

■■

Entered m Second CIsm Matter 
March 17th, 1914, at tha Post Offica 
rf Chicago, III., andai tha act of 
March 2nd, 1879.B - --

Naujienos eina kasdien, iiakiriaat 
aekmadieniue. Leidžia Naujiena Ben
drove, 1789 So. Halstad St., Chicago, 
UI. — Telefonas! Rooeevelt 8510.

gal jam nė skaityti neduoda
ma.”
Visai teisingai pasakyta. Su 

p. Voldemaro nuomonėmis gali
ma sutikti arba ne, bet reikia 
pripažinti faktą, kad jisai tapo 
auka karinio despotizmo, nai
kinančio Lietuvoje spaudos lai
svę.

Gaila, kad liaudininkų dien
raštis parodė tokį storžievišku
mą šitame atsitikime.

PIPIRAI’* NE VIETOJE.

$8.00
. 4.00

2.00 
1.50 
.75
8c 

18c 
75c

ūlsimoktjimo kainai
Chicago ja — paltui

Metami-----  , ---- -------
Pusei metn---------------------- -
Trims mėnesiams--------------
Dviem minėsiant ........... —
Vienam minedul —_______

Chicagoj# per neiiutejuai
Viena kopija ....
Savaitei_______________ —
Mineliui — ■ ---- -- - ----- ...

Suvienytose Valstijose, na Chicageje,
PaltUI

Metams.............. ............  $7.00
Pusei meti--------------------- —— 8.50
Trims minesiams — ............  1.75
Dviem minėsi am .. —----- 1.25
Vienam minėsiu!  ------------------- .75

Lietuvon ir kitur uisianiuosai 
(Atpiginu)

Metams .—....................... ......— $8.00
Pusei metų-----------------------------
Trims mėnesiams____________ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Mansy 

Orderiu, kartu su užsakymu.

4.05

Apžvalga
---------------------- ------------ -

SĄMONINGAS KLAIDI
NIMAS. *'

Chicagos “Draugas” įdėjo ži
nią su antgalviu: “Bavarai so
cialistai atakuoja kardinolą”. 
Perskaičius tą žinią tečiaus, pa
sirodo, kad joje eina kalba ne 
apie Bavarijos socialistus, o 
apie “fašistus”, juodašimčio Hit
lerio pasekėjus.

Tie elementai, tiesa, vadina 
save “nacionalistiniais socialis
tais”, bet kiekvienas apsišvietęs 
žmogus žino, kad su socialistais 
jie nieko bendra neturi, bet, 
atvirkščiai, yra didžiausi socia
listų priešai.

“Draugas” stengiasi suklai
dinti savo skaitytojus, idant jam 
butų lengviau rašyt visokius 
mislus apie socialistus.

Tarpe Amerikos socialistų ir 
stambiųjų darbininkų unijų vi
suomet buvo negeriausi santy
kiai. Pamatinė to priežastis, ži
noma, yra Amerikos kvalifikuo
tųjų darbininkų konservatyvu
mas. Jų Ideologija yra greičiaus 
buržuazinė, negu darbininkiška.

Tą patį kitąsyk buvo galima 
pastebėti ir Anglijoje, kur or
ganizuotieji į unijas darbinin
kai buvo priešingi socialistams 
ir ėjo liberalinės buržuazijos 
uodegoje, šiandie tečiaus Angli
jos Darbo Partija, milžiniškoje 
savo daugumoje susidedanti iš 
darbininkų unijų, yra priėmusi 
gana aiškų socialistinį progra
mą ir yra pasiskyrusi sau už 
vadą socialistą J. Ramsay Mac 
Donaldą.

I Panaši evoliucija anksčiau ar 
vėliau įvyks ir Amerikoje.

Socialistai turi stengtis pa
greitinti ją. Vienok jie neretai 
sutrukdo ją, bereikalingai su
keldami unijose nepalankų sau 
jausmą.

štai, vienas pavyzdys. “Chica- 
go Socialist” įdėjo gerą straip
snį apie tai, kad Amerikos dar- 
binifikai, ažuot dejavę, kuomet 
valdžia padaro jiems skriaudą, 
turėtų genaus imtis savaran
kiško veikimo politikoje ir pa
keisti valdžią. Vienok tame 
straipsnyje randame tokį saki
nį:

Amerikos
mano ne

Amerikos

is-

PATYS SAVE SUMUŠA.

Apie “Naujienų” redakto
riaus prakalbas rytinėse valstijo 
se komunistinė “Laisvė” nuola
tos rašė, kad publika labai ma
žai jas lankiusi ir jos buvusios 
visai neįdomios.

Bet štai, tas laikraštis dabar 
skelbia savo “partijos” prakal
bas Brooklyne, ir, kad geriaus 
jas išreklamavus, rašo:

“Bus kalbama apie bedarbę 
ir kitus svarbius klausimus. 
Tauras atsakys į Grigaičio 
prakalbą, kurią jis čia nese
nai pasakė.... Bus svarbu pa
siklausyti kritikos.”
Matote: Grigaičio prakalbų 

publika nėjo klausyti, bet atsa
kymu į jo prakalbą norima pri
traukti publiką. Grigaitis nepa
sakė nieko įdomaus, bet pasi
klausyti jo kalbos kritikos bus 
“labai svarbu,”.

Na, ar ne “beibės” tio komu
nistai ?

“žinoma, Samuelis Gom- 
persas ir jo klika 
Darbo Federacijoje 
taip.”
Be šito kumštinio

Darbo Federacijos vadams bu
vo galima apseiti. Nes jisai ir 
ne vietoje. Yra klaidinga ma
nyt, jogei Amerikos Darbo Fe
deracijos nusistatymas yra 
klaidingas dėlto, kad jos prieša
kyje stovi Gompersas. Atvirkš
čiai, Gompersas dėlto ir yra tos 
organizacijos vadas, kad jisai 
geriaus už kitus asmenis išreiš
kia daugumos josios narių nu
sistatymą. Į tą vietą jisai pa
teko juk ne pripuolamai; dar
bininkų unijų susivienijimui ji
sai prezidentauja jau daugiaus 
kaip 25 metai.

Kovą prieš asmenis reikėtų 
palikti komunistams, kurie ši
tame darbe yra išsispecializavę 
iki augščiausio laipsnio.

L. Verrus

Lietuvos Valstybės 
Teatras.

VIETOJE PASTABA.

“Tėvynės” korespondentas, K. 
Mačėnas, rašo apie Antano 
Smetonos ir Augustino Volde
maro nubaudimą už nepalan
kius valdžiai straipsnius “Vai
re”. Tarp kitko jisai sako, kad 
tuo metu, kai prof. Voldemaras 
tapo išgabentas į koncentraci
jos stovyklą, tai Kauno “Lietu
va” ir “Lietuvos žinios” visaip 
niekino jį savo špaltose. Kores
pondentas pastebi:

“ ‘Lietuvos žinios’’ irgi ne
pasigailėjo nupiešti šio nuken
tėjusio, kaipo patologinio ine- 
lagiaus. Butų buvę daug gra
žiau, jei panašius straipsnius 
butų rašinėję prieš jo suareš
tavimą, o ne dabar, kuomet

nors

(Tęsinys) _____ i
Dar apie “Aušros sūnūs”.

“Aušros sūnus” Valstybe^ 
Teatre statyta jau ketvirtas 
kartas ir vis daugybė publikos 
atsilanko. Vaidinimas praeina 
dideliausioje tyloje, žiūrėtojai 
scenos vaizdų lyg apmiršta ir 
nieko nejaučia be “Aušros” 
laikų. Kame dalykas? Del ko 
šis veikalas turi tiek pasiseki
mo, kame gludi jo magiškoji 
paj ėga ? Pasistengsiu
bendrai atsakyti.

