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Estonija taipjau rengiasi siųsti 
delegaciją į Ameriką dėl sko
lų atmokėjimo.

PARYŽIUS, lapkričio 23. - 
šiandie premjeras Poincare iš 
dėstęs atstovų bute savo užsie 
ninę politiką pareikalavo pasili 
kėjimo balsavimo i 
505 balsais prieš 70

se komunistams ir buvę taiko 
mi vartoti laike sukilimo. Dau 
gelį žmonių areštuota.

žemės drebėjimas pridarė dide 
lių nuostolių Chnijoje.

Alkani bedarbiai degina 
Silezijos dvarus

Dvarininkai paskelbė boikotą 
miestams, jei nebus nuversta 
Stresemanno valdžia.

sudarytai 
kuris butų 

yra buvęs 
ir gana

Apkaltino jį grand jury septi 
niuose prasikaltimuose.

galima bus, tik tiek ekspor- 
kontri- 

užsimokėjus 
Del pašali- 

amonija,

Kaltinimai prieš gubernato
rių yra veik tie patys, kuriuos 
pastatė atstovų butas ir už kup
riuos senatas pašalino jį iš vie-

Teismas leidžia atidaryti 
gimdimy kliniką

Poincare laimėjo pasitikėjimo 
balsavimą.

Ruhr fabrikantai susitaikė 
su franeuzais

Bavarija išleisianti aukso 
paskolą.

PINIGŲ KURSAS
Vakąr lapkričio 23 d. užsienio 

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

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100,000 kronų 
Belgijos 100 frankų .....
Danijos 100 markių ....
Finų 100 markių ..........
Italijos 100 lirų .............
Franci jos 1OO frankų ... 
Lietuvos 100 Litų .........
Norvegijos 100 kronų 
Olandų 100 kronų .......
Švedijos 100 kromj .......
Šveicarijos 100 frankų

Gubernatorius Walton vėl 
apkaltintas

BERLINAS,, ‘ lapkr. 21. — 
Gautosios čia žinios sako, kad 
Bavarijos valdžia nubarė iš
leisti aukso paskolą dolerio 
pamatu, gvarantuotą visu val
stijos turtu. Suma paskolos 
dar nenustatyta.

ina Silezij 
dvarus

no 
tuoti, kiek pristatoma 
bucijos ir tai tik 
tam tikrus taksus, 
nių išdirbinių, kaip 
benzolius ir tt. padaryta spe- 
cialinę sutartį.

Du pdlicistai liko užmušti ir 
du sužeisti bedarbių riaušėse 
šiandie Essene ir Rotthausen. 
Bedarbiai išplėšė daug sankro-

kių, bet ta skola liko atmokė
ta 1921 m., o skola Franci jai 
liko sumažinta nuo 13,000,000 
frankų.

Estonija nori šias skolas at
mokėti kaip galima greičiausia, 
bet deficitas biai.džcte tam la
bai trukdo.

Lietuvos skolos Amerikai yra 
sekamos: Jungt. Valstijų iždi
nei $1,160,000 už karo medžia
gas ir maistą nupirktą Franci- 
joj, tą skolą reikia atmokėti 
1925 m.; taipjau Jungt: Valsti
jų iždinei $882,000 už iš Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus gautas 
reikmenis. Šią skolą reikėjo 
atmokėti birž. 30. 1922, z bet 
dar tebėra neatmokėta. Taipjau 
amerikiečiai lietuviai yra pas
kolinę Lietuvai $2,000,000..

Kitos Lietuvos skolos yra: 
Anglijai £17,000, Franci jai 5,- 
000,000 frankų, pastarą jai dau
giausia už garvežius. Apie 1,- 
000,000 frankų jau liko atmo
kėta.

įŲetuva dabar džiaugiasi tu
rinti subalansuotą biudžetą ir 
todėl tikisi, kad neužilgo galės 
atmokėti visas savo skolas.

Lietuva ir Estonija norėtų at 
mokėti savo skolas Amerikai 
laipsniškai, kaip kad moka ją 
Anglija. Abi šalys, prieš jų 
delegacijoms išvažiuojant į 
Ameriką, nuodugniai studijuo
ja Anglijos sutartį su Amerika 
dėl skolų. Abi šalys pripažįsta, 
kad atmokėti skolas yra netik 
moralinė priederme, bot fr ge
ras biznis. Jos turi didelių pro
gų panaudoti industrinį kapita
lą ir supranta svarbumą įgyti 
reputaciją komercinio teisingu
mo, jei jos nori gauti reikalin
go kapitalo jų gamtinių turtų 
išvystymui.

Traukia teisman apdraudos 
kompanijas. z

1,500 žmoniy žuvo žemės 
drebėjime

Čia surasi kokius namus kiti 
parduoda ir perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namuš pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.
Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-žEMC.
Ypač kad šie metai yra namą 
pirkimo metais.

Gutb. Walton užsistatė $6,700 
kauciją ir liko paliuosuotas iki 
teismo.

Senatas, kuris teisiant guber
natorių dėjosi anti-ku kluxiš- 
ku, dabar tą kaukę nusimetė ir 
didele didžiuma balsų atmetė 
pašildytus prieš ku klux įstaty
mus — kad visos slaptosios 
draugijos turi paskelbti savo 
narių sąrašus. Vienas senato
rius be to pasakė tokią prakal
bą ku kluxų apgynimui, kokios 
dar nebuvo pasakyta nė vienoj 
legisalturoje.

PEKINAS, lapkričio 23. — 
Čia gauta žinių, kad lapkričio 
13 d., 3:30 valandą po pietų, to
limoj Ghinijos daly, Šausi pro
vincijoj, ištiko smarkus žemės 
drebėjimas. Laiko to žemės 
drebėjimo Kaolan mieste, už 
200 mylių į šiaurę nuo provin
cijos sostinės Taiyuanfu, žuvo 
1,500 žmonių. Žemes drebėji
mas apėmė didėlį plotą ir pri
darė didelių uitos tolių.

CHICAGO
tual Casualty Co. patraukė fe* 
dsralinin teisinau susivieniju
sias į Casualty Information 
Clearing House svetimų šalių 
apdraudos kompanijas, kaltinda 
ma, kad tos kompanijos bando 
sugadinti biznį Amerikos ap- 
draudos kompanijų ir reikalau
ja $5,000,000 atlyginimo už 
bandymą pakenkti skitodikų 
bizniui.

OKLAHOMA CITY, Okla., 
lapkričio 23. — Pereitą pirma
dienį pašalintasai gubernato
rius J. C. Walton šiandie liko 
apkaltintas grand jury septy
niuose nusidėjimuose. Svar
biausiais kaltinimais yra ne
tikslus naudojimas visuomenės 
pinigų, grutmojimas valdinin
kui ir neleidimas susirinkti le- 
gislaturai.

Be gubernatoriaus dar liko 
apkaltinti valstijos sveikatos 
komisionierius Dr. Davenport 
ir buvęs gubernatoriaus asme
ninis šoferis Ed.wards. Juos kal
tina netiksliame naudojime vi
suomenės pinigų. Tai dėlto to, 
kad algą gubernatorius šoferiui 
mokėjo sveikatos departamen-

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

Stihnes priėmė franeuzų sąly- 
gas ir pasirašė su jais su
tartį.

DUSSELDORF, lapkričio ’23. 
—Šiandie žymesnieji Ruhr fab
rikantai, su kuriais franeuzai 
vedė derybas apie atnaujinimą 
darbo jų dirbtuvėse ir kasyklo
se, susitaikė ir pasirašė sutar- 
į su franeuzais.

Pasak franeuzų, po sutartim 
pasirašė Vogler, kaipo Hugo 
Sitnnes atstovas ir kiti susivie
niję su Stinnes fabrikantai, ku
rie kontroliuoja apie 80 nutoš. 
du b r kasyklų.

Sulig tos sutarties, kasyklų 
savininkai užmokės $15,000,000 
arba apie 280,000,000 frankų 
užsilikusių taksų už anglis per 
širmuosius 10 mėnesių ir pri
statys talkininkams kaipo kon
tribuciją 18 nutoš. iškasamų an
glių ir taipjau užmokės po 10 
frankų už toną už parduotus 
anglis. Iškasti ir nesuvartoti iki 
spalio 1 d. anglis pataps tal
kininkų nuosavybė.

Kad galėjus eksportuoti, 
<ės gauti iš franeuzų tam tikrą 
leidimą. Be to geležies ir plie-

BERLINAS, lapkričio 23. — 
Kanclerio Stresemanno valdžia 
rezignavo šiandie, kadangi ji 
negavo pasitikėjimo reichstage.

Už išreiškimą pasitikėjimo 
Stresemanno valdžiai balsavo 
tik 155 atstovai, o prieš pasi
tikėjimą paduota 230 balsų.

Paleido komunistų partiją.
KįcjlionVis valandomis prieš 

tai, nacionalinis reichswehro 
komanduotojas gen. Von Seeckt 
įsakė paleisti (panaikinti) Vo
kietijos Komunistų partiją ir 
konfiskuoti jos pinigus.

Jis taipjau uždraudė komuni
stams laikyti savo susirinkimus 
ir leisti komunistiniu^ laikraš
čius.

Vėliau pradėta tvirtinti, kad 
tas paleidimas paliečia taipjau 
nacionalistų ir fašistų organiza
cijas.

Reichstagas labai nustebo iš
girdęs tokį gen. von Seeckt 
įsakymą. Ypač komunistai su
judo ir sukėlė didelį triukšmą 
prieš tokį generolo urnų ir aš
trų patvarkymą.

Komutoistų organizacijos bu
vo gerai suorganizuotos ir ge
rai aprūpintos pinigais.. Polici
ja susekė didelį ginklų sandėlį 
ir konfiskavo 1,000 šautuvų ir 
revolverių. Tie ginklai priklau-

ŠIAND1E —giedra; biskį 
šalčiau.

Saulė teka 6:50 valandą, lei
džiasi 4:25 valandą. Mėnuo te
ka 5 valandą vakare.

BERtLINAS, lapkričio 23. — 
Vokietiją ištiko nauja nelaime. 
Badaujantys Augšt. Silezijos 
darbininkai pasipilė iš miestų ir 
miestelių organizuotomis ban
domis ir plėšia sukrautą junke 
rių maistą ir degina puikiutosius 
dvarus. Junkeriai (dvarinin
kai.) ir jų ginkluoti būriai bėga. 
•Daug žmonių žuvo iš abiejų pu
sių. Berlinas yra nusiminęs.

Žinios iš Augšt. Silezijos sa
ko, kad dangus, yra nušvitęs 
nuo gaisrų tūkstančių degančių 
dvarų ir turtingų ūkininkų trio 
bų.. O tarp ugnies ir durnų 
turtingiausioj Vokietijos ūkės 
daly, bedarbiai plėšia degančius 
namifs ir išsivarinėja gyvulius.

Palei kelius policijos šauty- 
vai spiaudo ugnimi ir švinu, 
bet bedarbiai ilgomis eilėmis 
traukia į miestus su savo gro-
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Avinas užmušė moterį.

HILISBORO. Ind., lapkr. 22. 
—Mrs. Mary Cooper, 81 m., ei
nant per kiemą užpuolė piktas 
avinas ir ją užmušė. Kada ją 
rasta, ji buvo jau negyva, o vi
si jos šonkauliai ir kojos buvo 
sulaužytos.

Kas dabar valdys 
Vokietiją?

Silezijos lanbund — ūkinin
kų draugija, kuri yra griežtai 
nacionalistinė, savo • susirinki
me Breslau paskelbė boikotą 
visiemsi Silezijos miestams iki 
nebus rezignavęs kanclerio 
Stresemanno kabinetas.. Tai 
reiškia, kad miestai liko pa
smerkti badavimui. Tuojaus 
miestiečiai, ypač bedarbiai, at
sakė į tą iššaukimą vienatiniu 
jiems pasilikusiu ginklu —ug
nimi. Deginimas dvarų pra
sidėjo* vakar ryte.

Puikus dvarai, kuriais taip 
didžiavosi junkeriai, šiandie 
yra tik krūvomis pelenų.

Iš Wcndorf, Jauer, Wiegnitz 
ir Brieg miestų ypač bedarbiai 
piktai puolė kaimus. Tie keli 
ūkininkų, ku’rie nusigandę ati
davė be mūšio visus savo gru- 
dus ir galvijus, nebuvo paliesti.

BERLINAS, lapkričio 23. — 
Iš Cologne pranešama, kad visi 
Kruppo dirbtuvių direktoriai, 
kuriuos pereitą pavasarį nutei
sta ilgiems metams už priešini
mąsi franeuzams, delei kovo 31 
d. kįih/sių Kruppo dirbtuvėje 
riaušių, laike kurių franeuzai 
užmušė kelis vokiečius

žios likę paliuosuot 
mo.

BERLINAS, lapkr. 23. — 
Kanclerio Stresemanno val
džiai nogavu,s pasitikėjimo 
reichstage ir raizignavus, Vo
kietija atsidūrė keblioj padėty, 
nes nenumatoma nė vieno ga
nėtinai tvirto žmogaus, kuris 
galėtų sudaryti naują valdžią 
ir ją išlaikyti.

Niekurie spėja, kad preziden
tas Ebcrtas galbūt pakvies 
taipjau fabrikantų partijos na
rį Heinze 
Subin'ėtą, 
nis. Ji 
teisėjas 
žmogus

Kailbama taipjad, 
Seeckt gali likti diktatorium. 
ĮBct du jo svarbus žygiai buvo 
nesėkmingi. Spaustuvių darbi

ninkų streiką sulaužė ekono
miniai reikalai, o ne jo reika
lavimas, kad streikieriai sug
rįžtų į darbą. O turčių kavines 
ir šokių salės, ir dabar tebėra 
skiriamos tik turčiams, nors 
jis reikalavo, kad jos įsileistų 
bednuomenę pasišildyti. Jokių 

kitų žymesnių žmonių Vokieti
joje nebėra.

Daugelis spėja, kad Ebertas 
gali paleisti reichstagą ir su
daryti nepajrla m en tarinę val
džią, galbūt su tuo pačiu Stre- 
semannu .prieky.

Dabar monardhįistams pasi
taiko proga, kurios jie senai 
lauke.

Stresemannas dėjo visas pa
stangas, kad 1 išgelbėjus savo 
valdžią, bet neįstengė. Kaip 
socialistų vadovas Breitschcid 
pasakė: “Stresemannas pasa
kė įdomią kalbą, bet jau yra 
per vėlu, kad išgelbejuts padėtį 
vien prakalba”. Ir socialistai 
balsavo prieš Stresemanną.

esti Naujienų ofise kas
dien dienojnis, o taipgi 
vakarais šaradomis ir 
subatomlis. Nededioinis-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.
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CHICAGO. — Teisėjas Fi- 
sher vakar įsake mayorui De- 
ver ir sveikatos komisionieriui 
Dr. Bundensen išduoti leidimą 
steigti “tėvų kliniką”, teisin
giau gimdimų kontrolės klini
ką, kur birtų teikiami, svar
biam reikalui esant, patarimai 
apie šeiminų aprubebžiavimą.

Dr. Bundensen, kuris tokiai 
klinikai laJ>ai priešinasi, ketina 
kreiptis į augštesnį teismą.

jie negali 
kadangi 

pasitikeji- 
Jie nori nacionalistų vald- 
kurioj ir jie dalyvautų. 

I Visi Vokietijos stambieji ūki
ninkai ir daugelis smulkiųjų, 
yra nacionalistai ir monarchis- 
tai. Jie labai priešinasi mies
tams, kur žmonės yra pažangos 
ni ir kur vietomis yra įsigalėję 
socialistai. Tie junkeriai kovo
ja su valdžia neduodami mies
tams maisto, tuo iššaukdami 
badavimą ir nepasitenkinimą, 
kurs paprastai būna atkreiptas 
prieš valdžią. Jeigu nacionalis
tų valdžia įsikurtų, tai jie duo
tų užtektinai maisto ir kaip tik 
tą jie ir pienavo daryti. Bet jie 
nenori savo maisto duoti už po
pierines markes Stresemanno 
valdžiai, bet duotų nacionalistų 
valdžiai. O ūkininkai galėtų 
pilnai aprūpinti maistu 
Vokietiją iki sekamo ^ovo 
nėšio. • ?■-

Dideliuose dvaruose gi ginkluo
ti būrai bandė atmušti bedar
bius, bet pastarieji sudegino 
vieną namą paskui kitą.

šiąnakt tos bandos vis dar 
degina ir plėšia dvarus, bet 

j junkeriai ir policija jungiasi ’ir 
kuria armiją prieš puolikus.

Waldenbi.Tge kareiviai susi
rėmė su grįštančiais bedarbiais 
ir vieną užmušė, o 16 sužeidė. 
Vienas policistas taipjau už
muštas..

Tie turintieji didelius dvarus 
junkeriai sako, kad 
remti Stresemanno, 
jis netuTi žmonių 
mo. 
žios

Kad Dar Prieš 
Kalėdas Gautų 
Lietuvoj Pinigus-

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

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

LONDONAS, lapkričio 23.— 
Iš diplomatinių ratelių patirta, 
kad Lietuva ir Estonija veikiau
sia neužilgo pasiųs savo delega
cijas į Jungt. Valstijas susitarti 
apie atmokėjimą savo • skolų 
Amerikai.

Estonijos parlamentas jau 
įgaliojo pasiuntimą tokios dele
gacijos, o Lietuvos finansų mi- 
nisteris Petrulis dar pereitam 
liepos mėn. pasakė, kad daro
ma žingsnių apie susitarimą dėl 
atmokėjimo skolų Amerikai. 
Lietuvos delegate veikiausia 
bus Tarnas Naruševičius.

Sekamos yra Estonijos sko
los: Jungt. Valstijoms $14,- 
500,000, Amerikos šelpimo ad
ministracijai $2,100,000, Ang
lijai £353,000, Francijai 4,800,- 
000 frankų, Danijai 464,000 
kronų. Visos šios skolos pada
rytos perkant maistą ir karo 
medžiagas 1918-1919 m. Be to 
Estonija buvo skolinga Suomi
jai 25,000,000 Suomijos mar-

Stresemanno valdžiai 
nebėra kam sudaryti naują 
valdžią.

Išklausė Vokietijos atsto
vo paaiškinimus

PARYŽIUS, lapkričio 23. - 
Talkininkų kontribucijos ko
misija šiandie išklausė Vokieti 
jos atstovo Fischer paaiškini 
miVs apie Vokietijos nuojiegu 
mą mokėti kontribuciją. Pose 
dis tęsėsi pusantros valandos ii 
buvo užimtas Fischerio aiškini
mu Vokietijos ekonominės ii 
finansinės padėties.

Chicago, UI., šeštadienis, Lapkričio-November 24 d., 1923
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Ūkininkų reikalai,.
žemoji Panemunė, šakių ap. 

(L-va). — Šiais metais Pane
munės apylinkėse, bendrai 
imant, javų derlius buvo dau
giau, negu vidutinis. Ypač ge
rai užderėjo vasarojus. šieno 
ir dobilų gauta dvigubai, negu 
pereitais metais. Tik su linais 
prasčiau. Tatai ir sėmenų šie
met bus mažiau. Užtat labai 
gerai užderėjo bulvės, ypač 
aukštesnėse vietose. Tik vargas 
su bulvių kasimu, nes dėl dide
lio šlapumo vietomis sunku jos 
iškasti. Tai ypač jaučiama že
mesnėse vietose ir gagiriais, 
kur dirva prie šaltinio. Tačiau 
bulvių dauguma jau nukasta; 
tik dvaruose dar jos su dide
liu vargu rankomis kasamos, 
nes su mašinomis negalima įei
ti į šlapią dirvą.

Pas ūkininkus priaugo gyvu
lių ir paukščių; turima ir gra
žių javų, tik vargas, kad to vis
ko veik niekas nereikalauja. Ta
tai, pas ūkininkus tuščios ki
šenės, o rudenį reikalų daug. 
Labai nusiskundžiama litų sto
ka. Reikale vienas pas kitą bė
ga bent 10—15 litų paskolinti. 
Paskutine savaite Vilkijos žy
deliai pradėjo supirkinėti sė
menis, kuriuos moka 30 litų 
centneriui, šiaip kito judėjimo 
nėra.

Nusišovė. s
Spalių mėn. 20 d. 14 vai. Kuk

tiškių miestely, Utenos apskri
ties, nusišovė Kuktiškių prade
damosios mokyklos vedėja mo
kytoja Ona Dausytė, amžiaus 
apie 25 m. Nusižudymo prie
žastis nežinoma.

CHICAGOS RUSŲ DIENRAŠTIS

„PyCCKHH BECTHHK“
(Rušsky Vestnik)

Rengia gražų

KONCERTĄ ir BALIU
Nedėliojo, 25 Lapkričio, 1923 m.

SCHOENHOFEN HALL
Kampas Milvvaukee ir Ashland Avės

Pradžia 3:30 vai. Bilietai 50c.

KONCERTO PROGRAMAS:

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

ANT NAUDOS.

809 W. 35th St., Chicago 
Tel. 'Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir
> Parduodam Laivakortes. •

Operetė
Consiliom Facultatis

Rengia Cieeros LMFS. 43 kp., ALDLD.
92 kp. ir ADPLS. 74 kuopa.

NstL, Lapkričio-Nov. 25 d., 1923
LIET. LIUOSYBĖS SVET.
14th St. ir 49th Ct., Cicero, III.

Svet. durys atsidarys 6 valandą vakare.

Programas prasidės 7 vai. vak.

Tikietas iškalno 45c; prie durų 65c
s •

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės! Nepa
mirškite šito vakaro, nes bus vienas iš geriau
sių parengimų, kokio dar iki šiol Ciceroj nema
tėt, o dabar bus proga pamatyti. Dalyvaus žy
mus solistai.

Po operetės bus šokiai.
Muzika K. YURIJONO.

Kviečia visus RENGĖJAI.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm

BALIONŲ BALIUS SU ISUIMEJIMU!
_____ ■ ■ ■ L ■ . ,

Rengia Lietuvos Luktery Draugija

Nedėlioj, Lapkričio-Nov. 25 (L, 1923
MILDOS SVETAINĖJE

3142 S’o. Halsted St.

Pradžia 6 vai. vak.

Bus baliunai rišami ant kojų ir katras išlaikys įaliuną nesusprogjHn- 
tą iki galo tas gaus puikią dovaną. Taigi malonėkite kuoskaitlmgiausiai 
atsilankyti ant musų smagaus vakaro.

I

IŠKILMINGAS BALIUS t ■
Surengtas 

Draugystes Rožančiavos Panų ir Moterų 

Subatoj, Lapkričio (Nov.) 24 d., 1923 m. 
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET. 

32nd St. ir Auburn Avė, 
Pradžią 7*.p0 valandą vakaro

Kviečiame visus* atsilankyti ant musų jąliaus. . v 
MITETAS.

i.-'

Linksmas Balius
Kokio dar nebuvo Chicagoje

RENGIA BRIDGEPORTO LIETUVIŲ J. RATELIS

Šiandien, Subatoje, Lapkričio (Nov.) 24 d., 1923
Lietuviu Tautiškoj Parapijos Svet.,

35 gatvė ir Union Avė.
Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 35c. ypatai.

širdingai kviečiame publiką skaitlingai atsilankyti pasilinksminti, prie 
puikios muzikos pasišokti ir gardžių genmų su užkandžiu paviešėti.

Kviečia visus KOMITETAS.

PRAKALBOS
Atsibus

Nedėlioj, 25 d. Lapkričio
(Nov.), 1923

MILDOS SVETAINĖJ 
3142 S. Halsted St.,

Chicago, III.
Pradžia nuo 1 -os vai. p. p.

Kalbės du kalbėtojai:
J. Zavist ir S. Beneckas.

P. S. Jų kalbos bus įdomios kiek
vienam, nes bus aiškinta šv. Rašto 
tarsniai, K. A. prisivertimas, pasi
šventimas ir be ko negalima būti iš
ganytu ir tt. Nenusivėlinkite; du
ris bus atdaros nuo 11:00 iš ryto.

Rengia ir kviečia TBSS.

' 1. Rusų Neprigulmingas Choras.....................................
2. P. Grigaitis...................................................Oratorius

. 3. L. Glosenheimer............................................. Tenoras
4. Nora Gugis ...................................................Soprano
5. A. Kaminsky.......v...................................Smuikorius

6. Salonrija Cherry ir Nora Gugis................ ..... Duetas
7. A. Karablinoff ............................................. Bariton
8. I. Elkofskaja.............................................Kontralto
9. Nora Gugis ir A. Kąrablinoff ........................ Duetas

10. Rusų Mišrus Choras....................... ...........................

Lietuviai, nuoširdžiai kviečiami atsilankyti.
Komitetas.

Parapijos Balius.X'

Nedėlioj, Lapkričio (Nov.) 25, 1923 m.
Lietuviu Tautos Parapija 

Rengia Puiky Baliy 
NUOSAVOJ SVETAINĖJ 

35 ir Union gatvių

Visus lietuvius kviečiame dalyvauti ir pasilinksminti prie pui
kios p. Bartkaus rtnizikos. Kkiečia KOMITETAS.
------------- ■ Įl)-.|.;V. , . ... * ■ . L. . „

FEDERACIJA LIETUVIŲ KUUBĮJ
. « ... Rengia ,

Rudenini BaliuS

Nedėlioj, Lapkričio 25, 1923
Pradžia 7:30 valandą vakare

M. MELDAŽIO SVET
2242 West 23rd Place
MUZIK A F. JERECK

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8323 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
------ -F

|M ...... «

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephcnas Canal 2552

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

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

lengvomis išlygomis.

—v
Tel. Dearborn 9057

■ A. A. SLAK1S
, ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
i Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 VV. Washington St.

Cor. Washingtnn & Clark

Namų Tel.: įlydė Park 3395
»■■ ■■ ......... ..i...

JOHN I. BAGDŽIUNAS
ADVOKATAS

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

ir įgaliojimus.
7 S'outh Dearborn Street 

Room 1538 Tribūne Bldg. 
Telefonas Randolph 3261 

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, Chicago.

i Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted Si. 

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

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys AdvoKataa 

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

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tu!.: Pullman 6377.
V-..-™.........— . .............

V. W. RUTKAUSKAS ’ 
Advokatas

29 So. ha Šalie St. Room 580 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted S t., Chicago.
Tel. Yards 4681

Rengia LIETUVIŲ BALTOS ŽVAIGŽDĖS PAŠELPOS KLIUBAS

Tikietas 50cSubatoje, Lapkričio 24,1923

North Side Turner Hali, 820 North Clark St.

Pradžia 8 vai. vakare

MELDAŽIO SVETAINĖJE 
2244*West23rd Place

Keimiečiai 
Sylvia 
Elzė - 
Vincą 
Kunigaikštį 
Lacey — 
Dole — 
Mole — 
Pole — 
Arabelle 
Armintą

F mežiančių de- i
I gančių kojų? i

MENTHOLATGM
Greitai praša- i 

liną ir at- r* •
šviežina /f

Visi prisirengkite pamatyti 

“ŠVLVIA^ Užtenka pasakyti, kad “Birutė’ rengia šį perstatymą. Tas tikrina, kad 
jis bus prie gražių sccnerijų ir dideles symfonijos orkestros, bus kuogeriausiai 
suloštas ir sudainuotas. Po op.eretei gražus šokiai.

LOŠIA:
Birutės” didžiulis choras.

- S. Krasauskienė
S. Cherry
- A. P. Kvedaras

A.. Micevičius v .
- J. Augustinavičius
S. Staniuliutė
J. Micevičiute

V. Volteraitč
— W. Svetlauskaitė
— S. Juškaitė

Symfonijos orkestrą sutvaikė P. Sarpalius
Diriguoja Antanas Olis

Kviečia — “BIRUTĖ

Dviejų veiksmų muzikai? operetę

Padėkavonės Dienoje (Thanks Giving Day) Lapkr. 29
i



šeštadienis, Lapkr. 24, 1923

PATARIMAS

UNIVERSAL STATE BANKA

Didžiausiame ir Stipriausiame

ŠIO BANKO TURTAS APIE $3,000,000.00

Jei norite, kad Tamstų pinigai greitai 
nueitų Lietuvon ir butų išmokėti prieš Ka
lėdas

Tuoj Siųskit
Per ■

Jei norite prisidėti prie Lietuvių Vardo 
ir biznio kėlimo — taupykite pinigus šiame 
Lietuvių 
Banke.

Šis Bankas yra visados saugus kaipo 
esantis po Valdžios užžiura ir kaipo Clearing 
House Bankas.

Todėl visiems ir patartina jsigyti šio 
Banko Knygelę.

Universal State Bank
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

Ar jus siunčiate pinigus į Lietuvą Šventėms
Kalėdos ir nauji metai jau beveik čia pat ir paprastai bus 

padidėjimas biznio ir daug siuntinių paštu —
Kad užtikrinus dastatymą jūsų siuntinių į laiką šventėms, 

mes pasiųsime jums žemiausiu kursu. Patariame pasimatyti 
su mumis DABAR — arba parankiausiu jums laiku.

Europos.siuntinių specialiai pasidaro labai daug prieš 
šventes, įei jus lauksite dar ilgiau.

KORESPONDENCIJOS

Pittsburgh, Pa
Musų teatras.

Vargiai begu galima ' šiais 
laikais apseiti be teatro. Jau ir 
pas mus lietuvius teatras lai
koma kaipo skleidėjas ir žmo
nių auklėtojas, ir ačiū dievui, 
kad nevirsta niekuo kitu. Jis 
munps reikalingas daugiau ne
gu kinai arba baliai. »

Pittsburghe turime teatrą, 
kurs nors ne savistovus, bet 
visgi laiks nuo laiko pasirodo 
ir todėl užsipelno sau vietos 
spaudoj. Neperdaug asmenų čia 
rasim, atsidavusių teatrui. Yra j 
keli, bet jų permažai. Birutės 
choras vienas tesirūpina pasta
tymu veikalų. Jis savo tarpe 
turi gabesnių žmonių, galinčių 
pasirodyti scenoj. Tik gaila, 
kad nėra nuosavios salės, kame 
galima butų lošti. Mokslo Drau
gijos sale taip pastatyta, kad 
teatrui netinka, o samdyti sve
timą ne visad patogu.

Reikėtų geros domės kreipti 
I į veikalus, nes dažnai galima 
surasti išleistų veikalų, niekam 
netinkančių. Daug yra rašytojų 
be reikalingo nusimanymo, ra
šančių vien tik kad pagarsinti 

j savo vardą ir gauti šiokį tokį 
atlyginimą iš leidėjų. Neužilgo 
“Birutės” choras rengiasi pa
statyti naują veikalą: “Užbur
ta Mergelė” — parašytą T. 
Pietario. Veikalo pamatinė min
tis yra gana gera, bet apdirbi- 
bas nekoks. Rasime taipgi ir 
neatleistinų paklaidų. Pav. se- 

1 novės kunigaikščiai atvaizdinti 
kaipo skaitantieji laikraščius 
Nesuprantama, iš kur anuomet 
radosi laikraščių. Arba kitas 
dalykas: už menką dukters iš
sitarimą, kad ji nemylinti vy
rų su barzdomis, jos tėvas, ir
gi turėdamas barzdą, prakeikia 
ją, ir dukteriai už jos nusidėji
mą užauga ilga barzdą..... Mo
telis su barzda, mąn rodos, yra 
naujiena literatūroj. Dailės 
žvilgsniu tai nelabai tinkamas 
sugalvojimas. Tegul tai yra pa
saka, bet ir ji negali pertoli 
žengti. Musų liaudies kūryboj: j 
dainose arba pasakose ką nors 
panašaus nesurasim. žinoma, 
retas kurs veikalas neturi savo 
silpnybių, todėl turime dažnai 
atleisti ir didesnes paklaidas. :

NAUJIENOS, Chicago, UI

v

<<^DR. HERZMAN^M

Telefonai i

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

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

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

MĖNESINIAIS
IŠMOKĖJIMAIS

Jus galite pirkti musų batikoje 1-mų 
friorgičių bonus1 kurie atneš 6 nuo
šimtį.
Mėnesiniai išmokėjimai gali būti 
taip žemi kaip dešimtis dolerių.
Tas naujas patvarkymas yra pada
rytas musų bankoje, kad davus pro
gos žmoniems, kurie neturi daug pi
nigų, kad investuotų mažas sumas į 
pirmos klesos apsaugas.
Del tolimesnių informacijų malonė
kite ateiti į bankų ir klauskite Mr. 
Grisius, Sedemka arba Maciko, ku
rie maloniai išaiškins jums apie mu
sų naują planą. Jie kalba lietuviš
kai

Peojtles “a?-6 Bank
DIDELIS BANKAS

ant kampo

47 St. ir Ashland Avė
CHICAGO

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

MOTERIMS IR MERGINOMS!
Gal jus turit Geltomis plaukus! O gal jus plaukai yra juodi! 
metaniniai Rudi, ar Auksinės parves; Rausvi plaukai ar Visiš

kai Raudoni! Vienok nežiūrint kokios spalvos jie nebūtų, neleisk 
pleiskanoms sunaikinti jų gražumo I

Ruffles atliks tai, jei jus tik laiks nuo laiko juos naudosite. 
Nežiūrint ar jus savo plaukus dar tebedėvūt supintus j kasų, ar su
suktus į margų, nr gal jau esat trumpai nusikirpę, vienok jus nega
lite d.įleisti, kad nešvarios, iškrikę pleiskanos sngad.vtų jūsų išvaiz
di] ! Jums nereikės kentėti nos-maąumo dėlei niežėjimo ir besilupimo 
galvos odos, jei naudosite Ruffles.

Netikėkit musų žodžiui. Nusipirkit 65c. bonką ir pačios per- 
sitikriAkite, kad Rufflns yra mirtinu priešu pleiskanų ir kartu yra 
puikiausiu plakų tonikų, kokį tik kada esate naudoję! Galima 
gauti aptiekoee.

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

Ofiso Telefonas DD II A RROAD Buto Telefonas 
Central 4104 Armitage;

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

3209

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos

KOSULYS
yra greitai sulaikomas jeigu varto
jama į laiką

SEVERA’S
COUGH BALSAM.

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

Kaina 26c ir 60c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

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

Kaina 30c.

Prospect 2992
Specialė 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.,
Netoli Kedzie Avė., Chicago, III. 

■■ ——■nu , t /

Mrs. A MICHNIEVICZ-VIOIKIENt
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampan 31 g» 
Ofisas su Dr. J. F. Van Painjr

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; i] 
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuc 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Lietuviai Daktarai

i M. Woitkewicb 
BANIS

AKUŠERKA
Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikiu

Įypatišką prižiure- 
i jimą. Duodu pa
barimus moterims 
ir merginoms dy
kai.

3113 South 
Halsted St.

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

Ofisas ir Labaratorijar 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

OR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Tel. Boulevard 1537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietų.

Sr

ca

EB

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai
Rezidencijos tel. Van Buren 0234 

Ofiso tel. Boulevard 9693

“BANKAS VISIEMS ŽMONIEMS

Laivakortes
Pinigus siučiame į visas dalis pasaulio

Atdara utarninkais ir subatomis iki 8 vai. vakare. 
Kitomis dienomis iki 4 vai. po pietų.

PRANEŠIMAS GERBIAMAI VISUOMENEI

Kad aš atidariau savo nuosavybėje krautuvę, čia yra viena iš 
puikiausių Lietuvių krautuvių Chicagoje.

Užlaikau viena iš didžiausių pasirinkimų geriausių pianų tai yra 
Kimball ir Gulbansen. čia yra vienaiš geriausių krautuvių šioje 
šalyje kur lietuviai dar šioje šalyje nėra turėję. Ateikite greitai 
ir nvatykit o gausit tikrą patarnavimą.

Gerai visiems žinomas Chicagoje ir jos apielinkėje agentas

J. K. BOBINS
THE BRIGHTON MUSIC & JEWELRY

4216 Archer Avė.

Esame visgi dėkingi “Biru
tei” už jos pasidarbavimą dai
lės srity. Ji nematomai auklė
ja žmones ir tobulina jų gyve
nimą. Atsiektieji rezultatai 
mums duoda vilties, kad ateity 
veikimas dar prasiplės, jeigu 
“Birutėj” darbuosis tokie as
menys kaip T. Senulis', J. Vir
bickas ir kiti. —M. V.

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

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

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

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENŲ

Vienatinis vandeniu kelias Lietuvon 
per Southamptoni> ant Milžinų laivų 

AQUITANIA. MAURETANIA 
BERENGAKIA

Apleidžia New Yorkų kas Utarninkas. 
Greitas persėdimas Southamptone. 
Lietuviai ypatifikai lydimi.

Taipgi reguliariai iSplauk|n>ai tie
siai | Hamburgą ant naujų laivu 
burnerių. 3čia kiesa (| Piliau 5106 50, 
1 Hamburgą $103.50). Karės taksų 
$5.00

KELEIVIAI IS LIETUVOS 
sėda laivaii Piliavoj važiuojant 1 
Southamptoną ir ten persėda ant Mil
žinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reikalin

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

CUNARD LINE 
140 N Dearborn 8t., 
Chicago. Illinois

Physical Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
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

Garsinkitės Naujienose

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

7-8, nedalioj 10-12 dieną.

DR. C. K. ČERYS
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3415

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

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

nuo 5:3p iki 7:30 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canąl 0257

Telephone Yards 1582

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 & Soj Leavitt Sts.

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

6—9 vak. Ned. pagal sutartį.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160
Valandos

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽEL1S 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL.

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną, 
Rėš. 1139 Tndepen^ence Ęlvd, Chfcagr

k

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 VVabanaia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715
✓

DR. M. T. STRIKOL’S
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 7820

Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 
Namai 6641 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930 
Valandos pagal sutart]

dr. v. a. Šimkus

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
3325 So. Halsted St.,

CHICAGO, ILL.

ii

z

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1940 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligi).

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas I)rexel 288*'

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

3639 W. Rooševelt Rd., 
Phone Cravvford 3140

Jei abejoji akimis, pasiteiraek
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optometriat
Tek Boulavard 6487 
4649 8. Aahland Ava 
Kampa* 47-<oa aat 

2-ro* lobo b*

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Gydytojas, Chirurgas Ir A kateris
8315 South Halsted St. ( 

Tat. Boulevard 1401
Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M.

Ned. 9—12 A. M.

DR. M. ŽILVITIS, 
DENTISTAS 

4193 Archer Avė. 
9 iki 9 vak. kasdien 

•nedėlioj 9 iki 12 
Telefonas Lafayette 6061

DR. F. E. REICHARDT
Specialistas chroniškų ligų. Buvęs 
pirmiau Irving Park Senatorijoj 

vyriausiu gydytoju. «
Valandos nuo 4 iki 6 subatom, ki

tomis dienomis pagal sutartį.

2009 North Avė.

(Kampas Mihvaukee Avė.)
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Bet kai užteko sumokėti. Be to dar 

spaustuvė pareikalavo iš Min
ioto leidimą pinigus spausti. 
Pagrįžęs Minjotas pasikvietė 
sėbrus apsvarstyti kaip pada
rius leidimą.

Pasitarę sumanė nusiųsti 
J’ i • ■ ■ i *■ i • 'liautą iš apskrities valdybos Sp3US0IHi0J3l K pl3ll0t0j3l Aidimą dviračiu važinėti, nes 

i sulig jų išmanymu tas buvo 
pakankama formaliai padary
tas, o teksto vokiečiai nesupras 
ir daugiau nieko nebetrūksta 
Bet po kelių dienų gauna atsa
kymą, kad prisiųstų leidimą vo
kiečių kalba rašytą. Vėl “posė
dis”, vėl tarimąsis, kaip minė
tą leidimą padarius. Nutarė pa
tys tokį leidimą padaryti. O 
kad formaliau išeitų sutarė tą 
leidimą mašinėle parašyti. Dei
vikas sifžinojo, kad pagrįžęs iŠ 
Amerikos pil. Vladas Borisevi- 
čius parsivežęs tokią mašinėlę. 
Atvyko pas jį prašė jo mašinėlę 
parašyti laišką, užsakymą vie
nai vokiečių firmai prisiųsti

Sditor P, firigaltii i

Netikrųjų Lietuvos pusličių1789 South Halstad Street 
Chicago, III. 

Talephone Roosavelt 85M

Subscription Rateai 
$8.00 per year m Canada. 
$7.00 per year outaide of Chicage. 
$8.04 per y*ar in Chicago.

8c per copy.

Enterad as Second Olas* Mattor 
March 17th, 1914, at tho Post Office 
irt Chicago, III., undar the act oi 
Marvh 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, i Ūki r i aut 
sekmadienius. įleidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas* Roosevelt 85M.

$8.00
. 4.00
. 2.00
. 1.50

.76

8c 
18c 
75c

UisUnokfijimo kainai
Chicagoje — paitna

Metams-------------- -------- .----
Prūsei metų..............................
T rimą mėnesiams
Oriem mlneaiam
Visansarri ra 9 no ei vai

ęhlcagojo per neikitejns;
Viena kopija_____________
Savaitei___________ __ _
Miuesiui............ .........

Suvienytose Valstijose, ne Chlcageje, 
paltui

Metams...........  . $7.00
Pusei matų  ..............  8.50
Trims mėnesiams___ ____ .. 1.75
Dviem mėnesiam ...... 1.25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur nisieniuoset 
(Atpiginta)

Metams................... $8.00
Pusei metų___  4.00
Trims mėnesiams 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Turtingųjų 
egoizmas.

ėmėIšbadėję bedarbiai 
plėšti dvarus Augštojoje Si
lezijoje. Nežiūrint to, kad 
juos stengiasi sulaikyti 
dvarininkų apginkluoti bū
riai ir policija, pranešama, 
kad tūkstančiai junkerių ir 
stambiųjų ūkininkų sodybų 
jau esą išgriauti arba sude-

Šali-

Tą užpuolimą ant Silezi
jos ūkių iššaukė žemdirbių 
atsisakymas duoti maisto 
miestų gyventojams. Duo
nos, mėsos ir kitų maisto 
produktų žemdirbiai turi 
pakankamai, bet jie paskel
bė, kad jie boikotuosią 
miestus tol, kol nepasikei- 
sianti dabartinė Vokietijos 
valdžia. Jie nori, kad val
džia butų pavesta naciona
listams, monarchijos 
ninkams.

Vokietijos junkeriai (ir 
storkakliai “baurai”) 
paiso, kas atsitiks su mies
tu gyventojais, kuriems 
gręsia bado mirtis. Jie ne
paiso nei visos valstybės li
kimo. Jie žiuri tiktai savo 
naudos. Toks jų egoizmas 
gali privesti prie to, kad 
desperacijos apimti žmonės 
sunaikins visa, kas da yra 
nesugriauta Vokietijoje.

Iš to nebūtų niekam nau
dos. Patys varguoliai, kurie 
šiandie plėšia junkerių dva
rus, atsidurtų dar baisesnė
je padėtyje, kuomet viskas 
butų sugriauta. Bet ar gali
ma kaltinti juos už tokį el
gimąsi?

Kalti yra godieji dvari
ninkai, kurie varo į despe
raciją tuos žmones. Kad ko
kios, jie susilauks to pat, ko 
susilaukė penkeri metai at
gal dvarininkai Rusijoje.

ne-

Kuomet valdžios 
nereikia.

at-
sa-

“Elta” praneša:
Spalių mėn.

miesčio
pasRlid(
pusličių. Keletas tokių pinigų 
—banknotų pateko į Naumies
čio pradedamosios mokyklos 
mokytojo D. Jurjono rankas. 
Jam tie pinigai atrodė įtartini, 
ir jis juos nusinešęs pas Nau
miesčio pašto įstaigos viršinin
ką p. Efimovičių. Su juo bend
rai apžiurėjų ir sulyginę paste
bėjo, kad tie pusličiai g'ali būti 
netikri. įsitikinimui mokytojas 
Jurjonas čia pat įstaigoje ke
liais žodžiais užklausė Emisijos!
Banką Kaune apie minėtų pi-1jiems papirosų; ir kaipo tokiai 
nigų tikrumą; prie to rašto reikią parašyti “puikiai’,, tai 
pridėjo du pusličiu pavyzdžiui.] yra mašinėle.
Paprašė Banko, jeigu tie pini- Borisevičius nieko nenujaus- 
gai pasirodytų netikri, kad duo-jdamaas, ir nesuprasdamas vo- 
tų telegramą, kad tuo remda-1 kiečių kalbos, ką jie ten rašys, 
mos jau su milicijos pagalba I leido.
galima butų sekti, iš kurių šal- Minjotas vokiečių kalba para- 
tinių jie pradėjo sklisti. pė leidimą šio turinio:

Spalių mėn. 10 d. vakare mo-| “Sulig šiuo leidžiama Viliui 
kytojas Jurjonap gauna teleg- Minjotui atspausdinti Letuvos 
rauną, kad tie banknotai netik- bianknotų po 50 centų”.
ri; ir tą patį vakarą praneša pas. “Prezidentas Simonaitis.” 
nuovados viršininkui p. Eismon- Parašą padirbo Vilius Biet- 
tui, kuris susinešęs telegramo- kis. Ant leidimo buvo uždėta 
mis su Tauragės apskr. virsi-1___________________________
ninku pradeda slaptai veikti: Į
renka žinias, iš kur tie pinigai * JUCIUS SCEVOLA 
pradeda plįsti. Pasirodo, ‘kad 
beveik visi naumiestiškiai ga
vę tuos pinigus iš Prano Deivi- 
kio ir Juozo Zolio, gyvenančių 
Naumiesty, Sodų g. '

Per dvi savaiti uolaus nuova
dos viršininko p. Eismonto dar
bo pasisekė dalykas iškelti ir 
pasirodė štai kas:

Tiems pinigams leisti buvol žemdirbių kraštui nustoti 
susidariusi kompanija iš šių vieną kitą kad ir didesnę sritį 
narių: Vilius Minjotas iš Gur-|ne taip jau labai ekonominiu 
gždų; Vilius Bietkis iš Musai-1 žvilgsniu skaudu. Lietuva, pa
čių kaimo, abu iš,Mažosios Lie I vyzdžiui, nustojo viso savo te- 
tuvos; Pranas Deivikas ir Juo- Į ritorijos trečdalio* su sostine, — 
zas Zolys iš Naumiesčio, Sodų I h’ gyvena, ir .nei kiek mirt ne- 
g-vė. sirengia, jei tik jos gyvos kuni-

V. Mįnjotas dar gegužės mėn. gai j aną pasaulį nenukels. Bet 
pradėjo susirašinėjimą su vie- tolCiai pramonės šaliai, kaip 
na spaustuve “Parkus” Miun- Vokietija, nustoti pramonės 
chene (Vokietijoje) ir norėjo Į centras, kokiuo yra Ruhr’o sri- 
užsisakyti atspausdinti 10,000 tis — peilis po kaklu. Vokieti- 
pusličių, bet spaustuvė tik tiek ja Silezijos nebeturi, nei kolo- 
spausti nesutiko ir reikalavo nijų. Nustojus Ruhr’o srities 
didesnio užsakymo. I nebeturi nei anglių, nei gele-

Tuokart Minjotas prašė at-|žies, nei žaliosios medžiagos, 
spausti 100,000 banknotų. Spau-1 Vadinasi Prancūzija su savo 
stuvė ir tiek nenorėjo sutikti | žygiais Reino respublikos srity 
spausti, bet galų gale sutiko ir ir savo reparacijas garantuoja 
prašė prisiųsti vieną visai ne-1 kuopilniausia ir Vokietiją ga- 
buvusį apyvartoje banknotą irĮlutinai pasmaugia. 'Į’enka pasa- 
už atspausdinimą 50 milionų I kyti, kad prancūzai labai nuo- 
vokiečių markių, kas buvo su-1 sakiai ii* griežtai savo tikslo 
lig kursu lygu 500 dolerių. Min- siekia, ir iki šiol nebuvo sutikę 
jotas tiek pinigų užsimokėti jokio pasipriešinimo. Tiesa, ei- 
neturėjo ir darbas kokiam na gandai, kad Amerika bandys 
laikui buvo atidėtas. kištis į reparacijos reikalą, bet

Pei* tą laiką Minjotas ieško-1 visos Eiropos valstybės turin
io tam darbui prijaučiančių čios Ameriką bendrai pakvies- 
draugų, prie kurio ir prisidėjo ti. Bet Prancūzija jos dalyvavi- 
Vilius Bietkis, bet jis buvo ne- mui stato tokias sąlygas, kad 
turtingas ir juodu dar darbo vargu bau panorės Amerika sa- 
negalėjo pradėti. Tuokart pra-|vo autoritetą dar kartą Vilso- 
dėjo juodu ieškoti daugiau no keliu nuvesti.
draugų Didžiojoj Lietuvoj iri Kas kita, jei pati Vokietija 
rado. Deivikis noriai prie to sudarytų nors tiek paiegos, 
prisidėjo, o kad ir jis savo pini- nors kiek autoritetingiau galė- 
gų neturėjo, tai ieškojo pasis- tų savo žodį tarti, jei nors 
kolinti neva prekybos reika- kiek jos viduj butų tvarkos. Bet 
lams iš žmonių ir žadėjo dideles Vokietijoj tokia pekla kunku- 
palukanas, bet žmonės, žinoda- liuoja, kad prancūzai niekur ki
mi jo padėtį nenorėjo jam sko-|tur sau geresnio talkininko ne- 
linti.
dėlto Deivikiui pasisekė 50 do
lerių iš Bertulinskio pasiskolin
ti ir jais nešinas nuėjo/pas Min- 
jotą. Tų pinigų dar buvo maža, 
ir darbas buvo atidėtas tolimes
niam laikui.

Praslinkus keturioms savai
tėms, Deivikas surado ketvirtą 
draugą Juozą Zolį. Ir dabar ke
turiuose tą darbą pradėjo. Kad 
pinigų pasiskolinti jiems buvo 
sunku, tai jie išpardavė gyvu
lius, iš ko susidarė 127 doleriai.

Minjotas su tais pinigais nu
vyko į Miuncheną į spaustuvę 
“Parkus”. Dabar spaustuvė už 
darbą atspausdinimui 100,000 
banknotų pareikalavo 24 mili
jardus markių, o kad markės

pradžioje Nau- 
ir Šilutės apylinkėse 
naujų, lyg apšutusių

antspaudas SU • Vytinu šiuo 
tekstu:
“Valsčiaus Valdybos Viršaitis”.

Prieš tai jie norėjo kaip nors 
išgauti nuovados viršininko 
antspaudų iš jo raštinės pasam- 
dydami milicininką, bet kad 
tas jiems nepavyko, tai ant
spaudą užsisakė Tilžėje.

Aukščiau minėtą leidimą nu 
siuntė spaustuvei. Po kiek lai
ko gauna iš spautuvės laišką su 
vienu netikrųjų pusličių pavyz
džiu. Minjotas sukvietė sėbrus 
pasižiūrėti. “Komisija” apžiū
rėjusi pripažįsta tinkamais ir 
paliepia atspausti.

Už poros dienų Minjotas 
vyko į Miuncheną ir rado 
40,000 pusličių atspaustų,
riuos parvežė į Tilžę. Po kelių 
diėnų parvežė ir likusius 60,000 
pusličių. Bietkis atvažiavo į Til
žę pasitikti ii* iš ten laiveliu 
peršmukliavo per Nemuną j 
šią pusę. Pargabenę pinigus pa
dėjo pas Bietkį, o dalį paėmė iš
platinimui: Zolys gavo 6,000 
pusličių,
Minjotas — 13,000.

Praplatinti jiems labai pasi
sekė Šilutėj ir Naumiestyj lai
ke prekymečių, perkant sėme
nis bei gyvulius.

Darant kratas, rasta pas 
Bietkį apie 60,000 pusličių. 
Reiškia jiems per tą 10 dienų 
pasisekė apie 40,000 pusličių 
praplatinti. Kaltininkai suareš
tuoti, prisipažino kaltais r pa
duoti atatinkamai įstaigai, kad 
patrauktų atsakomybėn.

nu
jau 
ku-

Deivikas — 2,500 ir

Vokietijos Galas
(Laiškas musų speciailnio korespondento)

(Tęsinys)

cen-

pavyz-

jis ir liko Ba-

Kad ir sunkiai, bet vis | ras, kaip pati Vokietija su jos 
netvarka, su jos partinėmis ir 
parapijinėmis rietenomis, su 
jos kasdieniniais putšais, grū
mojančiais išsilieti į visai rimto 
maštabo namų karą.
II. KONFLIKTAS SU BAVA

RIJA IR SAKSONIJA.
šiandie jau turbut pasiekė' 

Ameriką telegramos, kad Ber
lyno valdžia pasiuntė ir Sakso
nijai, ir Bavarijai ultimatumus. 
Kaip toliau padėtis rutulosią 
dar neaišku, bet* jie nieko gero 
Vokietijai nežada. Tenka tiktai 
pažvelgti į konfliktų esmę.

Bavarijos reikalas. 1
JCaip jau pereitame laiške 

kartą minėjau, kad Bavarijos

Skerdyklų kompanijos 
sisako parodyti valdžiai 
vo biznio knygas. Jos sako, 
kad tai esąs nepakenčiamas 
kišimąsi į privatinį biznį.

Bet kai skerdyklų darbi
ninkai anąmet buvo išėję į 
streiką, tai kompanijos šau
kėsi policijos, teismų ir ki
tokių valdžios įstaigų pa- 
gelbos.

Taigi išeina, kad valdžia
yra reikalinga kapitalis- kursas buvo nukritęs, tai iškel
ta ms tiktai tuomet, kai rei- tus 127 dolerius į markes pilnai diktatorius Kahr’as terodė la-

bai maža noro skaitytis su 
traline valdžia Berlyne. Vokie
čių valstybė bankas,
džiui, seniau laikė Bavarijoj, 
Niurnberge savo skyriuj šešias 
dešimtis milijonų aukso mar
kių. „Kartą panorėjo juos persi
gabenti į Berlyną. Sukrovė j 
vagonus, visa, kaip reikia, bet 
Kahr’as įsakė aukso iš Bavari
jos neišleisti ■
vari joj. Ir tt. Bet vienas iš to
kių priešingumų nuvedė abi pu
si labai toli. Kaip seniau minė
jau, vokiečiu karo ministeris 
įsakė Bavarijos Apygardos ka
ro komendantui Lossow’ui su
stabdyti dešimčiai dienų Hit
lerio šunlupį “Veelkischer 

Beobachter” už tai, kad jis iš- 
koliojo vokiečių kariuomenės 
vyriausią vadą generolą Secktą 
ir valstybės prezidentą Ebert’ą. 
Generolas Lossovv’as tai pada
ryti atsisakė. Gen. Seckt’as jį 
atšaukė ir paskyrė jo vieton ki
tą generolą. Bavarija atsisakė 
Lossow’ą paleisti ir tą kitą ge
nerolą priimti. Atsakydamas į 
šį centro valdžios reikalavimą, 
Bavarijos valdžia pareiškė, kad 
ji daugiau ir kalbėt nebenori 
nei su vokiečių karo ministeriu 
Gessler’iu, nei su kariuomenės 
vadu gen. Seckt’u, ir pareikala
vo, kad šiedu atsistatydintų. 
Konfliktas iškarto perėjo į at
virą kovą. Bet to dar negana. 
Seniau visa Vokietijos kariuo
menė buvo prisiekusi ne kokiai 
nors pavienei provincijai, bet 
visai respublikai. Po konflikto 
Bavarijos valdžia stovinčiąją 
Bavarijoj kariuomenę “paliuo- 

savo” nuo priesaikos Vokietijai 
ir prisiekdino Bavarijai, ir ge
nerolą Lessow’ą paskyrė Bava
rijos kariuomenės vyriausiu 
vadu. Konfliktas dar labiau pa
aštrėjo. Kitų provincijų val
džios atstovai buvo bandę kaip 
nors kompromiso keliu sutai
kinti Bavarijos ir Berlyno val
džias — visi tie atstovai palai
kė Berlyno valdžios nusistaty
mą, — bet iš to niekas neišėjo. 
Pagaliau Kahr’as pareiškė, kad 
abėlnai, k°l Berlyno valdžioj 
dalyvauja socialistai, j is su j a 
nėra pasiryžęs kalbėti. Ir Bėrį 
lyno ir Bavarijos spaudoj pasi
pylė ir vienos ir kitos pusės tų 
pačių faktų aiškinimai, kas pa
dėtį dar labiau įtempė. Galų 
gale Berlyno valdžia atsiuntė

Bavarijos valdžiai reikalavimą 
kariuomenę atgal atsiekdinti 
nuo Bavarijos žemės ir prisiek
dinti vėlei valstybei. šiandie 
kaip tik turi būti tuo reikalu 
Bavarijos valdžios posėdis, ku
riame bus svarstoma Bavarijos 
valdžios atsakas Berlyno val
džiai. Nereikia būti dideliu pra
našu, kad numanyti, kad tas at
sakas bus neigiamas. Tokia yra 
paviršutinė oficialinė konflik
to pusė. Bet ginčo esmė rau
siasi kur kas giliau.

Pastaraisiais laikais Bavari
jos monarkistų grupėse įvyko 
tam tikras persigrupavimas. 
Kas kartą daugiau ir daugiau 
įgauna įtakos grupė, kuri nori 
eiti gelbėti Berlyną nuo mark
sistų ir žydų. Patsai Kahr’as 
nekartą viešai pareiškė, kad 
Bavarija turi būti tasai židynis, 
kuriame atgimlsianti vokiečių 
tautine idėja, vokiečių monar- 
kine idėja, vokiečių militarinė 
galia. Hitler’io organas jau se
nai kovoja, panaudodamas vi
sas šmeižto ir demagogijos 
priemones prieš parlamentariz
mą. Ir patsai Kahr’as vis arčiau 
ir arčiau atsistoja ties Hitler’io- 
Ludendorf’o nusistatymu. Esą 
iš Bavarijos turinti išeiti incia- 
tyva, kad reviduoti Weimaro 
konstituciją (dabartinės Vokie
čių respublikos konstituciją), 
kad pradėti Vokietijoje naują 
erą. Reviduoti ta prasme, kad 
panaikinti visa tai, ką įvedė 
taip vadinamieji Nėvemberver- 
brecheriai (lapkričio mėnesio 
prasikaltėliai, padariusieji 1918 
metais Vokietijoje revoliuciją). 
Kova tarp Bavarijos ir dabarti
nio Berlyno kabineto — tai ko
va tarp parlamentarinės min
ties atstovų ir reakcijos. Jei 
Bavarai sutiktų paleisti Les- 
sow’ą, vadinas tuomet turėtų 
priimti naują apygardos ko
mendantą, kuris einant dabar
tine Vokiečių konstitucija, 
esant paskelbtai ypatingai pa
dėčiai visame krašte, turi dau
giau galios negu visi Bavarijos 
ministeriai. Bet kolkas Berly
nas neturi priemonių Bavarus 
priversti tuojau nusileisti. Šią 
kovą Berlynui dar labiau ap
sunkina xskandalas Saksonijoj.

A te

Saksonijos reikalas.
Saksonija ir Tiuringija — 

sudėtinės Vokietijos dalys — 
jau išseno garsios, kaipo rezi
dencija kairiųjų ' elementų. 
Stiprėjant Bavarijoj dešinie
siems ten spietėsi kraštutiniai 
kairieji. Pasidarius Kahr’ui dik
tatorių Bavarijoj, — Tiuringi- 
joj ir Saksanijoj socialdemok
ratai padarė bloką su komunis
tais ir tose šalyse sudarė socia- 
listiniai-komunistinius ministe- 
rių kabinetus. Bavarija tuomet 
pertraukė su tomis šalimis dip
lomatinius santykius, atšaukė 
savo atstovus, uždraudė išvežti 
į tenai iš Bavarijos maisto pro
duktus. Saksonija atsisakė pri
pažinti Bavarijos teismo spren
dimus ir grūmojo griebtis kito
kių priemonių. Tiuringija su
traukė Bavarijos pasieny su
stiprintą apsaugą. Bavarijoj 
buvo uždraustos socialdemokra
tų apsaugos karinio pobūdžio 
organizacijos, paliekant visas 
dešiniųjų tolygias organizaci
jas. Saksonijoj tapo uždraustos 
tokios dešiniosios organizaci
jos, paliekant socialistų ir ko
munistų taip vadinamas “Pro- 
etariache Hundertschtrten” — 
proletarų šimtinės. Tokiu budu 
susidarė kaimyninėse žemėse 
dvi armijos, kuriąs su dideliu 
malonumu vieną kitą išpiautų. 
Viena ir kita valdžia sulig savo 
parlamentu ir konstitucija bu
vo susidariusios visai teisėtai, 
rėmėsi parlamento dauguma, ir 
prie jų sunku prikibti. Skirtu
mas tik tas, kad Bavarai gud
rus ir vikrus, daro visa apgal
voję ir nuosakiai eina į savo 
;ikslą, tuo tarpu Saksai — to

li gražu gudrumu ir vikrumu 
su Bavarais susilyginti negali. 
Tuo labiau, kaip jau iš seno ži
noma, kur komunistai dalyvau- 
; a — ten be skandalo neapsiei
nama: toks jau jų temperamen
tas, — tokios įr galvos. Kahr’as 
nori Weimar’o konstitucijos re
vizijos ,bet nei jis, nei Bavarų 
ministeriai prieš ją mitinguose 
neagituoja, — tai smulkių gat

vės kalbėtojų pareiga. Tuo tar
pu Saksų' miiiisteriai komunis
tai nepatingi patys tokiais dar
bais užsiimti. Po vienos-kitos 
Saksų komunistų ministeriu to
kios prakalbos, prasidėjo Sak
sonijoj riaušės, krautuvių dau
žymas, kas davė progos Berly
nui pasiųsti į Saksus kariuome
nės burių ir sustiprinti apsau
gą. Kariuomenė, bestiprinda
ma apsaugą, ėmė areštuoti Sak
sonijos valdininkus, neišski
riant nei policijos viršininkų. 
Už tokius darbus, “proletarų 
šimtinės” pasitiko kariuomenę 
kulkasvydžiais ir granatomis, 
įvyko kraujuoti susirėmimai. 
Saksų apygardos kariuomenės 
vadas generolas Mueller’is už
draudė tas proletarų šimtines, 
komunistai išleido atsišaukimą, 
kuriame raže: “Mes komunistai 
pareiškiame: Mes spjaunam į
pono generolo uždraudimą mu
sų šimtinių. Mes spjaunam į 
visus uždraudimus ir įsakymus, 
kurie 'dar teiksis pasirodyti. 
Mes įnėjome į valdžią, kad iš 
vieno su socialdemokratais mo
bilizuoti veikliąsias mases ko
vai su militarinė diktatūra, fa
šizmu ir badu. Mes mobilizuo- 
jam mases, ir tegu sau ponas 
generolas kad nori šoka sulyg 
kapitalistų , junkerių, speku
liantų ir fašistų dūdelės. Mes 
kviečiame darbininkus į prole
tarų šimtinių uždraudimą atsa
kyti tųjų šimtinių organizavi
mu kiekvieno dirbyklojo, į 

vykdomųjų organų uždraudimą 
atsakyti jųjų rinkimu.” , 

(Bus daugiau)

Rupesnis Lietuvos 
švietimo reikalais.