“Aušros sūnų” siužetas pa
imtas iš taip skaudaus Lietu
vos kraštui laikotarpio —- kny
gų bei spaudos draudimo metų, 
ši aplinkybė ir paaiškina dali
nai tą publikos susidomėjimą. 
Kiekviena priespauda iššaukia 
atatinkamą reakciją, tai ir ši 
rusų valdžios žandarų sauvalė, 
niekšybė smarkiai buvo atjaus
ta “Aušros” darbuotojų, prade
dant inteligentu-redaktorto^ 
ir baigiant praščioku-knygne-

■H

4šių bei surukusia kaimo pirkele. Į 
Gi dabarties šviesuomenė prisi
skaičiusi raštų iš netolimos 
praeities, prisiklausiusi pasako
jimų dar užsilikusių knygučių 
negali ramiai praleisti vaidini
mą, taip ryškiai vaizduojantį 
tą skaudų Lietuvos gyvento
jams peri j odą. Smarkiai įkirė- 
jo caro bernų sauvalė Lietuvos 
šviesuoliams. Nebuvo susipra- 
tusio asmens, kuris nepasmerk
tų tuos rusintojų žygius. čia 
gal tiek skyrėsi motyvai dėl ku
rių buvo kovojama su caro “op- 
ričnikais”, bet kovojo visi šio- 
krašto žmonės. Vieni labiau 
romantizmui atsidavę dirbo tau
tinių reikalų verčiami, kiti rea
liau mąstantieji ėjo žmonėms 
pagalbon, vesdami juos iš tam
sos šviesiojon ateitin. Tai i*r, 
šiandie, kada teatras primena 
tuos laikus gėrisi juo be išim
ties visi Lietuvos piliečiai ir 
reiškia padėkos vaidyloms bei 
autorei genialiai sukurusiai 
savo veikalą. Dar reikia pažy
mėti, kad “Aušros sūnus”, tai 
nėra skystai tautinis veikalas, 
tai daugiau realistinis dalykas 
vaizduojąs vieną ir istorijos 
bruožų, / visiškai užmiršdamas 
valio-patriotines tendencijas; 
Netrūksta jame ir idealizmo.

i Kontrabandnešis Rusteikai nėra 
gyvenime pasitaikąs žmogus, 

yra tai idealis tipas su visom 
gerom kovotojo ypatybėm.

| Veikalo didvyrių tarnavimas 
bei tikras atsidavimas savo už
sibrėžtom idėjom atsisakant ir 
turtų, laimės, o ir gyvybės taip 
pat verčia publiką atkreipti 
ypatingos domės, o juo labiau 
dabartiniu, spekuliacijos, šmu
gelio bei parsidavimo metu.

Jeigu pridėti autorės sugebė
jimą kurti dramatinius veika
lus, kas jau buvo aukščiau mi
nėta, bei režisoriaus p. K. Glins
kio nuopelnus veikalų scenon į- 
gyvendinant, tai bus dalinas at
sakymas į klausimus apie vei
kalo pasisekimą. Aš jau sa
kiau, kad p. S. Čiurlionienė vie
na iš rimčiausių dabartinės 
Lietuvos dramatinių veikalų ra
šytoja, nepaprastai puikiai su
mezgė ir šią dramą. Gi K. 
Glinskis, būdamas gilus artis
tas, ligi smulkmenų suprato 
veikalo dvasią bei tą laikotarpį 
iš kurio siužetas imtas ir visa 
tai scenon patiekė, tatai ir au
torė suprato, nes viešai išreiškė 
režisoriui padėką už tinka
mą veikalo pastatymą. Vaidi
nant taip ir jaučiasi stipri re
žisoriaus ranka, verčianti vai- 
dylą taip, o ne kitaip elgtis. 
Nors kartais silpnesnieji vai- 
dylos ir nusižengia režisūros rei
kalavimams, bet ištisas veikalo 
įscenizavimas pasilieka beveik 
tobulas. Taigi visus keturis 
kartus “Aušros sūnus” praėjo 
dideliu pasisekimu, o ypatyn-* 
gai pačiam režisoriui vaidinant.

Baigiant tenka pažymėti, kad 
“Aušros sunais” S. Čiurlionie
nė žymiai praturtino dramatinę 
lietuvių literatūrą ir teisingai 
nusipelno vienos iš Lietuvos 
dramos kūrėjų vardą.

ir
ir

Paruoštiems
Prek.

metalinių

Metalinių pinigų pro
jektams paruošti kon

kurso vaisiai.
Kaunas.

pristatytiems Fin. 
Pram. Ministerijai 
pinigų projektams spręsti Jury 
Komisija savo š. m. lapkričio 
m. 17 d. posėdy pripažino “Atei
ties Nieko” dešimties ir penkių 
centų projektų tą pusę, kuri su 
skaitline, tinkama, ir paskyrė 
premijos po 800 litų už kiekvie
ną.

Be to Jury Komisija nuspren
dė įgyti Valstybės iždo nuosa
vybėn:

“Ateities Nieko” patiektu'^ 
dešimties ir vieno litų projek
tus, atlygindama 200 litų už 
kikevieną.

“Akmeniuko” penkiasdešim
ties centų projektą, atlyginda
ma už jį 200 litų, ir “Seno že
maičio” trijų litų projektą, at
lygindama už jį 100 litų.

Atidengus minėtų asmenų vo
kus, pasirodė: kad “Ateities 
Niekas” yra Bernardas Bu
čas, “Akmeniukas” — Juozas 
Kaminskas ir “Senas že
maitis” Malys B u r č a s.

KORESPONDENCIJOS Autos Marrampdes Ita
lei gimnazijai

1

Detroitj Mich.
Leono Pruseikos kelionių 

pamokslas.

Gruodžio 8 d. š. m. Lietuvių 
svetainėje kalbėjo L. Pruseika. 
Pradėdamas savo kalbą pa-, 
sisakė kalbėsiąs tik darbinin
kams, nes kiek jis matąs tai čia, 
nesą nė tautininkų, nė katali
kų. Ir pradeda:

“Primetama mums viskas,; 
primetama net kad mes esą 
žmogžudos. Antai būnant man 
Chicagoj Grigaitis paskelbė buk 
mes turėję slaptą mitingą, kad 
Grigaitį prašalinus. Na, kad 
jau Grigaitis tai paskelbė, tai 
ir ponas Vitaitis, kuris redan 
guoja Tėvynę, ir-gi negali atsi- 
likt, ir jam reikia užsidėt kan
kinio vainikas, ir dar įveldamas 
musų draugą Mizarą... Vitaitis 
skelbia, kad ir jį norima praša
linti—nors tie biaurybės žino, 
kad komunistai neužsiima už- 
mušinėjimu atskirų asmenų 
buržuazinėse valstybėse. Tas 
nesvarbu, kad vieną kitą bjau
rybę ir prašalina... Bet prastas 
butum revoliucionierius, jei ta
vęs niekas nepeiktų — anot Le
nino. Mes esam .tvirti, tečiaus 
už gerklių susikibti gal ir ne
prisieis mum taip greitai. Lie
tuvoje mes nė lapelio negalim 
išleisti, o jie vis loja, kad ten 
demokratija. Supuvusią bur
žuazinę demokratiją tegul jie 
sau veža, — čionai visgi dar 
mes galime susirinkt ir laikraš
čius leisti. Nors ir kliudo, bet 
palyginus ne tiek. Bet yra to
kių kleckučių...” Ima laikraštį 
ir skaito “Apšvietimas” No. 6, 
kur tarp kit-ko Amerikos dar
bininkų partija prilyginta prie 
prostitutės. Tai perskaitęs su
šunka: “Siunta, siunta, pasiu
to! Ir p. Juozas Baltrušaitis 
buvo neva suareštuotas, bet pa
leido—ką su juo veiks? — jis 
senai nuo darbininkų atsisakė. 
Ten yra suareštuotų darbininkų, 
kuriuos mums reikės ginti, bet 
ne Baltrušaitį. Baltrušaitis — 
ką gi? — jis nekaltas avinė
lis: sėdi sau prie Baltrušaitie
nės ir gana... - Baltrušaičiui sė
dint kalėjime koki ten geri žmo
nės prisiuntė jam dvidešimts 
dolerių, ir jis juos sunaudojo! 
Jeigu jis butų buvęs sąžinin
gas, tai pinigus butų mums ati
davęs... Čia pas jus yra tokių 
deckučių Clevelande, ir dar ki- 
;ur šen ir ten (rodo su pirštu 
kampus svetainės). Su kitais 

<aip nebūtų, ule tokie, kaip ve 
kur ir pas jus randasi koks ten 
Bimbukas arba Kasparka, tai 
negali būt priimti į musų tar
pą, nes per toli nuėję... Pas mus 
ne palaidi barščiai, pas mus 
disciplina!.. Musų partija nega- 
i pakęsti tokios kritikos kaip 

kad mums teikia našlės oškos 
barabančikai!•” (suprask: ap- 
švietiečiai. P. J.).

Per keletą minučių tęsėsi ti
rados prieš apšvietiečius ir Bal
trušaitį iki pasigriebė ant lie
žuvio kitus:'

“Grigaitis—buržujus. Gri
gaitis buvo revoliucionierius, 
jis butų buvęs nužudytas caro 
valdžios, jei draugai nebūtų pa- 
liuosavę jį iš kalėjimo... Grigai
tis buvo Lietuvoje ir kalbėjo so
cialdemokratų suvažiavime Ma
rijampolėj. Ar žinot, ką jis ten 
pasakė? Nugi ve ką jis sakė: 
‘Aš dalyvavau 1905 revoliuiijo- 
je po raudona vėliava, ir pras
linkus 18 metų aš vėl kalbu po 
raudona vėliava’. — Bet žiūrė
kit!” — sušunka Pruseika: “ka
da Grigaitis dalyvavo 1905 m. 
revoliucijoj po 
va, tai jis buvo 
vos paspruko; o 
ba po raudona
kunigai jam ploja!., 
kiti sako, kad musų nervai įra, 
tai teisybė, daugeliui iš musų 
suiro nervai nuo 
darbo”...