Lietuvos švietimo Vinco Ku
dirkos Draugijos steigiamasis 

susirinkimas.

KAUNAS, X. 1. 23.
1923 m., lapkričio 1 d., “Auš

ros” gimnazijos rūmuose įvy
ko pirmasai Lietuvos švietimo 
Vinco Kudirkos Draugijojs 
susirinkimas. Susirinko apie 
60 žmonių iš Kauno ir kitų 
ILįietuvos vietą. Pirmiausia 
kalbama Seimo nario Kvieskos 
draugijos steigimo būtinumo 
klausimu. Plačiai nurodoma, 
kad Lietuvos klerikalai- susi
būrę į “Žiburio”, “Saulės”, 
‘šv. Vincento” ir kitas draugi
jas stehgiasi pagrobti Lietu
voj švietimą į savo rankas. 
Valdžia visuomet juos palaiko 
įvairiausiomis pašalpomis. Kri
kščionys turėdami Seime dau
gumą stengiasi pravesti įsta
tymu mintį, kad visas švietimo 
darbas sutilptų tik privačių į- 
staigų rankose, /Šviet. Ministe
rija, gi pasiliktų lyg “iždinin
ku” — šelpėjų ir dalinai kon
troliuotų tų mokymo įstaigų. 
Dar suaugusių minių iminios 
trokšta įgyti mokslo žinių, rei
kalinga eiti jiems pagalbon. 
Tol deliai reikalinga steigti švie
timo draugija, kuri nežiūrėtų, 
kokios ten nebūtų politikos, bet 
varytų švietimo darbą, tuo pa- 
raližuodamą klerikalų stengi- 
mąsi panaudoti mokslo įstai
gas savo politikos tikslams. 
Jeigu įvyktų švietimo įstaigų 
perdavimas grynai į privačias 
rankas, tai įr ši naujai įsteig
toji draugija galėtų perimti 
keletą mokslo įstaigų. Reikia 
pastebėti,, kad ir šiandien iš 97- 
ių Lietuvoje esančių vidurinių 
ir aukštesniųjų mokyklų tiktai 
10 pilnai valdžios rankose, ki
tos gi priklauso daugumoje 
“žiburiui”, “Saukei”, o keletas 
ir Mokytojų Prof. Sąjungai.

Tuo patim reikalu kalbėjo 
Seimo narys Žygelis pažymė
damas, kad liberalė visuomenė 
neprivalo likti pasyvi, kuomet 
dešinieji žūt būt stengiasi pa
grobti visą švietimo darbą į 
savo rankas. Kieno mokykla, 
to ir ateitis, šią tiesą niekas 
neginčys. Toliai.*,, netikęs kle
rikalų globojamose mokyklose 
auklėjimas, vedąs prie ekscesų, 
konfliktų, kjllančitį dol kunigų 
siepijamos netolerancijos verste 
vęrčia pagalvoti apie steigimą 
minėtos draugijos.

Dar prof. Myk. Biržiška pa
žymi reikalą kreipti domės į 
suaugusių švietimą Lietuvoje. 
Tas reikalas pirmiausia turėtų 
būti statomas naujai besiku
riančios draugijos.

Toliau eina įstatų svarsty
mas. Įnešama kai kurtos pa
taisos, bet iš esmės netaiso

ma, pavedama tatai atlikti iš
rinktajai valdybai.

Pažymėtina draugijos tiklas, 
kuris šiaip skamba: II, 2§: 
Šviesti Lietuvos liaudis. 3§: De
mokratiniai ir decentringai or
ganizuoti ^Lietuvos švietimo ir 
švietimosi įstaigas. Prie šito 
tikslo einama: 4§ a) Aiškinant 
liaudžiai draugijos uždavinius; 
b) kuriant liaudžiai šviesti 
mokomųjų ir mokymo tvarko
mųjų įstaigų: steigiant ir šel
piant esamas kitų organizacijų 
šias įstaigas ir ruošiant bendro 
ir specialio lavinimosi paskai
tą, kursų, mokyklų, liaudies 
universitetų; steĮigiant bei šel
piant knygynus, skaityklas, 
liaudies namus ir klubus, mU- 
zėjus, teatrus, bendrabučius, į- 
vairias ekskursijas ir t.t.; c) 
leidžiant periodinių ir neperio
dinių raštų; d) sprendžiant mo
kymo ir auklėjimo dalykų, 
steigiant priešmokyklinių sky
rių, vaikų darželių ir aikštelių, 
rengiant tėvams paskaitų apie 
auklėjimą ir .t.t; e) rengiant 
parodų; f)✓ santykiaujant su 
mokslo, švietimo pašalpinemis 
kultūrinėmis organizacijomis, 
profesinėmis sąjungomis; g) 
luodant nuolatinę bei vienkar
tines pašalpas švietimo įstai
goms, moksleivių jbendrabu- 
čiams ir t.t.; i) skiriant moks
leiviams vienkartines pašalpos 
bei nuolatines stipendijas.

Šiaip atrodo draugijos tiks
las ir minimumas darbų, ku
riuos draugija stengsis atlikti.

Dar iš įstatė pažymėtina §5: 
“Draugijos Centro būstinė yra 
Lįetpvos sostinėje; Draugijos 
skyriai gali būti visoje Lietu
voje (kaimuose, miesteliuose ir 
miestuose) ir užsienyje”.

Toliau svarbus §10: “Nariai 
yra dvejopi: tikrieji ir garbės. 
Tikruoju nariu gali būti kiek
vienas Lietuvos Respublikos pi
lietis, kuris moka Draugijos 
kason 18 litų metams; stoja
mas mokestis 1 litas. Garbės 
narius renka visuotinas atsto
vų suvažiavimas, Centro Val- 
dybtai nurodant/ dėl jų ypatin
gų darbų švietimo dalykuose, 
kuriais Draugija rūpinasi (ar
ba įmokėję nemažiau 1000 li
tų).

Kiti Draugijos įstatai mažes
nės svarbos, organizacijinio 
pobūdžio. Iš įstatų matome 
kokį svarbų darbą Draugija l'ž- 
sibrėžusi. Sunkus tai darbas, 
bet geras noras visa nugalės, o 
jo steigėjus netruko, kas buvo 
matyti iš kalbų, darbui atsida
vimo iš veidų išraiškos.

Centro Valdybon išrinkta: 
prof. A. Purenąs, prof. Vaclo
vas Biržiška,, p. Biržiškiene, 
Šleževičius ir Ralys; revizijos 
komisįjon— Jagminas, Rusilas 
ir Lekeckas.

Palinkėję naujai išrinktai 
Lietuvos švietimo Vinco Ku
dirkos Draugijos valdybai sėk
mingos darbuotes, susirinki
mas pilnas vilties ir gerų norų 
išsiskirstė. Šiame susirinki
me pirmininkavo p. Jonas Vi
leišis, Kauno Burmistras.

—L. šeimenis.

DOLERIS Už ŽODĮ.

Yra daug žmonių, ku'rie uo
liai rankioja pasižymėjusių 
asmenų ranka rašytus raštus. 
Tokie rankiotoj a i dažnai esti 
labai įkyrus, stačiai neduoda 
ramumo įžymiesiems. Įkyrėjo 
jie ir garsiam visame pasaulyje 
rašytojui Kiplingui. Kartą jis 
gavo iš vieno amerikiečio tokį 
laišką: “Man yra pranešę, kad 
Tamstos kiekvieną rašytą žodį 
moka po dolerį. Siunčiu* Tams
tai 5 dolerius už nedidelį po
sakį”. Į šitą laišką amerikie
tis gavo tokį atsakymą: “Siun
čiu Tamstai savo nuoširdų dė
kingumą”. Po pasakymų ne
buvo niekieno parašo...
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GERIAUSIA PROGA ŠIANDIE INVESTUOTI 
PINIGUS YRA PIRKIMAS NAMŲ

Nekurie nepatyrę žmones skelbia buk tai namai 
atpigs, bet patyrę ir mandrus žmones žino jog pava
sarį namai bus dar brangesni.

Ta jus galit persitikrinti pas Kontraktorių kur 
pamatysit jog tris mėnesiai atgal galima buvo pabu- 
davoti namą pigiau negu dabar.

Dėlto mes patariam visiems susipratusiems 
žmonėms pirkti namus nelaukiant jokių atpigimų. 
Nes laukdami patrotysit nuošimtį ant pinigų ir tu
rėsit mokėti brangiau už namą.

Mes turim visokios rųšies namų, kiekvienoj da- 
lyj Chicagos. Kreipkitės ypatiškai pas mus ir išši- 
rinkit sau tinkama namą! Didelį ar mažą, bile tu
rėsit savo. Tėmykit musų Bargenus laikraščiuose.

Kopenhagos Karlsberg labo
ratorijos direktorius Dr. John 
Schmidt, žinomas zoologas, į- 
rodęs, kad, laikant žufvis kito
je vandens temperatūroje, ne
gu jos yra pripratusios, gali 
pasiekti visiškai žuvies permai
nos. Jis daręs bandymus kelis 
kartus ir visuomet buvęs tas 
pats rezultatas. Žuvies kon
strukcija visiškai pasikeisdavu4- 
si, ir tik nuo vandens tempe
ratūros. (Elta).

ABIEM ANT NAUDOS

L. FABIONAS C0.
809 W. 35th St.

CHICAGO.
Tel. Blvd. 0611 arba 0774.

HALSTED MUSIC SHOP
1242 So. Halsted St.

fono-Tūkstančiai pirmos klesos 
grafų yra paskirti musų išparda
vimui žemesnėmis kainomis, negu 
fabriko kainos, todėl, kad mes no
rime surinkti pinigų.

Gulbransen Trade Mark

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

ateikite ir persitikrinkite.

Kas pasiųs pinigus dabar; 
tai jūsų giminės dar gaus 
ant šaltų Kalėdų, o jus gau
site labai puikų, speciališ- 
kai pieštą dėl Baltic States 
Bankos kalendorį.

Siunčiame pinigus į Lie
tuvą, Rusiją, Lenkiją ir į vi
sas pasaulio dalis, —dole
riais ir litais.

Pardupdame laivakortes 
ant visų linijų.

Priimame pinigus taupy
mo sąskaitoje už kuriuos 
mokame 4%, priskaitant 
prie sumos kas mėnuo.

Baltic States Bankas yra 
vienintelis Lietuvių Valsty
binis Bankas rytuose, todėl 
mes patariame kožnam Lie
tuviui kreiptis visokiais pi- 
nigiškais reikalais i BAL- 
TIC STATES BANKĄ, kur 
gausite teisingą ir draugiš^ 
ką patarnavimą.

Bankas atdaraas kas die
ną nuo 9 iš ryto iki 5 vai. va
kare, o subatomis iki 7 vai. 
vakare.
BALTIC STATES BANK, 

294 Eight Aveue, 
kampas W. 25th St., 

New York, N. Y.

M
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Speciales Kainos
/.ERKAU1

r 2 KELNIŲ S
Padėkavonės Dienos Savaitėj po

5045oo5oo°
Jus visi norite būti gražiai apsirengę Padėkavonės Dienoje ir jys no
rite didelį riebu kalakutą sutaupyti pietums. Musų Speciales kainos 
dėl Padėkavonės dienos savaitės suteikia jums progą pirkti overkautą 
ar siutą kokį jus norite ir sutaupyti pinigu, kad nusipirkus didžiausį 
kalakutą mieste.

OVERKAUTAI
Padaryti iš puikiausio 
materijolo tokių išdirbę jų 
kaip Kuppenheimer, Strad 
ford, Fashion Park ir ki
tų didelių išdirbėjų.

EKSTRA SPECIAL
Vyrams, kurie nori labai gerą, 
gerai pasiutą, importuotą crom- 
bie overkautą po

$65
Vertės iki $90

2 KELNIįĮ SIUTAI
Yra tikrai rankomis pa

siūti puikaus vilnonio ma- b 
, B

terijolo, visų pageidauja- ■

inų mierų ir stylių.

Mrs. Coffman sirgo 
septynis metus

Ji liko išgelbėta nuo ope 
racijos per Lydia E. Pink 
ham’s Vegetable Compound
SidelL III. —« “Aš visai buvau 

nerviška. Aš kentėjau nuo skaudč-

B
1 dėjimų mano kai

riojo šono, 
visuomet 
kankindavo, 

negalėjau nei 
klodės laikyti 

savęs nakties 
ke. Aš sirgau 
septynis ] 

bet netaip skau- 
llįį < tižiai, kaip pasku- 

tinius aštuonioliką bBBMBre iMMLiklialImėnesin ir taip bu 
vau nusilpusi, kad jau niekas man 
nebuvo miela, verčiau buvo mirti 
negu gyventi. Aš negalėjau nieko 
dirbti be pagelbos, ir daktarai man 
pasakė, kad vienatinis būdas išsi- 
gydymui, operacija. Bet aš nesu
tikau su tuo, vėliau mano vyras 
parnešė man butelį Lydia Pink- 
ham’s Vegetable Compound ir pra
šė manęs, kad vartočiau. Aš išvar- 
tojau 18 butelių, dabar jaučiuosi 
10 metų jaunesnė. Gyvenimas pil
nas ateities. Aš dabar dirbu visą 
stubos darbą ir turiu didelį daržą. 
Aš niekuomet nebusiu be Vęgetab- 
le Compound savo namuose ir ka
da mano dvi dukters užaugs į mer
ginas, aš išmokinsiu ir jas vartoti 
Vegetable Compound. Aš visuomet 
esu pasiren' i pasakyti ir savo 
kaiminkai k ji gali pasigelbėti 
pagelba tų 'uolių ir jus galitevartoti mam v.rdą ir adresą kaipo 
liudijimą apie gerumą Lydia E. 
Pinkham’s gyduolių” — Mrs. Ida 
M. Coffman, R. B. 2, Sidcll, 111.

kuris 
mane 

aš 
už- 
ant 
lai- 
per 

metus,

REUMATIZMAS SKAUSMAI SĄNA
RIUOSE. TRAŠKĖJIMAS KAULŲ 

Prašalins šiandien kuomet vartosit 
musų gerą gyduolę

POLO SAPOMENTOL
Del trinimo, kuris prašalins skau

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

POLO CHEMICAL CO. 
Išdirbėjai.

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

FONOGRAFAS vertas $125, -da
bartiniame išpardavime
UŽ

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

S59M
$150, da-rtj®

’”$99

$195
Už tą kainą nupirksite 88 
tomi • grojiklę pianino, 
120 muzikalių rolių ir 
suoliukas. Priimsiu po 
$15 mėnesi nuo atsako- 
mingų žmonių. Atsišau
kite.
338 S. ASHLAND BLVD. 
ant kampo Van Buren St. 
klauskite Mrs. Walkcr’s. 
Grojikliai pianai.
Šiandien iki 10 vakare 
arba rytoj iki 4 vai. po 
piel ti..

Telefonas Lafayette 5069

Lietuviška Bučernė
Didžiausis bargenas ant turkių dienos, šviežiai muštų turkių žąsų 

ir vištų ir žemiausia kaina negu kitur.ančių

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

Telegramų per 2
Perlaidomis per 25
Turime tiesiogynį

Kreipkitės 
kimą su Lietuvos Bankais.

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

dienas 
dienas, 

susisie-

Gyvos 
po 
Gyvos 
po 
Gyvos

chaps

butts

vištos 

antys 

žąsys

24/20

po 
Pork
Fork
1>O

26/20 
12/20 
13'20

Neck bones, 3 svarai 10c
Maltos mėsos, 3 svarai OEa 
už fciW v
Veršiena kapota 
už
Šlaunis veršio 
po

Mes duodame ir štampas priedo
CHICAGO MEAT MARKET

Chicago, III.1845 W. 47th St

URNtR BROS. CLOTHING
S. W. Corner Roosevelt andHalsted St.

0
Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo Ii-

West Sidės Didžiausi Drabužininkai h

Atdara Subatoje iki 10 vai. vakare. Nedėlioj iki 1 vai. dieną. Į
bbbbbbbbbbbbbmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbS

_____________ ;__________________  .... ■— ... .1 ■ * « • v ■ ■■ ■■ ■ .......... ■■
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: MES ĮDEDAME IR PARDUODAME APŠILDYMO ĮTAISYMUS LENGVAIS s: MES ĮDEDAME IR PARDUODAME APŠILDYMO ĮTAISYMUS LENGVAIS 
; IŠMOKĖJIMAIS
■ PIRKITE SAVO NAUJĄ PLUMBERĮ IR APŠILDYMO ĮRENGI- 
‘! MUS PAS KLEIN’Ą TA PAČIA KAINA KOKIĄ MOKATE
■ KUR KITUR UŽ ANTRARANKIUS ĮRENGIMUS.
; MUSŲ STAKAS YRA KUOPILNIAUSIAS

i

TAKI OAB BIZNYJE

NEW YORK, VIGO (BPAIN), 
BORDEAUK

Rąžykite dėl žingeidžios aprašomos 
knygutės jūsų vietiniui agentui arba | 
<lid|jį ofisg 19 State Street Nev York.

NEW YORK. PLYMOUTH 
HAVRE-PAR18

LA SAVOIE ..................... Dec.
SUFFERN ....................... Dec. 11
PARIS ............................ Dec. 12

Jus galit uždirbt dide 
liūs pinigus

Mes esame sena patsovi Lie
tuvių kompanija ir dabar mes 
priimame naujus narius, kurie 
gali įsigyti taxi įmokėjęs $250. 
ir likusią sumą lengvais išmokė
jimais. Veikite tuojau, nes da
bar yra darbimečio laikas..

H u b Cah Co.
Victory 7070

2929 So. Halsted St. ‘ »■ .... ....

ATEIKITE!
Į m<usų krautuvę ir pasirinkite 
reikalingų daigtų, kokių reika
laujate žemiausiomis kainomis 
mieste.

Mažais Iškaščiais
Mes pirkome savo apšildymo 

įrengimus kol kainos dar nebu
vo taip augštai pakilusios, todėl ‘ 
galim suteikti tokias kainas, ku
rios tiesiog nustebins jus.

Parodysime jums planą apšil
dymo be jokio iškaščio.

Pasimatykite su mumis — 
esame expertai tame dalyke.

Paauksuota aržųolinė, viršui arba 
apačioj, augštos klozctines tankos 
ir trim ingai, kaip pa- Efl 
veikalėly, specialiai po r >

MUSŲ OBALSIS:

KAINA, VERTĖ, 
PATARNAVIMAS

Klozetinės sėdynės — kaip paveiks
lėly, specialiai par- $2.25
duodamos po w

Pristatome į visas dalis miesto ir 
priemiesčius be užmokesčio

Atdara kasdien nedėlioj iki 1 vai. 
po pietų

i J. KLEIN
5 4544-48 ■ Coltage Grove Avė., Drexel 8307
■ Jei negalite patįs ateiti, tai telefonuokite Drexel 3407 dėl kainų “

Chicago. ■

Garsinki tęs NAUJIENOSE

privatiškų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausi Ameriko- 
nišką i” *^ope- m |
jišką bl iTdy- j
foo. Diddlfl skai- 
čius žmof.1% ilcy- 
domų kasdien, per 
Dr. Ross, putei- 
kia progą, duoti 
geriausi medikalj 
patarnavimą že- . £ A
miausia kaina. To 
kį mokesti gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks • 
Jauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.
Dr. B. M. Ross,

35 So. Dearborn Street, 
kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

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

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. 
ną. Panedėlyj, sereV^S ir 
subatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

Overkautai
2 k. ’nių siutai 

Vyrais vaikinams ir 
vaikams

Musų pigi renda ir mažos išlaidos pa
daro galimu sutaupyti jums nao

$5 iki $25
ant juSų siuto arba overkauto. Mes 
turime visokio materijolo kokio jųn 
tik norite, vienodų spalvų ir vėliau
sių stylių.
Visi styliai, spalvos ir mieros.
Siutai ir overkautai CIO
ir augščiau * ■
Vaikų siutai ir overkautai $8.50 
ir augščiau

S. GORDON, 
739 W. 14th St.

Pirmos durys i rytus nuo Halsted S't. 
prie 14 St.

Atdara kasdien nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Subatomis nuo 8 ryto iki 10 vakare.

Nedėlioj nuo 8 iki 5 vakare.

Garsinkites Naujienose
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CHICAGOS 
ZIKIOS

kią darbininkų organizaciją 
paima į savo kontrolę, tai savo 
diktatoriavimu tuoj aus sugriau
na, sudemoraJizuoja darbinin
kus. Todėl, darbininkai, žino
kite kikius viršininkui turite 
rinkti. —Siuvyklos Kriaušius.

dii’bystes tyrimo institutas.

Rūbų išdirbystės darbi 
ninku domei

Smulkios Žinios

Kampanija prieš šundaktarius.
Vėl pradėta valyti Chicaga 

nuo šundaktarių, 
rėdami laisnių 
nių gydymu.

Jai? papuolė 
Juan Derrick 
rence av.). 
kaltinamas
praktikavo be laisnio, o dar ir 
sufalsifikavimu svetimo para
šo.

kurie 
užsiima

netu- 
žmo-

“Dr.”
Law-

bėdon
(4434 St.

Tasai “daktaras” 
netik tuo, kad

Artinasi viršininkų rinkimai.— 
Agitacija^—Komunistai pasi- 

, žymi savo piktais šmeižtais.

šiais metais rūbų industrijos 
darbininkai turi (nepergeriau
sius laikus, ypatingai Chica- 
goj. Kaip tenka girdėti, tai 
daugelis rūbų išdirbystės darbi 
ninku randasi be darbo. Dai
gelis mažesnių kriaudių šapu- 
kių suvis užsidarė ir darbinin
kus atleido. Net ir didesnės 
rubsiuvyklos turi gana ilgą 
“sieką”. Tos bedarbės dažnai 
darbininkuose sukeli ia įvairaus 
nepasitenkinamo urlija. *0 la
biausiai yra nepatenkinti tie 
unijistai, kurie vaduojasi savo 
politiškais partijiniais išskait- 
liavimais ir bando šiuo bedar-i 
bes laiku padaryti savo parti-l 
jai naudos.

Partijinės pozicijos stiprini
me tokiais gudruoliais išnau
doti bedarbės laiką yra komu
nistai. Dabar baigiantis šių 
metų linijos viršininkų tarnys
tėms, eina nauji viršininkų 
rikimai į visus rubsiuvių uni
jos valdymo urėdus kaip į tau
tinius lokalus, taip ir į visų lo
kalų Jungtinės Tarybos Centrą 

“Joint Board’ą”. VisuT eina 
agitacija, nelyginant, kaip pas 
republikonus ir demokratus. 
Tik unijos viršininkų rinki
muose frakcijos neaikvoja or
ganizacijos pinigų, kaip kad 
daro kapitalistų partijos. Bet 
šmeižimas nominuotų į unijos [ 
viršininkus kandidatų gana di
delis. Daugelyje atvejų gali 
net subytinti republikonus ir 
demokratus.

šmeižimais, o ne rimtu ap
kalbėjimu renkamų viršininkų 
tinkamumo, ypač pasižymi ko
munistai. Mat, jų jau tokia 
vekimo taktika, kad tikslas pa
teisina įrankius. Komunistai 
nori užvaldyti visas organizaci
jas, ypatingai tas, kurios turi 
daug pinigų. . Bet mes mato
me kad kaip tik komunistai ko-

žudeika pasidavė policijai.
Pasquaile Pagano, kuris nu

šovė savo moterį, įėjęs polici
jos stotin pareiškė, kad jam 
nusibodę slapstytis ir todėl jis 
pats pasiduodąs į policijos ran
kas.
Žemdirbystės tyrimo institutas

Julius Bosenwald, Sears- 
Hoebuck kompanijos vedėjas, 
paskelbė,, kad greitu laiku* Chi- 
cagclje busiąs atidarytas žcm-

Belgijos ambasadorius 
Chicagoje.

Vakar buvo sustojęs Chica
goje Belgijos ambasadorius, 
baronas E. De Castier de Mar- 
cliienne.

Vagia pianus.
P-ia K. Gilbert (87 E. Elnį 

st.) kraustėsi naujon vieton. 
Bet pirm to ji sumanė patai
syti savo pianą ir pranešė apie 
tai vienai kompanijai. Ant ry
tojaus atvyko keturi vyrai ir 
pareiškė, kad jiems esą kom
panijos įsakyta paimti pianą 
taisymui. Pianą jie išsivežė. 
Sekamą dieną vėl ateina ketir-

(Tąsa ant 7-to pusi.)

pietus atsieisią pigiau, negu 
pereitais metais. Esą kalakutai 
atpigę. Busią pardavin&jami po 
40 centų svarui.

---------- --------------- f

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

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

CH1CAGO. ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

TĖMYKIT ši PRA
NEŠIMĄ.

Aš turiu garbę pranešti savo 
visiems kostumeriams, kad per
kėliau savo krautuve iš po No. 
2128 W. 22 Str., dabar persikė
liau ant tos pačios gatvės po 
No. 2256 W. 22-nd St. prie 
Oaklėy Avė. Telefonas tas pats 
Canal 5838. Kviečiu savo kostu- 
merįusi atsilankyti ir persitik

rinti, kad aš galiu pigiau par
duoti negu kur kitur, todėl 
nelaukite paskutinių dienų 
prieš pat šventes; su visais 

pirkiniais.

Kalakutai busią pigesni.
išiemet Padėkavonės dienos

VISAD KAS NORS NAUJO MANO 
KRAUTUVĖJE!

Kasdien gauname nau
jas prekes, o dabar ypa
tingai /ra atėję naujų 
gražių perlinių karolių, 
laikrodėlių, šventėms 
puikiausių atviručių, 
lietuviškų rekordų ir 
pianams rolių - volelių 
naujų šokių; beto krau
tuvė užpildyta gerais 
pianais ir fonografais, 
kuriuos parduodu leng
voms išlygoms. Iš kitų 
miestų lietuviai reika
laukite mano krautu
vės katalogo, kurį siun
čiame visiems dovanai.

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

Artistiška Fotografija
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

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

Kalbame lietuviškai

NUPUOLIMAS VOKIETI
JOS MARKIŲ

Jei kas nors atsiųstų jums 
tikrų 10,000 markių notų, 
atspausdintų šeši metai tam 
atgal, tai tik butų juokas 
šiandien, šeši metai atgal 
reiškė $2,500, bet šiandien 
1 Amerikos doleris lygus 
vienam bilijonui Vokietijos 
markių. Yra geras pavizdys 
kaip ekonomiška jėga nus
tūmė tų vertę žemai. Bet 
jeigu tas pats asmuo atsiųs
tų jums butelį Trinerio Kar
čiojo Vyno, jus surastumėt, 
kad jis turi tą pačių vertę, 
kaip ir šeši metai tam at
gal buvo. Jus paimkite do
žų ir ji veiks su geriausio
mis pasekmėmis. Vertė Tri
nerio Karčiojo Vyno neper
simainė. Per 33 metus ji bu
vo gyduolė, kuri niekad ne
nustojo savo vertės atsiti
kimuose prasto apetito, už
kietėjimo. vidurių, galvos 
skaudėjimo ir panašių sim
ptomų vidurių nemalonu
mų. Dabar kostumeriai ra
šo mums nuoširdžius laiš
kus su padėkavojimais, taip 
kaip kostumeriai seniau ra
šydavo. Mr. George Con- 
dash parašė mums iš Tres- 
cow, Pa., spalio 30, 1923: 
“Aš vartoju Trinerio Kar
tųjį Vynų- ir aš suradau, 
kad jis yra labai geras. Jus 
tuirte pilnų teisę. garsinti 
apie tai.” Klauskite jūsų 
aptiekoriaus arba pardavi
nėtojo gyduolių Trinerio 
Cough Sedative. Persišal- 
dymaas dabar, yra labai pa
prastas dalykas ir tas yra 
labai gera gyduolė nuo per-l 
sišaldymo ir kosulio.

Ankstybas Žiemos Čeverykų Išpardavimas
JIE YRA PIRKTI UŽ GRYNUS PINIGUS

$20,000 VERTĖS ČEVERYKŲ IR SLIPERIŲ IŠ AUSTERN SHOE
CO. NEW YORK. YRA LABAI NAUJŲ STYLIŲ, UŽ 30c. ANT DOL.
Kas link oro padėjimo visuose Suvienytose Valstijose yra labai negera dėl biznio ir Austom Shoe Co. turėjo 
perdaug didelį šlaką čeverykų ir jiems reikėjo tuojau pinigų. Mes užmokėjome grynais pinigais ir nupir
kome juos musų pačių kaina. . '•
Musų čeverykų parodymai languose yra išimti iš šio pirkinio. Viskas yra sumarkiuota aiškiais numeriais, 
parodant jų tikrą vertę ir už kiek mes juos parduodame.

KELETAS MUSŲ PUIKIŲ SPECIALŲ

Moterų juodi čeverykai, tikrai veršiuko skuros, is
paniškomis ar militariškomis kulnimis, rankomis 
atsiuvinėti, vėliausių stylių. Tikrai C*Q OE 
verti $8.50. Specialiai po
Moterų juodi sątininiai sliperiai, ispaniškomis ar 
militariškomis kulnimis, su nauju lattice' frontu.
Pilnai verti $6.00. 1
Specialiai po į Iv

Mes turime šimtais porų'čeverykų dėl visų šeimynų, 
vienatinio dalyko ko mes reikalaujame nuo jūsų, ateikite ir pasižiūrėkite į musų išpuoštus čeverykais langus. 
Viskas yra pažymėta aiškiais numeriais.

Puikios paišiuky skrynutes su paišiukais dykai su vaiky 
nupirktais čeverykais

KRAUTUVĖ ATDARA NEDĖLOJ IR KIEKVIENA VAKARA

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

Tikrai patentuotos kumelukų skuros, Rusijos veršiu
kų arba juodi gun metai oxfordai, garantuotas 
rankų siuvimas ir visi tikros.skuros.
Pilnai verti $6.50. Specialiai po h>v«vv

Vyrų rankomis siūti čeverykai, visokių šeipų ir sty
lių — visi tikros skuros ir garantuoti. ffO
Pilnai verti $7.00. Specialiai po f v
Vaikų gražus spalvuotais viršais čeverykai naujau
sių išdirbinių. Pilnai verti $2.85. jį g
Specialiai po vi bM-U

visų vienodai pažymėtos kainos dėl šio išpardavimo —

Dabar yra laikas siųsti] PINIGUS LIETUVON 
idant gautų ant KALĖDŲ.

\ ‘ *. * b-. ■ •> • x. j '*«

Norėdami Gauti Teisingą ir Atsakantį Patarnavimą Visados Kreipkitės j
EUROPOS SKYRIUS

Greitai pristatome pinigus į Lietuvą 
ir į visas dalis svieto.

Parduodam laivakortes ant geriausių 
laivų iš Lietuvos ir į Lietuvą.

Parupinam pašportus ir vizas. Įšiuri- 
nam bagažus iki Lietuvos.

Padarom visokius Notariališkus raš
tus (Doviernastis ir 1.1.)

Esam registruoti Notarai pas Lietuvos 
Atstovybę Washington’e.

t

AMERIKOS SKYRIUS
Perkam, Mainom ir Parduodam na

mus, lotus, faunas ir biznius.
Parduodam pirmus Morgečiųs atne

šančius 8% ant metų.
Peržiurim (Examin) Abstractus ir 

padarom visokius pirkimo ir par
davimo raštus.

ĮŠiurinam turtą ir gyvastį geriausiose 
kompanijose.

Parandavojam Bankines dėžutės 
(Boxes) $2.50 ir augš. metams.Nbredami gauti teisingą patarnavimą, at 

sakančių žmonių, visados kreipkitės l —

S.L. FABIONAS COMPANY
FOREIGN EXCHANGE
MORTGAGES

TCO STEANSHIP TICKETS 
' INSURANCE 

REAL ĖST ATE
809 West 35th Street, arti Halsted Phone Boulevard 0774 arba 0611

PETER A. MILLER
JEWELER AND OPTICIAN

2256 W. 22 St., Chicago, III.

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

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

Tel. Canal 5838 
CHICAGO, ILL.

Physical Culture Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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 dieną. 
Nuo 6 iki 8 vakarais. 

Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

DR. J. JAKUBAUSKAS 
NAPRAPATH 

Pasekmingai gydau staigias ir 
chroniškas, suaugusių ir jaunų be 
vaistų ir operacijų. 3538 S. Halsted 
St. Vai. 9 iki 12 a. m. 8:30 iki 9:30 
p. m?. Phone Yards 7344, 11132 
Michigan Avė. Vai. 2 iki 7 n. m. 
Phone Fullman 5147 Roselana, III. 
Nedėliomis 9 iki 12.

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams vimdei 
patarnauju kuogeriausiai

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

1 - u1

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

1606 S. Halsted St.

MELVA DERBY
Lietuvė nursė, svei
katos taisytoja. Ei- 
iu prie visokių li
gonių. Jau 13 metų 
caip praktikuoju. 
Sergančios moterys 
ir merginos, reuma
tizmu, lumbago, 
įervingumu, galvos 
skaudėjimu, kojų 
gyslų ir odos sutrū
nimų ir tt. Gydau 
kėliausiais budais, 
elektros veikimais, 
sulphur vanos ir 
masažai. Patarimai 

dykai. Valandos nuo 7 iki 10 vai. vak. 
3120 W. 41 PI., Tel. Lafayette 4247

' KOJĮJ TROBELIAI!
Kaip reumatizmas, odos ligos, už

degimas, ulceriai, jaugę pirštų nagai, 
sutinusios kojos, skaudami keliai ir 
nariai, paplokščios kojos, ir tt. Taip
gi komai, bunianai ir callausei.

Kodėl jums kentėti? nuo tų nesma
gumų kurie padaro skaudėjimą ir ne
malonumą kuomet —

Aš Išgydau
Vėliausiu ir moksliniu metodu visai 

be skausmo. Aš pagelbėjau daugu
mui. Kodėl ne jums? Jei jus buvo
te visur ir nieks nepagelbėjo, tai atei- 
kitę ir pasimatykite su kojų, specialistu

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

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

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

Egzaminavimas Dykai.
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Chicagos žinios Apsivedė Juozas Uktveris
(Tąsa nuo 6-to pusi.) Apsivedė su p-le Strazdauskaite

ri vyrai nuo kompanijos pa
ėmimui piano.

P-iai Gilbcrt ir akys prapli- 
to. Kaip, girdi, nuo kompani
jos; juk pianą kompanija va
kar išsivežė. Imta tyrinėti. Pa
sirodė, kad Vpiianą išsivežė... 
vagiliai.

Vadinasi, pavogė per akis.

Lietuvių Rateliuose
Lietuvos Dukterį! Draugi

jos pareiškimas
Vakar “Naujienose” (No. 

277) buvo įdėtas rašinėlis pa
vardytas “Lietuvos Dukterų 
Draugystės pranešimas”, po 
kuriuo pasirašiusios kaipo pir
mininkė A. Clieplinskienė, kai
po raštininkė K. Smergelienė ir 
kaipo iždininkė P. Bungartienė. 
Visos trys pasirašiusios skelbia, 
kad jos “teisiną laimėjusios”, 
etc.

Kad visuomenė nebūtų klai
dinama, turime viešai paskelb
ti štai ką:

Daugiau kaip pusantrų metu 
atgal kilo musų Tautiškoj 
Draugystėj Lietuvos Dukterų 
nesusipratimai, pagimdyti p. 
Čeplinskienės ir kelių jos drau
gių užsi varinėjimais. Dalykas
nuėjo teisman. Teisinas tęsės 
ilgą laiką ir ta aplinkybė para- 
ližavo draugijos veikimą. Ka
dangi draugijos čarteris buvo 
patekęs į rankas p. Čeplinskie- 
nėH, kuri su kitomis penkiomis 
savo šalininkėmis ir darė visa 
suirutę draugijoj, tai dalykui 
pabaigti visos kitos draugijos 
narės, skaičiumi daugiau kaip 
šimtas, kurios nepritarė p. čep
linskienės kuopelei, rugpjūčio 
mėnesy 1922 m. laikė susirin
kimą, kuriame buvo nutarta 
kreiptu į 'VaNtijbs ' vyriausybė 
ir gauti naują čarleri. Tatai ir 
buvo padaryta: išpildžius visus 
tuo reikalu formališkumus, 
birželio 14 dieną, 1923 m. iš 
Springfieldo, III., parėjo naujas 
čarteris. Senasis oficiailinis 
draugijos vardas buvo: “Tautiš
ka Draugystė Lietuvos Dukte
rų”, angliškai: “National Socie- 
ty Dąughters of Lithuania;’’ 
naujasis gi oficialiu is draugijos 
vardas, kuriuo išduotas jai ir 
čarteris, yra tiesiai: Lietuvos 
Dukterų Draugystė, angliškai: 
Society of Dąughters of Lithu
ania.

Šituo vardu ir čarteriu musų 
draugija dabar ir veikia..

Tas, kas vakar buvo pp. 
Cheplinskienės, Smergelienės ir 
Bungartienės paskelbtba “Nau
jienose”, yra klaidinimas vi
suomenės. Jos nieko bendra 
su musų Lietuvos Dukterų 
Draugija nebeturi. Tuo pačiu 
įspėjame jas, kad nebedrįstų 
tos draugijos vardo savo tiks
lams naudoti. Jei jos nori skel
btis, gali tatai daryti tik savo 
vardu arba vardu savo “Tautiš
kos Draugystės Lietuvos Duk
terų”, kurios čarterį jos pasi-

g A + A |
j JONAS LEVICKIS B

Persiskyrė su šiuo pašau- ■ 
] liti, lapkričio 23 d., 1923, an- | 
A trą vai. iš ryjo, palikdamas g 

dideliame nubudime moterį B 
Rozaliją ir penkis vaike- ■ 

liūs: Joną 12 m., Stanislovą K 
9 metu. Rozaliją 5 metų, Flo- E 
ridą 3 metų ir Juozapas 1 B 
metų, taipgi brolį Kazimie- E 
ra. Paėjo iš Kaltinėnų para- B 
bijos, Košių kaimo; Ameri- & 

į koj išgyveno 25 metus, am- ■ 
t žiaus turėjo apie 49 metus, £ 

laidotuvės atsibus papėdė- F 
ly, lapkričio 26 dieną, S v. K 

K ryto iš namų 7416 S. CJare- K
V mont Avė. į Nekalto Prasi- ■ 
| dėjimo Pan. Marijos bažny B 
B čia, o iš ten i šv. Kazimie- ■

ro kapines. Visus gimines, B 
•f draugus ir pažįstamus kvie- ■ 
« čiame dalyvauti laidotuvėse J 
; Nubudusi moteris $

Rozalija Levickienė ■ 
$ Laidotuvėse patarnaus gra- B 
U borius L J. Zolp ra
V Phone Boulevard 5203 K
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“Ir visiems buvo linksma, 
linksma, ir menulis dausose 
šypsojos ir žvaigždės kita kitai 
meilės akia merkė, ir geras ge
ras jausmas pripildė visų šir
dis”.

Šiomis dienomis apsivedė ge
rai chicagiečiams .žinomas. Ju’o- 
<as Uktveris. Jo mylimoji yra 
Valerija Strazdauskaite.

Valerija yra jauna, graži 20 
metų, linksma mergaitė; girnų 
>i Amerikoje, gražiai tėvelių 
šauklėta, kuri buvo mylimiau*- 
;iu jų turiu. Ji yra baigusi an
kštąją mokyklą ir labai pamy
lėjusi muziką.

Juozas, jos meilužis, yra at

laikė ir kurioj yra viso apie še
šios narės.. .

‘Lietuvos Dukterų Draugystė, 
kuriai mes atstovaujame, turi 
įpie 130 narių.

Lietuvos Dukterų Draugystės 
Valdyba:

, Pirmininkė: P. Kvietkienė 
Raštininkė: A. Carney 
Iždininkė: D. Bakienė.

[Red. Pastaba.— Pirmininkė 
P. Kvietkienė duodama Redak
cijai aukščiau įdėtą pareiškimą, 
kartu pristatė gautą iš Spring
fieldo kopiją senojo čarterio, 
išduoto vardu “Tautiška Drau
gystė Lietuvos Dukterų” (“Na
tional! Society Dąughters of 
Liithuania”) ir naująjį, duotą 
šių metų birželio 14 d. vardu 
Lietuvos Dukterų Draugijos — 
“Society of Dau’ghters of Lithu- 
mia”. Tuo budu vakar išspaus
dintame Naujienose pranešime 
su pp. A. Cheplinskienės, K. 
Smergelienės ir P. Bungartie
nės parašais, pavartota vardas 
draugijos, kuriai pasirašiusios 
neatstovauja]. 
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Pasirūpinkite sau vietos 
lygiečiy vakerely

'Lietuvių Socialistų Jaunuo
menės Lyga rengia šaįritu pa
silinksminimo vakarėlį gruo
džio 1 d., 8 vai. . vak., Mildos 
salėj.

šiam vakarėliui rengti ini- 
caityvą davė lygietės; jos taip
gi apsiėmė ir surengti jį. Tos 
darbščiosios lygietės, kurios su
daro vakarėlio rengimo komi
tetą yra šios p-lės: R. Kazlaus
kaite, Skamarauskaitė ir M. 
Jakimiutč.

Kiek teko patirti vakarėlis 
buriąs labai šaunus; jo progra
mas žada būti labai įvairus. Be 
ko k it busią ir skanių užkan
džių, kurias sveičai bus vaiši
nami. Taigi iš visa ko matyti, 
kad šis vakarėlis bus, taip sa
kant, šeimyniškas. O tokiuose 
vakarėliuose, paprastai, daug 
smagiau jautiesi, negu bite ko
kiam kitam.

Girdėti, kad tikietų jau ne
daug beliko šiam vakarėliui, nes 
daugumą išpirko. Tad, ku‘rie 
norite dalyvauti lygiečių vaka
rėly ir kartu su jais linksmin
tis, pasiskubinkite įsigyti tikie- 
tus ir tuo budu užsisakyti sau 
vietą. ,

Tikietus galima gauti pas ko
miteto nares. —V 

sižymėjęs vaidinime teatrų, sa
kyme monologų, dainavime ir 
abelnai yra vienas iš nenuils- 
tančiųjų scenos darbuotojų. Jis 
bu’vo pirmu Chicagos solistu.“ 
Patarnavo ne vienai draugijai 
net veltui. Tai buvo vyras su 
nepaprastais gabumais, kuris 
laimėjo meilę Valerijos. Jis bu
vo mėgiamas merginų: kur tik 
nepasisuks, visos apie jį. Dabar 
kai kuriom, gal ir nuriedės ne 
viena ašarėlė per raudonus 
skruostelius...

Mes sveikinam Juozą ir Vale
riją Uktverius (Kuzmickus) su 
nauju gyvenimu linkėdami 
jiem dviem laiminga ir linksmo 
gyvenimo. — Bubnis.

Iš moksleiviy darbuotės
Lietuvių Moksleivių Antroji 

kuopa ir Centras subruzdo.
Jeigu jau taip, tai kągi jie 

veikia arba nuveikė? Štai ką 
jie veikia: laiko mitingus re
guliariai ir dažniau, negu pa
prastai. Rengia lavinimosi su
sirinkimus si? paskaitomis, pre- 
lekcijomis ir prakalbomis. N a u1 
jų moksleivių viš daigiau ir 
daugiau prisirašo. Kuopoje 
randasi keletas moksleivių bai
giančių universitetus ir žada 
patiekti “Moksleivių Keliams” 
gerų straipsnių.

Centras nutarė išleisti “M. 
K.” dažniau negu paprastai bū
davo daroma. Taigi “M. K..” 
po nedėlios išeis antra laida 
šį mėnesį. Suprantama, tas 
prikaluso nito redakcijos: jei
gu ji gali dažniau leisti. .

Sekamą susirinkimą, būtent: 
šeštadienį, lapkričio 24 d., ža
da būti net dtl prelegntu pas
kaitose. Tad butų gerai, kad 
ir svečių atsilankytų į moks
leivių mitingą. Lavinimosi 
prasideda po susirinkimo. Su
sirinkimai laikomi Raymond 
Institičte. —Olėlė.

Mokslo Draugu paskaita
P. Grigaitis bus prelegentu.

Rytoj, 10:36 vai. išryto, Ray
mond Institute (816 W. 31 St.), 
laikys paskaitą 'P. Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius. Pas
kaitos tema — Demokratija is
torijoje.

Musų laikais, kuomet tiek 
daug kalbama apie demokrati
jų. kiek.-vienam y.t*a pravartu su- 
sipažinti su demokratijos idė

jos paėjimu, istorija.
Tat visi ateikite rytoj pasi

klausyti tos taip nepaprastai 
įdomios paskaitos. ,—Aida.

ROSELAND.

Klaidų pataisymas.

Vakarykštėj žinutėj iš Rose- 
lando įsiskverbė pora klaidų.

A. L. Politiškas Kliubas ren
gia savo balių ne sekmadienį, 
lapkričio 24 d., bet šeštadienį t. 
y. šiandie, K. Strumilo svet.

Taipjau A*. žvaigždės L. P. P. 
Kliubas balių rengia ne sekma
dienį, gruodžio 1 d., bet šešta
dienį, gruodžio 1 d.

Tautiška parapija. .

Sakoma, juo į mišką toliau, 
tuo ir malkų daugiau’. Taip at
sitiko ir su Tautiška bažnyčia. 
Tolyn vis geriau sekasi. Į pa
rengimus sueina daug žmonių. 
Baliai ypač yra sėkmingi. Sim- 
patizatorių skaičius didėja.

O betgi dar visai nesenai ši 
parapija sunkius laikėte gyveno. 
Ir štai dabar tokia atmaina. 
Parapijos skolos nuolat mažėja. 
Jau banke (Universal State 
Bank) parapija turi pasidėjusi 
$500. /

Parapijos svetainėje rengia
ma paskaitos-prelekcijos, ku
rios yra labai seknįingos. Atei
tyje tas švietimo darbas žada
ma dar labiau išplėtoti. —N.

------------ -■ - -. - -1 _ —

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rrie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Deda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

S. L. A. 36 kp. rengia perstatymą 
“Užburtus Turtus”, gruodžio 9 d., 
1923 m., M. Meldažio svet., los Dra
matiškas Ratelis kuris ketina suvai
dinti gerai, po perstatymui šokis. 
Kviečia visus atsilankyti.

— Komitetas.

Lietuvių švietimo Draugijos pra
kalbos įvyk?, lapkričio 25 d., 7‘30 
valandą vakare, Raymond Institu
te (816 W. 31 St.).

Programas bus labai įdomus. Tat 
visi kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

Cicero Lietuvių Draugijų Sąjun
gos vakarinė mokykla bus laikoma 
utarninkais ir ketvertais 7:30 vai. 
vak. Lietuviu Liuosybės svetainėje, 
14 St. ir 49 Ct.

Mokykla atsidarys lapkričio 27 
d. Mokytojaus K. Augusiinavičius. 
Norintieji mokyklą lankyti yra 
kviečiami ateiti? —Komitetas.

Lietuvių Motetų Apsvietos Drau
giją rengia maskaradinį

balių, kuris įvyks gruodžio 9 d.. 7 
vai. vak., Mildos svetainėje, 3142 
So. Halsted St.

Pirmai dovanai skiriama $25. Be 
to, bus ir* daugiau dovanų.

— Apšvietos Komitetas..
A \ ---------

Cicero. — Draug. Liet. Tvirtybė 
laikys mėnesinį susirinkimą sek
madienį 1 vai. po pietų V. Lukšio 
svetainėje, 15 St. 49 Avė.

Malonėkite visi nariai susirinkti 
ir atsivesti naujų. —Sekretorius.

—— --T............ - — /

W*est Side. -4- D-ro V. Kudirkos 
draugijos, susirinkimas įvyks šeš
tadienį, 8 valandą vakare, lapkričio 
24^ d.., Meldažio salėje. Visi draugai 
kviečiami atvyktį laiku ir naujų na
rių atsivesti pasirašymui musų 
draugijom. — Valdyba.

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams Šelpti rengia Lietuvos Naš
laičių rankdarbių pažarą, Nedėlioj, 
Gruodis 2 d., Mįldos svet., 3142 So. 
Halsted St. Pradžia 3 vai. po pie
tų.*

Kviečiame visuomenę prisidėti, su 
rankdarbiais, namie gamintais val
giais, arba aukomis, prie šio baza- 
ro. Aukas siųskite. P. Balickienės var
du, sekr. M, Zolįrienė, 927 W. 34th 
PI. Rankdarbius siųskite N. Valan- 
čauskiene, 3246 So. Halsted St., 3 
lubos. .

— Bazaro Komisija.

Liuosybės Draugystės mėnesinis su
sirinkimas įvyks šeštadienį, lapkr. 
24 d., L. Juodvalkio svetainėje, 733 
W. 18-tos gal., apie 8-tą valandą va
karo. Aptarimui yra labai svarbių 
dalykų, pertąt privalo visi draugai 
dalyvauti.

— J, Danta, Rast.

North Side. — Vaikų dr-ja “Bijū
nėlio” pamokos atsibuna: lietuvių 
kai. kas šeštadienis nuo 2 vai. po 
piet. Šokių bei žaismių: kas sekma
dienis nuo 9:45 vai. ryto.7 Dainos kas 
•sekmadienis nuo 10:30 vai. ryto.

---- Komitetas.

L. D. L. D. Chicagos Rajono kon- 
ferncija įvyks nedėlioj, lapkr. 25 d., 
11 vai. ryte, Naujienų name. Visos 
kuopos prašomos prisiųsti delegatus, 
o kur to negalima, kuopų valdybos 
prašomos dalyvauti.

— Rajono Komitetas.
■■■ i ........

Bridgeportas. -L Lietuvių Stygų 
Orkestro praktikos Įvyksta kas antra
dienį, 7:30 vai. vak., Mark White 
Park svet., 29 gat. ir So. Halsted St. 
Norintieji prisirašyt malonėkit atsi
lankyt. — Organizatorius.

Mokslo Draugų paskaita. Sekma
dienį; lapkričio 25 d., 10:30 vai. ryto, 
RayrAond Cbapeli (816 W. 31 St.) 
įvyks Mokslo Draugų paskaitą. Pre
legentu bus P. Grigaitis, “Naujienų” 

‘redaktorius. Paskaitos tema Demo
kratija istorijoje.

Kas yra demokratija? Nuo kada 
demokratijos idėja ėmė pas žmones 
atsirasti? Kaip vystėsi ta idėja?

Tie klausimai privalo rūpėti kiek
vienam, kuris domisi tuo, kas šiandie 
dedasi aplinkui.

PRANEŠIMAI
Lietuvįų .Moksleivių Susivienijimo 

Amerikoje Centro valdybos ir kuopos 
susirinkimas įvyks šeštadienio vaka
re, 7:30 vai. lapkričio 24 d., Raymond 
Institute. ■*>

Centro mitingas prasidės lygiai 7 
vai., kuopos kiek vėliau.

Visi nariai būtinai turi atsilankyti.
— Valdybos.

Iš “Birutės”.
Kaip žinoma, Padėkavonės dienoje, 

lapkričio 29 d., “Birutė” stato opere
tę. “Sylvia“ North Side Turner Hali 
salėj, 820 N. Clark. Bilietai jaujoar- 
davinėjama. Jie galima gauti siose 
vietose:

Naujienose, 1739 S. Hateted St.
Bridgeporto Naujienų skyriuj, 3210 

So. Halsted St.
“Birutės” konservatorijoj, 3252 So. 

Halsted St.
Kulio uptiekoj.
Universal State Banke.
Pasiskubinkite bilietus įsigyti iš- 

kalno.

Detroit, Mich. — Detroito Lietuvių 
Draugijų Sąryšis rengia puikų vaka
rą lapkričio 25 d., House of Masses 
.svet. Rus perstatyta dviejų veiksmų 
komedija “Boslenė”; veikalas nuo pat 
pradžių ikf galui yra gana 'juokin
gas. Apart to bus dar koncertas, o 
vėliaus šokiai.

Visas pelnas to vakaro eis labdary
bės tikslams-, kaip tai: palaikymui sąryšio mokyklos ir drg. V. Turauskui, 
kuris jau antri metai randas ligonbū- 
tyj. Todėl visi bukite šiame paren
gime. Kviečia Sąryšio Komitetas.

——♦—•—
Racine, Wis. — Sandaros Kliubas 

lapkričio 25 d. Turner svetainėje (ku
ri randasi prie kampo Lincoln ir Hub- 
bard gatvių) ruošia teatrą ir šokius.

Programas susidės iš perstatymo 
“Meilė — Visų Ligų Gydytoja” ir 
“Jonuko Kelinės”. Apart to bus dai
nos, deklemacijos ir kiti pamargini- 
mai. Prasidės 2 vai. po pietų ir tę
sis iki 12 vai. nakties.

Kviečiame visus lietuvius kaip vie
tinius, taip ir iš apylinkių suvažiuoti.

— Komitetas.

Bridgeport. — Susivienijimas Lie
tuviškų Draugijų ant ' Bridgeporto 
rengia gražų koncertą Kovo-March 
16 dieną, 1924 m., Mildos svetainėje, 
3140 So. Halsted St. >

Taigi prašome kitų draugijų ne
rengti tą dieną pramogų, kad nepa
kenkus vieni kitiems. Komisija:
' A. J. Lazauskas, J. Antanai

tis ir P'. Katėnas.

Roseland. — D. L. K. Vytauto 
Draugijos No. 2 nutarimų raštinin
kas persikėlė įkitą vietą. Reikalui 
esant kreipkitės šiuo adresu: 251 W. 
106 PI. ■ — Rtšt. Pranas Grigula. ,

■Englewood, III. — Pirmas milžiniš
kas balius rengiamas S. L. A. 251 kp. 
Seredoje, Lapkričio-Nov. 28 d., 1923 
m. V. Leito svet., 6103 So. State. St., 
Englewoodv, JI11. Pradžia 6:30 vai. 
vakare. įžanga 35c. ypatai. Visus 
kviečiame į balių, kad smagiai pra
leidus vakarą. s 1

Kviečia visus Komitetas.

Lietuvių kalbos pamokos vaikams 
ir suaugusiems būna ’ utarninkais ir 
pėtnyčiomis Raymond Institute, 816 
W. 31 St. Mokytojauja J. Briedis. 
Norintys mokintis kviečiami prisira
šyti minėtomis dienonr/is.

— Mokytojas.

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš- 
laičiaims šelpti sulaukė iš Kauno nuo 
Moterų Globos Komiteto didelių 
skrynią gražių rankdarbių ir rengia 
bazarą gruodžio 2 d. Mildos svet., 
3142 So. Halsted St. Pradžia 4 vai. 
vak. Kviečia visuomenę, atsilankyti 
Ir paremti bazarą, o tuo sušelpsite 
Lietuvos našaličius. — Komisija.

Town of Lake — Draugystė šv. 
Jono Krykštytoiaus atideda savo 
balių ant tolesnio laiko. Tas balius 
buvo rengiamas nov. 24 d. Priežas
tis atidėjimo baliaus ta, kad per 
mažai serijų parduota. Vėliau laik
rašty bus pagarsinta. —Komitetas

West Pullmano Lietuvių Paš. 
Kliubo balius bus nedėlioj, lapkri
čio 25 d., pajorieno svet., 12001 S. 
Halsted St, Visi kviečiami atsilan
kyti — Komitetas.

Roseland, — A. L. Politinio Kliu
bo bailus bus šeštadieny, lapkričio 
24 d, K. Strumilo svet, 158 E. 107 
St. Visi kviečiami atsilankyti Kom.

Detroit, Mich. — Detroito Lietu
vių Draugijų Sąryšio konferencija 
įvyks gruodžio. 2 d„- 2:3Q valandą 
po pietų, House of the Masses sve
tainėje.

Visos kuopos ir draugijos reng- 
kites prie konferencijos, nes yra 
labai svarbių reikalų. Taipgi yra 
kviečiamos naujos draugijos, kurios 
dar sąryšiui nepriklauso. Jos gali 
prisiųsti savo delegatus į konferen 
riją. —DLD. Sąryšio sekretorius

J. Raila.
I.SS 4-tos kuopos susirinkimas 

bus laikomas ateinantį antradienį, 
lapkr. 27, Raymond Chapel salėj, 
816 W. 31 g-vė. Mitingas bus atida- 
ry-'/s lygiai 3 Vai. vakare, nariai 
kviečiami visi ^dalyvauti ir būti 
segėje punktualiai. —Sekretorius.

T(etuvos Dukterų Draugystė ruo
šia gražų balių sekmadienį, lapkri
čio 25 d. Mildos salčj, ant 2-rų lu
bų. Pradžia 6:30 vai. vak. Bus gra
žios praųiogos su dovanomis. Kvie- 
čiar.e publiką gausiai atsilankyti

— Komjtetas.

PASARGA.

' BES1GARSINANTIEMS
Klaidos padarytos paskelbime, turi 

būt atitafeytos į 24 vai.
Jokie apskelbimai iš streiko apim

tų vietų nėra priimami. Visi Nauįie- 
aų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
’dant Naujienų darbininkai geriaus 
jalėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Frank šarkus, kuris 

padėjo trejetą savaičių atgal išva
žiuoti į Kapadą yra labai svarbus 
reikalas. Tuoj atsišaukite, arba kiti 
duokite žinoti, kur jis randasi.

'Volteris šarkus
10321 Indiana Avė. Roseland, III.

• X
J IEŠKAU Juozo Tupio. Paeina 

Mažeikonio kaimo, Pakrųojaus vai., 
Šiaulių apsk. Prieš karą gyveno 
lllinojaus valsf. Meldžiu atsišaukite 
arba kas žinot prąneškit.

P. Sagotas, 
Skokie Country Club, Glėncoe, III.

.... r t L .,r _j ..

PAJIEŠKAU savo brolio Jono 
Andreikaus ir Puseseries Liudvi
kos šerputienės. Paeina iš Visbarų 
kaimo, Žvingių parap. Jie patys ar 
kas žinote, meldžiu pranešti, 

Domicėlė Rakauskienė, 
110 E. 95 St. Cihcago, III.

Tel. Chesterfield 2896

PAJIEŠKAU' savo sesers Mikali- 
nos Lincevičicnės, gyveno Eliza- 
beth, N. J. 4 metus atgal. Ji pati 
arba kas apie ją žino malonėkite 
pranešti.

Teofilis Sliktjenė, 1931 Canalport Avė.

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU merginos arba 

našlės nuo 18 iki 28 m. Aš esu 
28 metų amžiaus, nerūkau, ne
geriu ,turiu gerą darbą. Atsi
šaukit prisiųsdamos savo peveik 
slą, 1739 S. Halsted St. Box 378

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos ar našlės, nuo 30 iki 40 metų am
žiaus, aš esu vaikinas 38 metų, turiu 
ir turto apie kurį paaiškinsiu per 
laišką. Kuri sutiktų* meldžiu tašyti 
laišką ir įdėti savo paveikslą; atsalsi
mą duosiu kiekvienai; vaikinų mel
džiu nerašyti. J. Gaudis, 1526 S. 50th 
Ct., Cicero, III.