čia kalbėtojas 
burnelę ir valiai 
visas puses “apšvietiečius”, so-

raudona vėlia- 
areštuotas, ir 

dabar jis kal- 
vėliava. ir net 

Ir kada

tokio sunkaus

atidarė savo 
vėl dėstyti į

Dvi draugijos jau aukavo po 
1 šimtinę.

cialistus, I. W. W., tautininkus, 
Keleivį, Naujienas, A. Karalių, 
K. Jurgelionį, J, Baltrušaitį, A. 
Bernotą, P. Grigaitį, ir ant ga
lo sako: “Net toks inteligentas, 
kaip Dr. F. Matulaitis, kuris 
sakydavo, kad jam rupi darbi
ninkų labas, dabar jau jis ne
gali apsieit be bažnytėlės ir 
klupo tenai”. Ir sušunka: 
drįsta priešintis partijos nusta
tytoms sienom, tas turi būt iš
degintas!... Rusijoj tokius su
šaudo, o mes ant nelaimės to dar 
neturime... Mums reikia pinigų, 
o tie judošiai rėkia: Neduokit!.. 
Mes negalim dėtis nė su vie
nais iš j'ų, meg sutvėrėm fede- 
ruotąją valstiečių ir darbinin
kų lygą, ji yra broliška partija, 
dalyvė III-čiojo internacionalo... 
Tai daroma dėlto, kad valdžia 
negalėtų prikibti... Musų parti
ją pripažino ir drg. Zetkin, ir 
Bucharinas ir Rutembergas, ir 
ve atsiranda toki kleckučiai, 
našlės ožkos barabanščikai, ku
rie sako, kad musų komunisti
nė Amerikos Darbininkų Parti
ja — prostitutė. Ir kaitų visi 
kiti (susimildamas Pruseika 
išskirk Marshallą ir Bryaną. P. 
J.) — Je, je! ji— prostitutė... 
Naujienos sako, kad musų par
tiją sutvėrė ir joje dirbą šnipai 
provokatoriai, žinoma! Ar jus
žinot, kad rusų bolševikų šuva- Jankus. 50 centų 
žiavhne 1905 m. iš dvylikos de-! Mackevičius, 
legatų buvo keturi šnipai pro
vokatoriai! O ką jie veiks pas 
socialistus, kad jie patys šni
pai?” (Apsirikai, Pruseikėli, 
tiesiok tamstai į akis žiuri ta
mstos tavorščius, kuris išdavė 
ęavo švogerį valdžiai. Dveji j 
metai atgal tie tamstos tavorŠ- 
fiai denuncijavo LSS 116 kp., o 
pats Pruseika geriausiai žinai, 
kas raštu pranešė Lietuvos val
džiai, kad Vyturys komunis
tas—ir jis tapo sušaudytas! P. 
J.). — “Naujienos nedaug te
turi skaitytojų: Naujienas skai
to tik socailistai, tautininkai, 
dori katalikai, na, ir mes, mi- 
zerniej i griešninkai, skaitom 
Naujienas, šiaip kiti jų neskai
to”.

1) SLA 251 kuopa iš savo iž
do aukavo $5.00. Nariai sudė
jo $6.00 sekamai:

Po $1 aukavo: W. Ubanavi- 
čia ir J. Miknius; po 50c: S. 
Katouskas, J. Mačius ir P. Ri-

' P-ni Kotrlna Janavičienė- 
Uvick prisiuntė čekiu $135.75, 
iš kurių $108.00 eina Mariam- 
polės gimn., $25.75 Vilniaus 
našlaičiams ir $2,00 prenume
ravimui “Socialdemokrato”.

6) A. B. Uezy iŠ Shenandoah, 
Pa. prisiuntė $2.00.

7) Pranas Navickas iš Chi
cagos pridavė $1.00.

8) Pranešama iš Indiana Har- 
bor, Ind., kad Lietuvių Pasilin
ksminimo Draugiškas 
paskyrė Mariampolės

bikamskas; po 25c.: A. Mozeris, jai $100.00.
O, Kįaukienė, K. Vilbasis, W. • Visiems aukotojams

Klubas 
gimnazi-

Lietuvos 
Buckus, P. Medžiauskienė, J. Mokytojų Profesinės Sąjungos 
Smailis, D. Shurkus ir J. Kupė- Atstovybė Amerikoje taria gir
tis. 80c aukavo P. Kačiulis; 20c dingą ačiū. Už kelių dienų vi- 
B. Grigulienė. siems aukavusiems bus išsiun-

Aukas ($11.00) pridavė p. Ka- tinėta iždininko pakvitavimai, 
chulis.

2j) SLA 258 kuopa (Wash- 
ington, Pa.) iš savo iždo auka- 
va $5.00. Gi nariai audėjo $4.- 
50 aekamai:

Po 50c: Alf, Juknavi čius, Al. 
Amitfiejus, Mikas Mikalauskas, 
B. (Lukoševičius ir St Virbikas. 
$1 aukavo St. Gilinia.

Aukas ($9.50) perlaida pri-1 prašymas pašalpos, tai jis gavo 
siuntė p. T. Jakimonis. | vieną dolerį. Tai permaža. Jis

8) SLA 238 kuopa
Valley, Ohio) iš iždo paaukavo ligos parblokštas, toli nuo lie- 
$5/09. (tuvių, — varge, prie ko šauk-

Auką prisiuntė perlaida p. J. riesi I —* 
Tuliskas. .. * /

4) SLA 175 kuopos (Beloit, butų galima nors
Wis.) susirinkime aukų surink- duoti nelaimingam broliui. Ge
tą $2.50. Aukavo sekamai:

Po $1.00:

—K. Augustinavičius,
LMPS. Atstovybes Amerikoje 

sekretorius.

Sušelpkime A. Grigonį
Pernai buvo tilpęs “Naujie

nose” nelaimingo A. Grigonio

| vieną dolerį. Tai permaža. Jis 
(Belle’daug ir neprašo. Bet jis yra

____ i — tik prie taviškių.
Dabar neblogi laikai, kad ne

maža auka

Prisiminęs apie kultūrą Pru- 
seika sako: “Jeigu Rusijos bol
ševikai butų turėję išvystę sa
vąją kultūrą, tai jiems nebūtų 
reikėję taip sparčiai žengti at
gal, kaip kad jie dabar žengia”. 
(Nu, ir pats Pruseika' biznoj a 
paskui, besikeikdamas. P. J.).

Užklaustas Pruseika, ar bol
ševikai nuteisia, ar be teismo 
savo priešus sušaudo, atsakė: 
“Kaip taikiam laike, tai yra 
liaudies tribunolas, kuris teisia 
prasikaltėlius; bet kada valsty
bei yra pavojus, tai tuomet šau
doma be teismo, — ir aš tai už
giriu!” — net pasistiepęs rik
telėjo ponas Pruseika.

Visą laiką kalbėtojas atrodė 
kažko susinervavęs, nesmagiam 
upe. Kiti sako, kad tai dėl to, 
kad valstijos policija uoliai 
žiuri sausumo Hamtramke, bet 
kiti vėl to nesmagaus Prusei
kos ūpo priežastį numato tame, 
...kad, visas jo bolševikiškas 
biznis einąs on the bum...

-—P. Jurkšaitis.

PADĖKOS ŽODIS.

Jonas Šileikis, Lietuvoje, ku
ris buvo atsišaukęs pagelbos 
į Amerikos lietuvius nelaimėje 
būdamas, dabar taria širdingą 
ačiū geros valios žmonėms už 
suteiktą jam pagelbą.

Taipjau širdingai dėkavoja 
“Naujienoms” už patarnavimą 
pasiuntime aukų $9.00.

ę

Zi

Iriau duoti, negu prašyti. Susi- 
K. Janulis ir T. milkite.—F. Mikolainis.

aukavo E.1 Red. prierašas. — A. Grigo
nis, kaip jis pats savo prašyme 

perlaida p.' sakosi (žr. “N-nų” 298 num.), 
į jau septinti metai serga džiova 

Kas gai- 
(S. Omaha, lestingų žmonių norėtų jį su- 

dovanėlę

Aukas prisiuntė
E. Mackevičius.