PAJIEŠKAU merginos ar našlės 
dėl apsivedimo, ne senėsnės 35 me
tų. Aš vaikinas 36 metų senumo. 
Merginos ar našles malonėkite atsi
šaukti ir prisiųsti paveikslą; atsa
kymą duosiu kožnai.

Wm. C.
216 E. North Str. 
Jacksonville, III.

ĮVAIRyS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų pataimąvimas Chicagoj ir apio- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagbj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunnc 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavmdtile 0114.

PAGRAŽINAM NAMUS.
Ar Tamstai yra reikalas savo na

mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės»
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO.,' 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

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

Kedzie Avė. Tel. Kedzie 9440

ATYDA DEL MUZIKANTŲ.
Visi lietuviški šokiai dėl beno 

ir orkestros dėl visų instrumentų 
ir pavieniai galite gauti pas mu
zikos mokytoj'į.

V. NICKUS
11308 So. Indiana Avė., 

Chicago, 111.

EXTRA!
Kriaučiai, kurie norit pirkti 

materijas “goods” ir veikti ko
operatyviškai, turinti ir netu
rinti biznio. Kreipkitės laišku. 
F. B. 3210 S. Halsted St. No. 52

iSRENDAVOJIMIJI
SURFACE LINE KRAUTUVĖ 

25x60. Nauja. Huikioje vietoje,
vienoje geriausių biznio blokų South 
Side, 4 gyvenimui kambariai ir va- 
na. Vėliausi elektros įrengimai. 
Tinka bile kokiam bizniui. Ateikite 
pažiūrėti.

715 W. 47 St.
Phone Wentworth 4325

RENDAI 6 RUIMAI įrengti moder 
niškai ir labai gera vieta dėl gy
venimo. Rendos $50.00 į mėnesį 
Gerai šeimynai gal ir mažiau.

Kreipkitės dėl informacijų 
Ig. žilius

4248 So. Artesian Avė.

jIEŠKO KAMBARiy
PAJIEŠKAU kambario, geis

tina, kad butų Cicero, 11'1. Kam
barys turi būti švariai užlaiko
mas. Atsišaukit, laišku. P. L 
Burdulis, 1938 So. 49th Ct., Ci- 
•ero, 111.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDON 1, 2 arba 3 kamba

riai yra šiluma, šviesa, telefo
nas ir kiti patogIrinai.

6420 S. California Avė-.
Tel . Repu bl i c 8581

KAMiBARYS rendai vienam 
vaikinui be valgio. Ruimas ge
ras ir švariai užlaikomas. Gera 
vieta dėl gyvenimo. Kreipkitės 

3 lubos, 3524 Lowe Avė.
Tel. Boulevard 1009,

PARANDAVaiIMUI kamba
rys dėl vieno asmens. Šviesus 
ir apšildomas. Atsišaukite tele
fonu.

Beverley 4755.
9560 Wenston Avė.

RENDAI kambarys, dviem 
vaikinam arba vedusiai porai. 
Garu apšildomas, elktros šviesa, 
maudynė ir kiti parankumai. 
Gera komunikacija.

6320 Drexel Avė, 3 lubos.

ĮIEŠKO darbo
BARBERYS pilnai patyręs 

savo amate, j ieško darbo, nuo
latos arba vakarais ir subato- 
mis. Atsišaukite į Naujienų 
Skyrių 3210 So.. Halsted Str.

Pažymėk No. 54

REIKIA DAMNINKy^
_______ MOTERŲ_______
REIKIA — <

moterų sortavimui popierų 
atkarpų. Gera alga. Atsišaukite.

Franęes Hughes Co.
1405 W. 21 Str.

REIKALAUJU merginos arba 
moteries, kad ir apysenės namų pri
žiūrėjimui ir vieno vaiko metų ir 
pusės; atlyginimas bus geras. Meld
žiu atsišaukite nuo 5 iki 6 ir nuo 
9 iki 10 vakarais.

P. Kaspar, 
4208 S. Richmond St. 2 aukštas.

Tel. Lafayette 3054

REIKIA merginų rinkiniui ir 
pakavimui popkornų — $15 į sa
vaitę.

Atsišaukite/
2750 W. 35th St.

lilA JlARBiNIliir
________ VYRŲ *

VYRAS SU KARU

Gali uždirbti $50 ir dau
giau kiekvieną nedėldienj 
nuvežant žmonės j Calumet 
City ir Fordo naują dirbtu
vę, kur 16,000 darbininkų 
dirbs. Pasimatykit su

Manager Lithuanian 
Department,

116 So. Michigan Avė., 
Room 1408,

Utarninke ir ketverge nuo 6 
iki 8 vakare. Arba subatoje 

nuo 3 iki 8 vakare.

REIKALINGAS—
ANTRARANKIS 
DUONKEPIS.

Atsišaukite
1208 E. 93 Str.

AR NORI GERį DARBĄ?
Musų agentai-knygų pardavinėto

jai uždirba $10.00 i dieną ir daugiau. 
Dirba lengvai, bev. vartoja, protą ii 
kalbą vietoje raumenų. Dabar yra 
proga kiekvienam mokančiam' lietu
viškai kalbėti pastoti AUŠROS KNV- 
KYNO ageptų-knygų pardavinėtoju. 
Musų Knygyne randasi tūkstančiai 
įvairių knygų kurios lietuviams būti
nai reikalingos ---- platindami Šitasknygas darysite puikų pragyvenimų 
sau ir sykiu platinkite geras knygai 
lietuviuose. Šitam darbui yra tin
kami visi: Seni ar jauni, moteris ar 
vyrai. Darbo valandos tokio.; kokios 
junvs patogios — dienomis arba va
karais. Agentai reikalingi Chicago- 
je, Chicagos apielinkėse taipgi visoje 
Amerikoje ir Canadoje. Kurio gyve
nate Chicagoje kreipkitės ypatiškai: 
gyvenanti toliau nuo Chicagos, kreip
kitės laiškais. Supažindinsime su 
sąlygomis, duosime nurodymus ir vi
sus reikalingus patarimus.

Aušros Knygynas,
3210 So. Halsted St., 

Chicago, III.
REIKIA 1Micerio, patyrusio 

savo darbe. Atsišaudcite greit.
W. MARKUS.

3600 L»we Avė.
Tel. Yards 6721.



REIKIA DARBININKĮI PARDAVIMUI

'I

NAUJIENOS, Chicago, III, šeštadienis, Lapkr. 24, 1923

VYRU
REIKALINGAS BIZNIO VEDĖJAS 

NAUJAUSIS išradimas kaip ap
šildyti namus. Mes jiegą imame iš 
oro ir žemės su tam pritaikytu apa
ratu įvedam į bile ,pečių ir dega 
automatiškai, mėlyna, karšta ir be 
nuodų ugnis, kurios nereikia nė 
pridaboti;' nėra pelenų nė dulkių. 
Taipgi vandenėliui išdirbinėti.yra la 
bai parankus ir sekretnas prietai
sas. Paroda prasideda subatoj 24 
lapkričio, ir tęsis kol nepamatys 
dauguma žmonių. Galima matyti 
bile laike. Reikalinga daug parda
vėjų. Matykite visi dykai taip svar
bų ir naudingą išradimų.
1654 VVabansia Avė. šalę bažnyčios 

K. Martinkus,
arba M. 'I'ananevičia 736 W. 18 St. 

kampas Halsted St

PARDAVIMUI Koncertiną. 
Kostantinką parduosiu už mažą 
kainą, galite matyti vakarais 
nuo 6 iki 8 v. v. subatoj nuo pie
tų iki 3 vai. 3327 S. Union Avė.

PARDAVIMUI — •
PARDAVIMUI bučemė

grosernė, pigiai; geras listas..
Atsišaukite:

4104 So. Campbell Avė.

ir

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernS, sal- 

dainių ir visokių mažmožių 
krautuvė. Vieta, gera, prie mo
kyklos. Biznis išdirbtas nito se
nai. Geras bargenas; gali pirkti 
ir namą.

3518 So. Wallace Str.

REIKIA shearmenų, darbas 
geležies atkarpų jarde. Turi tu
rėti patyrimą.
Bubcns Metai and. Iron Co.

1334 VVest Lake Str.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, pusi arba visą už 
mažą kainą, biznis gerai išdir
btas. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos,

3656 So. Union Avė.

PIANAS Player vartotas 2 
savaites kai novo $650. turi būti 
greit parduotas už $325, su dau 
gybe rolių ir benčių. Klauskite

Mishkus,
3343 So. Halsted St. Chicago.

REIKALINGAS pirmarankis 
duonkepys prie juodos duonos. 
Darbas naktimis. Gera mokes
tis. Meldžiu atsišaukti.

1043 W. 13 Str.

PARDAVIMUI pirmos klesos gro- 
sernčs ir visokių smulkmenų krau
tuvė. Puikus fixtures ir daug 
ko, parduosiu pigiai, nes turiu 
bizniu. Turi būt parduota lygi 
dėlios. •

Atsišaukite
928 W. 33-rd Str.

sta
ti u 

ne-

BARGENAS pardavimui bu- 
černė ir grosernė. Parduosiu 
pigiai, nes yra reikalingi pini
gai. Jei bus reikalas, savinin
kas duos morgičių.

939 W. 33-rd St.
Phone Boulevard 1749

RAKANDAI
GERIAUSIA PROGA JAUNAI 

PORAI.
Turiu parduoti tuojau savo vėliau

sio styliaus Velour Parloro setą, vel- 
vet karpetą, pastatomą lianvpą, val
gomo kambario setą ir 3 miegamo 
kambario setus. Taipgi gražų dvi
gubų springsų fonografa rekordus 
ir deimantinę adatą. Viskas kaip 
nauja. Parduosiu sykiu ar dalimis 
už trečdalį.

1922 So. Kedzie Avė.,
1 lubos.

PARSIDUODA rakandai, 2 
lovos, 4 krėslai 1 staliukas kas 
pirks rakandus galės ir ruimus 
paraudavo!, 4 ruimai 15 dolerių 
randos. A. Mažeika, 

1126 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI 5 ruimu rakandai, 
Fronto setas, daining ruinijo setas. 
Viktrola, pečius, 
tai gerame stovy 
skirai ar kartu. 

2-ros

lovos. Visi daik- 
Pirkti galima at-

lubos
822 West 37 Place

PARDAVIMUI rakandai dėl 5 
kambariu, beveik kaip nauji. Velour 
setas, console fonografas, riešuto 
valgomo kambario setas, miegamo 
kambario setas, 9x12 karpetas, liam 
pa, parilimsju dalimis.

PAR DAVIMUI
3 šmotu parloro setas. 
Gebame padėjime, $30. 
Atsišaukite

Phone Dorchester

PARDAVIMUI dviejų kam
barių rakandai, geram stovyje. 
Galima pigiai purendavo! i ir 
tą vietą. Turi būti parduota į 
2 dienas.
659 W. 1 ith PI. 2nd fl. rear.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius 1921, 

Premier, 7 pasažierių; tinkamas žie
mai ir vasarai. Yra dvi badies, žie
minė ir vasarinė; 5 nauji Cord taje
rai. Šitas karas yra geriausiame sto
vyje. Norinti piikti automobilių. 
Atsišaukite greit, parduosiu pigiai. 

2423 W. 46 St.

PARSIDUODA automobilius 
Pierce-Arrow lemozinas 7-nių 
pasažierių, 1918. tai bus didelis 
bargenas.

1513 — 49 Avė. Cicero 2 fl.

PARDAVIMUI Ford Coupe, 
gerame stovyje ir geri tajerai. 
Pigiai. Apleidžiu miestą. Atsi
šaukite nedėlioj.
3529 So. Halsted St. Blvd. 4729

PARDAVIMUI automobilius 
Chalmer 7 sėdynių, arba mai
nysiu ant loto, ir mažos gro- 
sernės. . Parduodu labai gerai

ką nušauti. 3207 S. Halsted St.

PARDAVIlMKT Dodge touring 
karas, kaina $200, puikiame pa
dėjime. Geri tajerai.

John Madder 
702 W. 21 Place

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI kriaučių šapa, 

per ilgą laiką išdirbtas biznis.
Kreipkitės

į Naujienas No. 381

DIDELIS bargenas. Pardavi
mui už $3,500 kampinė groser- 
nė ir bučernč, prie 51 St., gera- 

,me padėjime, daromas geras 
biznis. Jerry Beran, 1957 W. 51 

kampas Robey, 2 lubos.

PARDAVIMUI puikus pianas, pir
mos klesos padėjime, taip kaip nau
jas. 
$400.

I PARDAVIMUI hnČPrnS ir $125. man reiKia pinigų. ... rAKlM V11V1U1 DUCerne ir 9502 Archer Avė, kampas
‘ grosernė. Turi būt parduota St, 2 augštas, užpakalyje, 
greitu laiku, nes einu į kitą Ne ^r°I,kHs pmnas 
biznį.

' 1209 So. Cicero Avė
j Cicero, III.

Keturi metai atgal kainavo 
Pirmutinis galės nupirkti už 
Man reikia pinigų. Atsišaukit 

Halsted

-------------------- .... y ... - ----- ------
DIDELIS bargenas. Pardavi

mui bučernč ir groserne, lietu
vių kolonijoj; biznis išdirbtas 
cash. Gera proga de'l lietuvio;

EXTRA DIDELIS BARGENAS. | savininkas svetimtautis. 10802
Parsiduoda bučemė ir grosernė viso
kių tautų apgyventa. Daugiausiai
lietuvių. Randa pigi. Penki kamba
riai dėl pragyvenimo užpakalyje Sto
ro. Turi būti parduota į tris dienas 
su dideliu numažinimu kainoje. Par
davimo priežastis patirsite ant 
tos. ’

1505 So. 49th Court,
Cicero, III.

S. Michigan Av., Roseland, III.
Tel. Pidlman 7896

vię-
PARADVIMUI groseris. La

bai geroj vietoj lietuvių ir len
kų apgyvento]. Parduodu* todėl, 
kad esu viena moteris ir turiu 
tujo išvažiuoti Lietuvon. Atsi
šaukite tuojau:PARSIDUODA grosernė ir deli- .

katesen krautuvė. Parduosiu pigiai 4535 S. Marshfield. Av., Chicago 
t kambariai gyvenimui. Renda pigi1 z 
Taipgi mainysiu ant namo ar loto.
Greit laiku ttiriu parduoti, nes rei
kia išvažiuoti į kitą miestą..

Naujienos 1739 So. Halsted St.
Box 380

NAMAI-ZEME
PARSIDUODA grosernė cigarų, 

cigaretų ir saldainių krautuvė, 4 
gyvenimui kambariai. Garu apšil
doma, pigi renda, kas nori gero biz 
nio, nepraleiskite progos.

Atsišaukite
2630 W. 38-th Str.

N EPĄ PRASTA PROGA. Parsiduo
da garadžius, biznis su visais įran
kiais telpanti 26 karai; parduosiu 
pigiai ir greitai arba mainysiu ant 
loto tarp Western ir Kedzie ir tarp 
59-th ir 67-th St.

J. Vilimas, 
1543 W. 46-th St. 
Phone Boulevard 2282

PARSIDUODA KRAUTUVĖ ciga
rų, tabako saldainių ir šeip viso 
kių daiktų. Pigi renda su gyveni
mui kambabriais.

Nupirksite pigiai.
Atsišaukite

4513 Wentworth Avė. _
Tel. Boulevard 5625

PARDAVIMUI vyrų reikme
nų ir čeverykų krautuvė, gero
je vietoje, garu šildoma, pigi 
renda, geras lysas, turi būti 
parduota tuojau. Bargenas.

3257 W. 63 Str.

NORIU PIRKTI 
PRAPERČIŲ 
APIELINKĖJE 
CANALPORT AVĖ. 

189 No. Clark St. Room 510

PASIRINKIMUI BARGENĄS VEI
KITE GREITAI.

Pardavimui 2 augštu mūrinis na
mas, 6-6 kambariu, Brighton Par
ke. Karštu vandenin šildomas, 
skiepas, extra (įidelis lotas. Kaina 
$1.3,000, pusė pinigais, kitus inor- 
gičius. Taipgi moderniškas 2 augš
tų namas, — 4-4 kambarių, cemen
tiniu pamatu, elektra, vanos, 2 ka
rų garadžius. Kaina $4,950, įmokėti 
$2,000, kitus inorgičius.

Taipgi 6 kambarių cottage, yra 
visi įrengimai ir apmokėti, 2 karų 
garadžius, kaina $3.500, įmokėti 
>1.500. kitu§ morgičius.

Moderniškas 6 kambarių bunga- 
low, karštu vandeniu šildomas, sa
vininkui reikia pinigų, kaina 
$6,750, pusė pinigais kitus morgi
čius.

J. N. ZEWERT and CO. 
4377 Archer Avė.

UŽ $15,000 nupirksite 2 augštų 
naują mūrinį namą, su pirmos klesos 
groserne ir delikatesen. Gerai įreng
ta, augštas skiepas, garu šildoma ir 

PADRAVIMIII 2 augštų mūrinė cottage užpakalyj.I AnlJA V IMLI — Rendos $2,250 per metus. -------
arba mainymui labai gera $24,000. .............. _ ‘

' grosernė ir bučernč. 2646 W~ 22 F-  
Atsišaukite

1731 S. Union Avė. Canal 1406 , pardavimui už didelį begenu, 
4 flatų mūrinis narnas^ po 4 kamba- 

----------------------------- ----- ---------- - rius, netoli 67 St. ir Langle Avė. Ga- 
EXTRA BARGENAS v ™ š‘Wo'"!Snre?d?E l™5nesi: p-’„ . . . , _ . _ nigais $8,000, kaina $17,500. Pasi-

1 ardavimui bučerne ir grosernė matyti galima pagal sutartį. Telefo- 
visokių tautų apgyventa, atsi- nuokite Englewood 8785.
saukite tuojau. Kas pirmesnis, pARDAviMUi mūrinis namas 6 
tas laimes. Turi būt parduota metų senumo 2 po 6 kambarius ci- 
tuojau, 4600 S. Francisko Avė. meKt«°tas beizmantas. Jotas šalę ir 

J garadžius, atiduosiu pigiai. Atsišau-
  kitę K. Balčius, 4037 So. Talman Av. 

Tel. Laffayett 2782, Subatomis po 
PARSIDUODA bučerne ir pietų, nedėlioj visą dieną, šiokiom 

. - i . • i • dienom* vakarais.groserne geras biznis, visokių _______________ ,___________
tautų apgyventa. Biznis cash. PARDAVIMUI ar. rendai 3 akrai 

' Parsiduoda iš priežasties ne- žemės 4 ruimų Cottage ant statė ke- 
oo j r>i no Ogden Avė..Nauja baimė, elektri- sveikatos. 20.>7 W. 22-ild PI. ka) vanduo, dratinė 'tvora aptverta. 

-----------  kaina $6500. Rendos $43.00 į m*5ne- 
a r> n a t ttiuft tt - • '’!• Cach $2,500, likusius kaip ręn-PARDAVIMUI groserne, šen- da. Klauskit savininko. į

nai įrengta, geroje vietoje, da- Tel- Prospecf5277
romas geras biznis. Pardavimo j 7
priežastis, kitas biznis. Parduo- PARDAVIMUI, bizmavas na- 
siu pigiai mas ir bučernė* Tas Wias yra

2859 So. Union Avė. labai. Pato«us del b^rio žino- 
 gaus. Nepraleiskite progos, 

PARDAVIMUI restauranas. Par- savininkas.
duosiu arba mainysiu ant grosernės, 5146 So. Halsted St. 
kendžių Storo arba čeverykų taisymo 
dirbtuvės. Arba ant namo. Jei kas 
nori gali pirkti su rakandais arba 
be rakandų. Yra 4 kambariai gyve
nimui. Rusų aĮrtelinkėj. 

1338 So. Miller St.

Kaina
Atsišaukite pas savininką,

NAMAI-ZEME
TIKRI BARGENAI!

2

kamb., gasas, va

1. 4 flatų mūrinis narnas ant 
lotų, 3 flatai po 5 kambarius

ir vienas keturi kambariai, ele
ktra, maudynės, garu apšildo
mas, 2 mašinom garadžius, ren 
da $275. į mėnesį, kaina tik 
$15,000. Inmokėti tik $4,000. 
Kąs nori negirdėto, randasi arti 
Marųuette ir Normai Blvd. 
(iEngletwood).

2. Gražus mūrinis namas, 5 
ir 6 kambariai, karštu vandeniu 
apšildomas, maudynės, elektra, 
kaina tik $12,500, įmokėti $4,- 
000. Randasi prie Garfield Blvd. 
ir Ashland vepue.

3 flatai po 5 ir 3 po 6 kamb.
3. Puikus mūrinis namas ant 

60 pėdų loto, 4 mašinom garad
žius, garu apšildomas, beveik 
naujas. Kaina tik $37,000, įmo
kėti $15,000. Renda $7,100. 
Randasi prie pat Douglas Park

4. 12 apartmentų mūrinis na
mas, visi flatai po 6 kambarius, 
2 mašinom garadžius, Kainą tįk 
$55,000 įmokėti tik $20,000 
renda $11,000. Randasi ant 
Normai Parkwayf Labai graži 
vieta.

$2,500 nupirks
5. Dviejų flatų namas, 4 ir 5 

kambarių, elektra, ftiaudynės, 
karštu vandeniu apšildomas, kai 
na tik $8,500. Randasi arti 73

$13,000 nupirks
6. 8 flatus po ’4 kambarius, 

miegami porčiai, garu apšildo
mas, beveik naujas namas, 
renda $420 į mėnesį. Kaina tik 
$30,000. Randasi South Sidėj.

7. Mūrinis namas, sun par- 
lors, apšildymas kiekvienam 
atskiras, kaina tik $13,000 įmp- 
keti tik $6,500. Randasi Marųii- 
ette Manor.

I ... ,

Kreipkitės ypatiškai ir pasi
rinkit sau namą iš musų bar
genų kokioj tik norite dalyj 
Chicagos. -ją-l ri

S. L. FABIONAS 00.

TTTV. . ■
(hicugo.Ul.

809 W. 35-th St 
Tel. Blvd. 06tl arba 6774

t-- -J •

PARDAVIMUI cottage, , 
kamb., gasas, vapa, $2,500, pi
nigais $1,000, klius lengvais iš
mokėjimais. 5323 So. Kilpat- 
riok Avė., netoli Archer Avė.

NEGIRDĖTAS BARGENAS. 2 
mėnesių senumo, 2 flatų mūrinis 
namas, garu šildomas, sun parlor, 
2 karų mūrinis garadžius; 5-6 kam
barių flatai; rendos neša $185 į 
mėnesį. Parduosiu už $17,000, cash 
$7,000, likusieji ant 5 ir pusės mėtų. 
Priežastis, išvažiuoju Lietuvon. Sa
vininkas. Namas randasi 7625 
Evans Avė. šaukite telefonu Fair- 
fax 4899 Siinon

PARDAVIMUI, Gera proga ir pi
giai: penkių kapibarių namas, nau» 
jas, beismentas, Barni-garadžius, 
viskas muro, daug stako, kitam na
mui budavoti, namas baigiamus bū
davot! 8 lotai, 30x133 kožnas. Prie 
Kazimierinių kapinių, viskas cash 
($2,200) Arba lota priimsiu įmokė- 
jimui. Agentų nereikia. Matykit 
mane vakarais ar riedėliomis.

J. G. 10330 So. Turner Avė. 
Mt Greenwąod, III.

ŠTAI KUR BARŲENAŠ 
Parsiduoda su riama du bizniai: 

bučernč ir grosernė ir restauranas. 
Daro biznį apie $10,000 į metus. Na
mas tik metai ir pusė kaip statytas 
mūrinis ir 2 karų garadžius parsis 
duoda su viskuom už $17,000. Del 
platesnių informacijų kreipkitės 
prie Wm. Griticnas,

3241 So. Halsted St. 2-nd fl.
Tel. Boulevard 5066

PARDAVIMUI Cottage 6 ruimų. 
Toiletai, šiltas vanduo, elektra, 
greta lotas. Garadžius mūrinis 6 
mašinom. Viskas geroj tvarkoj. 
Nupirksit pigiai.

3231 So Lowe Ąve

NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME
NEGIRDĖTAS BARGENAS

NAUJOS SODYBOS 
1-2-5 akru traktai

SUSIPAŽINK SU MUMIS!

Pardavimui arba mainymui
Namas su bučerne ir groser- 

ne, randasi 23 PI., netoli lietu
viškos bažnyčios, parsiduoda pi- 

DIDžIAUSIAS BARGENAS: ant g“iai arba savininkas maino ant 
pardavimo žieminis pečius kietom bile kokio namo. Platesnių žinių 

anglim kūrenamas, pirmos klųsos ,__ __________dualini nui ciicinma, inuiiud kiurus i « • «
padėjime, tiktai už $25.00. Kas pir-1 kreipkitės pas

C. P. SUROMSKIS
3346 S. Halsted St. ’

Phone Boulevard 9641

hiesnis, tas gaus pečiu, 
T i W- 2?^d P,ace 
Tel. Englewood 7592

IMPERFECT IN ORIGINAL į

. 12 flatų muro namas (South Si- 
de) garu apšildomas su vėliausiais 
įstaisymais. Neša rendos į metus 
$7,800 galima nupirkti mažai įrfe- 
šant ir lengvoms išlygomis.

I

6 pagyvenimu moderniškas muro 
namas, 2 garadžiai garu apšildomas 
prekė $27500.

3 flatų muro namas, garu šido- 
mas, geroj tvarkoje. Mėnesinės ren
dos $225, prekė $12,500. Nupirksite mo aaa

Prie Downers Grove prie ce
mentinio kelio, puiki turtinga 
juoda žemė tinkanti dėl vištų 
farmų, lygi žemė, galima pada- aos 
linti į mažesnius lotus. Geras su $3,000’. 
pirkinys ateities investmenutui. 1 Vir§ minėtus bargenus nekiekvie- 
PahurlQ-unairr» namo na diena gauname.

J<as pirmiausias, tas laimės.
FIRST NATIONAL REALTY CO. 

3306 So. Halsted Str.
• Tel. Boulevard 3206

Pabudavosim mažą namą. Dirb
kite mieste ir gyvenkite ant 
farmų, 40 minutų važiavimo iš 
miesto, $90 įmokėti, o kitus 
$10 į mėnesį,

Louie Lahon,
156 W. Washington St 

Room 40, Main 2043

PO

PADARYSI lengvai pinigų ir 
daugel. 18 flatų namas geroj vietoj 
South Sidė, rendos neša $11,000. 
Kaina tiktai $55,000, įmokėti $8,000 
12 flatų, kampinis naujas muro na
mas, su saulės porčiais, labai geroj 
vietoj ir stebėtinai pigus.

9 flatų puikus namas arti Jack
son Parko, renda $8,000 metams. Kaina tik $42,500.

6 flatų namas arti Jackson Park, 
po 6 ir 7 kambarius, 

už $27,500.
flatų namas arti 

renda po 90 dol. 
$22,500. Norintieii Bargenų — 
mus rasite daugiausia.

Kreipkitės.

nas
4 

ku, 
tik 
pas

didelis barge

Jackson par- 
flatas, Kaina

OVERTOWN-KELLY

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas, vana, elektra, cemen
tinis Skiepas, viskas pirmos’ kle- 
sos padėjime, kaina $6,700. At
sišaukite. Mr. E. Feeney, 559 
W. 31 St.

BARDAVIMUI medinis namas 2 
pagyvenimų mūrinis fundamentas, 
cimentuotas beismantas, už $6500, 
$2000 cash. Atsišaukite pas savinin
ką, 2158 Hasting St. Tel. Roosevelt 
2689.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 7 
flatų, 3 po 5 — 4 po 4 kambarius. 
Elektriką, vanos, beisnvantas 9 pėdų 
augščio, cimentautas, už $15500.

Kreipkitės prie savininko 2158 So. 
Hastings St. Tel. Roosevelt 2689.

PARDUOSIU mūrinį namą Storas 
4 kambariai prie Storo fornisu apšil
damas pirmas augštas, antras aųgš- 
tas 6 kambarių, pečiais apšildomas, 
elektra, vapos ir visas įtaisymas, bei- 
sementas cimentuotas, už $10500. 
įnešti galima pagal sutartį. Atsi
šaukite pas savininką 2158 Hastings 
St., Chicago, Tel. Roosevelt 2689. 
__ i___________  __ __

DVIEJŲ AUGŠTŲ MŪRINIS 
NAMAS, 25x110 PĖDŲ

Lotas 2^x110 pėdų, renda pigi, 
nėra lyso. Našlė moteris gyvenanti 
mažame miestelyje reikalauja pini
gų. Parduosiu už $9,000. Namas 
išmokėtas, randasi prie Halsted St., 
netoli 25 St. Kam nors bargenas.

Atsišaukite
SIMMONS and SLAVIN, 
6312 Stony Island Are., 

Phone Hi’de Bark 487o
--------- U-----------------------------------------

FARMA
priverstas parduoti geriausią ūkę Mi- 
chigano valstijoje netoli St. Jošeph 
duosiu išsiskirti vieną iš dviejų 30 
akrų ir 50 akrų abidvi gyvenamos 
su gyvuliais ir budinkais ir apsėti 
laukai. Arba mainysiu ant naino. 
Platesnių žinių rašykite arba atva
žiuokite:

A. LUPAS, Covert, Mich., R 2

FRUKTŲ FARMA MICHIGANE.
100 mylių nuo Chicagos, 160 akrų 

savo fruktų farmą padalinau į tris 
farmas, kad duoti progą lietuviams 
i’sigyti fruktų fanųą. Padalinau se
gančiai: 54 akrų farmą pasilikau 

sau; 35 akrų farmą su fruktais par
duodu už $8,500; ir 71 akro farmą 
su fruktais parduodu už $20,000. Šir
dyje Michigano fruktų auginimo.- 
Strytkaris bėga pro farmą. Ant upės 
kranto. Elektros šviesa ir visi pato
gumai. Del platesnių žinių rašykite 
savininkui, J. J. Bachunas, Sodus, 
Mich.

NATIKfiTAS BARGENAS 2 
flatų mūrinis namas po 6 kam
barius, su visais įtaisymais, 
augštas cementinis beismentas. 
Vertas $11,000 parduosim už 
$9,000. Namas randasi ant
Emerald Avė., netoli 31 St.

C. P. Suromskis, 
3346 So. Halsted Str.

HUMBOLDT PARK
Ant greito pardavimo. Parduosiu 

pigiai bo pritrukau pinigų ant ma
no didelio , namo. Taipgi 
parduosiu už $5,500 2 pagyvenimų 
medinį namą, 2-5 kambarių, cash rei
kia $3,300. yra augštas vanos toile
tai elektrikas, gasas, kieto medžio 
užbaigimo ir vieno karo garadžius. 
Meldžiu pasiskubinti apžiūrėti, 1817 
N. Talman Avė. ir duoti man žinoti, 

2102 N. Leavitt St.,
3 augštas

ENTRA BARGENAS
Parsiduoda 2 maži mediniai na

mai abu arba po vieną jr priimsiu 
lotą, automobilių arba grosernę už 
pirmą įmokėjimą pinigą reikia, na
mai randasi gražioj vietoj, South si- 
de Brighton Parke, po 2 po vieną, 
ir po 4 kambarius. Priežastis par
davimo labai svarbi.

Atsišaukite greitai pas savininką 
4618 So. Marshfield Avė.

Phone Boulevard 2815

6313 Dorotiesiem Avė.
Tel. Fairfax 2439
Klauskite Mr. Slonks,

Ofisas atdaras visą dieną 
Nedėlioj.

ŽIŪRĖK ČIONAI!

.r

TURI būt parduotas kaipo di
delis bargenas Bridgeporto na
mas, 1 krautuvė ir 4 flatai, ne
ša gerą pelną. xArba mainysiu 
į mažesnį namą. Naujienos, 
Box 377.

8 KAMBARIU namas * tiktai už 
miesto rubežiaus prie Archer Avė. 
Namas naujas, aržuolo grindis ir 
užbaigimas: elektra ir vanduo, ant 
3 lotų, žuvų prūdas namie ir kiti 
puikumai.

Našlys priverstas parduoti tuo- 
jaus, arba išmainyti ant miesto 
prapertės.

OVERTOWN-KELLY
6313 Dorchester Avė.

Tel. Fairfax 2439
Klausk Mr Slonks,

PARDAVIMUI 4-rių pagyvenimų 
mūrinis namas south sidėj 2-5 ir 
2-6 kambariai su visais vėliausios 
mados įtaisymais parsiduoda labai 
pigiai netoli nuo parkų ir elevato
riaus ir gatvekarių linijos? kieto 
medžio padlagai ir baigta kieto me
džio pečiu apšildomas.

3114 So. Halsted St.
Boulevard 4899 S. Mickiavičius

EXTRA! EXTRA!
PARDAVIMUI lotas, labai pigiai 

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

11417 So. Michigan Avė.

SAVININKAS parduoda murini 
namą 2 flatų, su mediniu namu 2 
flatų iš užpakalio. Karštu vandeniu 
Šildomas 1 fintas. Namas 8 metų 
senumo, 51 PI. ir Peoria St. 
matykite su

JOHN FUNK
1022 West 51 Str..

Phone Yards 0134

Pasi-

12 FLATŲ NAUJAS MURO NA- 
mas netoli 70 ir Indiana Avė. Kai
na $65,000 reikia įnešti $20,000, ar
ba mainysiu ant mažesnio. Rendos 
neša į metus $11,000 

L.BUTKEVICZ .
2502 W. 69-th Str. 
Tel. Republic 5705

2 kampiniai lotai parsiduoda 
labai pigiai už $1.400, nereikia 
visus cash. Ant 70 ir Maple- 
wood gatvės.

2502 W. 69-th Str.

KAS turite lotą arba mažą 
biznį mainyti ant automobilio. 
Atsišaukite.

3114 So. Halsted Str.
Phone Boulevard 4899

BRIGHTON PARK
3 augštų, mūrinis, 3-8 kambarių fla
tai, aržuolo trimingai, garu šildomi, 
atneša $250 j mėnesį rendos. Pini
gais reikia tiktai $6000. Didelis 

E-as'par3i' $12750 
2 augštų, mūrinis, 1-5 ir 1-6 kamba
rių flatai, aržuolo trimingai, 2 skir
tingi furnaces, geroje vietoje, su ga- 
raožiumi dėl vieno 4
karo. Bargenas ■ tUUU
2 augštų mūrinis, 2-6 kambarių fla
tai, bargenas dėl spėkų- 
Racijos. Kaina
2 augštų frame, 2-4 kambarių flatai, 
gazas, toiletai, elektra, 30 pėdų lo- 
tas. Barge-
2 augštų medinis 2-3 kambarių flatai, 
reįkia pinigų tik $1500. C E A 
Extra bargenas ^vwwU

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

KOZLOVVSKI BROS.
2525 W. 47-th St.

BARGENAS luotas ant 52 ir Troy 
St. 50x125 kampas. Kaina $1075. Ki
tas ant 43 ir S. Artesian Avė. Lotas 
26x125, viskas išmokėta $750. įr 
naujas Player Pianas. Parduosiu pi
giai, nes turiu apleisti miestą, 

antros lubos 
5137 So. Turner Avė.

PARDAVIMUI du namai po vie
ną arba abu kartu. Geroj vietoj, bi
znis. Rendos neša 3700 j metus. 
Kaina $45000 tai tikras bargenas. 
Atsišaukite j Naujienų ofisą laišku

PARDAVIMUI lotas utž $500. 
Visi įrengimai apmokėti, 1 blo
kas nuo gatvekarių. Atsišauki
te prie savininko.
Lorenz Faint, 3827 W. 65 St.

MORTGECIAl -PASKOLOS
Aųtrų. morgičių paskola — $500 

iki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
šino 1 metams už paskolą $1,000, 
mėnesiniais išmokėjimais ir jei title 
nėra komplikuotą tas taipgi užmoka 
už title ekzaminaciją, revenue štam
pas, ir rekordavimą. Atneškite deed 
arba taksų kvitas. C. M. Weeks, 
127 N. Dearborn St.

MOKYKLOS
Išmokite dressmaking

Kirpimo, Designing, Siavimo 
Skrybėlių Dirbimo

Klesos Dienomis ir Vakarais 
Specialės 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 j

Lietuvių Automobilių 
Mokykla, *

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

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

GERIAUSIAS INVĖSTMENTAS. 
Del pardavimo nauji 2 flatų namai po 
6 kambarius, su štymu arba vandeniu 
šildom1! prie Marųuętte Manor arti 63 
gatvės ir arti bulvaro. Del tolesnių 
informacijų, kreipkitės ypatiškai arba 
telefonuoklte j James Kral, 24441W. 
67th St. Tel. Prospect 1364.

2 augštų mūrinis namas, 
4—4 kambarių ir 6—6 kam
barių

Veikite greitai

PARSIDUODA namas ant Brid
geporto ant 3 pagyvenimų po 5 
kambarius elektra ir gesas, beiz- 
mentas cimentuotas ir skalbyklos 
beizmente. Namas geras parsiduo
da už prieinamą kainą. Savinin
kas galima matyti diena ir vakare.

Mike Sereika,
3131 So. Emeraid Avė. Chicago, III \_____

PARDAVIMUI 2 biznio lotai 
ant 71|ir Rockwęll. Gražioj vie
toj, arti parko.

Savininkas gyveąa
7022 S. Talman Avė

2 augštų namas 
Už $7,800 
Specialiai rytoj
3139 W. Pershing Rd 

Agentas namuose.

Specialė kaina 
Prieš žiemą.

RUBIN BROS.
3804 So. Kedzie Avė

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)
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BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
Pastabos Apie Biznio Eigą
Pinigy leidimas

mainoPinigas, kaipo 
įrankis ir apmainomųjų 
daiktų tolygybė, buvo ir tu
rėjo būti grynai auksinis. 
Popieriniai “pinigai” nebu
vo pinigais, bet tik atstova
vo auksą ir turėjo būti ap
mainomi ant auksinių pini
gų sulig pareikalavimo. To
kie popieriniai pinigai buvo 
įvesti dėl parankumo ir 
tam, kad auksas eidamas 
per rankas nenusitrintų ir 
be reikalo nenyktų. Popie
rinių pinigų niekad neturė
jo būti daugiau, negu yra 
valstybės kasoje aukso.

Pagundos leisti daugiau 
popierinių pinigų negu yra 
kasoj aukso buvo valdžioms 
nuo pat pradžios jų at
siradimo. Ir valdžios, kaip 
tik prisieidavo joms blo
giau, leisdavo popierinių pi
nigų vis daugiau ir dau
giau. Sako, jog vienas iš 
Anglijos karalių Tudorų, 
kada jam paaiškino, kaip 
galima padidinti iždą lei
džiant daugiau popierinių 
pinigų, pasakęs, jog tai esąs 
tikrai velnio išmislas, bet 
kadangi karaliui reikią la
bai pinigų, tai jis ųeatsisa- 
kysiąs biznio reikalais ir 
nuo velnio išminties pasis
kolinti. Tudorai, kaip žino- 
ma, atsižymėjo neaprube- 
žiuotu popierinių pinigų 
leidimu, kas labai numušė 
anais laikais Anglijos pini-

tiniuoju laiku skubiai sekė 
Vokietija ir Lenkija. Nors 
ten neįvyko tokio pakriki
mo kaip Rusijoj, ir pavie
niai žmonės bei kartižnikų 
kliubai dar rodos neleidžia 
savo pinigų, vienok pačios 
valdžios ten yra išėję iš ri
bų sveiko senso, ir nesvie
tišku beverčių pinigų leidi
mu baigia apiplėšti ir taip 
jau nuogus savo šalies žmo
nes. Tik maža saujelė pra
monininkų moka turėt iš to 
naudos, kiti dar ir labai di
delės.

Šiandien Europoje nėra 
svarbesnio dalyko, kaip pi
nigų leidimo sutaisymas. 
Atstatyti pinigų leidimą 
nors į tą vietą, kur jis buvo 
prieš karą yra didžiausia 
užduotis visų šalių. Jeigu 
Europoje neskubinama to 
atlikti, tai tik dėl to, kad 
kaikuriems politikieriams ir 
baisiemsiems spekuliantams 
tur-but yra milžiniškos 
naudos iš dabartinės suiru
tės, ir jie tikisi tapti arti
moj ateityj svieto žmonių 
likimo valdytojais ir kara
liais.

patarimų, idealų? Bet Am. 
ir Europa kalba nesukalba
momis kalbomis, ir užpaka
lyj Amerikos nėra bent tre
jeto šimtmečių gan kvailos 
Europinių tąsynių istorijos.

Gali būt, kad be Ameri
kos pagelbos Europa bus 
pražuvus ilgam laikui. Tas 
žinoma neatsilieps gerai 
ant Amerikos- biznio padė
ties. Tečiaus neilgam. Ame
rikos pramonė, nesuardyta 
karo ir jo pasekmių, galės 
prisitaikyti prie naujų ap
linkybių, ką jau ir dabar 
daro. Europai visuomet

Amerika gal šį-tą galės par
duoti, tečiaus didžiausias 
Amerikos marketas bus ry
tuose — Chinijoj, Japoni
joj ir Indijoj. Su šitomis 
šalimis Amerika jau dabar 
didelę prekybą veda. Ši pre
kyba paskutiniais dešimčia 
metų pasitrigubino, o lau
kiama kad ateinančiais ke
liais metais ji taps dešimte
riopai didės 
Azija ir Aus 
čiu šimtmečii 
bės paimti svieto vadovavi
mą į savo raukas.

Klj Jurgelionis.

Amerika, 
Ii j a ateinan- 
turi galimy-

Marketo Kainos

nega- 
užru-

Del Amerikos izoliacijos

Pinigu Klausimas 
Europoj Svarbiusias
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Europos šalių ekonominė 
padėtis nesigerina labiau
sia dėl stokos pasitikėji
mo ir pinigų demoraliza
cijos.

Bet Tudorų pinigų leidi
mas ir visų kitų popierinių 
pinigų leidimas, nežiuirnt 
kiek nepamatuotai kas ka
da buvo leidęs pinigus, tai 
buvo tik menkniekis palygi
nant su tuo, kas dabar įvy
ko didžiumoj Europos šalių.

Didžiausiu pinigų leidi
mo kvailystės ir piktadary
bės pavyzdžiu buvo pasku
tiniais penkiais metais Ru
sija. Ten popierinių pinigų 
leidimas perėjo visus rube- 
žius. Atsiradus Rusijoj bol
ševikams, ten leido pinigus 
ne tik bolševikai, bet leido 
juos įvairus generolai, Kol- 
čakai, Semionovai, Petliu- 
ros, leido juos įvairios gu
bernijos, įvairus miestai, 
pagalios net leido juos at
skiros darugijos ir kompa
nijos. Vienas “kartižnikų” 
kliubas ten buvo išleidęs sa
vo “bumaškas”, ir jos buvo 
priimamos ant lygios su ki
tomis bevertėmis bumaško- 
mis. Visi tie pinigų leidėjai, 
žinoma, neturėjo aukso. 
Taigi jų bumaškos buvo 
vertos tik tiek, kiek pati po- 
pierėlė galėjo turėti vertės, 
t. y. nieko. O už tas papėc- 
kotas popierėles visi tie bol
ševikai, komisarai, Kolčia
kai, Semionovai ir kiti svie
to lygintojai gavo nuo žmo
nių arklius, karves, duoną 
maistą, drabužį ir visokią 
mantą. Rezultate pas žmo
nes paliko popierėles, b pas 
bolševikus, komisarus, Kol- 
čakus, Semionovus ir kitus 
svieto lygintojus paliko visi 
realiai svarbieji šalies tur
tai. *

Rusijos pavyzdžiu pasku-

Kada kitą syk “šventoji 
•Santarvė . norėjo ateiti 
talkon Ispanijai, kad
pagelbėjus jai suvaldyti su
kilusius prieš Ispaniją Ame
rikos mexikonus, tai Suvie
nytųjų Amerikos Valstijų 
prezidentas Monroe pareiš
kė visiems Europos “šven- 
tiemsiehs” santarvinin
kams, kad į Amerikos rei
kalus jie nedrįstų kištis.

Nuo to laiko ne tik Suvie
nytos Amerikos Valstijos, 
bet visos kitos Amerikos 
respublikos yra pilnai ne
priklausomos nuo visokių 
Euorpos karalių bei parla
mentų ir jų istorija nebetu
ri jokios matomos jungės 
su Europos šalių istorija. 
Į Europos vidurinius reika
lus Amerika taipjau atsisa
kė kišties, ir nesikišo iki yi- 
sasvietinės karės. I karę įsi
kišo, bet dabar rods ir to 
gailisi.

Praėjusioji karė suardė 
Europą. Kas dar bus su Eu
ropa netolimoj ateity, nie
kas negali su tikrumu at
spėti. Kai kur ten demora
lizacija yra tokia, kad išro
do, jog tik po visiško su
griuvimo ten galėtų kas at- 
sitaisyt.. Tik vėl atsitaisy- 
mui nesimato tenai jokio 
vienijančio elemento, nesi
mato kad kokios nors kla
sės kokių nors žmonių są
monėje gimtų ar butų gimi
mo procese koks nors išga
ningas pienas ar idealas. 
Todėl štai ir Rusijoj nieko 
gero neįvyko. Ten sugriu
vimas tapo įvykintas kone 
pilnai, bent vįskas viršun 
kojom tapo pastatyta. Bet 
vieton pieno ar idealo atgi
jimui iš po griuvėsių ten už- 
viešpatavo kažin-koks čap- 
sujus sudarytas iš Marxo, 
Kristaus ir Deržimordos.

Ką Amerika šitose aplin
kybėse gali duoti Europai? 
Pinigų? Bet jų Europa pri
sidaro tiek ir tiek. Planų,

žemiaus paduodame per
žvalgą paskutiniųjų įvykių 
įvairių Europos šalių ekono
miniame gyvenime. Į akį 
puola labiausia tas apsireiš
kimas, kad piniginės politi
kos betvarkė kenkia pramo
nei Vokietijoj, Rumanijoj, 
Austrijoj, Lietuvoj. Franko 
puolimas tuo tarpu duoda 
orogos pralobti francuzų 
fabrikantams, bet tas veda 
prie blogos šalies padėties 
ateityj. Tas savo keliu pjau
na Anglijos pramonininkus. 
Su pagelba demoralizuotų 
ar tyčia demoralizuojamų 
pinigų Europoje tarp įvai
rių šalių ir įvairių šalių vi
duje yra vedamas ant žūt 
ar būt aklas gorilinis karas 
ekonominiame gyvenime. Ir 
išrodo, kad žmonių sąmonė
je ten visai yra prapuolęs 
supratimas apie bendrus 
žmonijos tikslus ir bendrą 
reikalą.

sto-

me-
Tuo

VOKIETIJOS ekonominė pa
dėtis tebėra bloga. Beveik nie
ko neverta vokiečių markė dar 
labiau nupuolė. Niekas nebeno
ri skirties su savo daiktais ir 
tavorais už markes. Ypač ūki
ninkai nebenori vežti į miestus 
maisto.Todel miestelėnai kenčia 
badą. Ypač nepakenčiama žmo
nių padėtis buvo francuzų už

imtoj vietoj. Bedarbė ten augo 
ir tebeauga diena iš dienos. Ne
begalėdamos priimti markių, 
užsidarė čia kepyklos, o malū
nai atsisako už markes duoti 
miltų.

Vokiečių valdžia bando įvesti 
“aukso paskolos” certifikatus, 
kaipo markių substitutą, bet 
nuo tų pastangų pasidarė dar 
didesnė suirutė kainose. Tų cer- 
tifikatų neužtenka, bet kada tie 
certifikatai eina cirkuliacijon, 
tai žmonės dar labiau nenori 
imti markių. O markės dar vis 
nėra panaikintos. Greta markių 
yra leidžiama visokių kitų pi
nigų be aukso vertės ar para
mos. Tokius pinigus leidžia lais
vos valstybės, miestai ir net pri
vatinės korporacijos.

Tuo tarpu pramonėje viskas 
kita yra rokuojama auksu, tik 
algos ir taksos tebemokamos 
popieriniais pinigais.

Vokietijos valdžia nesuveda

galų su galais. Pajamos neat
sveria nei vieno viso nuošimčio 
išlaidy (vos 0.7.%). Kad pada
rius kiek ekonomijos, valdžia 
atleido iš darbo daug valdinin
kų. Kadangi atleistieji valdinin
kai negali gauti darbo niekur 
kitur, tai tuo tik padauginta be
darbių skaičiuj, o ypač tokių 
bedarbių, kuriems gręsia bado 
šmėkla. *

Prasidėję dvarų deginimai 
dar tik 'labiau pabrėžia Vokieti
jos padėties beviltę.

FRANCIJGJ I biznio padėtis 
irgi pradėjo eiti blogyn. Kaiku- 
rios pramonės; pradeda gauti 
mažiau oi^ęrių. Beto geležies 
liejyklos del kąįių. pakįlimo dir
ba be pelno. Bankų apyvarta 
rugsėjo mėnesyje buvo mažes
ne kaip rugpjūčio menesyje. 
Bovelnų ir šilkų pramones pra
deda bijoti, kad dalykai pablo
gės. Karbatkų dirbimas ir che
mijos pramonė yra gerame 
vyje.

Franci jos frankas šiais 
tais labai žymiai nupuolė,
tarpu darbininkų algos propor- 
cionaliai nepakilo. Tas davė 
progos Franci jos fabrikantams 
pardavinėti išdirbinius užrube- 
žyje pigiau ir didžiai pagerinti 
Franci jos eksporto prekybą. 
Daugelyje pramonių Franci ja 
dabar visai sukonkuravo kaip 
Vokietijos taip ir Anglijos pra
monininkus. Anglijoj francuzų 
karbatkos, bovelnos ir šilkai pi
giau parsiduoda negu anglų tie 
patįs išdirbiniai. Jeigu francu
zų pinigai vis eis žemyn ir to- 
liaus, tai Franci jos pramoninin
kai tiek pat iš to pasinaudos, 
kiek pasinaudojo Vokietijos 
pramonininkai, kada vokiečių 
markė smarkiai puolė žemyn. 
Bet galų gale Franci  jos darbi
ninkai tiek pat gali nukentėti, 
kiek nukentėjo vokiečių darbi
ninkai. Iš to pasidarytų didelė 
bėda ir visam Francijos kraš
tui. Galimas daiktas, kad fran
cuzų pramonininkai tyčia muš 
franką žemyn, nes iš to jiems 
matos daug naudos, nors ir lai
kinos.

AUSTRIJOJ pinigai (kronos) 
šiandien yra taipjau pastovus, 
kaip Lietuvoj litai. Bet pastebė
tina, kad kaip Lietuvoj taip ir 
Austrijoj yra jaučiama pinigų 
stoka ir todėl imama augšti 
procentai už pinigų skolinimą. 
Austrijos bankai ima iki 50% 
už paskolas. Tas be abejo labai 
didžiai suvaržo Austrijos pra
monę ir prekybą.

Jei ne pinigų brangumas, Au
strijos pramonei visai gerai sek
tųs. Geležies ir bovelnų pramo
nėje pardavinėjimas pereitą mė
nesį pasidaugino. Bedarbė su
mažėjo, ypač sumažėjo bedar
bių tarp dailydžių, siuvėjų, bat
siuvių ir paprastų darbininkų. 
Viennos mieste spalio 6 d. gau

nančių miesto pašalpą bedarbių 
skaičius buvo 49,028.

RUMANIJOJ biznio padėtis 
nesigerina. Jaučiama yra didelė 
stoka pinigų ir imami yra dide
li procentai. Pinigai (leu) yra 
nupuolę, nors paskutiniuoju lai
ku pradėjo taisyties. Leu kur
sas spalio 11 d. buvo už 1 'leu 
$0.0046, o lapkričio 7 d. už 1 leu 
$0.0048. Popierinių pinigų vie
nok išleista daugiau ant 460,- 
000,000 į vieną mėnesį. O kad 
sumažinus pinigų stoką Ruma- 
nijos nacionalis bankas sutiko 
leisti po 150,000,000 leų į sa
vaitę. Rumunijos pirkliai 
Ii užsimokėti savo skolų
bežyje, būtent francuzų, italų, 
belgų ir šveicarų pirkliams. Ru
munijos valdžia bandė tą skolą 
aprūpinti, bet iš to nieko neiš
ėjo. — Rumanijos javų derlius 
buvo geras. Tas vienok prisidė
jo prie javų kainų nupuolimo, 
ypač nupuolė miežių, pupų ir 
avižų kainos.

ČECHOSLOVAKIJOJ po visuo
tino apgliakasių streiko anglia
kasiai pradėjo dirbti sumažinto
mis algomis. Angliakasių unijos 
sutiko, kad algos butų numuš
tos nuo 9 iki 13 procentų. Tuo 
pačiu laiku tapo suniažinta an
glies kaina: po 4 kronas (12 
centų) ant 100 kilo juodų ang
lių ir po 3 kronas (9 centus) 
ant 100 kilo rudų anglių.

čechoslovakų verpimo ir ai
dimo pramonė turi užtektinai 
darbo, nors pramonės pagerėji
mo nematyt. šios pramones 
408-se įstaigose sausio mėnesy
je šių metų dirbo 41,776 darbi
ninkų, o liepos mėnesyje dirbo 
55,999 darbininkų.
ANGLIJOJ pasigerino bovelnų 

eksportas Amerikon, kas savu 
keliu pablogino bovelnų pramo
nę pačioj Amerikoje. Geležies 
pramonė paskutiniuoju laiku 
šiek tiek pasigerino ir esą vil
ties, kad 1924 metų pradžioje 
bus dirbama daugiau negu pu
sė laiko.

Ruhro apskrityje esąs paga
mintas didelis geležies pervir
šis, būtent, 1,500,000 tonų, bet 
iš ten nesą kur ir kaip tos gele
žies greitai iškišti. Anglų gele
žies pramonė todėl nei nelaukia 
iŠ tos pusės didelio smūgio.

Amerikiečiu įplaukos
“Income’ ’ taksų atskaitos, 

kaip jas paduoda Iždo Departa
mentas, parodo kiek žmonių po 
kiek uždirba. Šitos atskaitos, 
žinoma, yra dar netikras paro
dymas kaip amerikiečiai yra pa
sidalinę pagal savo uždarbių, 
nes daugelis žmonių yra visai 
neišpildžiusių savo uždarbio tak
sų blankų. Vienok iš paduoda
mų skaitlinių galima įsigyti ga
na geras supratimas apie žmo
nių pasidalinimą sulig uždar
bių.

Paimsime tik 1921 metų 
skaitlines.

Praėjusią savaitę olselio kai
nos įvairiems produktams 
cagoje buvo sekamos:

Sviestas, svaras 32 iki 52c. 
Kiaušiniai, murzieji 24c. iki 
Kiaušiniai, švieži 48—52c. 
Kiaušiniai, extra 52c iki GCc 
Suris 24 iki 26 %c. 
Vištos gyvos 13 iki 20c 
Pavasario vištos 18c. 
Gaidžiai gyvi 13c 
Antys 19c 
Žąsys 17c. 
Kurkęs 28c 
Pupos, navy, už 100 svarų $6.00— 
$6.50.
Medus, baltas 10c. iki 11c.
Medus, tamsus 8c.

DARŽOVĖS:
Burokai už 100 bunčiukų $3.50— 
$5.00.
Kopūstai, tonas $8.00—$10.00. 
Morkvos, 100 bunčių $3.50—$5.00. 
Koliflaurai, kreitas $1.50—$2.50. 
Celeros, kreitas $1.00—$1.50. 
Agurkai, gurbas $3.00—$4.50. 
Salotos, kreitas $3.00—$4.00. 
Svogūnai, maišas $2.75—$3.25. 
Pipirai, kreitas $4.00—$4.50. 
Pupos, šviežios, gurbas $4.00— 
$4.50. j
Grieščiai, amp. 75c—$1.00.

ŽUVIS:
Baltoji 40c 
Trout 30 iki 82c 
Karpiai 6c

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

VAISIAI:
Bulvės, maišas 100 svaru $1.00— 
$1.10.
Saldžios, amp. $2.00—$2.85. 
Obuoliai, bačka $4.00—$5.50. 
Bananos, bunČius $2.40 — $2.75 
Apelsinai, kreitas $7.25—$8.00. 
Vynuogės, kreitas $3.00—$4.00. 
Pineapples, kreitas $4.50—$5.00.

JAVAI:
Kviečiai, geg. $1.07% 
Kviečiai, liepos $1.06 
Kviečiai, gruodžio $1.01% 
Avižos, buš. 42%—44% 
Miežių, buš. 54%—56c. 
Rugiai, geg. 72%c 
Rugįaį, gruodžio ,68c.

MĖSOS:
Rūkyta kiauliena, ham 20c—21c. 
Rūkyti lašiniai 17—17% c 
Konservuata kiauliena 7%—16c. 
Pork loin 13—14c 
Plate beef $17.00—$18.00 
Jaučio kulšis $46.00—$47.00.

ŠIENAS:
Rinkinių motiejukų 27.00 iki $28.00 
Motiejukų su dobilais $25.00 
iki $27.00.
Motiejukų su dobilais $22 iki $24 
Dobilai No. 1 $23.00 iki $25.00 
Šienas papr. maiš. $17.00 — $19.00 
Dobilai No. 2 $18.00—$20.00 
Šiaudai rug. $13.00—$14.00 
šiaud. aviž. $11.00—$12.00 
Šiaud. kviet. $11.00—$12.00 
Alfalfa No. 1 $20.00 iki $30.00

TRĄŠOS’:
Trinas kraujas, vienutė $4.50—4.70 
Atmatų tonas apie $3.50 iki $3.75 
Trintų kaulų tonas $26.00 iki $28 
Virintų kaulų tonas $16—18.
Trintų virintų kaulų tonas $20—22

RIEBALAI;
Lajus 9%c
Lydyti taukai valg. 10% c. iki 10% c. 
Taukai 9%c 
Stearinas 11% c 
Bovelnos aliejus 14%c.

Chi-

26c.

Geras pasisekimas
Lietuvių Hub Cab kompanija 

puikiai bujoja ir tarpsta.
Iš paviršiaus žiūrint, rodos 

lietuviai, kaipo ateiviai yra ne- 
turtngi žmonės, o vienok jie 
pralenkia daugelį kitų, sau lygių 
tautų.

Pavyzdžiui galima imti, kad 
ir garsiąją lietuvių taxi cab, 
po vardu Hub Cab Co., kuri 
susideda veik iš lietuvių ir tar
nauja daugiausia lietuviams, 
turėjo labai žymų pasisekimą.

Dveji metai atgal, kompani
ja susitvėrusi iš mažo būrelio 
lietuvių, si? nedideliu kapitalu 
ir įsitaisę keletą automobilių, 
kaip jie patys sako turėjo dirb
ti sunkiai, kol pasiekė dabarti
nio laipsnio.

Dabar kompanija operuoja 
50 gerų limozinų už gana priei
namą kainą ir užlaiko didžiau- 
sį garažų ant Bridgeporto, bū
tent 2929 So. Halsted St.

Kompanijos steigėjai maty
dami, taip didelį pasisekimą, 
ketina dar smarkiau dirbti ir 
netolimoj ateity pastatyti dar
ban dar 50 limozinų, taip, kad 
bile laiku ir bile pašaukimą 
butų galima tuojaus išpildyti.

Jau dabar Chicagos lietu
viams neturintiems savų auto
mobilių yra pigi? pasisamdyti 
taxi visokiems reikalams be 
tokių didelių iškaščių, kaip už- 
lakymas automobilio.

—J. šmotelis

Skatikas prie 
Skatiko i

Rusijos ^’riai parduodami 
Leipzige.

Metinis 
uždarbis iki: 
$2,000 ................

Kiek žmonių 
...... 2,440,544

$3,000 ................ ...... 2,222,031
$4,000 ................. ......... 702,991
$5,000 ............... ........ 369,155
$10,000 .............. ........ 353,247
$15,000 .............. .......... 80,014
$20,000 ............... ........... 34,230
$25,000 .............. .......... 18,100
$30,000 .............. .......... 10,848
$40,000 .............. .......... 12,047
$50,000 .............. ............ 6,051
$100,000 ............ ............ 8,717
$150,OflO ............ ............ 1,367
$200,000 ............ ...................450
$250,000 ........... ............... 205
$300,000 ............ .................. 84
$400,000 ........... ................. 98
$500,000 ............ .................. 64
$1,000,000 ........ ................. 63

Daugiau kaip
$1,000,000 ........ .................. 21

Sovietų prekybos atstovai 
rugsėjo mėnesyje pirmu syk 
iš licitacijos pardavinėjo Rusi
jos šerius Leipzigo mieste, Vo 
kietijoj. Buvo pasiūlyta par
davimui 1,300 pūdų šerių, pas 
kfrstytų į 112 gabalų, viso ver
tes $45,000. Iš to 7 gabalai bu
vo neparduoti, kadangi už juos 
nebuvo įsiūlyta užtektinos kai
nos. Šeriai buvo išpirkti vokie
čių, anglų, čechų, belgų ir ho- 
landų firmų. Sovietų preky
bos atstovai ketina tokias lici
tacijos laikyti kartas nuo kar
to nuolat.