5) Moterų, Merginų ir Vyrų jr randasi ligoninėj.
Šviesos Draugija
Neb.) iš savo iždo paskyrė Ma- šelpti, bent Kalėdų 
riaumpolės Realei gimnazijai jam pasiųsti: Antanas Grigonis, 
$108.00. Tai stambiausi auka, U. S. Marine Hospital No. 9 
koki iki šiol būva gauta. FortStanton, New. Mex.

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

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

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

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

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

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

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

CLEABING HOUSE BANKAS.

1
emkit Savo Kaiminišką Banką

PRADĖKITE NAUJUS 1924 METUS

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

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

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

lygti patarnavimą. Jus esate užprašomi.

Skala State Bank
966-970 W. 18th St., Chicago, UI.

K
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ELEKTRA
flvieHjį ir pajiegą suvedame 1 senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Caah arba ant iftmokejimo.
PirmotiuS Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje

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

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

IMPERFECT IN ORIGINAL
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Smulkios Žinios

plawskį tik kartą paguldė. To
liau Poplawskis atsisakė ristis.

Prieš keletą dienų lenkų 
laikraštis gyrė K. Požėlą, rek
lamuodamas jį.

los vardą. Atminkite, kad Ka
rolis Požėla yra tik vienas as
muo.

Biliardo čempionai.

$2.00 į minutę — geras uždar
bis!

COME PUT OF THE BEATEN PATH

CHICAGOS LIETUVIAI
Gali pirkti savo namų rakandus čionai 

lengvais išmokėjimais 
Krautuvė atdara vakarais iki 9:15 

iki Kalėdų
Klauskite Jonas Lukas, Lietuvis 

Salesmanas No. 5

$500,000 vertės degtinės nupir
ko už $8,000.

KALĖDŲ dovana
SU PAGELBA LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

Chicagietis Louis Davis nu
pirko iš varžytinių Hammonde 
$500,000 vertės degtinės už 
$8,000.

Viso jam tenka 780 bačkų to 
gero.

Šiandie vakare įvyksta Karo
lio Požėlos ir Jono Koudžio ris
tynės. Tos ristynės bus gana 
įdomios tuo, kad p. J. Koudis 
jau visuomenei žinomas “rėks
nys” (taip žmonės jį vadina) 
gauna progos ristis su K. Požė
la p. M. Meldažio svetainėje.

Jam p. K. Požėla mokės po 
$2.00 (du dolerius) už kiekvie
ną atsilaikytą minutę ristynėse.

Orchestra Hali salėj eina run
gtynės tarp dviejų biliardistų— 
pasaulinio čempiono Willie Hop- 
pe ir Welker Cochrano. Iki šiol 
laimi Hoppe, kuris padarė 500 
punktų prieš Cochrano 203.

I Gal jums reikalingi 
| akiniai

Y Trindamas su Ruffles L
V Ištrins! Pleiskanas Lauk. A
| Niežti, niežti visą dieną — jus net A
l" stebitOu iš kur tų pleiskanų tiek y 
| imasi! Ji o daugiau jus kasote, juo (i
II daugiau pleiskanų išpuola iš jūsų gal- B 
I vos, suteršia jūsų drabužius, daro ne- (į 

malonumo kiekvienam arti jus esin- A 
čtarti, ir vis neapsakomai niežti! U

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

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

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimų.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimų tiurėjj- 
mo. ašarų bėgimų ir gaivos skau
dėjimų.

JEI jusų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįa raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksi* 
jhnų.

JOHN J. SMETANA !
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto viri Platto ap- 
dekoa, kambariai 14, 16, 16 ir 17. 
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

tai prašalino. Ruffles yra tonikų (( 
galvon odai ir plaukams. Ruffles yra 
pleiskanų naikintojas su puikiomis (I 
pasekmėmis. Al

Ir tarno nOra jokios paslapties. X 
Ruffles yra sudarytas gabių ir paty- (I 
rusiu komiku, kurie išdirbo formulą X 
specialiai paskirta sunaikinimui pleis- W 
kdnų penj — ir Ruffles atlieka savo Z, 

'darbų. U
Pamėginkit bonką I Įtrinkit truputj (| 

Ruffles į savo galvos kasdien y 
apie per saivaitę laiko. O kuomet f| 
pleiskanos jau išnyks, tuomet naudo- y 
kitę karts nuo karto ir pleiskanos jus U 
daugiau niekuomet nekankins! Tik fį 
65c. už bonką. Galima gauti aptiekose.

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

Papuolė į bėdą 500 “spyderių”.

Teisėjo Gordono kameroje 
buvo teisiami 500 spyderių. 
Penki jų tapo nuteisti pakutavo- 
ti kalėjime — po penkias dienas 
kiekvienas. Už nesustojimą prieš 
bulvarą buvo uždedama baudos 
$25.00.

Be ristynių p. J. Koudis kilnos 
sunkias vogas.

THE BRUNSWICK 
“YORK”

THE 
BRUNSVV’ICK 

“YORK”

MIDDLETON & SONS'
GROJIKLIAI PIANAI 

DABAR 
$385

Dešimčiai metų garantuoti. Gra
žus mahogany užbaigimo keisai, 
vėliausiai pagerinta grojimo ak
cija, tikros copper basinės Strū
nos. Darbas ir materijolas pilnai 
garantuotas.
DYKAI Mahogany1 bcnčius, velour 
uždangalas ir 20 rolelių. I>eng^ 
vais išmokėjimais. Nėra fl
palukam^ į mėnesį ■ V

L. Klein, trečias augštas. 
m^vsiflMMSMMKMEMMBBMMBBMBMMMaMMMaaH

V JOINT|JT«VICEVHTH XI
RAMBURG AMERICAN LINE

Vienas gražiausių modelių ko
kius Brunswick padaro. Ang
liškas rudas mahogany ir riešu
to medžio, puikaus Queen Anne 
išmarginimo. Gražaus tono, 
viršija kitus visus stylius 
Brunswick mašinų, groja visus 
rekordus, puikus pa- Cf KųA 
puošimas namų *** 1 wV

Automobiliai užmušė 693 
žmones.

šiais metais, matomai, bus su
muštas rekordas: nuo automo
bilių Chicagos gatvėse jau žuvo 
693 žmonės. O iki Naujų Metų 
tas skaičius, galima laukti, per
siris per 700.

Prohibicijos agentų išmintis.

Chicagos prohibicijos depar
tamento direktorius Percy Owen 
paskelbė, kad prohibicijos agen
tai toli gražu negali pasigirti sa- 
vo gilia išmintimi. Vidutiniai 
imant, jie tik težiną 78 nuoš. sa
vo darbo.

Bilietai visu smarkumu jau 
eina. Dar galima gauti šiandie 
iki šešių vakaro Naujienose ir 
Bridgeporto skyriuje, Universal 
State banke, aptiekose i G. ’ Be- 
nošiųs, P. Dalens, J. Urman ir 
pas M. Meldažį.

P. J. Koudžio paveikslas šian
die telpa apgarsinime.

Musų žmonėms pasarga. Visi 
tetykite.

Kur pamatysite, kad kas nors 
garsina Karolį Požėlą, malonė
kite pranešti “Naujienoms”.

Daug yra “samozvancų”. ku
rie vadinasi K. Požėla, kad iš
naudojus lietuvius ir K. Požė

JIE APKEPTI 
Per 45 minutes! 

Tas kainuoja turto,
bet sutaupo skonį.

Pirk Patsai Sau Kalėdų 
Dovanas.

Mėtinėms šventėms atėjus norėsi 
gražiau pasipuošti.

Taigi šiuomi pranešame Tamstai, 
kad m*es turime vėliausios mados če- 
verykų vyrams, moterims ir vaikams.

Musų kaina žema — ta voras geras.
Mes pritaikinsime prie kojų taip, 

kad busi pilnai užganėdintas.
Taipogi turime apatinių ir viršuti

nių marškinių, apikaklių, kakleraiš- 
Čių ir kitokių, mažmožių.

F. URBELIS,
1800 W. 46th St., Chicago, III.

Tel. Lafayette 2831

TliUMPIAUSIAS KELIAS J VISAS C? 
DALIS

LIETUVOS
Hplaukia kiekviena savaitę su musų 

laivais de luxe
“Resolute”, “Reliance” 

“Albert Ballin” 
•‘Deutschland”

Kur’.e veža I, II ir III klesa pasažie- 
rįu» ir populiariški laivai “Mount Clay”, 
Clcveland, “Hansa”, "Thuringia” ir 
••AVestphalia” su cabin ir III klesa. 
Oru mandagus patarnavimas, puikus 
kambariai, puikios apystovoa.
UNITED AMERICAN LINES 

171 VVest Randolph St., Chicago. 111.
Arba bile autorizuoto agento.

Prapuolė 17 metų mergina.

Policija ieško Isabella Macio- 
lek (1948 Foster Avė.), 17 me
tų merginos. Ji išėjo sekmadienį 
ir nebegrįžo namo. Spėjama, 
kad ji atsidūrė piktadarių ran
kose.

Du Doleriu už Minute

Kalėdinis Išpardavimas•J

I ■

K. • < ,» •?* b• v ■■ :

lĄMĮWR<i

$25 wrist watch $19.75 
balto aukso 

dėl $2.50
$3.00
$5.85
$2.50

Nusišovė dėl savo žmonos 
mirties.

Charles M. Rauschenberg, 
Cable pianų kompanijos kasie- 
rius, nusišovė savo kambaryj, 
5v42 Cornell avė.

Spėjama, kad saužudybės prie 
Rastis buvusi jo žmonos mirtis. 
Jo žmona mirusi treji metai at
gal; nuo to laiko jis pradėjęs 
jaustis kaip nesavas ir nieku 
budu negalėjęs jos užmiršti.

Spor tas§
K. Požėla parito švedą Chas Pe- 

tersen į 34 minutes.

$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 beitiems 
Parsiduoda šiame išpardavime 
Elgin laikrodėliai dėl vyrų ir vaikų 
Parsiduoda nuo

1 $12.00 wrist watch 
šiame išpardavime

balto aukso. Parsiduoda 
už

ALEI R. JUNIEVICZ
3317 So. Halsted St.,

Tel. Boulevard 2183

$1.00
$13.95'$35.00 

$7.45

Chicago

Reikia Vietos
Pajieškau vietos bile kokiame mieste tinkamos 

uždėjimui Lietuviškos Kepyklos, kur visiškai nėra 
tokios ir kur lietuviai negali gauti lietuviškos duonos

Meldžiame prisiųsti išpildytą žemiau pridėtą 
kuponą.

“Užvakar Karolis Požėla p. 
Strumilos svetainėje Roselande 
buvo susikibęs su švedu. Risty- 
nes Pažela laimėjo.

Juozas Bancevičius parito Pe- 
te Zbyško. Soldier Leavitt pa
rito John Throsen.

Be ristynių p. K. Požėla dar 
rodė keletą sunkių atletikos) 
numerių.

* * *
Šį vakarą K. Pažėla “užkurs 

pirtį” smarkuoliui p. J. Kuo
džiui.

ši pirtis bus gana žingeidi, 
visiems reikėtų pamatyti.

Šios ristynės bus žingeidžios, 
nes svaryiausioji pora risis rusų- 
francuzų stiliumi, ir ristynės 
bus iš tikros širdies...

Kitos poros irgi bus geros.

Lenkų laikraščiai rašo melą

Miesto vardas ...............................................................•................. ..........

Kiek gyventojų mieste .................................................. ......................... .

Kiek lietuvių .........  ’................................................................ ......
Kiek lenkų ...............................................................................................
Kiek rusų .....................-............................................................ ......... .....
Kokios iŠdirbystės ....... ...................................................................................
Vardas siuntėjo ......................................................................i................................

Adresas .......................................................................  ’...............

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

Box 399.

“Dziennik Związkowy” iš 
gruodžio 17 d. savo sporto sky
riuje patalpino iš Cicero žinutę 
apie ristynės. Jie sako, kad 
Vladek Zbyško susikibo su Ka
roliu Požėla, lietuviu tvirtuo- 
liu; ir Vladek laimėjęs pirmą 
kartą ir 32 minutes ir 16 se
kundų ; antrą į 10 min. ir 26 sek.

Tai yra netiesa. Karolis Po
žėla dar nesirito su Vladek 
Zbyško. Iš visko matyt, kad 
čia padarytas bluffas. K. Požė
la ritosi su Joe Wallace ir jį nu
galėjo. Vladek Zbyško ritosi 
su L. Poplawskiu. Zbyško Po-

J. Koudis

J. Koudis žada lam- 
dyt K. Požėlą!

Šį vakarą, Seredoj, 
Gruodžio 19,

M. Meldažio Sve.,
2244 W. 23 PI.

Pradžia 8 vai. vak.
Įžanga $1, $1.50, $2,

K. Požėla duoda J. Kou- 
džiui po $2.00 už kiek
vieną atsilaikytą minu
tę prieš K. Požėlą. Jei
gu J. Koudis paris Po
žėlą, tai gauna $500.00.

Pinigai bus mokami 
ant scenos, ritasi trys 
poros!

Visi bukite, kaip kam 
bus daug juoko, o ki
tam ašarų.

$195
Už tą kainą nupirksite 88 

toną grojiklę pianino, 120 

muzikalių rolių ir šuoliu-’ 
kas. Priimsiu po $15 į mė

nesį nuo atsakomingų 

žmonių. Atsišaukite.

338 S. ASHLAND BLVD. 

ant kampo Van Buren St. 

klauskite Mrs. Walker’s. 

Grojikliai pianai.

Ateikite šiandien arba ry

toj, nedėlioj iki 8 valan

dai vakare. 
......................................- ............ ................— ■ H

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. Nedelioms 
nuo 9 iki 12. Roselando ofisas; 
11132 S’o. Michigan Avė. Vai. 
nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas 
Pullman 6147.

i

QIS mažas vaikas išdykavo, todėl jo 
motina pareiškė, kad jis negaus nė 

trupučio.

BAMBINO
Įreg. S. V. Pat. Biure.

Matai ką jis daro!
Palauk, kuomet jį sugauš motina!

Motinos, nebauskite savo vaikų neturėji
mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei
kalingi. Jei jie išvemia dalį savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria
vimą—duokite jiems Bambino be jokio

atidėliojimo. Tie nemalonus simptomai jiranyks 
taip greitai, kaip greitai jų sistemą perims sitas ne
pavojingas, pasekmingas vidurių palluousuotojas.

KŪDIKIAI MĖGSTA JĮ! JIE NET PRAŠO D AUGI AUS!
Į F. AP. RICHTER &COn 104-114 So. 4th St„ BROOKLYN, N. Y j

Veido pagražinimas 
kiekviename atsi

tikime
Phone Midway 4304

Grand Atidarymas 
Subatoje, Gruodžio 

15 d., 1923 m.

Marinėlių Beauty Shop
Bessie Paliulis,

Savininkė
817 E. 61 St., Chicago.

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

euring.

Marcei Waving
Mes esame specialistės 

savo darbe

Tel. Lafayette 4223
Phimbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams viKjdos 
patarnauju kuogeriausiai

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

NUPIRK
Typevvriterį arba 
rašomą mašinėlę

Savo artimiausiems žmo
nėms kaipo Kalėdų 

Dovaną

Physical Gultum Institute
DR. J. A. VELONIS

Ostcopathus, Chiropratas, 
Naturopathau

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
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 dienų. 
Nuo 6 iki 8 vakarais.

Nedėl iieniais nuo 9 iki 12.
k.------------------ -------------- ... --------- Z

/■■■" 1 - 1 .............................................
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

Kama $60
Tuomi padarysi dideli smagumų 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laiškų ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str., 
Chicago, UI.

CLAY AWAY THE YEARS
T.7T IBM JmiMT.Tfr* LTS 7 I. JI ■ lT-^TrV J LBB.

Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst while it dries, tnen 
remove and see and feei the vvonderful 
difference in the color and rexture oi the 
skin S
Guaranteed to do these definite thingsfor 
the face or money refunded. Ciear ihe 
complexion and give it color Lift out the 
lines - Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged pores. Rebuild iacial tis- 
6ues and museles Make the skin soft 
and smooth jį
You can obtain regular sizes from your 
favorite toilet counter II not, send this 
ad. vvith 10 centstoBoncilla Laboratoriest, 
tnd^anapolis, Indiana, for n frial tube. J

f—.................. ..........................................................  >

Physical Therapy 
Institute

DB. ANELE KAUSH1LLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 

Electro—Therapy
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių. 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

Valandos: 9 iki 8 vakare.
Nedėliom 9—12 iš ryto.

Phone Yards 4951

KOJįl TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, ulceriai, įaugę pirštų nagai, 
sutinusios kojos, skaudami keliai ir 
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? JeUjųs buvo
te visur ir nieks nepagelbėjo, tai atei
kite ir pasimatykite su kojų specia
listu

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

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

2058 N. Division St. Vai andos nuo 6 
iki 9. Ncdčliomis ir šventi mis nuo 9 
iki 1; Phone Brunsvvick 5991.

Egzaminavimas Dykai.
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JUOZAPAS KRISTUPAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 13 dieną, 1923 met. 
Nevedęs, turėjo 40 metų am
žiaus, paėjo iš Gruzdžių m-iesr 
telio, Šiaulių apskričio. Išgy
veno Amerikoj apie 18 metų, 
8143 So. Halsted St. pas St. 
Stočkų. Laidotuvės atsibus 
gruodžio 19 dieną apie 2 vai. po 

.pietų iš graboriaus J. Masals
kio 2307 So. Auburn Avė. j Lie
tuvių tautiškas kapines, su mu
zika ir kalbės J. J. Bagdonas.