Darbų stoka.

Kuršėnai.— Darbininkai, dir
bą miškuose ir kiti, išskyrus 
laukų darbininkus, skundžiasi 
darbo stoka.

(

GE R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalai! 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose,

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

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

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

čia geriausia priprasi 
čėdyti pinigus;

Čia ant tavo pinigų grei
čiausia tikri procentai 
išaugs;

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

Naujienų Spulka atidara 
kasdien iki 8 vai. vakare. 
Naujienų Spulkos direkto
rių mitingai būna kas sere- 
dą vakare.
Naujienų spulka yra po vals- I 
tybės valdžios priežiūra, I 
taip pat kaip bankai.
Naujienų Spulkon rašosi vis 1 
daugiau cnicagieęių lietu- I 
vių, ir reikia tikėtis, kad iš 
Naujienų Spulkos išaugs J 
viena iš didžiausių lietuvių į 
pinigiškų įstaigų. ■
Naujienų Spulkon esi kvie- j 
čiamas ir Tamsta, mielas J 
Naujienų skaitytojau, užsi-1 
rašyti su savo draugais, jei-1 
gu to iki šiol dar nesate pa-1 
darę. Nauja Naujienų spul-l 
kos serija prasidėjo nuo Lie-f 
pos 1 d., bet Spulkon prisi-r 
rašyti galima kasdien. Atei-, 
kit šiandien! ;
NAUJIENŲ SPULKA 

1739 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

I
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Karas be
Kraujo

Elektronas visur randa sau ke
lių: jo niekur neužlaikysi, jis 
pereis per storiausį plieną, per 
murus ir per žemes. Elektronas 
sujungtas su vandeniliu, nuei
na ten, kur yra eksploduojan- 
čios medžiagos, sudrėkina jas ir

Kaip mes išgelbėjom Vokieti ją, I padaro nepavojingomis.” 
atvadavom Vilnių ir padarė- “Kastai!” sušukau aš. “Da

ine tvarką Europoje. I bar matau, jog tavo sumany
mas yra gerai apgalvotas— ap
dirbtas ir įvykinamas. Todėl 
meldžiu tavęs, imk mane drau
ge su savim ir liepk ką tik tu 
nori, o aš visuomet klausysiu

Pra"Įtavęs ir padėsiu tau!”
- . i “Gerai, važiuosim drauge”,

Parašė Juozas Pupa.

(Tęsinys) 
' I

“Apart šitos mašinos”, ]— 
dėjo jis, “aš turiu ir daugiau I 
priemonių, su kurių pagelba ir atsakė jis 
ketinu atlikti darbą. Beto, ma- ‘ Ni<.kuomet dar taip 
nau prisidės ir vietiniai gyven- džia u, iau niekuomet 
tojai, kurie dėl betvarkės ken- sie]a nebuvo tej 
č!a, ir, gal būt V1sos prispaustų- džiaugsmo ir enCTgij0S> 

dabar! Ir aš gatavas 
apsikabinti Kastą, prispausti 

Ijį prie savęs ir bučiuoti kaip 
[didžiai mylimą mergelę. Išpa
sakojau jam visus mano padė
kos žodžius, kokiifs tik toj va- 

| landoj sugalvojau ir atslimi- 
Iniau. Kodėl pas mane 
toks didelis džiaugsmas, 

I heapsakomas pritanimas 
to sumanymams ir toks 
■padėti jam, aš pats nežinau!

♦ * 
♦

Pagalios atsidūrėme Berly
ne. Paislkalbėję, pasitarę su 
garsiaisiais Vokietijos pilie-; 
čiaiSp nuvykome pas preziden
tą Ebertą ir išdėstėme jam sa-. 
vo pianus, kaip ir kokiu budu 
mes galime išgelbėti Vokieti
ją ir tos baisios ir apverktinos 
padėties, kokioj ji tąsyk buvo. 
Prezidiehtas prisižadėljo ištirti 

musų planų tikrumą ir jei ras 
tikrai taip, kaip, sakėme pri
imti juos ir sukeikti visokią 
paramą, kokia tik bus reikli-

nesi- 
niano 

kupina
kaip 

buvaujų šalių valdžios, man savo pa
ramą suteiks.”

“Viena tokių priemonių yra 
štai šis aparatas”. Parodė jis|( 
man kokį tai keistą prietaisą, 
kuris buvo labai panašus į gra- 
mafoną. Prietaisas buvo apie 
pusantros kubiškos pėdos dy
džio, su plačia taure apačioje ir 
vielomis prijungtas prie tam 
tikro svičiaus, kuris taipgi jun
gėsi su abiem generatoriais.

“šis aparatas”, tęsė jis “yra 
tai elektrikinė kanuolė. Ale ji 
nešaudo ir neužmuša: ji tik 
slopina — atima nuo žmonių ir 
nuo gyvūnų energiją ir jėgą; 
kitaip sakant, užmigdo tūlam 
laikui kiekvieną gyvą sutvėri
mą, taip, kad su juo galima da
ryti ką tik nori. Su pagelba 
šitos mašinos, keletas žmonių 
gali paimti nelaisvėn višą prie-, 
šo armiją, nežiūrint kaip didelė,, 
kap apsiginklavusi ir, kaip ga
linga ji butų”. .

“SteouKiingas tu žmogus!” 
gaudydamas kvapą šuktelėjau. 
“Iš kur pas tavo tiek įkvėpimo, 
tokius nuostabius daiktus pa- Į 
daryt?!”

“Kadaise as 
miją”, pradėjo jis. “Chemi
jos mokslas yra įrodęs, kad pa
laikymui gyvybės gyvūnuose 
svarbiausią rolę lošia elektra. 
Ji netik palaiko mus gyvais, o 
ir energiją ir jėgą suteikia. 
Ore randasi milžiniška daugy
bė mažų gabalėlių, vadinamų 
“elektronais”, jais mes kvė
puojame ir jie patekę į musų
kūną akstiną jo celės, daro mus 
energingais, drūtais ir darbš
čiais. Pašalinus iš oro elektro
nus, jei neilgam laikui, mes ga
lėtume būt gyvais, bet neturė
tume jėgos.”

“Vaduodamos mokslo patir
tais įrodymais apie buvimą ir 
veikimą elektronų, aš ir pri
ėjau prie išradimo šio aparato 
Jisai paleistas darban traukia 
prie savęs visus ore esančius 
elektronus iš tos pusės, į kurią 
yra nukreipta šita taurė ir te
nai, prie žemės oras lekia visai 
be jų. žmogus išbuvęs be elek
tronų per 10—15 miunčių lie
kasi suparaližuotu ant kelioli
kos valandų, nežiūrint, kad jis 
po to ir normaliu oru kvėpuos, 
taip, kad tuo tarpu pilnai gali
ma juos suimti, nuginkluoti ir 
paduoti į sargybos rankas”.

“O jei ten pasitaikytų tavo 
kareiviai”, įsimaišiau aš, “jie 
irgi liktų paraližuoti, ar ne?” 

“žinoma, taip. Užtai reikia 
veikti atsargiai: reikia gerai ži-j 
not savųjų pozicijas ir mokėti 
valdyti šis aparatas.”

“O jei, sakysim mums bele- B 
kiant ant priešo pozicijų mus|l 
nušaut, ar kits eroplanas iš vir 
šaus į mus bombą mestų ir su

5 draskytų musų mašiną, kas ta 
da?”.

“Tas yra aprūpinta. Į musųl 
mašiną nepataikys nei kulka, Į 
nei bomba. Ji turi jėgą tąsi 
blogybes nukreipt į šalį, ar taiĮj^^^y8 šautuvus, pikšt! Ir nie- 
jos butų paleistos iš viršaus, 
ar iš apačios.”

“Tačiaus, kad priešo armija 
k butų mums labiaus nepavojin

ga, ir kartais bereikalingai ne- 
> atimtų vienam-kitam gyvasties, 

aš turiu dar ir kitą prietaisą. 
Turiu dar vieną aparatą, su ku- 
•iuo galima sunaikinti visus 
Priešo šovinius, bombas ir šiaip 
;ksploduojančias medžiagas”.

“Nagi, kaip tai padaryti?” 
. “Tai yra aparatas, kuris su- 
7 ungia vandenilį su elektronu 

priverčia tą darbą atlikti?

gimė 
toks 
Kas- 

noras

Už trijų dienų musų planai 
studijavau che- Puvo Pilnai priimti ir įsakyta 

Į rengtis į karą.
Musų prisirengimas buvo 

greitas-: reikėjo tik suorgani
zuoti būrį gerų, sąžiningų pi- 

Į liečiu, suteikti jiems reikalin
gus instrukcijas ir priešą už
pulti.

Musų sąlygose buvo: kad 
name kare neturi būt pralie
ta nė vienas kraujo lašas, ne
sunaikinta nė viena gyvybė; o 
visur pasielgta taip, kaip el
giasi geri tėvą į mokindami 
savo išdykusius vaikus.

Kada musų prisirengimas 
[buvo užbaigtas, valdžia paraše 
Į aštrų raštą Francijai ir Belgi- 
į jai, kad jos kuogreičiausia 
I, rauktųsi iš Vokietijos žemių 

r liautųsi ją smaugę; priešin- 
1 jame atsitikime jos bus išvy
tos ir atatinkamai nubaustos. I

Priešai, matomai, musų ne
paisė. Kada išsibaigi?. laikas, 
būrys musų automobilių su 
kareiviais ir mes su Kasto ero- 
planu nuvykome į priešo už
pultas vietas, buvo tik nedide- 
’i būriai kareivių, saugojančių 
rubežius ir sergstančių miestų 
žmones.

Visų pirmu Kastas įsakė man 
ai naikinti visus priešo šovi
nius, bombas ir visokias eks- 
plioduojančias medžiagas, kad 
kartais jie kam gyvybę neatim
tų ar blčdies nepadarytų. Mes 
įplėkėme visą apielinkę nai
kindami šovinius, o po to, kąd 
patikrinti savo darbą nUsilei- 
lomei žemyn ir lakiojome po- 
šemeis, taip kad kuo tik ne
lėkdami priešų kareivių galvų

Į'r visus šaukėme, kad mes 
perime įsteigti tvarką ir taiką 

r kad j-ic tuoj aus bėgtų namo 
arba bus suimti.

Jie bandė j mirs šaudyt: pri-1

Į ko; nustatys kanuoles, pliaukš- 
| telcjo biskį ir nešauna-nedega; 
mels į mus bombas, rankines 
granatas, o tos krinta atgal 
ant žemės it akmenukai. Ka-

I reiviai nusigando, bėgiojo šen 
ir ten, bet niekur neranda nė 
vieno šovinio, nė vienos gra

natos, kuri degtų ir AaUtų. Vie
ni ėmė bėgti, kiti sustojo bu-1 
riais ir su prirengtais durtu
vais žiurėjo į mus ir plūdosi. |

Virš musų galvų 
keli francižzų eroplanai ir mes 
tuoj ir juos

pasirodė

.nuginklavome.

............... HSilifcm—■

Kiek jie nemetė bombas, bet 
jos tik biro ant žemės it ak
mens gabalai ir barškėjo.

“Paimkim juos nelaisvėn 1” 
šuktelėjo Kastas ir it žaibas 
ėmė kijlti augštynu 
kanuolę!” 
jis ir kaip 
mc virš jų.

“Paleisk
vėl sušuko jis, 
neištruktų nė vienas!”

Iš sykio jie bandė 
nioti su mumis, putam 
tis, o vėliau tik lėkė,
ratu ir niekur nobesisikubino.

Mes priliekėme greit vieno 
eroplaną, nuelidome virve ko
pėčias ir Kastas užikamandavo 
vieną žmogų leistis ir paimti 
aną.

“‘Užtaisyk 
vėl užkamandavojo 
bematant atsidurė-

d'arban mašiną!”
“ir taikink kad

lenkty- 
skirsty- 

sukosi

Eroplanų buvo viso 3 ir to
kiu jai? budu mes visus juos 
paėmėm ir atidavėm savo sar
gybai, o patys vėl skubinome® 
prie tolesnio darbo.

Pastebėjome, kad atvažiuo
ja traukinys ir Kastas įsakė 
tuoj nuginkluoti jį. Ir musų 
neapsirikta: traukinyje butą 
šovinių,, ginklų ir naujų karei
vių, kas viską patiko toks pat 
likimas, kaip ir pirmuosius.

Kastas davė ženklą, kad su
imti visus žemai esančius ka
reivius ir paliepė man vartoti 
“kanuolę”.

Tuo tarpu musų automobi
liai pilni kareivių iš visų pusių 
apsiautė visų buvusių priešo 
armiją, suvarė buriu ir it vai
kus nuginklavo.

(Bus daugiau)

IDEALIŠKA
KALĖDŲ

DOVANA
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Skaityk ir atmink
KAD

PETER A. MILLER
Pastebėki!

Jau persikėlė į kitą vietą, seną 
tavorą išpardavė, o vien tik 
naują dabar užlaiko, geriausi pa
tarnavimą suteiks savo kostume- 
riam-s, taip ir naujiems, 
atsilankysite.

Kada aš norėjau išeiti iš 
metai atgal, jeigu, kurie 
kostumeriai nebuvo užganėdinti, 
tai meldžiu ateiti, o busit užga
nėdinta, nes aš dabar pasilikau 
ant visada tam pačiame biznyje, 
aš esnvi tikras lietuvis.

Telefonas CanaI 5838

katrie

biznio 
mano

Peter A. Miller
2256 W. 22nd St. 
CHICAGO, ILL.

■ V ■•į 
. LITTLE
spinogpaPhs

tuojau

kreipiasi 
to- 

“te-

žmones kreipiasi vi
suomet prie tekančios 
saulei, nes besileid
žianti saulė 
dingsta.

Žmones
prie Chiropractic, 
dėl, kad jis yra 
kanti saulė sveikatos”. 
Chiropractic pataiso 
žmogaus sveikatą kuo- 
met kiti gydymo meto- 
dai negali to padaryti.

DR. J. M. FINSL0W, D. C. 
Chiropractor

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

iki 8. Nedalioj 10 iki 12.

Gal jums reikalingi 
akiniai

Auksinis Karol Markso 
[medalis prie laikrodžio len
ciūgėlio. Kitoj pusėje vieta 
dėl vardo Raidžių iškirtimo. 
Nėra puikesnės Ideališkes- 
nės dovanos kaip ši. Kaina 
su išpiovimu raidžių $9.75 
su prisiuntimu, gaunamas

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

JEI paprasto laikraščio negalit* 
skaityti su viena akla kuomet li
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidčs su- ' 
dlieja i daiktą, arba rodosi dvi- 
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir < 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą. i

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrė jį- - 
mo, ašarų bėgimų ir galvos skaa- 
dčjimą. i

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akis raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirfcn?- 
jimą.

JOHN J. SMETANA ■
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
dėkos, kambariai 14, 15, 16 Ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 rakate

Aprubežiuoias Pasiūlymas
$100 Fonografai keliai ju bus

Koznas Fcnc^rafas garantuojamas 
ant 10 metu.

PRISTATOM DYKAI

VENIGE MUSIC SHOP
1104 S. Halsted St., Chicago

Ii IMPERFECT IN ORIGINAL

Žiūrėkit Skaitykit
Oidelis dienos Dienos išpar- 
davimas Ned., Lapkričio 25

ATEIKIT NEDELIOJ
Pasinaudokite progą musy žemomis kainomis pirmiau negu didelių namų sta
tymas prasidės ateinantį pavasarį, tuomet kainos bus dvigubai ar tribubai 
didesnės. Didele mokykla ant žemės, krautuvės ir bažnyčios netoli tos pra- 
pertės ir netoli nuo C. B. & Q. stoties, šešiasdešimts traukinių dienoje. Fėras 
mažiau negu 10c. Tik 35 minutės važiavimo nuo Union Stoties.
Tikrai ateikite nedėlioj. Statykit sau namą kaip jums patinka ir turėkite 
užtektinai vietos dėl mažos vištų farmos, daržovių daržo, kurie sumažins jūsų 
gyvenimo išlaidas.
Atsiminkite, tai yra jūsų paskutinė proga.

Nedėlioję, Lapkričio 25tą d.
DYKAI NUVEŽIMAS

. Musų vyrai dėvinti raudonus ženklus pasitiks jumis prie Western Avė. ir 18 
St. Stoties C. B. & Q. geležinkelio. < '

r Treiny Laikas •
, C. B. & Q. Stotis prie 18 ir Western Avė.

9:45 iš ryto
10:47 iš ryto 
11:40 iš ryto

1:45 po piet 
2:30 po piet 
4:12 po piet

$179 fa Akerio Taip Pigiai, Kaip $179 
$395 fa Akerio Taip Pigiai, Kaip $395 

$50 iki $100 Cash, Balansą 
$5 iki $10 per Menesį

Nei vienas lotas laike šio išpardavimo neduodamas be depozito. Ateikite pa
sirengę daryti biznį. Pasinaudokite proga kurių mes jums suteikiame.
Atsiminkite ateikite pas 18 St. ir Western Av. stoties C.B.&Q.R.R.

KUPONAS
Praneškite m-an apie jūsų didelius lotus prie C. B. & Q. R. R. Aš labai žingeidauju apie juos.

OLIVER SALINGER & CO.
629 First National Bank Bldg.

Suburbau Departamentas

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

Adresas ................................... .

Oliver Salinger ©, Co.
629 First National Bank Bldg.

Randolph 5333

NEVERK
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UNITED AMERICAN LINES
(HARRIMAN LINE)

JOINT SERVICE VVITH 

HAMBURGAMER1CANLINE 
Trumpiausias kelias i visas 

dalis 
LIETUVOS 

Išplaukia kiekvienų savaitę
prieplaukos 86 North Upės, prie 
galo 46 gatvės, New York, su 
musų laivais de luxe 

“Resolute”, “Relianee” 
“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesos pa- 
sažierius ir ponuliariški laivai 
“Mount Clny”, Cleveland, “Han
są”, "Thųringia” ir “WestphuHa" 
su cabin ir III klesa. Geras man
dagus patarnavimas, puikus kam
bariai, puikios apystovos.

United American 
Lines

171 West Randolph St., 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.

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

DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS

muzikahškų instrumentų naujausios iŠdirbystčs: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikaliAkus instrumentus ir prisiunčiam j kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, III.

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk 

South Side Beverage Co’s. 

“Malt Tonic”

Tai yra tikras Tonikas nuo 
žmonėms. Rekomenduotas visų

nervų ir silpniems 
gydytojų.

FREDERICK BROS.
3700-10 So. Halsted St.

- Tcl.: Boulevard. 2538.
Taipgi “Vego” ir “Extra Pale’1 Brands.
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Atsiųsta
SLA. REIKALAIS.

Atverskime kitę istorijos la
pų; pasiži u rėkime kaip kitos 
tautos tvarkosi; (pasižiūrėki
me kokius asmenis jie stato 
savųjų organizacijų priešaky— 
į pildomąję komitetų, į centro

Nereikia ilgai vartyti istori
jos lapų, kad jsitikrinus, kad 
kitos tautos stato priešaky tik 
žmones nesuteptos sielos, aukš
to mokslo ir atsidavusius tos 
organizacijos gerovei; tik tuos, 
kurie atsidėję dirba savo žmo
nių labui; nenuoalsiai kariauja 
su prietarais ir tamsybe.

Kaip atbulai pas mus tvar
kosi gyvenimas. Mes į savo 
organizacijų viršūnes, į pildo
mųjų tarybų, j centro valdybų 
įstatom žmones, kurie “užfun- 
dija”, arba gyvus nabašninkus, 
o apie tuos, kurie musų organi
zacijas auklėja, tobulina ir 
ugdiną, — tuos paliekame už
pakaly. Dagi neretai pašiepia
me, pajuokiame ir labai stor- 
žeiviškai užgauname tųjų vei
kėjų jausmus.

Visur ir visuose dalykuose 
pas mus 'gyvenimas aukščiau 
pilnėtais pamatais tvarkosi, ir 

galo nematyt, ar kada nors 
susiprasime ir pradėsime re
formuoti, taisyti, atlyginti 
skriaudas musų veikėjams pa
darytas.

štai atėjo valanda rinkimų 
SLA. Pildom. Tarpbos. Ir ką 
gi matome? Kokie kandidatai 
statoma priešaky?

Pirmiausiai— gyvus nabaš
ninkus, toliaus įvairus komite
tai komitetėliai 
rųšies neaiškjits 
rie gyvenime 
vieni nebent
mėsų, dešras etc. ir iš to pra
lobo, kiti taip sau šipkortes ir 
pinigus siųsdami į senų krajų 
“papigintoms kainomis”, treti 
—kad skaitosi “good sport” ir 
užf midija...

Na, taip tvarkydami musų 
gyvenimo reikaluos netoli edsd- 
me.

perša savos 
asmenįis, knl- 

pasižymūjo — 
pardavinėdami

Tat pravartu daugiaus pa
galvoti, pamąstyti apie kandi
datus į SLA. Pild. Tarybų. — 
Mano manymu štai iš kokių 
kandidatų privalėtų SLA. pasi
rinkti Pildomųjų Tarybų:

Graiičunų arba Kl. Jurgcliodiį;
į iždininkus: Adv. K. Gugį 

arba M. Damijonaitį.
į sekretorių: p-lę P. Jurge

li utę.
į dakt. kvotėjus: Dr. A. 

Mantvidų, arba Dr. St. Biežį, 
arba Dr. Ip. Bronušų, arba Dr. 
A. Bacevičių, arba Dr. J. Va- 
hikų, arba Dr. S. Naikelį.

Po teisybės, į daktarus-kvo- 
tėjus, turime didelę apštį veik
lių, sumanių asmenų, ir kurį 
iš jų nominuotų, vis vien yra 
pilna atsakantis.

Tai mano patarimas SLA. na
riams.—Narys.

Pirkite Tiesiog iš
DirbtuvėsSu,TjnpeM*'kuP'

Mes prisiusimo tiesiog j 
Tam i stos namui tą nepa
prastos vertės NAUJĄ 
KABINETINI PHO- 
NOOR APHĄ-kurio 
atvaizdą čionai matote, su 
20 nauju lietuvišku 75c Co- 
lumbia rekordu, grojančiu 
40 ivairiu kompozicijų ir 200 
geriausiu adatų, —viską už

Persiuntimą Apmokame

$29.
TIKTAI PAMĄSTIKITE! $29 nuperkaTa- 

(niutal phonographą, kurio padirbimas ir balso 
garsumas lyginasi su phonographu, kurie yra par« 
luodama po $150. Kabinetas labai gražiai padary
tas iš mahoninio medžio, turi stipru motorą ir aišku 
balsą. Galima ant jo grajint visokį rekordai.

PARDUODAME NEPALYGINAMAI PIGIAU 
UŽ KITUS. TAI TODĖL, KAD PARDUODAME 
FAMI9TAI TIESIOG IŠJDIRBTUVfiS. Šis būdas 
pardavimo su taupi na išlaidas: pardavėju, vertelgų, 
•urentu, olsčlio, pervežėju ir t.'t. ir, štai, tos y i sos 
sutaupintos išlaidos atiduodama Tamistai. )

Kiekviena mašina esti išbandoma ją išsiusiant— 
tat gi yra gvarantuojama ant 20 metu. Už $29 pri
siusime Tamistai ši puiku kabinetini Phonogra- 
phą. su 20 nauju lietuvišku 15c Columbia rekordu, 
grojančiu 40 įvairiu kompozicijų ir 200 geriausiu a- 
datu. Užganedinimą gvarantuojame, arba grąži
name pinigus. Prisipūkite Money Orderi ar čeki.
UŽSlBAKYKTA NEPAPRASTArjARARl 
PHONOORAPHA IR REKORDUS

General Phonograph Co.
į2271* St. Clair- oAve. Dept. L. 12

CLEVELAND, OHIO

Brangus Tartai Atrasti-Jie Randasi Inygose-Auirns Knygyne 
Lietuviai mylinti šviesą ir mylinti tiesą, Aušros Knygynas vėl jums teikia naują progą įsigyti daug knygų, gerų knygų ir Jums reikalingų knygų — už gana numažintą kainą, šitame 
sąraše rasite apie šimtą skirtingų knygų ir apie pusę iš jų yra tik-ką atėjusios iš Lietuvos: nesenai parašytos ir naujai atspausdintos. Peržiūrėkite atydziai šitų visų knygų sąrašą, o 
rasite sau gana dau<» tokių knygų, kurių ieškojote ir negalėjote gauti, bet kurios Jūsų gyvenime yra būtinai reikalingos. įmautiems iš šito sąrašo knygų pilna kaina už $60.00 ATIDUO
DAM Už $30.00 arba imantiems nors vieną knygą iš žemiau tilpstančio knygų sąrašo gaunasi už nupigintą kainą, kaip kad 3 J • 1 A ♦ 1 j VI 1 1 • 1 v '

skaitykloms bei šiaip būreliui draugu susitarus ir susidėjus po kelis dolerius yra proga įsigyti gerų knygų, daug knygų r tiktai mokant už knygas pusę kainos kiek knygos yra ver- 
♦So 4it„ inv„.. nnniffinimas tesis tiktai iki NAUJU METU SAUSIO 1 DIENOS, 1924. Pertai skubinkitės užsisakyti Sitų knygų patys, raginkite užsisakyti ir savo kaimynus.

Istorija Abelna. Parašė Dr. A. Bacevičius. Pusi. 498. Apda- 
rytaJKaiua $2.75; iki Naujų Metų —- Sausio 1 d. tik $2.00 
Istorija Suvienytų Valstijų. Prie galo knygos telpa Suvieny
tų Valstijų konstitucija. Pusi. 364. Apdaryta. Kaina $2.25; 
iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik........................... $1.75
Istorija Chicagos Lietuvių. Pusi. 580. Apdaryta. Kaina $3; 
iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik........................$1.75
Etimologija arba istorija apie žemės Tautas. Pagal Haber- 
land, parašė šernas. Su daug paveikslų. Pusi. 667. Apdary- 
ta. Kaina $4; iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik .... $3.00 
Lietuvių Protėviai Parašė Dr. Jonas šliupas. Knyga istoriš
ka ir gana didelės svarbos. Pusi. 283, apdaryta. Kaina $2; 
iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik......................  $1.75
Geografija arba žemės Aprašymas. Pagal kitus parašė šer
nas. Su daug paveikslų; pusi. 469. Apdaryta. Kaina $4; iki 
Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik................................$2.75

tės. Šitų knygų nupiginimas tęsis tiktai iki NAUJŲ METŲ SAUSIO 1 DIENOS, 1924. Pertai skubinkitės užsisakyti šitų

Rankvedžiai, Kalbamoksliai, Vadovėliai 
Mokykloms ir tt. 

šitame skyriuje tilpstančios knygos yra įvairus žodynai, 
vadovėliai pradedamosioms mokykloms; vadovėliai augštes- 
nėmsiems mokykloms; gramatikos ir sintaksės geriausių 
musų kalbininkų. Vargai bent viena mokykla, kurioje 
yra mokinama gryna lietuvių kalba, galėtų apsieiti nevar
tojusi žemiau tiipstančių knygų kalbos mokslo reikalui. To- 
deigi mokytojams lietuvių kalbą ir mokiniams lietuvių kal
bos verta įsigyti nors dalį šitų knygų kol dar jų kainos at

pigintos. ______________________________ __
žodynas Angliškai-Lietuviškos Kalbų (Dalis II). Sutaisė 
A. Lalis. Visi angliški žodžiai išguldyti į 'lietuvišką kalbą. 
Apd., pusi. 835. Kaina $6.50; iki Naujų Metų Saus. JL d. $4.00 
žodynas Lietuviškai Angliškos ir Angliškai Lietuviškos Kal
bų. Sutaisė A. Lalis (Abi dalys vienoje knygoje — pilnas 
Žodynas). Pusi. 1274. Kaina $10.00; iki Naujų Metų — Sau
sio 1 dienai til^..^—..............................
Lietuvių Kalbos Gramatika. Parašė Rygiškių Jonas. Šita 
gramatika, tai pilna lietuvių kalbos gramatika, sykiu yia 
ir lietuvių kalbos sintaksė. Kaunas, 1922. Puslapių 280. Ap
daryta. Kaina $2.50; iki Naujų Metų — Sausio 1 d. $2.00 
AritmetiKOS Uždavinynas —— Dalis I ir ii. Sutaisė JPr. Ma
šiotas. Gera knyga ael lavinimosi rokundų. Kaunas, 1921. 
Puslapių 200. Abi knygos apdarytos 1 vieną. Kaina $1./O J 
iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik .....  —-------- $1.50
Aritmetikos Teorija. Sutaisė A. Smetona. Tilžėje, 1922. Pus
lapių 139. Kaina 90c.; iki Naujų Metų d. tik,60c.
Rankvedis Anglų Kalbos. Sutaisė J. Laukis, iš jo galima 
mokintis be pagelbos mokytojo. Pusi. 310, apdaryta. Kaina 
$2.50; iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik : $2.00
Christomatija — Dalis I ir II. “Vargo Mokykla”. Kalbos 
mokslo reikalui, paraše J. Jablanskas. Kaunas. 1922. Pusla
pių 540. Kaina $4.00; iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai 
tik ..... -----------------------------------------
Lietuvių Kalbos Vadovėlis. Paruošė J. Murka. Dviejose kny
gose __ i, 11, m ir IV mokslo metams. Tinkama vos prade
dantiems lietuvių kalbą mokintis ir jau biskį prasilavinu
siems. Kaunas, 1922. Puslapių 500. Kaina $2.25; iki Naujų 
Metų — Sausio 1 dienai tik............................................$1.75
Lietuvių Kalbos Gramatika. Naujas pertaisytas leidimas. 
Sutaisė J. Domijonaitis. Kaunas, 1922. Puslapių 126. Kaina 
75c; iki Naujų Metų —- Sausio 1 dienai tik.................... 60c.
Lietuvių Kalbos Sintaksė. Paruošė P. Klimas. Kaunas, 1921. 
Puslapių 56. Kaina 35 centai; iki Naujų Metų — Sausio 1 
dienai tik.......... ...... ....................................... ———.............30c.
Skaitymai?-Paruošė P. Klimas. Geriausios lietuvių kalbos 
pamokos. Tilžėje, 1920. Pusi. 292. Kaina $1.25; iki Naujų 
Metų — Sausio 1 dienai tik---- ...------------------------- $1.00
Buhalterija. Paruošė Ilgūnas. Tilžėje, 1921. Puslapių 18T. 
Kaina $1; iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik —jOg-. 
Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Pagal Stuobrį sutaisė 
S. P. Tananevičius. Chicago, III., 1909. Puslapių 102. Kaina 
50 centų; iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik....... 40c.
Lotynų Kalbos Vadovėlis. Sutaisė Jokantas. Kaunas, 1922. 
Puslapių 120. Kaina 75 centų; iki Naujų Metų — Sausio 1 
dienai tik .........................................................................
Geometrija. Sutaisė M. šikšnys. Trečioji dalis. Kaunas, 1922. 
Pusi. 124. Kaina 90 centų; iki Naujų Metų — Sausio 1 die
nai tik.................................................................................. 75c.
Algerbros Uždavinynas. Sutaisė Pr. Mašiotas. Dalis I ir II. 
Apdarytos į vieną. Kaina $1.75; iki Naujų Metų — Sausio 
1 dienai tik..................................................  $1.50
Chemijos Vadovėlis. Sutaisė V. Rūkas. Kaunas, 1922. Pusi. 
192. Apdaryta. Kaina $1.75; iki Naujų Metų — Sausio 1 die
nai tik .......................................................... ..r................$1.50
Rusiškai Lietuviškas žodynas (Kišeninis). Paruošė A. Va
gelė ir Strazdas. Puslapių 252. Kaina $1.00; iki Naujų Me
tų — Sausio 1 dienai tik................................................... 80c.
Naujas Lietuviškas Kalbamokslis. Prirengė Petras Gražby- 
lys. Tilžėje, 1903. Puslapių 115. Kaina 45 centai; iki Naujų 
Metų — Sausio 1 dienai tiktai.......................... 40c.
Zoologijos Sistematikos Terminų žodynėlis. Paruošė J. Eli
sonas. Kaunas, 1920. Puslapių 144. Kaina 75c.; iki Naujų 
Metų — Sausio 1 dienai tik............ _................................  60c.

Lietuvos Įstatymai. Sistematizuotas įstatymų, instrukcijų 
rinkinys. Pusi. 1031. Kaina $4; iki Naujų Metų — Sausio 
l dienai tik
Artistiškų Paveikslų Knyga — moterų bei merginų. Šioje 
knygoje telpa 350 artistiškų paveikslų, gaminti didžiausių 
artistų sviete. Paveikslai yrą gąmtij&i—gryni. Pę paveiks-

4-ri abrozai didi Lietuvos kunigaikščių: Algirdas, Gedi
minas, Vytautas ir Keistutis, šitie visi paveikslai yra tinka
mi papuošti namus, ofisus, svetaines ir tt. Kaina $2; iki 
Naujų Metų — Sausio 1 dienai visi 4 paveikslai ........ $1.50 
Biblija Arba Pilnas Šventas Raštas Seno ir Naujo Testa
mento. Knyga didelė virš 1100 puslapių, juodais audimo ap
darais, auksinio titulo anspauda, rausvi lapų kraštai. Sykiu 
su Biblija randasi ir Biblijos rodyklė, su kurios pagalba 
lengva ieškomi dalykai Biblijoje surasti. Kaina $5; iki Nau
jų Metų — Sausio 1 dienai tik--------------------- ------- $4.00
Vbklečių^Okupačija Lietuvoje. Paveikslai ir aprašymai. Su
rengė J. šilietis. Knyga turi 190 paveikslų iš vokiečių oku
pacijos laikų ir tek pat puslapių su lietuvišku ir anglišku 
aprašymu. Knyga didelio formato. Kaunas, 1922, pusi. J.90. 
Kaina $6; iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik----- $4.00
VŪniaus Albumas. ‘‘Vilnius 1623-1923” Istorijos Apžvalgą 
parašė K. Binkis ir Turulis. Repredukcijos iš Bulhako, 
Fleuryo ir kitų. Su 2 žemlapiais. Berlyne 1923. Puslapių 
188, didelio formato. Tūli paveikslai varsuoti. Kaina $10; 
iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik_______ ____ $7.00
Ant Poirtikos Laktų. A. Varno karikatūros, varsuotos. At
vaizduojami Lietuvos veikėjai. Kaina $2.50; iki Naujų Me
tu ---- Sausio Į dienai tik __________________ ______________  $2.00
Gyvenimo Mokykla. Pusi. 235,Apdaryta.-Kai'na $2.00; ii<i
Nauju Metu — Sausio 1 dienai tik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Į&ot
Naujas Pilnas Orakulas arba burtų, monų ir visokių paslap
čių knyga. Taipgi praktiška C. C. St. Geimam Delnažinys- 
tė, su paveikslais. Surinko ir išguldė iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia monų knyga, 
burtų ir delnažinystės (fortune-telling) mokslų. Formatas 
6x9 colius. Penkta nauji laida; apdaryta. Kaina $5; iki 
Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik.................. $4.00
žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, istorijos, etnografijos, 
geografijos, astronomijos, aritmetikos, medicinos ir kitų 
mokslų bei jų šakų; rinkinys visokių patarimų apie sveika
tą, budus gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų amatnin- 
kams, ūkininkams, daržininkams, šeimyninkams ir kitiems. 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. Trečia nauja laida, pusi. 
392. Apdaryta. Kaina $4; iki Naujų Metų—Sausio 1 d. $3.50 
Valgių Gaminimo ir Namų Prižiūrėjimo Knyga. Pusi. 162. 
Apdaryta. Kaina $1.75; iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai 
•tik .................................................................................... $1.40

Istorijos, Etnologijos, Geografijos, 
Gamtos Mokslai.

Šitame skyriuje knygos iš istorijos, geografijos ir gamtos 
mokslų, Knygos, kurios reikalingos visiems mokslo ieško- 
tuojams, visiems apšviestiems ir siekiantiems prie apšvie- 
tos. Todelgi įsigykite šitų knygų kuodaugiausiai patys ir ra
ginkite užsisakyti kitus kol da jų kainos atpigintos.______
Raktas Pažinti Augiams (Kurie žydi pavasarį, vasarą ir 
rudenį). Paruošė J. Avižius. Kaunas, 1921. Su paveikslais. 
Pusi. 250. Apdaryta. Kaina $1.75; iki Naujų Metų — Sau
sio 1 dienai tik ............................................................. $1.50
Augalų Fiziologija. Paruošė M. Stankevičius. Vilniuje, 1920. 
Pusi. 134, apdaryta. Kaina $1.50; iki Naujų Melų — Sausio 
1 dienai tik.................................  $1.25
Pažinkite Mus! Paruošė Vasiliauskas ir J. Janušonis. Įžy
miausiųjų pasaulių gyvulių ir augalų chrestomatija. Tilžėje, 
1923. Pusi. 270, apdaryta. Kaina $2; iki Naujų Metų — Sau
sio 1 dienai tik.......... . ......................... $1.50
Fizikos Dalis R ili in^Visos trys dalys apdarytos į vieną 
knygą. Paruošė K. Šakienis. Vilniuje, 1923. Pusi. 470. Su 
daug paveikslų. Kaina $4; iki Naujų Metų — Sausio 1 die
nai tik ......            $3.00
Gamtos Istorija. Paruošė Dr. A. Bacevičius. Su paveikslais. 
Pusi. 209. Apdaryta. Kaina $1.50; iki Naujų Metų — Sau- 
sio^ 1 dienai tik ............................................................. $1.25
Gyvulių Protas. Parašė Dr. T. Želi. Pusi. 212. Kaina $1.25; 
iki Naujų Melų _............. ~ ~
Psichologijos Vadovėlis. Paruošė prof. Čelpanov. Vilniuje, 
1922. Pusi. 242. Apdaryta. Kaina $2; iki Naujų Metų — 
Sausio 1 dienai tik....... ................................  $1.75
Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai. Sutaisė šernas. Kny
ga su daug paveikslų. Pusi. 370. Drūtais apdarais. Kaina 
$2.50; iki Naujų Metų — Sausio1 dienai tik...............$2.00
Kada ir Kokiu Bildu Svietas Sutvertas? Parašė prof. Meyer. 
Su daug paveikslų. Pusi. 140. Kaina $1.50; iki Naujų Metų 
—Sausio 1 dienai tik............. :________________ ...... $1.25
Vokiečių Kūryba. Parašė prof. Heinemanas. Vokiečių lite
ratūros istorija. Berlyne, 1922. Pusi. 550; II tomai į vieną 
knygą, apdaryta. Kaina $3.50; iki Naujų Metų — Sausio 1 
dienai^tik ......................................      $2.75
Naujųjų Amžių Istoriją. Paruošė V. Žakševskis. Dvi knygos. 
Tilžėje, 1922. Pusi. 330. Kaina $1.25; iki Naujų Metų — 
Sausio 1 dienai tik
Rytai ir Mytai. Parašė K. Ivanovas. Karaliaučiuje, 1922. 
Pusi. 125. Kaina 75 centai; iki Naujų Metų — Sausio 1 die
nai tik.....................  50c.
Trumpa Senovės IstorijaTPagal profT^Vipper. Su daug pa- 
veikšlų iš senoviškų liekanų ir 5 spalvotais žemlapiais. Gra
žiais apdarais. Pusi? 305.'Kaina $2.50'; iki Naujų Metų — 
Sausio 1 dienai tik........................................................... $1.75

Sausio 1 dienai tik $1.00

Beletristika
šitame Hkyriuje randasi raštai visų geriausių musv ražėjų- 
Krėvės, Vienuolio, Lazdynų Pelėdos, Putino ir kitų. Čia taip- 
gi randasi geriausių romanų, apysakų, legendų ir tt. Peržiu- 
įėjęs šitų sąr'ašą ir atradęs sau tinkamų veikalų užsisaky
kite tuoj kol dar jų kainos atpigintos. ........
Krėves Raštai. Trijuose tomuose, apdaryta vienoje knygoje~ 
Tilžėje, 1922. Pusi. 700. Kaina $4.50; iki Naujų Metų — 
Sausio 1 dienai tik ..........      $4.00
Lazdynų Pelėdos Raštai. Keturi tomai, apdaryta į dvi kny- 
gas. Tilžėje, 1922. Pusi. 950. Kaina $5; iki Naujų Metų — 
Sausio 1 dienai tik..... ,..... .............................................. $4.50
Ivanhove. Parašė Wa'lter Šcott. Romanas dviejose knygose, 
apdaryta į vieną. Tilžėje, 1922, pusi. 450. Kaina $2.50; iki 
Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik......................... $2.00

pusi. 560. Kaina $3j iki Naujų Metų — Sausio 1 d. tik $2750

Naujų Metų
Vienuolio Raštai. Dvi knygosTapdaryt6sT^ną.’Tilžėj7T922? 
pusi. 560. Kaina $3; iki Naujų Metų — Sausio 1 d. tik $2.50 
žmonių Poezijos Antologija. Binkio tekstas, Šimonio pieši
niai. Leipcinge, 1923, pusi. 196; didelio formato. Kaina $3; 
iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik___________ $2.50
šventas Petras Ryme. Parašė H. Sinkevičius. Vilniuje, 
1908, pusi. 230, apdaryta. Kaina $1.25; iki Naujų Metų —- 
Sausio 1 dienai tik................................................. $1.00

Mayne Reid. Išeiviai iš Transvalijos.
Metų
Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių. Pasakos surinktos 
d-ro Basanavičiaus. Pusi. 470. Apdaryta. Kaina $2.70* iki 
Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik................................$2.00
Raistas — The jungle. Parašė Upton SinciairTPūšf. 335. 
Apdaryta. Kaina $2.50; iki Naujų Metų — Sausio 1 d. $1.75 
Rymas. Parašė Emil Zola. Pusi. 432, apdaryta. Kaina $2.50; 
iki Naujų Metų — Sausio 1 dienaitik ....................  $2.00
Iš Mano Atsiminimų. Paraše Dr. V. Pietaris. Su autoriaus 
paveikslu. Telpa gana daug žingeidžių apysakų. Pusi. 301, 
apdaryta. Kaina $2; iki NaujŲMetŲ — Sausiol d. tik $1.50 
Lietuviškos pasakos Įvairios? Surinko Dr. J. Basanavičius. 
Visuos apysakos randasi 4 knyg’ose ir tose 4 knygose yra 
virš 700 apysakų. Visos 4 knygos apdarytos. Pusi, visose 
knygose yra 1300. Kaina visų 4-rių knygų $9; iki Naujų 
Metų

1908, pusi. 230, apdaryta. Kaina $1.25; iki Naujų Metų —-
- ------ ........................... $1.00

Tilžėje, 1921, pus'l. 192. Apdaryta. Kaina $L50Hki Nauju
— Sausio 1 dienai tik........................................... $1.25

Sausio 1 dienai tik_________ ______ $7.00
Putino Raštai. Dviejose knygose apdaryta į vieną. Tilžėje, 
1922, pusi. 480. Kaina $2.50; iki Naujų Metų — Sausio 1 
dienai tik................ .......................................................$2.00
Skalpų Medžiotojai. Parašė Mayne Reid, Tilžėje, 1922, pusk 
219, apdaryta. Kaina $1.50; iki Naujų Metų — Sausio 1 die
nai tik ......................................  $1.25
šykštuolis Škrudžas? Parašė darias Dikensas. Tilžėje, 1922, 
pusi. 110. Kaina 75c.; iki Naujų Metų — Sausio 1 d. tik 50c. 
Pampėjos Galas. Paraše Eug. Turo. Romanas, Tilžėje, 1922. 
Pusi. 200, apdaryta. Kaina $1.75; iki Naujų Metų — Sausio 
ldienai tik......................................................................  $1.50

HIGIENA

1
1^ šitos knygos reikalingos visiems — svei-

kiems ir ligotiems. Sveiki kad nesirgtų, o 
ligoti kad skaitydami išsigydytų. Pasiru- 
pinkite užsisakyti kol dar jų kainos pigios.

Knygos Apie Sveikatą ir Ligas ■' 
Lyties Mokslas

Lyties Mokslas, šitą garsią knygą parašė Dr. A. Karalius. 
Šita knyga yra pirma pas lieuvius — knygoje aprašoma 
įvairios lyties ligos, įvairus lyties sudėjimas. Knyga labai 
•naudinga dėl vyrų ir moterų, jaunų ir senų, vedusių ir ne
vedusių, sveikų ir ligotų. Su daug paveikslų. Pus'l. 400, ap
daryta. Kaina $7; iki Naujų Metų — Sausio 1 d. tik $4.00 
Moteris, jos^yvetiimo sritis ir jos paslaptys. Parašė Dr. E. 
žozanas. Pusi. 73. Apdaryta. Kaina $1; iki Naujų Metų — 
Sausio 1 dienai tik..............................................................75c.

Įvairios Knygos ir Kit-Kas.
čia randasi Albumai, žemės Globusai, žinynai, Orakulai, 
Paveikslai, Biblijos ir tt. Peržiūrėkite atydžiai ir radę sau 
reikalingų prekių užsisakykite tuoj kol jų kainos atpigintos, 
žemės Globusas. Pirmas lietuvių kalba. Visos pasaulio ma- 
pos- žemlapiai randasi ant šito Globuso. šitoks Globusas tu
rėtų rastis kiekvieno lietuvio name. Ne tik bus gražiu pa
puošalu kiekvieno namo, bet sykiu ir viso pasaulio mapos 
rasis prieš akis. Sykiu su Globusu graži medinė koja dėl 
pastatymo. Kaina $20.00; iki Naujų Metų — Sausio 1 die
nai tik ......... $13.00
Lietuvos Steigiamojo Seimo Dalbai. Pradedant su pirmu 
posėdžiu 1920 metų ir baigiant su 212 posėdžiu 1922. Viso 
43 knygos. Sudarytos į 5-kis tomus drūtais apdarais ir di
delio formato. Parsiduoda visos sykiu. Tai yra istoriškas 
dokumentas lietuvių tautos. Kaina $30.00; iki Nauju Metų 
—Sausio 1 dienai tik ....................      $25.00
Pinigus siųskite sykiu su knygų užsakymu, — geriausia money orderiu arba čekiu. Pinigus siunčiant “cash” laišką reikia registruoti, kitaip mes neatsakome už žuvusius pinigus. 
Musų knygyne randasi šimtai kitų knygų apart čia garsinamų — reikale klauskite Aušros Katalogo. Taipgi musų knygyne randasi daug dainų su gaidomis — reikale dainų klauskite 

atskiro dainų katalogo. Laiškus siųskite šituo antrašu:
- i

Aušros Knygynas, 3210 So. Halsted St., Dept 5, Chicago, III

$1.00
Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias į sveikatą. Paraše 
Dr. A. L. Graičiunas. Pusi. 339, apdaryta. Kaina $2; iki 
Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik ..... .......................... $1.75
“Gyvenimas’V^veikatos, Lyties Reikalu, Mokslo mėnesinis 
Žurnalas. Leidžia ir redaguoja Dr. A. J. Karalius. Kaina $1; 
iki Naujų Metų — Sausio 1 dienai tik....................  75c.

registruoti, kitaip mes neatsakome už žuvusius pinigus.

IMPERFECT IN ORIGINAL i
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Mokslas Suprantamai Išdėstytas Justi Kalėdinis Kliubas

chlo

apšildytoj y ir viskas

Persitikrinkite, kad tikrai butu tas vardas

M. Levy
Telefonai: Calumet

Mes kalbame lietuviškai. Gerai žiūrėkite teisingo musu vardo

JoFrt

šitos dujos 
dujos) suga-

tokios ener- 
progos kad

EHoS GfcciBB
SosnortoRV

Nepraleiskite progos, at
eikite ir pamatykite pir
miau negu jys paduosite 
orderį kitur.

Perlinės Queen Koncer 
tinos Yra Geriausios

DR. VA1TUSH, O. D
Lietuvis Akių Specialistas

Gyvieji daiktai sudaryti 
anglies, 

azoto ir deguonies

PUIKIOS NAMINfiS GYDUOLfiS 
(Geras tonikas) 

Žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

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

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

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

DoččobJrr.' I------
| LfMO OtJ STOMACU į 
ĄLL N16HVTO KGGP FROMS 

OH THAT BolU - I
You Ceri piA6ve vaks it!

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

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

Phone Boulevard 7589

BOT TWtS 
atoUGh mot; 
vauoujiu, eeueve 

____ ■

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MEžEIKA

GRABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo

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

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

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

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

CHICAGO, 1LL.

ITALIJONI6KOS ARMONIKOS
Mes išdirbame ir importuojame visokių 

pirmos klesos ranka dirbtų Italijoničkų 
Armonikų

Padarytos iš 76 ir 102 raktų, oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos 
plieniniais reeds. Dailaus užbaigimo 

arba grežiai išmargintos.
Neapsigaukit, žiūrėkite, kad ant 

koncertinos butvj pažymėta

“PEARL QUEEN”
Taipgi parduodamos lengvais mėne

siniais išmokėjimais.

Katalogas atsiunčiamas 
dykai

Georgi & Vitak Music Go.
4639 So. Ashland Avenue, 

CHICAGO, ILLINOIS

įvairus cheminiai junginiai. Iš 
žalios medžiagos (vandens, mi
neralinių druskų ir angliarukš- 
ties) augalų lapų laboratorijoj 
dirbama tokios medžiagos kaip 
cukrai, krakmolai, baltymai, 
aliejai ir k t. daiktai kurie rei
kalingi visiems gyviems daik
tams
iš keturių elementų
vandenilio
— neskaitant dar kitų elemen
tų k. a. siera, fosforas, geležis, 
ir t. t. Augalai paima šituos ir 
kitus elementus, suskaldo jų 
jungimus, sudaro naujus jungi
nius, dalyvaujant sau'les švie
sai. Augalų laboratorijoj dirb
tuose junginiuose yra potencia- 
linės energijos — 
gijos, kuri laukia
ką nors atlikus. Visą gyviją pa
laiko žalioji medžiaga 
rofilas, kuria tiktai augalai te
gali išdirbti. Gyvūnai ima iš au
galų jau gatavų medžiagą, ją 
perdirba į savąją medžiagą ir 
paskui iš tos perdirbtos medžia
gos (geriau sakant įvairių jun
ginių) semia energiją. Augalai 
gi tuos junginius išdirba. Chlo
rofilo gaminime saulės šviesa 
atlieka savo dalį. Jau sakėme, 
kad visi augalai ima orų, van
denį ir druskas; šitos medžia
gos paskui suskaldo anglies dvi
deginį (angliarukštį), paliuosuo- 
ja deguonį; paskui dirbama to
kios medžiagos, kurios būtinai 
reikalingos aukštesniajai gyvy
bei. Reiškia augalai mums su-l 
teikia deguonies, kurį mes įkvė
puojame su oru. Jei akvariume 
nėra užtektinai žalių augalų, tai 
žuvys miršta, nes nėra kam pa- 
liuosuoti deguonies. Be augalų 
ir visi kiti gyvūnai neturėtų de
guonies iš kur paimti. Dar vie
nas labai svarbus dalykas: tik
tai augalai gali iš negyvosios 

[medžiagos padaryti gyvąją (gy
vosios medžiagos junginius). 
Tiktai augalai gali padaryti to
kių medžiagų, iš kurių gyvūnai 
energijos gauna. Tatai kiekvie
nam reikėtų įsidėmėti. Kiekvie
nas gyvūnas alsuodamas paleid
žia oran anglies dvideginį (an-| 
gliarukštį) — 
(angliarukštis 
dina kambario orų. Tai yra gy
vūnams nuodai, o augalams ge
ras maistas. Reiškia augalų ža
liųjų lapų laboratorijoj dirbama 
energiją teikiantį medžiagų. La- 

I pų žalioji medžiaga energija 
transformuoja (perdirba, per
keičia) ir absorbuoja, sugeria. 

I Jei energijos negalima nė su
kurti, nė sunaikinti, tai kur ran
dasi tasai šaltinis, iš kurio au
galai ima energiją ir ją paver
čia naudojamąja energija

Sudeginkime medvilnę, kuri 
sudaryta veik išimtinai iš celu- 
lozu vadinamo angliavandžio. 
Kas nutiko? Jos anglis susijun
gia su oro deguonimi, pasidaro 
anglies dvideginis, vandens ga
rų ir truputėlis mineralinių pe
lenų. Bet apart šitų medžiagų 
pasiiiuosuoja dvejopos rųšies 
energija, būtent šiluma ir švie
sa. šita energija buvo uždaryta 
celuloze; reiškia, jei augalas su
darė celulozą iš žalios medžia
gos (anglies dvideginio ir van
dens), jai jisai (augalas) turė
jo paimti kokių nors energiją, 
panašią tai, kuri pasiiiuosuoja 
laike degimo kaipo šiluma ir 
šviesa. Šitos energijos šaltinis 
— saulės šviesa.

(Bus daugiau) I

r. I. Knowltt The oid man should h avė worn a danger flag on his b a c k

Augalų karalijoje
Pirmutiniai gyvi daiktai mu

sų žemėje, kaip jau esame sa
kę, buvo labai maži, gal būt, 
prastesnės sudėties, negu da
bar esamieji kadir mažiausi. 
Tada, žinoma, nebuvo nė ah*- 
galų, nė gyvūnų: buvo tiktai 

šmotdliai gyvosios medžiagos, 
iš kurių paskui milionų inilio- 
nai metų išrutulojo augalus ir 
gyvūnus. Jau esame sakę, kad 
pirmieji gyvi daiktai pradėjo 
skirtis j dvi grUpi, viena grupė 
laikui bėgant paliko augalais, 
kita gyvūnais. Augalai padarė 
didelį progresų, bet tiktai for
mose, išvaizdose; gyvūnai mo
kėjo genaus pasinaudoti evo
liucija, nes jie galų gale paliko, 
taip sakant, augalų valdytojais.
Gyvūnų gyvenimas priklauso 

nuo augalų.
Pirma augalai suteikia mais

tų gyvūnams. Daug gyvūnų 
maitinasi gyvūnais, bet be au
galinio maisto gyvūnai vargiai 
galėtų gyventi. Antra, augalai 
suskaldo anglies dvideginį ir 
gyvūnams suteikia deguonies 
(degio), be kurio gyvūnų gy
venimas butų neįmanomas. 
Trečia, augalai prirengė ir pri
rengia dirvų gyvūnams gyven
ti; suteikia medžiagos pastogei, 

medžiagos 
Be augalų

| knocu hovJ \ 
j TO Hit v/efs* 

^SPOTS- I H(XOlHe8(66ESr 
SCORG Op SALGSHAM 

traveu Ug ToR- '<x>Hoe
AtJORHUN* | \/

\-mese OLD BGARS- J'į.

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.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Reumatizmas sausgėlų
Nesikankykite savęs skaus

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

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

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

Justin Kulis
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, rauzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsišką 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus Instru
mentus,

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja | 
Lietuv

Bergenas! Bargenas! Bargenas!
Plumingo ir apšildymo įrengimai. Nemokėkite dvigubos kainos už materijo
lą. Mes turime pilną pasirinkimą visų mierų maudynių, virtuvėms sinkų, 
klozeto įrengimų, skalbimui lovių, anglinių ir galinių 
kas reikalinga prie plumingo ir apšildymo.

miršta; sliekai jo kūną palai
doja, bakterijos supudina, su
ardo, suskaldo į nesudčtinus 
nheminius junginiui, kuriuos 
augalai paima ir vėl gyvūnams 
atiduoda.

Mikroskopas parodo miilio- 
nus nematomų augalų vande
nyse ir kitur. Visi tie augalai 
naudoja orą, vandenį ir drus
kas; visi jie skaldo junginius, 
paliuosuoja deguonį, dirba nau
jus anglies junginius. Jie (pri
rengia ir palaiko aukštesnę gy
vybę.

Didelė augalų karalija ir 
skaitlingi jos gyventojai.

Surasta labai daug augalų— 
nuo mažiausiu diatomų iki di- 
džiiauislių ! Kalifornįjos medžių. 
O kiek visokių veislių veisle- 
lių, tai, tur būt, dar nesuskai
tyta, gal būt ir nebūtų galima 
suskaityti. Mes visi matome 
milionus įvairių augalų.

Tyrinėtojai įsurado kelius, 
kuriais ėjo augalų evoliucija. 
Mat augalai, kaip gyvūnai ar
ba visi daiktai, ir-gi perėjo il
gų amžių evoliuciją. Iš pradžių 
buvo nedaug veislių, gal būt 
viena veislė, iš kurios laikui 
bėgant išsivystė kitos veislės.

Augalų bendrosios ypatybės.
Visuose augaluose (išskiriant 

pelėsius ir grybus) randame 
bendrų ypatybių. Augaluose 
randama žalioji medžiaga, vadi
namas chlorofilas. Augalų celės 
apvilktos celulozo plėvele. Ačiū 
šitoms pievelėms augalai nega
li persikelti iš vietos į vietą; 
jie neveiklus, nes jų celės už
darytos kalėjimuose. Augalai 
neturi būdų pašalinti azotines 
atmatas. Visuose gyvuose daik
tuose skyla proteinai (balty
mai) ir pasidaro atmatos. Gy
vūnai šitas atmatas pašalina per 
inkstus ir odą. Augaluose šitos 
atmatos pasilieka ir juos, kaip 
sakant, apsvaigina. Užtat auga
lai tiktai pusiau gyvi. [

Augalai krauja medžiagą, 
ima daugiau maisto, negu jiems 
reikia. Ir dėl to augalai, galima | 
sakyti, sutingsta, negali veik- 
liaus ką nors atlikti. Augalai 
nevaikščioja gal būt dėl to jie 
ir surenka daugiau maisto, ne
gu jiems reikia.

Kaip augalai maitinasi.
Augalai paima žalią medžiagą 

maistui savo lapais ir šaknimis. 
Lapai paima angliarukštį iš oro; 
iš žemės jie šaknimis paima 
vandęnį ir įvairias mineralines 
druskas. Vanduo įsigeria per 
šakneles, plaušelius, o su van
deniu augalai gauna minerali
nių drauskų. Iš oro angliaruk- 
šties srovelė nuolatos eina j la
pus; ore visuomet randama an- 
gliarukšties (trys dalys 10,000 
dalių oro). Gyvūnai alsuodami 
angliarukštį oran leidžia; an- 
gliarukšties pasidaro ir degant 
kokiai nors ugniai.

Ką augalai veikia?
Tuo budu augalai ima iš že

mės vandenį ir mineralines dru
skas, o iš oro anglies dvideginį 
(angliarukštį), o augalų žaliuo-

Company
iaur-rytinis Kamp. State ir 22os Gatv. 

0645 
1692

žmonėms duoda 
drapanoms ir 1.1, 
žmonės negalėtų gyventi. Gy
vūnai augalams ir-gi atsimo- 
ko: sliekai žemę sutrupina, 
vabzdžiai augalų sėklas išne
šioja, kad sekmingiaus apsivai
sinus, ir 1.1. Vis-gi gyvūnai
daugiau paima, o mažiau ati
duoda augalams. O tai ded to, 
kad gyvūnai augalus pavergė. 
Gyvūnų karalijoj tas pats: 
aukštesnių veislių gyvūnai nau
doja žemesnius gyvūnu^, žmo
gus naudoja visus gyvūnus, ga-| 
Įima sakyti, visi gyvūnai jo 
vergai. O kartais ir žmogus 
šį-tą gyvūnams išmeta.
Mažučiai augalai labai svarbus

Augalai /maitinasi anglliaru- 
kštimi, vandeniu ir druskomis. 
Saules spinduliai kaitina žalią
ją medžiagą (chlorofilą), su
skaldo anglies dvideginio mo
lekulę ir dirba anglies 
junginius—tokids kaip cukrus, 
krakmolas. Šitas procesas va
dinasi fotosintezas — sudary
mas anglies junginių, dalyvau
jant saules šviesai. šitas sau
lės spindulių darbas pagamina 
visą energiją, kurią gyvūnai 
iš augalų paima; šitas saulės 
spindulių veikimas suteikia vi
są medžiagą, kurią mes iš au
galų gauname. Saules spindu
liai pagamina anglis.

Medžiagos sudaryme augalai 
sulošė didelę rolę. Anglies, 
vandenilio, deguonies ir azoto 
atomai nuolatos sukasi, klau
sydami gamtos muzikos; šoka 
vieni su kitais, jungiasi, vėl ; 
susiskaldol. Gyvūnai iškvė
puoja anglies dvideginį, kurį 
augalų lapai (pagauna. Milio 
nai paukščių sukraUja savo at
matas Či'li žemėje, paskui iš tų 
trąčų azotas vėl pereina į kvie
čių grūdus, mes jį suvalgome jse lapuose yra puikiai įrengta 
duonoje. Gyvūnas nusensta ir laboratorija, kurioje dirbama
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Už darbą gvarantuojama.

arba ant ukSs. 
viečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZI/AWSKI, 
4632 So. Ahland Avė., Chicago, III

Tel.: Boulevard 7309.
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