Kviečiame gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti laido
tuvėse.

Nubudęs,

Stanislovas Stočkus.

a+a

JUSTINA PIEŽIENĖ

Mirė gruodžio 17 d., 1923 iš ry
to. Paėjo iš Lietuvos: Drau- 
dėnų kaimo, žigaičių parapijos, 
Tauragės apskričio. Laidotu
vės atsibus ketvirtadienyj, 
gruodžio 20, iš namų 217 Ken- 
sington Avė., 8 vai. ryto į Visų 
šventų bažnyčią, o iš ten į šv. 
Kazimiero kapienes. Paliko 
nubudime du sunai: Jurgis ir 
Petras ir duktė Marijona Piva- 
runienė, brolis Juozapas Gab
rys. Kviečiame gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse. Patarnauja grabo- 
rius J. F. Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Al A

JUOZAPAS EŽERSKIS

55 metų amžiaus, persiskyrė su 
šiuo pasauliu gruodžio 16, 
1923, 5:30. Amerikoje išgyve
no apie 20 metų. Iš Lietuvos 
paėjo: Girdiškės parapijos,
Kauno rėdybos. Paliko nuliū
dime jo moteris Leonora Ežer- 
skienė ir 3 sunai, Zigmantas 
22 metų, Bronislovas 25 metų 
ir Stanislovas 12 metų. lavo
nas randasi 4532 So. Hermitage 
Avė. Laidotuves bus ketverge, 
gruodžio 20, 8:30 vai. ryto į šv. 
Kryžiaus bažnyčią, o iš ten į 
Šv. Kazimiero kapines. Gimi
nes ir pažįstamus meldžiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Uekasi nubudę
Moteris ir Sunai. Į

REUMATIZMAS SKAUSMAI SANA. 
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULU 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

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

POLO CHEMICAL CO.
Išdirbėjai.

2824 W. Chicago Avė.. Chicago, UI.

Nusipirkit sau plieninį 
Garadžiy Kalėdoms 

Specialis Pasiūlymas 
$133 Nupirksite $133

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

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

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

Mes esame išdirbėjai didelės ver
tės medžio materijolo.

Pasimatykit su mumis pirm ne
gu jus pirksit ar budavosit.

DYKAI!!
a bąli bearing Coaster vežimukas 
kiekvienam vaikui ar mergaitei 

kurių tėvas pirks garadžių.
Douglas Products Co.

2510-16 Archer Avė.
Phone Victory 6545

Lietuvjųjįateliuose
Mokslo mes visi esame 

reikalingi
Sekamą sekmadienį adv. Kl. 

Jurgelionis kalbės apie Kris
tų ir jo mokslą.

Musli planai išdirbti, mes| 
žinom ko mes norim pasiekti, 
prie ko prieiti, ir kokios iš to 
pasekmės bus. Mes ir einam, 
žingsnis po žingsnio vis pir
myn. Mes nesiekiant ir neieš
kom vaivorykštės galo, — ne
siektam nepasiekiamo daikto.

Mes siękiam pasiekiamo daik
to; mes siekiam aukštesnės 
kultūros. Mes matom, kad ki
tos tautos daug augščiau už 
mus stovi, apšviestesnės — jų 
pramonė — prekyba pakilus. 
Mes savęs užsikibusiame, k^ip 
jie pasiekė to. Ir atsakymą 
randam: per mokslą, per skai
tymą. naudingų knygų, per pa- 
didėjusį žingeidavimą.

Lietuviams yra teikiama pa
togios progos, tik lai jie pasi
naudoja. Lai paseka gražius 
pavyzdžius kitų.

Tinginys, nerangus negali 
pasitikėti, kad jam gerbūvis 
per langą įsiverš, ir ant stalo 
atsiras. To niekad nebuvo ir 
nebus. Nori laimės — turko; 
tai pasirink pats, štai tau pro
gos, tik pasinaudok: čia tau 
Mokslo Draugai teikia kas ne- 
dėldienį pamokas. Lankykis- 
mokykis. čia tau laikraščiai 
skelbia visokio turinio knygų. 
Pasirink, nusipirk, o nusipir
kęs paskaityk, pastudijuok.

Bet visada ir visuomet aiškiai 
nusistatyk, ko tu nori gyveni
me pasiekti. Ir tada ieškok į 
tuos klausimus atsakymo. Pa
vyzdžiui: nori dangaus karalys- 
;ės — eik bažnyčion ir klausyk 
kunigo: kunigas tau parodys į 
dangų trumpiausią kelią; tu 
vienas tik žinosi, nes iš dangaus

PINIGUS LIETUVON ’
NUSIUNCIAME

Telegramų pej 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogyn| susisie-

Kreipkitės 
kimą su Lietuvos Bankais.

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

I IR Iš LIETUVOS
ANT S. V. VALDŽIOS LAIVŲ

Naudokis keliavimo 
smagumais ir pato
gumais ant bile vie
no iš didelių ir grei
tų Suvienytų Vals
tijų Valdžios laivų. 
Reguliariški išplau
kimai, dideli kam

bariai, atskiri kambariai šeimy
noms ir vedusioms poroms. Pui
kus, įvairus valgiai. Tarnų man
dagus patarnavimas. Pasivaikščio
jimui deniai, socialiai — rūkymui 
kambariai ir visokios rųšies pato
gumai.

IŠPLAUKIMO DIENOS: „ 
Pres. Harding .... Dec. 22, Jan. 26 
America ............. Dec. 29, Feb. 7
George Washington Jan. 12 Mar. 8 
Pres. Roosevelt.... Jan. 19, Feb. 23 

Del informacijų rašykite: 
United States Lines

110 S. Dearbom St., Chicago, III. 
Lokaliai agenai visuose miestuose 

Valdantieji Operatoriai dėl
United States Shipping Board 

niekas dar iki šiol neatėjo ant 
žemės ir nepapasakojo. Todėl 
mes nežinom nieko apie dan
gaus karalystę.

Bet mes žinom ir galim tau 
suteikti tikrų žinių: kaip žmo
gus privalo užsilaikyti, kad 
sveiku, veikliu butų ir ilga'i 
gyventų. Kaip žmogus kitų ne- 
skriausdamas gali praturtėti— 
pagerinti, palengvinti sau gyve
nimo naštą; kaip žmogus gali 
netik sau būti naudingas ir lai
mingas, bet ir suteikti žmoni
jai gerbūvį ir laimingesnį na
šesnį gyvenimą; kaip seniau 
žmonės gyveno, ir kaip dabar 
gyvena, ir ko galima ateityje 
sulaukti. Mes žinom, kaip mes 
visi galim pagreitinti priėjimą, 
pasiekimą laimės-laisvės.

Į tuos visus gyvų-gyviausius 
klausimus Mokslo Draugai savo 
teikiamose pamakose atsaky
mus duoda. Ir kas kaltas, jei 
tu tingus-nerangus ir nenori 
pasimokyti; kas kaltas, jei tu 
nežingeidauja.

Štai sekantį nedėldienį adv. 
K. Jurgelionis teiks pamoką 
apie Jėzų Kristų ir Jo mokslą. 
Tai žingeidžiausia tema. Jau ar
ti du tukstaniai metų, kaip mi- 
lionai žmonių Kristaus mokslą 
iš lupų į lupas perduoda. O 
vienok labai ir labai mažas 
skaitlius žmonių Jėzaus Kris
taus tikrąjį mokslą papasako/ 
ja.

Todėl Mokslo Draugai per 
gerb. adv. Kl. Jurgelionį1 gruo
džio 23 d., 10:30 vai. ryto Ray- 
mond Chapely, 816 W. 31-st St. 
suteiks mums tikriausias žinias. 
Tad žiūrėkite, ateikite visi.

—Dr. A. L. Graičunas.

Karnivalas
arba lietuviškas kermošius

Lietuvių Moksleivių Susiv. 
Am. 2-ji kuopa rengia karniva- 
llą gruodžio 29 d. Mildos svetai
nėje, 3138 So. Halsted St.

Karnivalas bus nepaprastai 
įdomus ir bus daug juokų. Kas 
myli juokus, tai geriausia pro
ga bus pasijuokti iki sočiai stu
dentų vakare.

Kad geriau susipažinus su 
moksleiviais ir jų organizacija, 
atsilankiusi publika praleis va
karą taip smagiai, kaip da nie
kad ji nebuvo mačiusi to
kių štukų, kaip ve: lietuviškas 
žydas su “bezmėnu”, pinigai iš 
debesų, bagamozai, bankas, 
Beauty from Paris, juokai, por
tretų piešimas, žinoma, bus 
šokiai ištisai. Valgių ir gėrimų 
bus self Service Cafeteria’oj.

Taipgi bus žaismių kontestas, 
kurį ves geriausias juokdarys 
visoj Chicagoj. Bus daugelis ir 
Iptokių naujanybių, kurių čia 
sunku suminėti.

Be to bus trumpų prakalbė- 
lių, kur pasakys tiktai gerų juo
kų, neg visas vakaras bus juo
kų vakaras. O ksa dabar ne
myli juokus? Juokis ir tuk, 
taip sako francuzų patarlė.

Tikietus jau dabar galima 
gauti pas visus moksleivius ir 
sekančiose vietose: Naujienų 
ofise ir jų skyriuose, MbntvM 
do aptiekoje, 1824 Wabansia 
Avė., Aušros Knygyne, 3210 
So. Halsted St. Tikietų kaina 
tik 50c.

Vėliau bus plačiau pagarsin
ta. —Reporteris.

Pranešimai
Kaa, kur, kaip ii-

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
/rie Naujienų Spulkos, ir prięirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerj-kita, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujiena Spulka 
1789 S. Halsted St

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

K. Kasparaitis, Sekr.

L. S. S. 22 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks seredoj, gruodžio 19, 
1923 8 vai. vakare, “Naujienų” na
me. Malonėkit visi draugai daly
vauti susirinkime. — Organizatorius.

PRANEŠIMAI
Town of Lake. Svarbias prelekci- 

jas rengia Tėvynės Mylėtojų Draugi
ja No. 1 du vakaru, gruodžio 20 ir 
21, 7:30 v. v. J. Ežerskio svet., 4600 
So. Paulina gat. Gruodžio 20 d. Dr.
M. T. Strikolis, tema “Abelna žmo
gaus sveikata”, o 21 d. Dr. A. J. Ka- 
salius tema “Kaip atjauninamas žmo
gaus kūnas arba kaip atitolinti se
natvę”.

Kviečia T. M. D. No. 1.

Meilės Lietuvių Draugystės No. 1 
priešmetinis mitingas bus trečiadienį, 
gruodžio 19, 7:80 vai. A. česnos svet. 
4501 So. Paulina St. Meldžiame ne- 
sivėlubti. Pirm. J. M. Balandis.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sanda
ros 23-čios kuopos metinis susirinki
mas įvyks Gruodžio 19 d., Visi na
riai malonėsit pribūti 8:00 vai. vaka
re, North Side, Liuosybės salėj.

— Raštininkas A. A. Baltas.

“Meilės Profesorius” 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 
laukiamu svečiu Chicagoje, daug apie 
jį buvo kalbėta, daug diskusuota, bet 
iki šiol neturėjo progos Chicagos lie
tuviai jį matyti, su jų meilės reika
lais pasitarti. Visiems nepaslaptis, 
kad meilėje kankinasi jauni, kankina
si ir seni, turtingi ir bėdini, sveiki ir 
ligoti. Meiles galybe yra jaučiama 
vargšo grintelėje lygiai kaip ir tur
tuolio viloje. Meilė tveria romanus 
ir poeziją meilė yra idealu žmonijos 
gyvenimo. Bet meilė tankiai teikia 
ir kentėjimus ašaras, vargus, nelai
mes net ir mirtį. Kaip kiekviename 
gerame daikte randasi ir blogo, tas 
pats yra ir su meile, šitą žingeidų 
veikalą parašė anglų rašėja K. Kava- 
nough, pirmą sykį, geriausi Chica
gos lietuviai lošėjai: Pačkauskas, Mi
lerienė, Sankunas, Mrs. Rypkevičienė, 
Gulbinienė, Jankus ir kiti suloš lietu
vių kalba.

Taipgi šitame vakare kalbės “Nau
jienų” redaktorius P. Grigaitis, dai
nuos Pirmyn mišrus choras, rusų cho
ras, bus ir kitokių pamarginimų. Pa
sibaigus programai eis šokiai grie
žiant Sarpaliaus Orchestrai. Musų 
patarimu yra kad tikietų įsigytumet 
iškalno, kitaip kartais atvažiavu
siems ii’ iš gana toli reikės stovėti 
statiems visą programo laiką. Tikie
tų galima gauti sekamose vietose:

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

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

Street.
Montvido aptiekoje, 1824 Waban- 

sia Avenue.
Taipgi pas visus Lietuvių Socialis

tų Sąjungos narius.
Lai gruodžio 23-čią dieną buria vi

sų atmintyje, kad butinhs reikalas 
atvykti į Meldažio svetainę. Lauk
sime. " * ■„ !

Kviečiami visio— Chicagos Liet. 
Socialistų Vakaro Rengimo Komit.

Cicero. — Lietuvių L. Namo Ben
drovės visuotinas > susirinkimas įvyks 
gruodžio 19 d., 7:30 vai. vak., savoj 
svetainėj.

Šėrininkai būtinai dalyvaukite. Bus 
išduota atskaita už pereitus 11 mė
nesių, o taipgi renkami direktoriai 
ateinantiems metams.

— L. L. N. ,B. korespondenas.

Jaunuolių Orkestro priešmetinis su
sirinkimas įvyks seredoj, gruodžio 19 
dieną, 8 v. v. Bus rinkimas valdy
bos 1924 metams ir kitus reikalus 
reiks aptarti. Nariai ir jų tėvai vi
si bukite.

— Rašt. Eugenija Grušaite.

ASMENŲ JIEŠKOJIMaF
PAJIEŠKAU savo brolio Juozapo 

Marozaus gyvena Chicagoje; turiu 
svarbų reikalą noriu pasimatyti. Jis 
pats ar kiti ji pažįstanti meldžiu 
duoti žinoti man

Adolfas Marozas,
4519 So. Paulina St., Chicago

PAJIEŠKAU Juozapo Jucio, paei
na Plungės parapijos ir Kazimiero 
Staponaičio, paeina Gargždų parapi
jos. Turiu svarbų reikalą, meldžiu 
atsišaukti.

LEONAS KUINECKIS, 
986 E. 47th St., 

Chicago, III.

ISRENDAVOJIMUI ~
PARENDAVOJIMUI 2 flatai 

5 ir 4 kambarių, elektrikos švie
sa, vana, pečiais šildomi, toj 
vietoj namas 222 W. 47 St. savi
ninkas gyvena 5359 Aberdeen 
St. Tel. B'lv. 8319. Gali klaust 
iki 8 vai. vakare.

JIESKO DARBU
JIEŠKAU darbo barbemej 

vakarais, arba visada. Noriu 
pirkti barbernę ne brangesnę 
kaip $1,000, grosernę arba fruit 
štorą. Kreipkitės

3430 Emerald Avė., 2 fl.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterų skirstymui 
popierų. Gera alga. Atsišauki
te.

Francis Hughes and Co..
1405 W. 21 Str.

REIKIA DARBININKŲ
______ MOTERŲ

REIKALINGA VEITERKA 
į Victory Restauraną, turi būti 
patyrusi, gera mokestis ir trum 
pos valandos. Taipgi reikalingas 
virėjas (Cook), atsišaukite grei
tai, 4648 S. Western Avė.

IeikiauarbininkF
VYRŲ

NATIONAL Traffic Association 
nori pasikalbėti su keletą vyrų kurie 
turi darbą, amžiaus 21 iki 35, kurie 
norėtų gauti algos $250 ir daugiau į 
menesį. Turi rašyti ir kalbėti ang
liškai ir būti bent pradinę mokyklą 
užbaigę. • Duokite savo telefoną ir 
adresą. “Naujienos” Box 397.

ANTRARANKIO duonkepio, 
Patyrusis arba nepatyrusis.

Atsišaukite
4530 So. Honore St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir 

bučernė, su namu, kaina $17,- 
000. Atsišaukite

Z. DUBSKY,
5358 So. Robey St.

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. Atdaras nuo 9 ryto iki 6 vakare. 
Atsišaukite

928 W. 33-rd St., 
Residence Tel. Fairfax 2619 

Grocery tel. Blvd. 7656

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, gerai išdirbta, nepra
leiskite geros progos, priežastis 
— dvi bučemės.

Naujienos, Box 395

PARSIDUODA grosernė su ryky- 
ta mėsa; geras biznis, gerai išdirp- 
tas, apgyventas lietuviais ir lenkais. 
Vienas ruimas dėl pragyvenimo, pigi 
randa ilgas lysas; priežastis parda
vimo — turiu du bizniu; parduosiu 
už prieinamą kainą. Atsišaukite 

945 W. 33rd St.

PARDAVIMUI bučernė h 
grosernė. Gera vieta, pigi ren
da. Parduosiu pigiai. Atsišaukit 

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

DELIKATESEN ir grosernė 
pardavimui, sena įstaiga, neša 
daug pelno, labai tankiai apgy
venta flatais, North Side, vė
liausio styliaus įrengimai ir 'la
bai daug didelės vertės stako, 
verta $3,500. Greitam pardavi
mui atiduosime už $1,800. Išmo
kėjimais jei reikia. Taipgi par
duosime staką ir įrengimus, ar
ba iškraustysim jei reikės. Jei 
jus norite tikrai geros krautu
vės kur kiekvienas gali padary
ti biznį, ateikite ir pasižiūrėkite 
patys, 5007 N. Clark St., netoli 
Argyle.

ANT PARDAVIMO grosernė 
ir bučernė, lietuvių apgyventa. 
Parsiduoda pigiai.

Atsišaukite
4104 S. Campbell Avė.

CIGARŲ, saldainių, delikate- 
sen ir grosernės krautuvė par
davimui. Gerai apsimokanti 
kampinė kratuuvė, su gražiu 
flatu. Bargenas. 2259 Montro- 
se, kampas Oakley Avė.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė. Biznis ir vieta atsa
kanti. Jieškančiam gero biznio 
patartina pamatyti. Kreipkitės į 
“Naujienas” laišku 1739 S. Hal- 
stecl St. Box 398.

ANT PARDAVIMO bučernė 
ir grosernė, parduosiu arba mai
nysiu ant namo, loto, automobi- 
liaus, arba kito biznio. Kreipki
tės, 722 W. 35th St. Tel. Boule- 
vard 3249.

RAKANDAI
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. Nepraleiskite to 
didelio bargeno. Viskas kaip nau
ja.

1926 So. Kedzie Avė.,
1 augštaa

RAKANDAI
RAKANDAI ant pardavimo: 

1 'lova, šildomas ir virimui pe
čius, gramofonas su deimantine 
adata, vargonai; parduosiu pi
giai. 10929 So. State St.

AUTOMOBILIAI
NAUJI IR GRAŽUS MOTORINIAI 
TROKAI SPECIALIAI APKAINUO- 

TI GREITAM PARDAVIMUI

SVs Tono Diamond T. Chassis su
Cab ........................................... $200

2% Tono Available su Cab ....... $400
1 Tono Sandow canopy viršus .... $250
2 Tonų Master new demonstrator

Chassis .................................. $1,000
Taipgi didelis bargenas ant perbu- 

davotų Masters, visokio didumo, su 
body arba be bodies. Turime kraus
tytis sausio 1 dieną. Nebus atmes
tas teisingas pasiūlymas.

MASTER TRUCK, 
USED TRUCK SHOW ROOM

2635 So. Wabash Avė., 
Victory 7800.

NKMKI-2EME
GERA PROGA 'lietuviams tu

rėti grosernę, bučernę ir vaisių 
krautuvę gražiausioj vietoj, Lo- 
gan, III. Namas mūrinis, su vi
sais patogumais, šaldykla ledui 
šaldyti, arba mašina kuri gami
na ledą. Tame name dirba pir
mos klesos trys bučeriai ir du iš- 
važiotojai. š tok j ardos įrengtos 
ant farmos kur ganTina mėsą. 
Puikiausi farma šioje apielinkė- 
je, kur žmonės myli pasigerėti 
šviežiu oru. Ir piknikus galima 
turėti. Taipgi yra didelis prūdas 
dėl maudynių ir puikus miškas 
dėl piknikų. Nuo krautuvės iki 
stoties vienas blokas. Iš vienos 
pusės farmos yra geležinkelis, o 
iš kitos cementinis kelias nuo 
didelio miesto St. Louis, III. Ge
ra proga norintiems pirkti, per- 
sitikrinkit. Aš į trumpą laiką 
praturtėjau. 1914 metuose su 
mažu kapitalu pradėjau, jei pa
matytumėt, netikėtumėt kaip 
galima greit praturtėti, bet taip 
yra. Vienu žodžiu gražiausi vie
ta ir įrengimas Franklino pavie
te ir Logano apielinkėj. Jei kas 
panorėtumėt padaryti pinigų ir 
turėti krautuvę ir farmą, tai aš 
galiu parduoti.

SELVESTRAS TOREIKIS 
arba Sam Donko,

Logan, III., Franklin Co. Box 81

7 KAMBARIŲ mūrinė rezi
dencija, modemiška, netoli 60 ir 
Marshfield, tikro mahogany, 
aržuolo trimingai, ugnavietė, 
bufetas, karštu vandeniu šildo
ma, platus lėtas, 1 karo gara- 
džius. Kaina $8,500.

SHEEHAN WITOUS AND CO.

1654 W. 68 St., 
Tel. Psopect 1910

2 FLATŲ moderniškas na
mas, netoli Ogden Park, 5-6 
kambarių, aržuolo trimingai vi
same name, coile vana ir vesti- 
bule, karštu vandeniu šildoma 
pirmas flatas, 5 kambarių kot- 
tage iš užpakalio. Tai yra bar
genas, kaina $14,500, pinigais 
reikia $4,500.
SHEEHAN WITOUS AND CO.

1654 W. 63 St., 
Prospect 1910*

"PARDAVIMUI naujas 4 kam- 
barių namas, viskas įtaisyta pa
gal naujos mados % dalis ake- 
rio žemės, savininkas 31 Avė., 
Melrose Park, III. J. Juhsun. 
Parduosiu už $5000.
$500 ‘CASH ir priinrvsiu automobilių 
ar lotą ar grosernę į mainus, namas 
randasi ant Bridgeporto, randos . į 
mėnesį neša $67, o i metus $804.00, 
spulkon mokama $38 į mėnesį, dar 
kišenėn atlieka $29. Atsišaukit 
greitai. Savininkas gyvena 1957 
Canalport Avė. ant 2 floro, front.

i PARDAVIMUI lotas prie 
VVestern 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

BARGENAS. Parsiduoda du 
bizniu ir didelis gyvenimui fin
tas, kampinis namas po num. 
3935 So. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0368. arba mainysiu 
ant mažesnio namo.

NAMAI-ŽEME
h _____

KAS KO NORI 
Pirkti namą, parduoti, mainyti ar 

budavoti.

Tel. Prospect 4345
PADARYKITE PINIGŲ SU 

HENRY FORD

Didžiausiame Calumet Harbor 
Distrikte. Prie didžiausio jūrių 
atidengimo vandenų prospekto. Pir
kite biznio lotus už 1/5 pinigais, o 
kitus po 1 nuošimtį į mėnesi. Tie 
lotai yra skersai gatvės nuo Ford 
Motor Co. dirbtuvės, kuri dabar yra 
statoma. Atsišaukite, nuvešime su 
tomobiliu, kad pamačius distriktą.

Cakunet Harbor Realty Org.
Rooin 800-20 E. Jackson Blvd.

Tel. Wabash 5212

PARDAVIMUI PRIE 
HELMHURST

Didelis 50 pėdų lotas tik už $100 
įmokėjus. Kitus mėnesiniais išmo
kėjimais. Yra gasas, vanduo, suros 
ir šaligatviai. Taipgi yra gražus, 5 
kambarių bungalovv, fumace šildo
mas, tik $500 įmokėjus ir po $37.50 
j mėnesį. Kaina $5,200 ir aukščiau. 
Del tolimesnių informacijų rašykite.
PAUL ALŪNAS, c/o P. PAUTU, 

29 So. La Šalie St.,

Room 1032.

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

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

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

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

PARDAVIMUI 4 flatų muro 
namas arba 80 akrų farma, gra
žioj vietoj, su gražia žuvinga 
upe ir gražus sodnas, apie 80 
vaisinių medžių. Priežastis — 
moteries liga. Busiu du mėnesiu 
po num. 5926 S. Elizabeth St., 
Chicago, TM. Klauskit J. Kairis.

MOKYKLOS
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siuvimo 
Skrybėlių Dirbimo 

Klesos Dienomis ir Vakarais 
Speciales 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

Jau tūkstančiai vyrų — 
pastojo laimingais — 

palikę automobilių 
mekanikais!

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

Lietuvių Automobilių 
Mokykla,

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

IŠMOKITE BARBERIAUTI
Paskiau gausite gerą algą. Musų 

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

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

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kai- 
L>vj. Aritmetikos, Ivnyprvedystės 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.K *

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybom dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampa* 88-čios gat., 2-ros lubo«) 
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